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Abstract 
 
Hultqvist, Sara (2014). Att göra aktivitetsersättning. Om målförskjutning ock icke-kontakt vid 
förtidspension för unga (Doing Activity Compensation. Goal Displacement and Non-contact in 
the Early Retirement Pension System for Young Adults . Linnaeus University Dissertations No 
164/2014, ISBN: 978-91-87427-78-7. Written in Swedish with a summary in English. 
 
This thesis investigates ‘the doing’ of the Swedish social insurance program Activity 
Compensation (AC). AC is an example of disability policies in Western welfare states. 
These policies have two goals: to ensure financial security and to promote social 
participation. In 2003 AC replaced Early Retirement Pension for persons aged 19 to 29 
years and who, for medical reasons, have reduced work capacity. 

Three features characterize AC. Young adults are differentiated in a separate system. For 
them, benefits are time-limited. Benefits include an established right to participate in 
activities. 

Doing AC is studied bottom-up. Interviews with two actor groups have provided the 
empirical base: 1) persons accorded AC and medically certified to have an anxiety and/or a 
depression diagnosis and 2) the respective administrator(s) at the Swedish Social Insurance 
Agency. National legislative preparatory texts and legal documents complete the data.  

The conclusions of this study are three-fold addressing goal displacement and non-contact. 
Firstly, a discursive change in respect to the denotation of social participation within the 
politics of principle has appeared throughout OECD countries over the last decennium. 
This goal displacement obscures the goal of economic security emphasizing the profitability 
of work. AC explicitly manifests this change in establishing a right to activity participation 
for beneficiaries. This displacement is without full impact in the politics of practice when 
actors’ experience of doing AC is examined. Financial security remains the foremost goal in 
the local politics of practice mirroring the initial function of safeguard for those with 
reduced work capacity due to certified illness.  

Relating to this lexical displacement, the study concludes that social participation is 
revealed as a goal to be realized in a specific form, salaried employment, within a distinct 
arena, the labor market. Values such as life-quality are neglected as regulatory efforts to get 
persons on the track to work have been underscored.  

Finally, the prescribed contact between the insured young adults and their administrator(s) 
is not consistently present. This contact is a necessary condition for the intended planning 
of activities to take place. When non-contact prevails, the established regulatory right to 
participate in activities can not materialize. 

 

Key words: Swedish social policy, social insurance, activity compensation, early retirement 
pension, disability pension, youth, diagnoses, rehabilitation, bottom-up, goal displacement 
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Förord 
Mitt första – och främsta – tack går till er 17 som frikostigt delat med er av 
erfarenheter av att leva med aktivitetsersättning. Ni har gjort intryck på mig. 
Jag är övertygad om att era berättelser kommer att göra avtryck på fler sätt.  
Mitt andra tack riktar jag till er handläggare vid Försäkringskassan som via 
intervjuer bidragit till att aktivitetsersättning belysts också från ”andra sidan 
skrivbordet”.  
Utan intervjuerna hade den här avhandlingen aldrig blivit skriven. Intervjuerna 
har varit nödvändiga, men inte tillräckliga villkor för avhandlingens tillkomst. 
En rad personer har varit viktiga. 
Mina två handledare Tapio Salonen och Torbjörn Hjort har funnits vid min 
sida från dag ett. Hoppas ni upplevt vår treklöver till relation lika 
okomplicerad och konstruktiv som jag! 
I början av doktorandtiden delade Bo Hagström och David Brunt med sig av 
sin expertkunskap inom respektive område. Ni bidrog inte bara med expertis 
utan tog er också på ett hedervärt sätt tid att svara på frågor från en ny 
doktorand i ett annat ämne. Iver Hornemann Møller har följt och 
kommenterat texter från idéskiss till slutmanus. Det sista halvåret har Jonas 
Olofsson i rollen som opponent vid slutseminariet gett mig viktiga synpunkter. 
Som interngranskare har Evert Vedung nagelfarit manus och gjort slutspurten 
till en arbetssam men progressiv fas. Tack!  
Jag vill också tacka er nuvarande och före detta doktorander som i olika skeden 
gett mig synpunkter på texten. Tack först och främst Angelika Thelin, Cecilia 
Jonsson och Shari Granlöf. Ni har lagt ner åtskilliga timmar på att närläsa 
utkast. Jag är er evigt tacksam! Också Björn Johnson, Katarina Hollertz, 
Katarina Hjertner Thorén, Linda Hiltunen, Stina Melander, Tobias 
Davidsson och Ulrika Graninger har gett texten knuffar i rätt riktning med 
skarpa synpunkter.  
I det vardagliga görande som avhandlingsskrivandet är en del av så har först 
kompisarna i ”blåan” och senare korridorskamraterna i vårt fina, men föga 
funktionella nya hus stått för en trygg och vänlig jobbatmosfär. Jag tänker på 
matlag och på konstruktiva doktorandmöten. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni 
vet själva.  
Månaderna vid NOVA, Oslo, som möjliggjordes finansiellt tack vare 
REASSES och praktiskt tack vare Bjørn Hvinden och Tale Hellevik gav 
inspiration och tid för reflektion. Tack Bjørn och Tale! 
Tack också till Daniel Terdell, Lars Grönvik och Nadja Grees som på ett 
förtjänstfullt sätt agerat byråkrater i mötet med mig. 
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5 

och svåra erfarenheter i likhet med dem Lou gjort är välbelagt, även om de 
kausala mekanismerna bakom till stor del fortfarande är höljda i dunkel 
(Rutter & Smith, 1995). Vad Lou pekar på i citatet ovan är att hon inte är sjuk 
i traditionell bemärkelse. I hennes fall finns ingen bakomliggande patologi 
som den medicinska vetenskapen har kunnat påvisa. Vad hon också pekar på 
är det centrala behovet av att få sin inkomst säkrad.  

Den här avhandlingen handlar om socialpolitik. Närmare bestämt gäller 
det svensk sjukförsäkring och för att vara ännu mer precis –
aktivitetsersättning. Unga människor med egna erfarenheter av att leva med 
aktivitetsersättning och deras handläggare på Försäkringskassan har försett 
mig med de bilder av ersättningen som analysen vilar på. Det är deras 
beskrivningar av ärenden de själva är involverade i som är avhandlingens fokus. 
I centrum står de handlingar som utgör aktivitetsersättningens praktik, medan 
de handlingar som föregått aktivitetsersättning som politisk reform – 
exempelvis lobbyverksamhet, parlamentariska förhandlingar och 
utredningsarbete – ingår i studieobjektet i den form de manifesterats i text, 
som förarbeten, lag och metodstöd för ärendehandläggning vid 
Försäkringskassan. Studieobjektet blir med en sådan ansats de handlingar som 
sammantagna bildar aktivitetsersättning. Dessa handlingar samlar jag i 
avhandlingen under begreppet görande. I görandet inbegrips således såväl 
aktivitetsersättningens praktik runt om på lokala Försäkringskassekontor som 
de handlingar, manifesterade i text, som utgör aktivitetsersättningens rättsliga 
ramverk. 

Som politiskt program riktat till personer som på grund av långvarig, 
medicinskt betingad arbetsoförmåga inte kan arbeta ersatte aktivitetsersättning 
2003 förtidspension och sjukbidrag1 för personer i åldrarna 19 till 29 år. Under 
de dryga tio år som har förflutit sedan reformen sjösattes har den diskuterats 
och ofta kritiserats. Den allmänna debattens drivkrafter har varit av två typer. 
För det första har det setts som ett politiskt misslyckande att gruppen med 
ersättning har ökat istället för att minska. För det andra är den grupp som 
ersättningen var tänkt för nu i minoritet – ”fel” grupp har kommit att befolka 
aktivitetsersättningen. Programmet skapades med medfödda eller tidigt 
förvärvade svåra funktionsnedsättningar i åtanke. Istället består majoriteten 
idag av personer med psykisk ohälsa, ofta av en sådan art att det är svårt att 
avgöra beständigheten i den och graden av arbetsoförmåga den orsakar.  

Om vi från den socialpolitiska debatten tar steget till det socialpolitiska 
forskningsfältet tonar ett tankeväckande förhållande fram. Programmet var 
huvudsakligen ämnat för en grupp människor som förväntades träda in i det 
ekonomiska trygghetssystemet mot ekonomisk fattigdom utan att ha varit 
etablerade på arbetsmarknaden. Samtidigt är programmet utformat med en 
huvudförmån i vilken inkomstbortfallsprincipen råder. Det innebär att tidigare 
                                                        
1 Sjukbidrag var en sorts tillfällig förtidspension, en ersättning som kunde beviljas personer som 
bedömdes ha en långvarig men inte permanent nedsatt arbetsförmåga.  

4 

1 INLEDNING  

Det var egentligen mitt enda alternativ. Jag hade inte liksom jobbat i ett 
halvår, vilket krävs för att få a-kassa. Och jag har inga fysiska problem, 
jag är fysiskt frisk. Så aktivitetsersättning var liksom enda sättet för mig 
att få nån slags inkomst. (Lou) 

 

Lou är en av de sjutton intervjuade unga som har försett den här avhandlingen 
med empiriskt material. Sin trettonårsdag tillbringar hon med att begrava sin 
pappa, som hastigt och oväntat dött tio dagar tidigare. Hon konstaterar att 
han hade ”jävligt dålig timing”. När vi ses hösten 2008 är Lou nitton år och 
har nyligen beviljats aktivitetsersättning efter en tonårstid präglad av 
sömnsvårigheter som lett till att skolgången blivit sporadisk för att sedan helt 
upphöra. Gymnasiet har hon hoppat av fler än en gång. 

När jag träffar John för första gången en vårdag 2008 berättar han för mig 
att han tycker att livet med aktivitetsersättning handlar om att ta en alternativ 
väg tillbaka till samhället. I Johns beskrivning är aktivitetsersättning en 
möjlighet för dem, som i likhet med honom själv tar en omväg, en 
långsammare väg, till vuxenvärlden. När han resonerar om att en gång i 
framtiden kunna bidra i samhället syftar han på att lönearbeta, på att ha ett 
jobb som han kan försörja sig på. Han har ingalunda levt något passivt liv när 
vi träffas. Extrajobb sedan tidiga tonåren, folkhögskolestudier och resor till 
andra världsdelar är bara några av de förehavanden som han berättar om. Inget 
av detta räknar han emellertid som samhälleliga bidrag.  

John och Lou är lika unika och lika typiska som övriga unga intervjuade. 
Alla bär de på både personliga och gemensamma erfarenheter. Vad de två 
delar med samtliga unga intervjuade i mitt material är bilden av 
aktivitetsersättning som ett sätt att försörja sig. Resonemanget där Lou 
kopplar sin egen väg in i ersättningen till att hon är fysiskt frisk är hon 
däremot ensam om bland de intervjuade. Med det sätter hon fingret på en 
viktig omständighet. De flesta unga med aktivitetsersättning har inte en 
somatisk diagnos på det läkarintyg som ligger till grund för rätten till 
ersättning. Istället är diagnosen psykiatrisk. Sambandet mellan psykisk ohälsa 
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fördubblats över en femtonårsperiod. 2010 hade drygt 30 000 unga personer 
förtidspension, men samtidigt har ökningstakten planat ut under de senaste 
åren, delvis som en följd av de strängare inträdeskrav som infördes 2008 (ISF, 
2011c s. 32f). 
 
Diagram 1. Antal personer i aktivitetsersättning 1986 till 2013 (före 2003 
förtidspension och sjukbidrag) 

                 Källa: Försäkringskassan 
 

Det övergripande mönstret är emellertid tydligt. Fler unga, räknat både som 
andel av åldersgruppen och i faktiskt antal, är förtidspensionärer idag jämfört 
med för 20 år sedan. Denna bild är noterad i den allmänna debatten som ett 
politiskt problem och som ett empiriskt forskningsfält i Sverige och i många 
andra jämförbara länder (jfr. Olsen & Tägtström, 2013). 2008 presenterade en 
statlig utredning sitt betänkande (SOU 2008:102) rörande regelverket för 
aktivitetsersättning och i den svenska nu pågående 
socialförsäkringsutredningen har unga förtidspensionärer ägnats specialintresse 
(se Jonsson, Mittendorfer-Rutz, Kjeldgård & Alexanderson, 2013; Olofsson 
& Östh, 2011). Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) har under 2000-talet publicerat två omfattande rapporter (OECD, 
2003, 2010) där frågan om det växande antalet unga förtidspensionärer har 
diskuterats som ett problem. I vetenskapliga sammanhang har temat dels 
belysts som ett socialmedicinskt problem. Forskare har försökt kartlägga 
samband mellan vad som betecknas som riskfaktorer under barn- och 
ungdomsåren och sannolikheten för att bli förtidspensionär. Dels har temat 
studerats ur makroekonomisk synvinkel. Att allt fler unga står utanför 
arbetsmarknaden och försörjer sig på förtidspension betyder att skattebasen för 
socialförsäkringarna minskar samtidigt som trycket på desamma ökar.  

6 

lön bestämmer ersättningens storlek för dem som beviljas den. 
Garantiersättning var tänkt som en ersättning i en komplementär programfåra 
för dem som inte kvalificerade sig för ersättning enligt huvudförmånen. Det 
förhållande som väcker frågor är att lön från tidigare arbete är den centrala 
fördelningsnyckeln i ett program som riktar sig till en grupp i vilken 
majoriteten inte har haft någon sådan. Den logiska konsekvensen av 
ovanstående blir att de allra flesta människor i programmet får sin ersättning 
som garantiersättning i den komplementära programfåran. 
Inkomstbortfallsprincipen som styr huvudfåran blir bara aktuell undantagsvis. 
Trots att en annan grupp än vad som var tänkt idag utgör majoritet i gruppen 
unga förtidspensionärer gäller detta. I likhet med de flesta av dem med 
medfödda eller tidigt förvärvade svåra funktionsnedsättningar har gruppen 
med psykisk ohälsa sällan kvalificerat sig för aktivitetsersättning enligt 
inkomstbortfallsprincipen. 

Denna skevhet är ingen ny upptäckt. Lönearbetets avgörande betydelse för 
utformandet av socialpolitiska program är uppmärksammad och 
problematiserad i socialpolitisk forskning. Kanske allra noggrannast analyserad 
är den inom feministisk forskning om välfärdsstaten, vars olika funktionssätt 
för kvinnor och för män har beskrivits i en rad studier (Abukhanfusa, 1987; 
Acker, 1988; Bergqvist, 1990; Orloff, 1993; Pateman, 1988). Den feministiska 
forskningens uppmärksammande av lönearbetet som mekanism för fördelning 
i välfärdsstaten är i avhandlingen en viktig utgångspunkt för förståelsen av 
aktivitetsersättning. Jag gör ingen systematisk genomlysning av ersättningen 
utifrån genus, men jag ser det som ett faktum att den sociala organiseringen av 
kvinnor och män som råder i samhället också genomsyrar socialpolitiken.  

1.1 Allt fler unga blir förtidspensionärer 
Sedan mitten av 1990-talet har antalet unga förtidspensionärer blivit allt fler i 
Sverige (ISF, 2011c). I slutet av 2011 var totalt 29 500 personer i 
åldersgruppen 19 till 29 år förtidspensionärer, vilket motsvararar två procent av 
samtliga personer i åldersgruppen (ISF 2013:8 s. 17). Samma år var antalet 
nybeviljade förtidspensioner för personer i åldrarna 19 till 29 år omkring 6 
600, vilket är mer än tre gånger så många som 1996 (Försäkringskassan, 2012b 
s. 46). Denna utveckling går stick i stäv med utvecklingen för äldre 
förtidspensionärer, där trenden under den senaste tioårsperioden istället är att 
allt färre beviljas förtidspension (Försäkringskassan, 2013c s. 64). Sedan 1990-
talet har regelverket för socialförsäkringen förändrats flera gånger, vilket kan 
föurtsättas påverka antalsutvecklingen. Också demografiska förändringar har 
betydelse. Den fullständiga och i detalj korrekta bilden av utvecklingen för 
unga förtidspensionärer är därför svårtecknad. Exempelvis ökade antalet unga 
förtidspensionärer som mest under 2000-talets inledande år. Från att ha legat 
på ungefär 15 000 individer under andra halvan av 1990-talet har antalet 
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En aspekt av att allfler unga blir förtidspensionärer och att allt fler av dessa 
har psykiatriska diagnoser på sina läkarintyg är att många unga idag beviljas 
aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång (ISF, 2012; Olofsson & 
Östh, 2011). Förlängd skolgång är i praktiken ofta detsamma som att vara 
inskriven i särskolan. Förlängd skolgång innebär rätt till aktivitetsersättning 
utan någon prövning av arbetsförmågan. Därför har det ökande antalet unga i 
särskolan automatiskt lett till ett ökat antal unga som beviljats 
aktivitetsersättning. 2012 hade 31 034 personer aktivitetsersättning och av 
dessa hade 6 033 ersättning för förlängd skolgång och resterande 25 001 på 
grund av nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan, 2012d s. 3). Samtidigt är 
det viktigt att känna till att den ena porten har öppnat för ett framtida inträde 
genom den andra (ISF, 2012). Runt en femtedel av det totala antalet unga 
förtidspensionärer har alltså ersättningen på grund av förlängd skolgång, men 
många av dem ansöker om och beviljas samma ersättning på grund av nedsatt 
arbetsförmåga efter att de slutat skolan.  Den växande gruppen unga som har 
aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång är inte i fokus för den här 
avhandlingen. Ingen av dem som jag har intervjuat har gått i särskolan.  

Majoriteten unga förtidspensionärer har numera psykiatriska diagnoser på 
sina läkarintyg (Försäkringskassan, 2007c, 2012d; ISF, 2011c). 2011 stod 
psykiska sjukdomar och syndrom för 76 procent av diagnoserna bland 
nybeviljade aktivitetsersättningar (ISF, 2013a s. 85). Detta faktum ligger i linje 
med att den psykiska ohälsan bland unga ökar, i Sverige och i många andra 
länder, något som också uppmärksammats som ett problem inom både politik 
och forskning de senaste decennierna (Bremberg, 2013; Folkhälsoinstitutet, 
2013; Hagquist, 2013; Rutter & Smith, 1995; SOU 2006:77). Lika litet som 
föreliggande avhandling kan besvara frågan varför antalet unga 
förtidspensionärer ökar kan den tala om varför allt fler unga i Sverige idag mår 
psykiskt dåligt. Försök att spåra orsakerna till varför psykiatriska diagnoser 
återfinns på allt fler av de läkarintyg som ligger till grund för rätten till 
aktivitetsersättning har gjorts. Ett faktiskt försämrat psykiskt hälsotillstånd 
bland unga, en förändrad diagnosticering där en rad nya diagnoser tillkom i 
Socialstyrelsens manual i slutet av 1900-talet och en förändrad arbetsmarknad 
med hög arbetslöshet och allt fler otrygga anställningar är några av de 
förändringar som tillmätts förklaringspotential (ISF, 2011c s. 16ff). Den 
ökade psykiska ohälsan och det faktum att de allra flesta unga 
förtidspensionärer idag har en psykiatrisk diagnos på det läkarintyg som ligger 
till grund för rätten till ersättning har väglett mig i mitt urvalsförfarande. 
Genom att intervjua unga personer med ångest- och depressionsdiagnoser har 
jag försökt fånga en grupp förtidspensionärer som inte var målgruppen för den 
nya reformen, men som trots det kommit att utgöra en stor andel av det totala 
antalet unga förtidspensionärer i början av 2000-talet.  

Det finns fler kvinnor än män i gruppen unga förtidspensionärer med 
ångest- och depressionsdiagnoser (Försäkringskassan, 2007b; ISF, 2011c; 
SOU 2008:102, 2008). Könsfördelningen bland det totala antalet unga 
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Det växande antalet förtidspensionärer beskrivs med andra ord på olika sätt 
i skilda sammanhang, men gemensamt för såväl de politiska som de 
vetenskapliga beskrivningarna är att utvecklingen framställs som ett problem. 
Anslaget är normativt och målet är att vända en illavarslande trend. Frågan 
varför det har blivit som det är kan inte besvaras entydigt, men ställs flitigt 
inom såväl forskning som politik. I detta avseende skiljer sig denna 
avhandling. Jag ägnar inte frågan ”Varför?” särskilt stort utrymme. Orsakerna 
till att fler unga är förtidspensionärer idag än för 20 år sedan undersöks inte. 
Däremot är orsaksfrågan närvarande som ett grundackord för mycket av den 
forskning som hittills bedrivits i anslutning till avhandlingens fokus. Via 
denna forskning finns varför-frågan på så sätt indirekt närvarande också för 
mig.  

1.2 Allt vanligare med psykiatriska diagnoser  
Sedan 1990-talet har gruppen unga förtidspensionärer inte bara blivit större, 
sammansättningen av gruppen har också förändrats. Något förenklat kan 
förändringen sammanfattas med att de som har en omfattande 
funktionsnedsättning redan från födseln, eller en sjukdom eller skada som 
uppstått under barndomen har minskat sin andel. Samtidigt har personer med 
erfarenhet av lönearbete, företrädesvis kvinnor med psykiatriska diagnoser på 
sina läkarintyg, ökat sin andel av det totala antalet unga förtidspensionärer 
(SOU 2008:102, s. 65). Förtidspensionen verkar idag vara förknippad med en 
utslagning av unga från arbetsmarknaden (Försäkringskassan, 2007f) och den 
grupp som förtidspensionen en gång i tiden inrättades för är numera i 
minoritet bland unga förtidspensionärer (SOU 2008:102). Mitt urval av 
intervjupersoner är betingat av denna utveckling. Det är en grupp som inte var 
tänkt att utgöra huvudsaklig målgrupp i aktivitetsersättning, men som ändå 
kom att göra det, som har försett avhandlingen med material. I den politiska 
och massmediala debatten har gruppen unga med medfödda eller tidigt 
förvärvade svåra funktionsnedsättningar beskrivits som kärntruppen och det är 
för dem systemet finns. Gruppen med psykisk ohälsa har däremot vållat 
diskussion. Borde de verkligen vara förtidspensionärer? Begreppet diagnos har 
en klang av exakthet, men när det kommer till psykiatriska diagnoser är 
avsaknaden av exakthet påtaglig (Johannisson, 2006 s. 30). Ångest och 
depression kan inte spåras till någon särskild del av kroppen. Sedd som 
beskrivning av sjukdomstillstånd har många psykiatriska diagnoser låg 
trovärdighet, givet att trovärdighet förutsätter objektivt identifierbara orsaker. 
Att skälet till att allt fler unga med psykiatriska diagnoser på sina läkarintyg 
blir förtidspensionärer snarare står att finna i förändrade arbetsmarknadsvillkor 
än i en medicinskt betingad arbetsförmåga, har ofta legat som en outtalad 
underton i diskussionen om det ökande antalet unga förtidspensionärer med 
psykisk ohälsa.  
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har psykiatriska diagnoser på sina läkarintyg är att många unga idag beviljas 
aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång (ISF, 2012; Olofsson & 
Östh, 2011). Förlängd skolgång är i praktiken ofta detsamma som att vara 
inskriven i särskolan. Förlängd skolgång innebär rätt till aktivitetsersättning 
utan någon prövning av arbetsförmågan. Därför har det ökande antalet unga i 
särskolan automatiskt lett till ett ökat antal unga som beviljats 
aktivitetsersättning. 2012 hade 31 034 personer aktivitetsersättning och av 
dessa hade 6 033 ersättning för förlängd skolgång och resterande 25 001 på 
grund av nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan, 2012d s. 3). Samtidigt är 
det viktigt att känna till att den ena porten har öppnat för ett framtida inträde 
genom den andra (ISF, 2012). Runt en femtedel av det totala antalet unga 
förtidspensionärer har alltså ersättningen på grund av förlängd skolgång, men 
många av dem ansöker om och beviljas samma ersättning på grund av nedsatt 
arbetsförmåga efter att de slutat skolan.  Den växande gruppen unga som har 
aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång är inte i fokus för den här 
avhandlingen. Ingen av dem som jag har intervjuat har gått i särskolan.  

Majoriteten unga förtidspensionärer har numera psykiatriska diagnoser på 
sina läkarintyg (Försäkringskassan, 2007c, 2012d; ISF, 2011c). 2011 stod 
psykiska sjukdomar och syndrom för 76 procent av diagnoserna bland 
nybeviljade aktivitetsersättningar (ISF, 2013a s. 85). Detta faktum ligger i linje 
med att den psykiska ohälsan bland unga ökar, i Sverige och i många andra 
länder, något som också uppmärksammats som ett problem inom både politik 
och forskning de senaste decennierna (Bremberg, 2013; Folkhälsoinstitutet, 
2013; Hagquist, 2013; Rutter & Smith, 1995; SOU 2006:77). Lika litet som 
föreliggande avhandling kan besvara frågan varför antalet unga 
förtidspensionärer ökar kan den tala om varför allt fler unga i Sverige idag mår 
psykiskt dåligt. Försök att spåra orsakerna till varför psykiatriska diagnoser 
återfinns på allt fler av de läkarintyg som ligger till grund för rätten till 
aktivitetsersättning har gjorts. Ett faktiskt försämrat psykiskt hälsotillstånd 
bland unga, en förändrad diagnosticering där en rad nya diagnoser tillkom i 
Socialstyrelsens manual i slutet av 1900-talet och en förändrad arbetsmarknad 
med hög arbetslöshet och allt fler otrygga anställningar är några av de 
förändringar som tillmätts förklaringspotential (ISF, 2011c s. 16ff). Den 
ökade psykiska ohälsan och det faktum att de allra flesta unga 
förtidspensionärer idag har en psykiatrisk diagnos på det läkarintyg som ligger 
till grund för rätten till ersättning har väglett mig i mitt urvalsförfarande. 
Genom att intervjua unga personer med ångest- och depressionsdiagnoser har 
jag försökt fånga en grupp förtidspensionärer som inte var målgruppen för den 
nya reformen, men som trots det kommit att utgöra en stor andel av det totala 
antalet unga förtidspensionärer i början av 2000-talet.  

Det finns fler kvinnor än män i gruppen unga förtidspensionärer med 
ångest- och depressionsdiagnoser (Försäkringskassan, 2007b; ISF, 2011c; 
SOU 2008:102, 2008). Könsfördelningen bland det totala antalet unga 

8 

Det växande antalet förtidspensionärer beskrivs med andra ord på olika sätt 
i skilda sammanhang, men gemensamt för såväl de politiska som de 
vetenskapliga beskrivningarna är att utvecklingen framställs som ett problem. 
Anslaget är normativt och målet är att vända en illavarslande trend. Frågan 
varför det har blivit som det är kan inte besvaras entydigt, men ställs flitigt 
inom såväl forskning som politik. I detta avseende skiljer sig denna 
avhandling. Jag ägnar inte frågan ”Varför?” särskilt stort utrymme. Orsakerna 
till att fler unga är förtidspensionärer idag än för 20 år sedan undersöks inte. 
Däremot är orsaksfrågan närvarande som ett grundackord för mycket av den 
forskning som hittills bedrivits i anslutning till avhandlingens fokus. Via 
denna forskning finns varför-frågan på så sätt indirekt närvarande också för 
mig.  

1.2 Allt vanligare med psykiatriska diagnoser  
Sedan 1990-talet har gruppen unga förtidspensionärer inte bara blivit större, 
sammansättningen av gruppen har också förändrats. Något förenklat kan 
förändringen sammanfattas med att de som har en omfattande 
funktionsnedsättning redan från födseln, eller en sjukdom eller skada som 
uppstått under barndomen har minskat sin andel. Samtidigt har personer med 
erfarenhet av lönearbete, företrädesvis kvinnor med psykiatriska diagnoser på 
sina läkarintyg, ökat sin andel av det totala antalet unga förtidspensionärer 
(SOU 2008:102, s. 65). Förtidspensionen verkar idag vara förknippad med en 
utslagning av unga från arbetsmarknaden (Försäkringskassan, 2007f) och den 
grupp som förtidspensionen en gång i tiden inrättades för är numera i 
minoritet bland unga förtidspensionärer (SOU 2008:102). Mitt urval av 
intervjupersoner är betingat av denna utveckling. Det är en grupp som inte var 
tänkt att utgöra huvudsaklig målgrupp i aktivitetsersättning, men som ändå 
kom att göra det, som har försett avhandlingen med material. I den politiska 
och massmediala debatten har gruppen unga med medfödda eller tidigt 
förvärvade svåra funktionsnedsättningar beskrivits som kärntruppen och det är 
för dem systemet finns. Gruppen med psykisk ohälsa har däremot vållat 
diskussion. Borde de verkligen vara förtidspensionärer? Begreppet diagnos har 
en klang av exakthet, men när det kommer till psykiatriska diagnoser är 
avsaknaden av exakthet påtaglig (Johannisson, 2006 s. 30). Ångest och 
depression kan inte spåras till någon särskild del av kroppen. Sedd som 
beskrivning av sjukdomstillstånd har många psykiatriska diagnoser låg 
trovärdighet, givet att trovärdighet förutsätter objektivt identifierbara orsaker. 
Att skälet till att allt fler unga med psykiatriska diagnoser på sina läkarintyg 
blir förtidspensionärer snarare står att finna i förändrade arbetsmarknadsvillkor 
än i en medicinskt betingad arbetsförmåga, har ofta legat som en outtalad 
underton i diskussionen om det ökande antalet unga förtidspensionärer med 
psykisk ohälsa.  



11 

förtidspensionärer beskrevs nu i termer av problem, eller i varje fall som ett 
misslyckat försök till lösning.  

1.4 Socialpolitik bottom-up 
När den nordamerikanska statsvetaren Deborah Stone för 30 år sedan skrev 
The Disabled State (1984) var avsikten att undersöka ”the meaning of disability 
for the state” (ibid. s. 4). En av utgångspunkterna var att samhället har två 
fördelningssystem. Det ena är arbetsbaserat. Det andra är behovsbaserat. 
Frågan om vilka samhällsmedlemmar som ska komma ifråga i vilket av 
systemen hanteras av staten med hjälp av kategorier som exempelvis 
”funktionsnedsatt”. Som empiriskt material i sin undersökning använde Stone 
de statliga institutionerna, de handikappolitiska programmen och de fysiska 
inrättningar som motiverades av samma program och de principer den byggde 
på. Resultaten visade att västvärldens handikappolitiska program hade en rad 
gemensamma karakteristika. Ett av dessa drag var att de fungerade som 
gränssättare ifråga om vilka medborgare som för sin försörjning skulle avkrävas 
lönearbete och vilka som skulle få sin försörjning tryggad genom 
välfärdsstaten. Ett annat karakteristiskt drag var att programmen tenderade att 
expandera i omfång (ibid. s. 169). Att de svällde kommenterades dessutom på 
ett likartat sätt från statligt och medialt håll i olika länder:  

 
A program grows rapidly, perhaps faster than originally estimated, or 
perhaps the growth rate suddenly increases. The media begin to publish 
reports based on data issued by the program agencies themselves, showing 
that the number of beneficiaries, the size of the benefits, and cost of the 
program are all increasing dramatically. Certain phrases become part of 
the common language used to describe the program: “alarming rates”, 
“threats to financial stability”, “fiscal crisis”, “insolvency”. (Stone, 1984 s. 
169f) 

 

Stones beskrivning är en skildring av handikappolitiska program, betraktade 
utifrån – eller i analogi med terminologin i den här avhandlingen – ovanifrån. 
Empirin härstammar från en annan tid och plats, men det skulle lika gärna 
kunna gälla aktivitetsersättning i Sverige i början av 2000-talet. Beskrivningen 
har också bekräftats i senare forskning om förtidspension som specifikt 
program. Vad som förr betraktades som en politisk lösning, ett funktionellt 
sätt att styra arbetsmarknaden och samtidigt förse den som inte kunde försörja 
sig själv via lönearbete med en inkomst har kommit att ses som ett problem (se 
t.ex. Ebbinghaus, 2006; Hartlapp & Kemmerling, 2008). 

Min avsikt är inte att utvärdera reformen aktivitetsersättning i relation till 
budgetramar, statliga mål om deltagande i aktivitet eller graden av återgång i 
arbete för personer med aktivitetsersättning. Avsikten är istället att granska 
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förtidspensionärer i Sverige är däremot relativt jämn, 2011 var 53 procent män 
och 47 procent var kvinnor (ISF, 2013a s. 85). Det mönstret är stabilt och 
återspeglas i statistiken för hela 2000-talets första decennium: cirka hälften är 
män och hälften är kvinnor (ISF, 2013a).  

1.3 Förtidspension blir aktivitetsersättning 
Samtidigt som antalet unga förtidspensionärer har ökat och psykiatriska 
diagnoser blivit vanligare förekommande på de läkarintyg som ligger till grund 
för förtidspension har en reform lanserats. 2003 ersatte aktivitetsersättning 
förtidspension och sjukbidrag för individer mellan 19 och 29 år. Åldersgränsen 
höjdes från 16 till 19 år för att anpassa försäkringen till ungas senare inträde på 
arbetsmarknaden, och med förleden ”aktivitets-” betonades arbetslinjen som 
princip för ersättningsformen. Arbetslinjen som grundsats innebar att 
politiken skulle konstrueras för att signalera: arbete ska löna sig. Avsikten var 
att stimulera till aktiviteter för att underlätta återgång till arbetslivet. 
Deltagande i aktiviteter skrevs in som en rättighet i aktivitetsersättning. 
Ytterligare en skillnad mellan den gamla och den nya ordningen var införandet 
av en tidsgräns: aktivitetsersättning beviljas för högst tre år i taget. 
Arbetsförmågan hos den försäkrade skulle från och med nu utredas på nytt 
minst var tredje år. Ingen skulle bli uträknad från arbetslivet redan i unga år. 
Ambitionen att (åter) kunna lönearbeta skulle hållas vid liv (Ds 2000:40). I 
min förståelse av aktivitetsersättning som reform lyser arbetslinjen starkt 
genom de förarbeten som banar väg för det förändrade 
förtidspensionssystemet. Rätten till aktivitet skulle underlätta återgång i arbete 
för individen. Samtidigt skärptes den statliga kontrollfunktionen genom att 
permanent förtidspension försvann. Från och med nu fanns bara en 
tidsbegränsad variant, i vilken rätten till ersättning prövades efter som längst 
tre år. Den samhälleliga ideologi som pekar ut lönearbete som norm (Paulsen, 
2010), visar sig alltså i flera av de drag som kännetecknar aktivitetsersättning 
som ett nytt förtidspensionsystem för unga.  

Enligt den statliga utredning (SOU 2008:102) som fem år efter att 
reformen hade införts presenterade sin granskning av aktivitetsersättning är 
reformen ett politiskt misslyckande. Antalet nya beviljanden har tvärtemot 
intentionerna fortsatt öka sedan 2003. Ökningstakten till och med tilltog efter 
introduktionen av aktivitetsersättning (ISF, 2011c). Många unga som beviljats 
aktivitetsersättning har dessutom blivit kvar i ersättningen under lång tid. 
Inlåsningseffekterna är fortfarande påtagliga (ibid.). Konsekvensen har blivit 
de redan noterade: antalet unga förtidspensionärer är betydligt fler idag än för 
ett tjugotal år sedan. Utredarna fällde en hård dom över reformen som inte 
hade fått de förväntade effekterna och föreslog att ersättningen skulle slopas 
(SOU 2008:102). Den reform som från politiskt håll alltså kom till för att 
åtminstone delvis lösa ursprungsproblemet med ett växande antal unga 
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i avhandlingen av begreppsparet praktikens politik och principernas politik. 
Under rubrik 4.1 Praktikens politik utvecklar jag mina motiv till att specificera 
begreppet politik i två underkategorier.   

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur aktivitetsersättning 
görs i ärenden där den medicinska orsak som ligger till grund för rätten till 
ersättning är en ångest- och/eller depressionsdiagnos. Med det överordnade 
begreppet görande avses de handlingar som sammantagna bildar 
aktivitetsersättning. Tätt förbundet med görandet är förhandling, som utöver 
att betona mänsklig handling också riktar uppmärksamheten mot att mänsklig 
verksamhet i hög grad är samhandling och samtal. Görande förstås som en 
process med flera aktörer inblandade, men det är förhandlingen mellan 
handläggare och ung person med aktivitetsersättning som är i fokus. Genom 
att frilägga de processuella inslag som bildar aktivitetsersättningens praktik 
möjliggörs en tolkning av samma praktik i relation till de statliga intentionerna 
bakom den och de sociala följderna av den.  
 

Syftet uppnås genom att besvara följande frågor: 
 

• Hur beskriver den unga personen respektive handläggaren 
aktivitetsersättning utifrån det egna ärendet?  

• Vilka uttryck tar sig statens intentioner i de texter som reglerar 
aktivitetsersättning? 

• Överenstämmer handläggarnas och de ungas bilder av 
aktivitetsersättning med varandra och med statens intentioner?  

• Vilka är de sociala följderna av att leva med aktivitetsersättning för de 
unga intervjuade? 

1.6 Namnfrågan  
Namnbytet från förtidspension och sjukbidrag till aktivitetsersättning har fått 
vissa följder för socialpolitiken runt om på landets Försäkringskassekontor, 
som min empiriska framställning visar. Däremot råder inga tvivel om att det 
ena ersättningsslaget efterträder det andra och att den grundläggande 
funktionen är densamma. Bara i de fall skillnaderna mellan ordningen före och 
efter reformens införande 2003 är viktiga särskiljs mellan förtidspension och 
aktivitetsersättning. I övrigt behandlas orden i texten som synonymer. Det 
regeringsförslag (Prop. 2000/01:96) som presenterades för riksdagen i mars 
2001, i vilken sjukersättning och aktivitetsersättning föreslogs bli de nya 
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programmet bottom-up (Sørensen, 1998). Vilka bilder av aktivitetsersättning 
tonar fram i intervjuer med unga personer och deras handläggare på 
Försäkringskassan och hur kan dessa bilder förstås i relation till förarbetenas 
skrivningar? De bilder som unga och handläggare ger tolkas ur ett 
förhandlingsperspektiv. Jag utgår från att bilderna i hög grad kan förstås som 
mänsklig handling som på olika sätt hakar i varandra, att det rör sig om 
samhandling och samtal. Stones analys har inspirerat mig, men jag har med 
mitt vetenskapliga bidrag som ambition att till hennes ovanifrånperspektiv 
lägga bottom-up-perspektivet och belysa ett socialpolitiskt program primärt i 
sin form som mänsklig handling. Studieobjektet blir med ett sådant 
perspektivval görandet av aktivitetsersättning. Förarbeten, lag och metodstöd2 
kringgärdar och påverkar den del av görandet som utgör samma studieobjekts 
kärna – aktivitetsersättningens praktik runt om på lokala 
Försäkringskassekontor. Under 3.1.1 Kritik mot förhandlingsperspektivet 
fördjupar jag mitt resonemang om hur jag ser på förhållandet mellan görande, 
samhandling och förhandling.  

En teoretisk utgångspunkt är att socialpolitik i hög grad blir till i mötet 
mellan statens representant och medborgaren (Brodkin, 1990, 2010; Lipsky, 
2010). Den praktiska socialpolitiken påverkas givetvis av förhållanden som att 
verksamheten är reglerad i lag och att den förra parten är överordnad den 
senare, men jag hävdar att skärningspunkten mellan unga personer med 
aktivitetsersättning och deras handläggare vid Försäkringskassan är viktig för 
förståelsen av aktivitetsersättning som socialpolitik. Evelyn Z. Brodkins sätt 
att närma sig studiet av politik har varit en källa till inspiration. Hon beskriver 
sin metodologi med följande ord:  
 

The approach integrates the study of implementation with the study of 
social politics, viewing implementation as policy politics – a continuation 
of conflicts to define social policy. It is an approach that ‘brings the politics 
back in’ from the periphery to the center of implementation research by 
framing it as a quest to explain social politics. (Brodkin, 1990 s. 107)  

 

Textutdraget sammanfattar den ansats jag tagit intryck av i studiedesignen. 
När socialpolitisk forskning korsas med implementeringsforskning blir 
studieobjektet den process och pågående konflikt som bestämmer vari 
socialpolitiken ska bestå. Citatet aktualiserar också det faktum att engelskan 
har två ord för att beskriva vad vi i svenskan kallar politik. ”Policy” och 
”politics” ryms båda i vårt ord politik. Engelskans distinktion mellan å ena 
sidan principer och faktiskt innehåll i politiken och å andra sidan hur beslut 
fattas och sätten på vilka makt utövas (Nationalencyklopedin, 1994) motsvaras 

                                                        
2 Dessa texter är också resultatet av mänskliga handlingar, men dessa handlingar finns bara med i 
avhandlingen i sin manifesta form – som text. De förhandlingar som föregick de tryckta texterna 
studeras inte. 
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tolkas. I det följande beskrivs det formella ramverk som omger 
aktivitetsersättning som just ärende. Framställningen är koncentrerad kring 

 
• ingångarna i ersättning – de två olika portarna in i aktivitetsersättning 
• hur aktualiseringen av ett ärende rörande aktivitetsersättning sker 
• utgångarna ur aktivitetsersättning – de fyra sätt på vilka ett ärende kan 

avslutas 
• vilka personalkategorier på kassan som är involverade i hanteringen av 

ärenden som rör aktivitetsersättning  

1.7.1 Ingångarna 
Det finns två portar in i aktivitetsersättning, lagligen reglerade i 
socialförsäkringsbalken, SFB. Den ena går via förlängd skolgång (33 kap. 8 § 
SFB)5. Den andra går via medicinskt nedsatt arbetsförmåga (33 kap. 5 § SFB). 
Medan den grupp unga som går in i aktivitetsersättning via den första porten 
automatiskt beviljas aktivitetsersättning, så prövas rätten till ersättning för dem 
som går in via medicinskt betingad arbetsoförmåga. Det är den senare porten 
som är aktuell här, aktivitetsersättning på grund av medicinskt betingad 
arbetsoförmåga.  

För att ha rätt till aktivitetsersättning på grund av arbetsoförmåga måste 
kassan ha bedömt att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. 
Arbetsförmågan måste vara orsakad av sjukdom eller annan nedsättning av den 
fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Den nedsatta arbetsförmågan måste 
också bedömas bestå i minst ett år (33 kap. 7 § SFB). Porten via medicinskt 
nedsatt arbetsförmåga tar alltså fasta på arbetsoförmågans omfattning, orsak 
och varaktighet.  

Formellt kan en ny ansökan om aktivitetsersättning på grund av medicinskt 
betingad arbetsoförmåga hamna på kassahandläggarens bord på två vis. 
Antingen lämnar den unga själv in en ansökan, eller initierar kassan byte av 
sjukpenning eller rehabiliteringspenning till aktivitetsersättning enligt 36 kap. 
§ 25 i socialförsäkringsbalken. Det gängse i socialförsäkringen är att frågan om 
att få ut en förmån aktualiseras av den försäkrade själv, men möjligheten för 
kassan att ta initiativet har funnits länge, åtminstone sedan 1960-talet. 
Bestämmelsen har aktualiserats igen i och med senare års betonande av arbete 
inom sjukförsäkringen, och generellt är det byte från sjukpenning till 
aktivitets- eller sjukersättning som är det vanligaste (Ryberg-Welander, 2008 
s. 249). När aktivitetsersättning beviljas som en följd av att kassan byter ut 
annan ersättning så ”är det lämpligt att den försäkrade får uppgifter om 
preliminärt beräknat belopp på sjukersättningen eller aktivitetsersättningen” 
(Försäkringskassan, 2004 s. 41). I den vägledning som handläggarna har att 
tillgå står det alltså att det är ”lämpligt” att informera den unga om vad ett 

                                                        
5 I praktiken är de allra flesta i denna grupp inskrivna i särskolan (ISF, 2012). 
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namnen, hade ett avsnitt med rubriken 5.4 Namnfrågan m.m. I det anfördes 
argumentet att termen förtidspension borde utmönstras eftersom den 
organisatoriska hemvisten föreslogs vara sjukförsäkringen och inte som 
tidigare ålderspensionen (ibid. s. 72). Det var flytten från pensionssystemet 
som skulle markeras. Det skulle tydligt framgå att sjuk- och 
aktivitetsersättning nu var en del av sjukförsäkringen, inte pensionen. Ett 
tiotal år efter lanserandet av termen går det att slå fast att namnbytet har lett 
till omfattande felsägningar och felskrivningar som i sin tur har lett till 
missuppfattningar. I såväl massmedierna som i Försäkringskassans egen 
rapportserie återfinns exempel på att aktivitetsersättning kallats något annat.3 
Ofta har aktivitetsersättning blandats samman med aktivitetsstöd4. Sannolikt 
har denna begreppsliga oreda också bidragit till de missförstånd beträffande de 
egna rättigheterna som den här undersökningens empiriska resultat visar.  

Ytterligare två språkliga klargöranden är på sin plats. På fler än trehundra 
ställen i den här texten hänvisas till Försäkringskassan. För läsvänlighetens 
skull har jag på ungefär hälften av ställena besparat läsaren några stavelser och 
endast skrivit ut kassan. När arbetslöshetsförsäkringen och a-kassan i något 
enstaka fall finns med i diskussionen skrivs detta ut explicit. Kassan åsyftar i 
den här texten Försäkringskassan och ingen annan kassa. De 17 unga som är 
intervjuade refereras till som grupp i kraft av att vara just unga. De ställs inte 
emot någon annan åldersgrupp utan utgör jämte handläggarna en av två 
aktörsgrupper. Uttrycket unga vuxna används ibland i andra sammanhang för 
att beteckna samma åldersgrupp. Inget avgörande skäl för att inte använda 
uttrycket unga vuxna i den här avhandlingen föreligger. Precis som i fallet med 
Försäkringskassan och kassan väljer jag att skriva unga istället för unga vuxna 
för att bespara läsaren några stavelser.  

1.7 Aktivitetsersättning som ärende  
Den här avhandlingen rör alltså aktivitetsersättning betraktad som 
socialpolitik. Perspektivet är bottom-up, vilket får till följd att vad som 
huvudsakligen undersöks är aktivitetsersättning som ärendeslag på 
Försäkringskassan. De statliga intentionerna analyseras också, då i det 
avgränsade syftet att utgöra en fond mot vilken aktivitetsersättningens praktik 

                                                        
3 I Socialförsäkringsrapport 2013:3 (Westerholm et al., 2013), på sidorna 18 och 19 används oklart 
”aktivitetsstöd” och ”aktivitetsbidrag”. Ett exempel från medierna är nyhetsinslaget i Sveriges radio P1 
tisdagen den 7 februari 2012, kl. 17.26, där en nyligen utkommen rapport från ISF diskuteras. Ett 
annat är artikeln ”Med arbete som sysselsättning” publicerad i nätversionen av Dagens Arena den 10 
februari 2012. I de båda senare exemplen används ”aktivitetsstöd” istället för ”aktivitetsersättning”. 
4 Aktivitetsstöd administreras också av Försäkringskassan men ingår inte i sjukförsäkringen. Rätten till 
aktivitetsstöd är inte knuten till medicinskt betingad arbetsoförmåga. Aktivitetsstöd utgår något 
förenklat till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program men inte försörjer sig via 
sjukförsäkringen.  
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eventuellt byte till aktivitetsersättning skulle komma att innebära för 
ekonomin, men det finns inget ”ska” eller ”bör” i uppmaningen. Jag tolkar 
vägledningen som att den inte ålägger handläggarna någon 
informationsskyldighet.  

1.7.2 Utgångarna 
Ett ärende kan avslutas på fyra sätt. Genom indrag, genom att en period tar 
slut utan att omansökan6 lämnas in, genom att en period tar slut och 
omansökan avslås eller genom att individen fyller 30 år. I en undersökning av 
utflödet ur aktivitetsersättning 2009 (Försäkringskassan, 2012d) framgick att 
de flesta avslut skedde när personen var 29 år. Detta är en följd av systemets 
konstruktion, eftersom aktivitetsersättning bara är möjlig att söka för personer 
i åldrarna 19 till 29 år. För dem som är 30 år och äldre gäller sjukersättning 
istället för aktivitetsersättning. Sannolikt återfinns också många senare i 
sjukersättning, men eftersom kriterierna för att beviljas sjukersättning är 
strängare än dem som gäller för aktivitetsersättning är det också troligt att en 
del av dem som tidigare levt med aktivitetsersättning vid 30 år fyllda hamnar 
utanför sjukförsäkringen. Hur många avslut som sker genom avslag på 
omansökan eller indrag av beviljad ersättning vet vi inte. Vi vet heller inte hur 
vanligt det är att inte lämna in en omansökan när en beviljad period är på väg 
att löpa ut.  

På nästa sida finns en figur som illustrerar ärendeprocessen. 
  

                                                        
6 Jag använder ordet ”omansökan” för att betona att det inte rör sig om en första ansökan, utan om en 
upprepad ansökningsprocedur.  
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rollen som personlig handläggare. Beskrivningen av de olika 
personalkategorierna är därför snarare en renodling av de olika rollerna, än en 
beskrivning av vem som gör vad på kassan.  

Den som ansöker om aktivitetsersättning ska förutom att lämna in rätt 
blankett rätt ifylld också lämna in ett läkarintyg (medicinskt underlag), i vilket 
hälsotillståndet beskrivs. Den personliga handläggare som kopplas till ärendet 
är sedan ansvarig för att inhämta relevant information och förbereda för ett 
beslut om bifall eller avslag. Läkarintyget har en särställning som underlag för 
beslut, men arbetsförhållanden och sociala förhållanden ska också utredas. 
Information kan då hämtas från exempelvis socialtjänsten och 
Arbetsförmedlingen. I de fall handläggarna inte tycker sig ha tillräckligt med 
underlag i läkarintyget kan de vända sig till en försäkringsläkare och be denna 
tolka det befintliga läkarintyget. Alternativt kan handläggarna begära 
ytterligare en medicinsk utredning av den sökandes hälsotillstånd. En sådan 
utredning kan antingen handla om en ny läkarundersökning eller om en 
teamutredning där olika professioner, exempelvis psykolog och sjukgymnast, 
konsulteras. Utifrån detta underlag avgör beslutsfattaren om den sökande har 
rätt till aktivitetsersättning. Bedömningen av arbetsförmågan görs i relation till 
alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Vid ett avslag meddelas detta den 
sökande av handläggaren. Vid beviljade utbetalas ersättningen månatligen 
under beslutad period på mellan ett och tre år. Den som är missnöjd med 
beslutet kan begära omprövning. Ytterligare en möjlighet att klaga finns. Då 
sker överklagan till förvaltningsdomstol.  

1.8 Disposition 
Avhandlingen har två delar. Den första delen består av fyra kapitel. Det 
inledande kapitlet följs av ytterligare tre, i vilka kunskapsläge, teorier, metod 
och material presenteras. Den andra delen består av sex kapitel, innehållande 
empiriframställning, analys och slutdiskussion. 

I kapitel två presenteras befintlig kunskap som är relevant för 
avhandlingen. De teorier och analytiska begrepp som jag använder i analysen 
introduceras i kapitel tre. I fjärde kapitlet beskrivs det metodologiska 
tillvägagångssättet och det empiriska materialet. Femte och sjätte kapitlet är 
ordnade som svar på den övergripande fråga som förhandlingsperspektivet har 
försett mig med. Svaret på frågan: ”Om vad förhandlas i 
aktivitetsersättningens praktik?” rubriksätter dessa båda kapitel. I sjunde 
kapitlet redogör jag för de statliga intentionerna bakom aktivitetsersättning, 
med utgångspunkt i en genomgång av reformens förarbeten. Kapitel åtta och 
nio är en analytisk fördjupning av de tre föregående kapitlen. I det tionde och 
sista kapitlet diskuteras resultaten och jag pekar som avslutning på några 
angelägna teman för fortsatt forskning.  

18 

1.7.3 Personalkategorierna och handläggningen 
En ny struktur för personalkategorierna på kassan sjösattes 2013 
(Försäkringskassan, 2012e), men arbetet med att systematisera och 
dokumentera vem som ska göra vad i ärendehanteringen har pågått sedan 
enmyndighetsreformen 2005. Avvecklandet av socialförsäkringsnämnderna 
föranledde exempelvis en annan beslutsordning, eftersom lekmannainflytandet 
helt försvann. Från och med nu var såväl utredning som beslutsfattande en 
angelägenhet för handläggare på kassan.  

Tjänstetitlar och arbetsbeskrivningar förändras ständigt, men en översiktlig 
beskrivning av de personalkategorier som är involverade i hanteringen av 
aktivitetsersättning ser ut som följer: 

 
• Personlig handläggare (med inriktning mot aktivitetsersättning/ 

samordning) 
• Föredragande 
• Beslutsfattare 
 

I kassans husorgan, tidningen Dagens socialförsäkring7, introducerades i en 
artikel (Lindén, 2008) den då nya kategorin personlig handläggare. Den 
personliga handläggaren skulle ”svara för hela ’kundengagemanget’” (ibid. s. 
11) och grundtanken var att alla som har aktivitetsersättning skulle ha en 
personlig handläggare att vända sig till (se även ISF, 2011d s. 154; Lindén, 
2008 s. 13). Föredragande beskrevs som den som ansvarar för att 
beslutsunderlaget är tillräckligt, att utredningarna uppfyller förvaltningslagens 
krav och att rätt bedömning görs. Föredragande står även för återkopplingen 
till handläggaren (ISF, 2011d s. 153). Dessutom har föredragande som sitt 
ansvarsområde att se till att arbetet utförs i riktning mot föreskrivna mål och 
att rätt prioriteringar görs. Beslutsfattaren är den som ansvarar för att 
försäkringen tillämpas enligt regelboken. Beslutsfattaren arbetar också med 
extern information och kassans samverkansansvar. Att se till att 
ärendebedömningen är rättssäker och saklig tillhör också beslutsfattarens 
uppgifter (ibid.). Till dessa tre kategorier kan beräknarna läggas. Denna 
personalkategori räknar ut vilket belopp den unga är berättigad till i de fall 
aktivitetsersättning beviljas. 

De personliga handläggarna är i regel den enda av de tre 
personalkategorierna som de individer som ansöker om aktivitetsersättning 
kommer i kontakt med. Den interna beslutsordningen ser olika ut på olika 
lokala kassakontor. Till exempel skiftar man ibland roll och agerar 
beslutsfattare i en kollegas ärende parallellt med att man är personlig 
handläggare i ett annat. Rollen som föredragande kombineras ibland med 

                                                        
7 Dagens socialförsäkring lades ner 2013. 
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där denna ansats anammas. En annan är Rehabilitering i ett samhällsperspektiv 
(Marklund, 1992), visserligen utkommen i ny upplaga 1995, men i grunden 
formulerad före 1990-talets samhällsförändringar. Dessa båda antologier ger 
värdefulla bidrag till forskning om sjukförsäkring i allmänhet men belyser inte 
i detalj frågor om förtidspensionen som institution.  

I Staffan Marklunds antologi skönjs en trend som senare kommer att bli 
allt tydligare och det noteras att det inte längre är i den äldsta delen av den 
förvärvsarbetande befolkningen som antalet förtidspensionärer ökar utan i de 
flesta andra åldersgrupper (Höög & Stattin, 1992). Frågan om unga 
förtidspensionärer är emellertid inte utlyft och formulerad som ett 
vetenskapligt eller politiskt problem. I Hetzlers, Méléns och Bjerstedts 
antologi (2005) däremot är det ökande antalet unga förtidspensionärer 
presenterat som ett empiriskt fynd. De slår fast att allt fler yngre 
förtidspensionerats mätt över perioden tidigt 1990-tal till tidigt 2000-tal. 
Dessutom fördjupas resonemangen om sambandet mellan arbetslöshet och 
förtidspension – arbetslöshet har i ökande utsträckning kommit att bli ett steg 
på vägen mot förtidspension (ibid.). 

Förtidspensionsforskning har ofta behandlat frågorna: ”Varför ökar antalet 
förtidspensionärer?” och ”Hur kan vi undvika att människor 
förtidspensioneras?” alternativt ”Hur kan återgång i arbete underlättas för 
förtidspensionärer?”. Erik Wessers (1998) licentiatavhandling och Daniel 
Bjerstedts (2009) doktorsavhandling är undantag i det att de belyser 
förtidspension som rättighet och på olika vis behandlar materialiseringen av 
sociala rättigheter i förtidspensionen. Wesser påpekar att det finns en inbyggd 
komplexitet i socialförsäkringarnas syfte att både frikoppla människor från 
marknadslagarna genom att stå för försörjningen när lön från arbete inte står 
för inkomsten och driva samma människor i riktning mot arbetsmarknaden i 
arbetslinjens namn. Annorlunda uttryckt förenas kommodifierande och 
dekommodifierande element i förtidspensionen. Jag återkommer till begreppet 
dekommodifiering under rubriken 3.3.1 Den svenska modellen – en 
socialdemokratisk prestationsmodell.  

Till denna forskning med breda samhällsvetenskapliga ansatser i syfte att 
belysa svensk sjukförsäkring kommer en ansenlig mängd rapporter som 
tillkommit som en del av det svenska utredningsinstitutet. 1990-talets 
förtidspensionsutredning och den nu pågående socialförsäkringsutredningen 
bidrar båda med viktig kunskap om förtidspensionens funktionssätt och roll i 
välfärdsstaten. Forskning om aktivitetsersättning som ett eget socialpolitiskt 
program lyser så här ett drygt decennium efter införandet med sin frånvaro. 
Rapporter från inspektionen för socialförsäkring (ISF), Försäkringskassan och 
den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har bidragit med inblickar. 
Dessa undersökningar har belyst olika aspekter, som vägar in och ut ur 
aktivitetsersättning (Försäkringskassan, 2007g; ISF, 2011c; Olofsson & Östh, 
2011), sambandet mellan särskola och aktivitetsersättning (Försäkringskassan, 
2007a; ISF, 2012), diagnosmönster bland personer med aktivitetsersättning 
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2 KUNSKAPSLÄGE 

I det här kapitlet behandlas det kunskapsmässiga läget för den här 
avhandlingen. Jag presenterar forskning som på olika sätt är betydelsefull och 
jag pekar på kunskapsluckor. Inledningsvis förankrar jag dagens 
aktivitetsersättning i det sammanhang den är sprungen ur. Förtidspensionen 
ses som en fundamental del av den svenska välfärdsstat som började ta form 
för hundra år sedan. Efter den historiska framställningen följer en 
internationell utblick i vilken en övergripande socialpolitisk målförskjutning 
identifieras i två OECD-rapporter (OECD, 2003, 2010). Denna kursändring 
diskuteras sedan i relation till aktiveringstrenden, som den tagit sig uttryck i 
olika välfärdsstatliga system. Kapitlets näst sista avdelning introducerar 
samhällsvetenskaplig forskning om olika aspekter av mötet mellan individ och 
välfärdsstat. I den sista delen lyfter jag fram några studier hemmahörande i 
ekonomi respektive medicin och pekar på vilken roll de spelat för den här 
avhandlingen. 

2.1 Välfärdsstat och mänskliga möten 
Forskning om den svenska förtidspensionen som institution har grovt indelat 
bedrivits i samhällsvetenskap inkluderande sociologi, socialt arbete, 
statsvetenskap och ekonomi samt i medicinska vetenskaper. Breda 
samhällsvetenskapliga ansatser, där förtidspensionen betraktas som en del av 
svensk sjukförsäkring och på en aggregerad nivå – en del av välfärdspolitiken – 
är ovanliga. Antoinette Hetzler (1994) har pläderat för ett sådant sätt att 
studera socialpolitik och hävdat att makroteroetisk forskning om 
välfärdsstatens uppkomst och utveckling och forskning om socialpolitikens 
implementeringsdilemma på meso- och mikronivå var för sig ger ofullständiga 
bilder. Forskningen om socialpolitik vinner på en integrering av 
välfärdsforskning på makronivå och den meso- och mikroinriktade 
forskningen om välfärdsstatens administration och utfall (Hetzler, 1994 s. 37). 
Sjuk-Sverige. Försäkringskassan, rehabilitering och utslagningen från 
arbetsmarknaden (Hetzler, Melén & Bjerstedt, 2005) är en av få publikationer 
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2 KUNSKAPSLÄGE 

I det här kapitlet behandlas det kunskapsmässiga läget för den här 
avhandlingen. Jag presenterar forskning som på olika sätt är betydelsefull och 
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aktivitetsersättning i det sammanhang den är sprungen ur. Förtidspensionen 
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internationell utblick i vilken en övergripande socialpolitisk målförskjutning 
identifieras i två OECD-rapporter (OECD, 2003, 2010). Denna kursändring 
diskuteras sedan i relation till aktiveringstrenden, som den tagit sig uttryck i 
olika välfärdsstatliga system. Kapitlets näst sista avdelning introducerar 
samhällsvetenskaplig forskning om olika aspekter av mötet mellan individ och 
välfärdsstat. I den sista delen lyfter jag fram några studier hemmahörande i 
ekonomi respektive medicin och pekar på vilken roll de spelat för den här 
avhandlingen. 

2.1 Välfärdsstat och mänskliga möten 
Forskning om den svenska förtidspensionen som institution har grovt indelat 
bedrivits i samhällsvetenskap inkluderande sociologi, socialt arbete, 
statsvetenskap och ekonomi samt i medicinska vetenskaper. Breda 
samhällsvetenskapliga ansatser, där förtidspensionen betraktas som en del av 
svensk sjukförsäkring och på en aggregerad nivå – en del av välfärdspolitiken – 
är ovanliga. Antoinette Hetzler (1994) har pläderat för ett sådant sätt att 
studera socialpolitik och hävdat att makroteroetisk forskning om 
välfärdsstatens uppkomst och utveckling och forskning om socialpolitikens 
implementeringsdilemma på meso- och mikronivå var för sig ger ofullständiga 
bilder. Forskningen om socialpolitik vinner på en integrering av 
välfärdsforskning på makronivå och den meso- och mikroinriktade 
forskningen om välfärdsstatens administration och utfall (Hetzler, 1994 s. 37). 
Sjuk-Sverige. Försäkringskassan, rehabilitering och utslagningen från 
arbetsmarknaden (Hetzler, Melén & Bjerstedt, 2005) är en av få publikationer 
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Välfärdsstatens historia är inte ämnet för den här avhandlingen. På två 
punkter vill jag för vidare framställning klargöra min egen ståndpunkt. För det 
första betraktar jag den svenska socialförsäkringen som tydligt inspirerad av 
1800-talets tyska arbetarförsäkringar. Hållningen är knappast kontroversiell 
(se t.ex.  Baldwin, 2005; Edebalk, 2003; Elmér, 1960), men delas inte heller av 
alla. För det andra ser jag kapitalismen och välfärdsstatens framväxt som tätt 
förknippade med varandra som historiska skeenden. Därmed inte sagt att 
kapitalism skulle vara ett nödvändigt villkor för utvecklingen av ett omfattande 
socialt skyddsnät. 

Ståndpunkten att Bismarcks arbetsförsäkring bör betraktas som ett första 
steg mot en välfärdsstat förfäktas av historikern Asa Briggs (2000). Enligt 
Briggs står Bismarcks försök att under andra halvan av 1800-talet stävja 
arbetarnas eventuella upprorsförsök i motsats till socialistiska strävanden efter 
jämlikhet som mål för välfärdsstaten. Det blir därför missledande att tala om 
Bismarcks politik som början till en välfärdsstat. Jag delar alltså inte Briggs 
åsikt, utan hävdar att de tyska arbetarförsäkringarna inspirerade den svenska 
utvecklingen och att släktskapet mellan Bismarcks arbetarförsäkringar på 
1800-talet och svensk aktivitetsersättning på 2000-talet går att påvisa. Som jag 
kommer att visa längre fram löper spåren som en röd tråd genom 
förtidspensionens historia och har dessutom, hävdar jag, fått en ökad betydelse 
under min undersökningsperiod. Inte heller min andra ståndpunkt är särskilt 
omtvistad. Här menar jag att accepterandet av kapitalismen som ekonomisk 
livsform (Judt, 2012 s. 131) är väl förankrad hos de tongivande aktörerna i den 
socialpolitiska debatten och utgör en förutsättning för den svenska 
socialförsäkringen, såsom den kommit att utvecklas. Uppfattningen att 
välfärdsstatens och kapitalismens framväxt är tätt sammanflätade som 
historiska skeenden är den gängse i historieskrivningen (Baldwin, 1990; 
Lindert, 2005; Lundberg & Åmark, 2001). Människor har i alla tider 
organiserat samhällen utifrån det faktum att alla medlemmar inte kan klara sig 
själva (Stone, 1984). Det mest påtagliga exemplet är små barn, men sjuka och 
gamla har också traditionellt ingått i den grupp som andra 
samhällsmedlemmar försörjt. Såväl Parisområdets hospital i kyrklig regi, 
instiftade under 1100- och 1200-talen (Geremek, 1991 s. 32) som 
Speenhamlandslagarna9, instiftade i engelska Speenhamland 1795 (Polanyi, 
1989) är exempel på att samhällen organiserade sociala skyddsnät också innan 
nutidens version av kapitalism regerade10. Alltså ser jag inte kapitalismen som 

                                                        
9
 Speenhamlandslagarna var tänkta att förhindra en proletarisering av gemene man i det att de gav en 

ovillkorlig rätt till understöd. Eftervärlden har emellertid dömt experimentet hårt och den 
skattefinansierade rätten att leva krossade till slut de människor som den skulle hjälpa (Polanyi, 1989 s. 
97). 
10 Jag argumenterar alltså för att de välfärdsstatliga systemen mot ekonomisk fattigdom bär historiska 
spår som kan dateras hundratals år tillbaka i tiden utan att för den skull förneka de stora sociala och 
ekonomiska omvandlingar som format de samhällen som vi känner som våra. Närmare bestämt är det 
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(Försäkringskassan, 2007c, 2007d) och den svenska aktivitetsersättningen i 
jämförelse med andra europeiska länders motsvarigheter (ISF, 2013a). Det 
underliggande motivet för samtliga studier har varit det ökande antalet unga 
som har aktivitetsersättning och rapporterna har försett oss med en 
fragmentarisk och delvis motsägelsefull bild av ersättningen.  

2.2 Från fattighjälp till förtidspension  
Förtidspensionen ingår i den svenska, och med Sverige jämnförbara, 
välfärdsstatens grundbatteri av politiska insatser (Olofsson & Östh, 2011). Jag 
argumenterar för att dagens system, sjuk- och aktivitetsersättning, ska ses som 
en ättling i rakt nedstigande led till vad som har kommit att kallas världens 
första universella socialförsäkring (Edebalk, 2000; Elmér, 1960).8 1913 års 
pension har gått till historien som ett av de första viktiga stegen på vägen mot 
en omfattande svensk välfärdsstat (Edebalk, 2013). En välfärdsstat som har 
kommit att användas som åskådningsexempel på fenomenet välfärdsstat 
(Marklund, 1982). I Gösta Esping-Andersens inflytelserika typologi (1990) 
utgör de skandinaviska länderna de empiriska förlagorna bakom den 
socialdemokratiska typen. Han beskriver den socialdemokratiska modell som 
kommit att bli världskänd på följande vis:  

 
This model crowds out the market, and consequently constructs an 
essentially universal solidarity in favor of the welfare state. All benefit; 
all are dependent; and all will presumably feel obliged to pay (ibid. s. 28) 

 
Modellen har betraktats som framgångsrik ställd mot ett socialpolitisk 
nyckelvärde som jämlikhet (Dahl et al., 2006). Dessutom har den setts som 
framgångsrik i att minimera de skadeverkningar som följt i industrialiseringens 
och urbaniseringens spår (Esping-Andersen, 1990; Fitzpatrick, 2001). Hur 
verklighetsförankrad den översvallande positiva bilden av den skandinaviska 
välfärdsstatens förträfflighet varit har ibland ifrågasatts (Marklund, 1982; 
Salonen, 2001). 

I socialpolitisk historieskrivning tonar inte en sammanhållen bild av 
utvecklingen av en svensk välfärdsstat fram. All politik är frukten av 
förhandlingar mellan olika intressen. I synnerhet historisk analys av vilka 
motiv som låg bakom och varför politiska program kom att utformas på det 
ena eller det andra sättet är ofta utlämnad åt texttolkning av komplexa 
processer med många aktörer inblandade. Aktörerna, de som själva 
medverkade till framväxten av en välfärdsstat, är inte längre i livet. 

                                                        
8 Juridiskt är 1962 års lag om allmän försäkring (AFL), i vilken rätten till förtidspension klargörs i 7 
kap. viktig. Icke desto mindre är det 1913 års reform jag ser som det principiella avstampet för vår tids 
sjuk- och aktivitetsersättning. 
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viktig inspirationskälla (Elmér, 1960 s. 17f). En allmän pension skulle fungera 
som en garanti för en icke-revolutionär samhällelig utveckling genom att den 
arbetande delen av befolkningen gjordes solidarisk med staten via utlovandet 
av en ekonomiskt tryggad ålderdom (Elmér, 1960). Under 1900-talets första 
decennium ägnades den sociala frågan stort utrymme i den svenska offentliga 
debatten, och den allmänna pensionen var ett konkret sakpolitiskt ämne som 
dryftades. Idén om en allmän pension hade starkt stöd från skilda politiska 
håll. Dels hade antalet äldre ökat sedan mitten av 1800-talet. Dels vittnade 
många landsbygdskommuner om att utgifterna för fattigvården var en tung 
börda. Dessutom var den vård som erbjöds i många kommuner miserabel 
(Edebalk, 2013). Hur pensionen borde utformas blev den stora knäckfrågan.  

Upprinnelsen till 1913 års pensionsreform kan förenklat beskrivas som en 
strid mellan två skilda synsätt på socialpolitik, mellan en generell grundtanke 
representerad av den parlamentariskt tillsatta ålderdomsförsäkringskommittén 
och en selektivt inriktad hållning representerad av fattigvårdsfolket (Edebalk, 
2013 s. 215). Fattigvårdsfolket var en grupp personer tillhörande en 
ekonomisk och social elit, som under 1900-talets första år organiserade sig i 
sammanslutningar och föreningar för att synliggöra den sociala frågan 
(Lundquist, 1997). Deras idéer har beskrivits som en fattigvårdsideologi (ibid). 
Det sociala arbetets huvuduppgift var i denna version att ge människor hjälp 
till självhjälp. Det sågs som vars och ens plikt att verka för samhällets bestånd 
och moraliska utveckling. Fattigvården, som var hjärtefrågan, måste ha en 
uppfostrande inriktning. Med ett sådant synsätt följde en betoning på 
individualiserade insatser och kontroll (Pettersson, 2011 s. 24). 
Ålderspensionsfrågan var inte den centrala frågan för fattigvårdsfolket 
(Lundquist, 1997), ändå formulerade de en sakpolitisk ståndpunkt som ett 
alternativ till ålderdomsförsäkringskommitténs förslag. 1913 års lag om allmän 
pensionsförsäkring kom till slut i stora drag att bygga på 
ålderdomsförsäkringskommitténs förslag. Vad som föreslogs i propositionen 
var en pension som skulle omfatta hela befolkningen och bestå av två delar, en 
avgiftsfinansierad pension för alla åldringar och invalider och ett 
inkomstprövat pensionstillägg för alla behövande pensionärer, finansierat via 
skatter. Förutsättningen skulle vara oförmåga att försörja sig genom arbete på 
grund av ålderdom (67 år), alternativt invaliditet (Abukhanfusa, 1987; 
Edebalk, 1995; Elmér, 1960).  

Principiellt hade försäkringstanken nu manifesterats i lagtext, men det kom 
att dröja innan den fick konkret betydelse för det stora flertalet. Dilemmat var 
att systemet skulle bygga på en försäkringslogik samtidigt som många av dem 
som skulle ingå hade begränsade möjligheter att bidra – att betala sin premie 
för att tala i försäkringstermer. De obligatoriska avgifterna sattes mycket lågt 
för personer som tillhörde de lägsta inkomstklasserna, och resultatet blev att 
majoriteten av löntagarna vid pensionsdags inte kom i närheten av ett 
pensionsbelopp de kunde leva på. 
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en grundförutsättning för att ett samhälle ska kunna utforma ett statligt socialt 
skyddsnät. Dagens sociala skyddsnät däremot, välfärdsstaten som vi har lärt 
känna den under det senaste seklet, bygger på att kapitalismen dominerar som 
ekonomisk livsform. Navet i denna livsform hävdar jag är lönearbetet.  

2.2.1 1913 års reform 
Min ambition med att länka dagens aktivitetsersättning till 1913 års 
folkpension är att få normativa kontinuiteter och brott att framträda i tydlig 
dager. Jag hävdar att folkpensionen (som vid tiden inbegrep förtidspensionen) 
på många sätt utgjorde ett tydligt brott mot äldre tiders syn på 
försörjningsansvar och på hur risker förknippade med fattigdom borde 
hanteras. Försäkringstanken var delvis sprungen ur en kritik mot samma 
fattigvårdslogik som den triumferade över i den nya folkpensionen. Samtidigt 
utformades inte den allmänna pensionen konsekvent utifrån någon 
socialförsäkringslogik. Spår av fattigvårdslogiken återfanns också i den för 
tiden nya konstruktionen. Det kanske tydligaste exemplet var det 
behovsprövade pensionstillägget. 

Att den generella vägen skulle vara den som socialpolitiken slog in på i 
Sverige var ingen självklarhet. Bör skyddet riktas mot de grupper eller 
individer som har det sämst ställt, eller bör skyddet komma alla till del? Svaret 
på frågan om insatserna ska vara selektiva eller generella har haft stort 
inflytande över utformningen av de socialpolitiska programmen i olika skeden 
av välfärdsstatens uppbyggnad. Skyddet mot fattigdom i händelse av 
arbetsoförmåga orsakad av ålderdom eller medicinskt betingad 
funktionsnedsättning, pensionen, utformades som ett generellt skydd mot 
ekonomisk fattigdom. Men debatten som föregick reformens tillblivelse visar 
att starka krafter istället förespråkade en selektiv utformning av pensionen. 
Konstruktionen av pensionssystemet innehåller också spår av denna politiska 
kompromiss. Anders Berge beskriver i Medborgarrätt och egenansvar. De sociala 
försäkringarna i Sverige 1901-1935 (1995) den svenska socialpolitiken under 
1900-talets inledande år som präglad av både den nya tidens orsakstänkande 
och en social ansvarsetik (Berge, 1995 s. 122). Medan den nya tidens 
orsakstänkande förlade skälen till sociala problem till strukturella faktorer, så 
hänförde äldre tiders ansvarsetik sociala problem till enskilda människors 
svagheter och tillkortakommanden. Frågan om selektiva eller generella insatser 
är också intimt förknippad med dessa sätt att se på orsakerna till sociala 
problem.  

Frågan om en allmän pensionsförsäkring, en folkpension, hade diskuterats 
i den offentliga debatten sedan 1880-talet, när den liberala riksdagsmannen 
Adolf Hedin 1884 motionerade om en svensk, allmän pension. Otto von 
Bismarcks tyska sjukförsäkringslag med uttalat socialpacifistiska motiv var en 
                                                                                                                               
avgränsingsdimensionen, att skilja dem som anses ha rätt till stöd och hjälp från dem som inte anses ha 
det, som återfinns i såväl 1600-talets samhälleliga diskussion som 2000-talets (se även Midré, 1990). 
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för att tala i försäkringstermer. De obligatoriska avgifterna sattes mycket lågt 
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en grundförutsättning för att ett samhälle ska kunna utforma ett statligt socialt 
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1900-talets inledande år som präglad av både den nya tidens orsakstänkande 
och en social ansvarsetik (Berge, 1995 s. 122). Medan den nya tidens 
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Frågan om en allmän pensionsförsäkring, en folkpension, hade diskuterats 
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avgränsingsdimensionen, att skilja dem som anses ha rätt till stöd och hjälp från dem som inte anses ha 
det, som återfinns i såväl 1600-talets samhälleliga diskussion som 2000-talets (se även Midré, 1990). 



27 

kontrollfunktionerna mer subtila i 1900-talets socialförsäkringar än i 1800-
talets fattigvård, men inspektions- och granskningselementet fanns fortfarande 
kvar i systemen (Berge, 1995, 1996; Elmér, 1960). Även om 1913 års pension 
var början på något nytt var den inte slutet på det gamla (Abukhanfusa, 1987). 
I 1913 års reform var en av pensionens två delar, pensionstillägget, 
behovsprövat och ”värdighetsbestämmelser” fanns. Till exempel uteslöts 
personer som trots förmåga inte betalat sina avgifter och ”förde ett asocialt 
levnadssätt” (Elmér, 1960 s. 51). Alkoholism doldes bakom skrivningen 
asocialt levnadssätt, och först 1952 togs särbehandlingen av alkoholister bort 
från de texter som reglerade rätten till pension (Berge, 1996 s. 28). 

Den historiska tillbakablicken bidrar med viktiga insikter för den här 
avhandlingen, som ju i huvudsak är en undersökning av görandet av 
aktivitetsersättning i början av 2000-talet. Jag konstaterar att motstridiga 
ideologier byggts in i den ursprungliga konstruktionen. Bilden av pensionen 
som ett generellt, för att inte säga universellt, socialpolitiskt program är en 
förenklad bild. Pensionen i sitt grundutförande gör skillnad mellan kvinnor 
och män.  

2.3 Från ekonomisk trygghet till deltagande 
I det följande kopplar jag samman en övergripande socialpolitisk retorik med 
det svenska exemplet aktivitetsersättning och presenterar en 
tonviktsförskjutning som återfinns i de politiska ambitionerna rörande 
förtidspension. Det handlar om en förskjutning från målet om ekonomisk 
trygghet i riktning mot deltagandemålet. Två rapporter från Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD, 2003, 2010) illusterar 
målförskjutningen. 

Redan i den långa titeln Transformning Disability into Ability. Policies to 
Promote Work and Income Security på den OECD-rapport som publicerades 
2003 antyds målen i varje förtidspensionssystem. Det ena målet är att 
underlätta för individen att delta i det ekonomiska och sociala livet, ytterst 
som lönearbetare. Det andra målet består i att förse individen med ekonomisk 
trygghet när medicinskt orsakad arbetsoförmåga hindrar lönearbete. Dessa 
tvillingmål (OECD, 2003) betraktas i OECD-rapporten som potentiellt 
motsägelsefulla och svåra och förena. De existerar i alla förtidspensionssystem, 
men försöken att balansera dem mot varandra skiftar. Jag använder från och 
med nu OECD-rapportens uttryck tvillingmål och refererar till tvillingmålen 
när jag avser målet om ekonomisk trygghet och deltagandemålet. I 
aktivitetsersättning rör det sig konkret om försörjning och aktivitet. 

Även om förtidspension har sin motsvarighet i andra länders 
välfärdsarrangemang, så skiljer sig utformningen åt avsevärt mellan olika 
stater. De nationella politiska systemen är aldrig identiskt konstruerade och 
specifika program i särskilda politikområden är präglade av de sammanhang de 
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I och med 1913 års tudelade pensionssystem, med en avgiftsfinansierad och 
en inkomstprövad del, skapades två klasser av pensionärer (Berge, 1996 s. 23). 
Den första klassen var de som, åtminstone efter en tid, helt kunde leva på sin 
avgiftspension. Den andra klassen fick lita till det behovsprövade 
pensionstillägget. Behovsprövandet var visserligen mekaniskt, vilket innebar 
att alla som hade en årsinkomst som understeg ett visst belopp hade rätt till 
pensionsstillägg11. Det krävdes ingen ingående utredning av de individuella 
behoven, det räckte att verifiera en låg årsinkomst. De pensionärer som var 
ekonomiskt beroende av tillägg fick en starkare ställning än de personer som 
försörjde sig på fattighjälp men en svagare ställning än dem som försörjde sig 
på sin avgiftspension. Pensionstilläggets konstruktion var alltså inte identisk 
med fattighjälpens, sedermera socialbidragets, men de två ersättningarnas 
uppbyggnad påminde om varandra. 1913 års pensionsreform som har gått till 
historien som en socialförsäkringens triumf (Edebalk & Olsson, 2011 s. 26) 
hade i tilläggspensionen kvar tydliga element av det behovsprövningsinstitut 
som beskrivits som distinkt annorlunda jämfört med försäkringslogiken (jfr 
Tussing, 1974).  

Kerstin Abukhanfusa har i sin doktorsavhandling (1987) om könens 
tilldelning av skyldigheter och rättigheter i den svenska socialförsäkringen 
beskrivit 1913 års reform som i grunden ojämlik – differentierad utifrån 
ekonomisk klass och kön. Det belopp som var möjligt att komma i åtnjutande 
av var exempelvis lägre för kvinnor än för män (ibid, s. 28). Ett av de argument 
som anfördes vid riksdagsdebatten var att kvinnorna levde längre och därför 
kunde avkrävas ett enklare levnadssätt (ibid, s. 40). Hon motsäger inte den 
övergripande uppfattningen om folkpensionen som en försäkringstankens 
triumf och en viktig milstolpe på vägen mot en omfattande svensk välfärdsstat. 
Vad Abukhanfusa däremot bidrar med är en analys som mäter och väger 
jämlikhet och jämställdhet som värden och politiska målsättningar i relation 
till socialförsäkringen som politikområde.  

I allt väsentligt instämmer jag i den historieskrivning som utnämner 1913 
års pensionsreform till en viktig inledande manöver i det politiska arbete som 
några decennier senare kommer att bli känt som den skandinaviska modellen, 
ett ambitiöst välfärdsstatligt projekt där principerna om universalism och 
jämlikhet getts konkret innehåll och där politiska program inom ett brett 
spektrum av politiska områden, från arbetsmarknadspolitik till familjepolitik, 
fyllts med såväl omfattande utbildningsinsatser som allmänna barnbidrag. 
Samtidigt hävdar jag att de sociala försäkringarna, med 1913 års pension som 
exempel, på intet sätt var ett brott mot den tidigare socialpolitikens 
uppfostringstanke. Idén om socialpolitik som moralisk folkuppfostran var i 
hög grad närvarande i världens första folkpension. Inte heller bröt den helt 
med fattigvårdsideologins misstro mot understödstagaren. Visserligen var 
                                                        
11

 Beloppet i pensionstillägget var avhängigt övrig inkomst, för den som var berättigad. Den som hade 
en årsinkomst på 280 kronor (300 för män) hade ingen rätt till tillägg (Berge, 1996, s. 23) 
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 Beloppet i pensionstillägget var avhängigt övrig inkomst, för den som var berättigad. Den som hade 
en årsinkomst på 280 kronor (300 för män) hade ingen rätt till tillägg (Berge, 1996, s. 23) 
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OECD-rapport som publicerades 2010, Sickness, Disability and Work. Breaking 
the barriers märks ingen politisk kursändring. Att bara ett av de två målen, 
nämligen arbete, nämns i rubriken är signifikativt. Ekonomisk trygghet 
ägnades nu ännu mindre uppmärksamhet. Att eliminera de hinder som står i 
vägen för att förtidspensionärer ska kunna arbeta, åtminstone deltid, beskrevs 
som den absolut viktigaste politiska uppgiften. Dessutom hade det ökande 
antalet unga förtidspensionärer med psykisk ohälsa nu seglat upp som ett 
framträdande problem.  

Jag menar att målförskjutningen, i riktning från målet om ekonomisk 
trygghet mot målet om deltagande via lönearbete kan kopplas till den 
aktiveringstrend som varit påtaglig i stora delar av socialpolitiken i Europa 
under de senaste decennierna (Beder, 2000; Hetzler, 2009; Hornemann 
Møller & Johansson, 2009; Lødemel, 1997; Van Berkel & Hornemann 
Møller, 2002). Som Irene Dingeldey (2011) visat har aktiveringspolitiken fått 
ett brett genomslag i västvärldens välfärdsstater. I den socialpolitiska 
litteraturen används namn som ”Aktivierender Sozialstaat”, ”Enabling State” 
och ”Etat social actif”. Inspiration har hämtats från olika håll, men gemensamt 
för dem är att en ny jämvikt mellan individuella rättigheter och sociala plikter 
eftersträvas. Rätten till ekonomisk trygghet för individen har tonats ned och 
individens skyldighet att förvärvsarbeta har accentuerats. Aktiveringspolitiken 
utformas på ett sätt i Tyskland, på ett annat i England och på ett tredje sätt i 
Sverige (Sörnsen, 2009). Också inom ett och samma land skiftar aktiveringens 
innehåll i olika delar av välfärdsstaten. Dessa aktiveringens olika uttryck är 
temat för nästa avsnitt.  

2.3.1 Aktiveringens olika uttryck  
Förskjutningen av förtidspensionens tyngdpunkt från målet om ekonomisk 
trygghet i riktning mot deltagandemålet ligger i flera avseenden i linje med en 
övergripande aktiveringstrend som gjort sig gällande i välfärdsstaten. 
Begreppet arbetslinjen är en oundviklig men mångtydig referens i 
sammanhanget. För att begreppet ska kunna bidra med något analytiskt värde 
måste det specificeras och avgränsas. Arbetslinjen som politisk idé har daterats 
olika av olika svenska forskare.12 Medan ekonomhistorikern Jonas Olofsson 
(1996) hävdar att den går att spåra tillbaka till 1840-talet så daterar historikern 
Lena Eriksson (2004) arbetslinjen som sammanhållen politisk strategi till 
1910-talet. Sociologen Ulf Drugge (2007) tar fasta på Olofssons 
tidsbestämning, men menar att det går att ”påvisa tillämpningar av 
arbetslinjen” också decennier tidigare  (ibid. s. 25). Sociologerna Marklund 
och Lindqvist (1995) uppmärksammar inslag av arbetstvång i arbetslinjen från 
1860-talet till början av 1990-talet. De konstaterar att arbetslinjen har en lång 
tradition i svensk socialpolitik och att den tidiga arbetslinjens betoning på 
                                                        
12 För en översiktlig genomgång av forskning rörande den svenska arbetslinjens framväxt, se Salonen 
(2009 s. 62ff). 
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tillkommit i. Utformningen och namnen skvallrar om underliggande politiska 
motiv, motiv som förskjuts i olika riktningar från en tid till en annan och som 
skiljer sig åt från land till land. Förflyttningen från pensionen till 
sjukförmånerna i de svenska välfärdsstatliga trygghetssystemen mot ekonomisk 
fattigdom är ett exempel på en sådan förändring med symbolisk innebörd. 
Namnbytet, från förtidspension till sjuk- och aktivitetsersättning är en annan. 
Ett försök att skaffa sig en överblick av förtidspensionssystemet som 
institution, utvecklad i en given tid och ett givet rum, levandegör påståendet 
att den är djupt präglad av det historiska och kulturella sammanhang den är 
sprungen ur. Utan kunskap om kontexten är institutionen förtidspension 
obegriplig. Ser vi till det brittiska exemplet består bara namnen i sig av en rad 
svårtydda uttryck. Där har sedan i början av 1970-talet ”Invalidity Benefits” 
(IVB), ”Severe Disablement Allowance” (SDA) och ”Income Support with 
disability premiums” (ISdp) introducerats i nämnd ordning. I mitten av 1990-
talet ansågs systemet vara ohållbart på grund av det växande antalet ärenden 
och statens ökade kostnader och därför lanserades ”Incapacity Benefits” (IB) 
(Waddell & Aylward, 2005 s. 60ff). Det summariska återgivandet av program 
som existerat i Storbritannien i syfte att trygga försörjningen för personer med 
långvarig, medicinskt betingad arbetsoförmåga under de senaste 40 åren räcker 
för att belägga systemets sammanflätning med sitt sammanhang. Utan 
kännedom om detta sammanhang framstår systemet som oöverskådligt. 2008 
ersattes för övrigt IB med ”Employment and Support Allowance” (ESA) 
(Grover & Piggott, 2010). Namnet på den nya ersättningen är ytterligare ett i 
raden kryptiska symboler. Vad som skiljer den från tidigare är att den tydligt 
knyter an till målet om lönearbete (ibid.).  

Trots att förtidspensionssystemen skiljer sig från land till land och från en 
tid till en annan hävdar jag att kärnan är densamma. Det rör sig om ett 
välfärdsstatligt trygghetssystem mot ekonomisk fattigdom, riktat till personer 
som av medicinska skäl inte kan försörja sig genom lönearbete och där 
arbetsoförmågan bedöms vara långvarig. Tvillingmålen, att förse individen 
med ekonomisk trygghet och att främja individens deltagande i samhällslivet, 
ytterst som lönearbetare, finns i varje system och har varit de centrala 
drivkrafterna sedan 1913 års svenska reform.  

Vad som emellertid är tydligt vid en samlad blick på existerande 
förtidspensionssystem är att tyngdpunkten förskjutits i riktning från målet om 
ekonomisk trygghet mot målet om samhälleligt deltagande i en särskild form – 
deltagande i arbetskraften. De förslag till policyförändringar som lämnades i 
OECD-rapporten (2003) rörde nästan uteslutande deltagandemålet. 
Individuellt utformade ”participation packages” skulle utformas för att möta 
behov och förmågor hos varje enskild förtidspensionär, uppbärande av 
förmåner skulle vara villkorade med deltagande i rehabilitering, arbetsträning 
eller någon annan typ av verksamhet och programmet skulle vara konstruerat 
så att det inte straffade den som ville försöka lönearbeta (ibid. s. 11f). Någon 
utförlig diskussion om individens ekonomiska trygghet fördes inte. I den 
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OECD-rapport som publicerades 2010, Sickness, Disability and Work. Breaking 
the barriers märks ingen politisk kursändring. Att bara ett av de två målen, 
nämligen arbete, nämns i rubriken är signifikativt. Ekonomisk trygghet 
ägnades nu ännu mindre uppmärksamhet. Att eliminera de hinder som står i 
vägen för att förtidspensionärer ska kunna arbeta, åtminstone deltid, beskrevs 
som den absolut viktigaste politiska uppgiften. Dessutom hade det ökande 
antalet unga förtidspensionärer med psykisk ohälsa nu seglat upp som ett 
framträdande problem.  

Jag menar att målförskjutningen, i riktning från målet om ekonomisk 
trygghet mot målet om deltagande via lönearbete kan kopplas till den 
aktiveringstrend som varit påtaglig i stora delar av socialpolitiken i Europa 
under de senaste decennierna (Beder, 2000; Hetzler, 2009; Hornemann 
Møller & Johansson, 2009; Lødemel, 1997; Van Berkel & Hornemann 
Møller, 2002). Som Irene Dingeldey (2011) visat har aktiveringspolitiken fått 
ett brett genomslag i västvärldens välfärdsstater. I den socialpolitiska 
litteraturen används namn som ”Aktivierender Sozialstaat”, ”Enabling State” 
och ”Etat social actif”. Inspiration har hämtats från olika håll, men gemensamt 
för dem är att en ny jämvikt mellan individuella rättigheter och sociala plikter 
eftersträvas. Rätten till ekonomisk trygghet för individen har tonats ned och 
individens skyldighet att förvärvsarbeta har accentuerats. Aktiveringspolitiken 
utformas på ett sätt i Tyskland, på ett annat i England och på ett tredje sätt i 
Sverige (Sörnsen, 2009). Också inom ett och samma land skiftar aktiveringens 
innehåll i olika delar av välfärdsstaten. Dessa aktiveringens olika uttryck är 
temat för nästa avsnitt.  

2.3.1 Aktiveringens olika uttryck  
Förskjutningen av förtidspensionens tyngdpunkt från målet om ekonomisk 
trygghet i riktning mot deltagandemålet ligger i flera avseenden i linje med en 
övergripande aktiveringstrend som gjort sig gällande i välfärdsstaten. 
Begreppet arbetslinjen är en oundviklig men mångtydig referens i 
sammanhanget. För att begreppet ska kunna bidra med något analytiskt värde 
måste det specificeras och avgränsas. Arbetslinjen som politisk idé har daterats 
olika av olika svenska forskare.12 Medan ekonomhistorikern Jonas Olofsson 
(1996) hävdar att den går att spåra tillbaka till 1840-talet så daterar historikern 
Lena Eriksson (2004) arbetslinjen som sammanhållen politisk strategi till 
1910-talet. Sociologen Ulf Drugge (2007) tar fasta på Olofssons 
tidsbestämning, men menar att det går att ”påvisa tillämpningar av 
arbetslinjen” också decennier tidigare  (ibid. s. 25). Sociologerna Marklund 
och Lindqvist (1995) uppmärksammar inslag av arbetstvång i arbetslinjen från 
1860-talet till början av 1990-talet. De konstaterar att arbetslinjen har en lång 
tradition i svensk socialpolitik och att den tidiga arbetslinjens betoning på 
                                                        
12 För en översiktlig genomgång av forskning rörande den svenska arbetslinjens framväxt, se Salonen 
(2009 s. 62ff). 
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tillkommit i. Utformningen och namnen skvallrar om underliggande politiska 
motiv, motiv som förskjuts i olika riktningar från en tid till en annan och som 
skiljer sig åt från land till land. Förflyttningen från pensionen till 
sjukförmånerna i de svenska välfärdsstatliga trygghetssystemen mot ekonomisk 
fattigdom är ett exempel på en sådan förändring med symbolisk innebörd. 
Namnbytet, från förtidspension till sjuk- och aktivitetsersättning är en annan. 
Ett försök att skaffa sig en överblick av förtidspensionssystemet som 
institution, utvecklad i en given tid och ett givet rum, levandegör påståendet 
att den är djupt präglad av det historiska och kulturella sammanhang den är 
sprungen ur. Utan kunskap om kontexten är institutionen förtidspension 
obegriplig. Ser vi till det brittiska exemplet består bara namnen i sig av en rad 
svårtydda uttryck. Där har sedan i början av 1970-talet ”Invalidity Benefits” 
(IVB), ”Severe Disablement Allowance” (SDA) och ”Income Support with 
disability premiums” (ISdp) introducerats i nämnd ordning. I mitten av 1990-
talet ansågs systemet vara ohållbart på grund av det växande antalet ärenden 
och statens ökade kostnader och därför lanserades ”Incapacity Benefits” (IB) 
(Waddell & Aylward, 2005 s. 60ff). Det summariska återgivandet av program 
som existerat i Storbritannien i syfte att trygga försörjningen för personer med 
långvarig, medicinskt betingad arbetsoförmåga under de senaste 40 åren räcker 
för att belägga systemets sammanflätning med sitt sammanhang. Utan 
kännedom om detta sammanhang framstår systemet som oöverskådligt. 2008 
ersattes för övrigt IB med ”Employment and Support Allowance” (ESA) 
(Grover & Piggott, 2010). Namnet på den nya ersättningen är ytterligare ett i 
raden kryptiska symboler. Vad som skiljer den från tidigare är att den tydligt 
knyter an till målet om lönearbete (ibid.).  

Trots att förtidspensionssystemen skiljer sig från land till land och från en 
tid till en annan hävdar jag att kärnan är densamma. Det rör sig om ett 
välfärdsstatligt trygghetssystem mot ekonomisk fattigdom, riktat till personer 
som av medicinska skäl inte kan försörja sig genom lönearbete och där 
arbetsoförmågan bedöms vara långvarig. Tvillingmålen, att förse individen 
med ekonomisk trygghet och att främja individens deltagande i samhällslivet, 
ytterst som lönearbetare, finns i varje system och har varit de centrala 
drivkrafterna sedan 1913 års svenska reform.  

Vad som emellertid är tydligt vid en samlad blick på existerande 
förtidspensionssystem är att tyngdpunkten förskjutits i riktning från målet om 
ekonomisk trygghet mot målet om samhälleligt deltagande i en särskild form – 
deltagande i arbetskraften. De förslag till policyförändringar som lämnades i 
OECD-rapporten (2003) rörde nästan uteslutande deltagandemålet. 
Individuellt utformade ”participation packages” skulle utformas för att möta 
behov och förmågor hos varje enskild förtidspensionär, uppbärande av 
förmåner skulle vara villkorade med deltagande i rehabilitering, arbetsträning 
eller någon annan typ av verksamhet och programmet skulle vara konstruerat 
så att det inte straffade den som ville försöka lönearbeta (ibid. s. 11f). Någon 
utförlig diskussion om individens ekonomiska trygghet fördes inte. I den 
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återvunna selektivismen präglades bland annat av en tydligare gränsdragning 
mellan de sociala försäkringarna och socialbidraget och ett ökat krav på 
motprestation från medborgarens sida, till skillnad från 1980-talets lånade 
universalism med en uttalad strävan att få socialbidragshanteringen mer 
socialförsäkringsmässig. Johansson visar med socialbidrag som exempel på en 
närmast obruten tradition av fattigvårdsideologi i den svenska välfärdsstaten 
(ibid. s. 188).  

Katarina H. Thorén (2008) och Jenny Nybom (2012) studerar i sina 
doktorsavhandlingar den kommunala aktiveringspolitikens praktik. Thorén 
och Nybom illustrerar hur svensk kommunal aktiveringspolitik i praktiken i 
början av 2000-talet avviker från den politiska retorik den säger sig utgå från 
på minst två centrala punkter. För det första består de individuellt utformade 
insatser som aktiveringspolitiken utlovar i praktiken av på förhand givna 
insatser som fördelas utifrån kategorisk bedömning av socialbidragstagarna. 
För det andra är den utlovade aktiveringen inte särskilt genomgripande från 
kommunens sida. Det är socialbidragstagaren snarare än socialtjänsten som 
förväntas vara aktiv. I Nyboms undersökning träffade exempelvis de klienter 
som deltog i aktiveringsprogram sin socialsekreterare varannan månad eller 
mer sällan (ibid. s. 64). Katarina Hollertz (2010) beskriver i sin 
doktorsavhandling om kommunala insatser för unga arbetslösa samma 
mönster med hjälp av organisationsteori. Hollertz visar på hur de kommunala 
aktiveringsprogrammen rättfärdigas via stereotypa bilder av unga arbetslösa 
socialbidragstagare. Hon urskiljer tre kategoriska par som vart och ett utgör 
sorteringsinstrument och bestämmer utformningen av aktiveringspolitiken på 
kommunal nivå. De unga arbetslösa sorteras utifrån ålder, i yngre eller äldre än 
25 år. De bedöms vidare som antingen värdiga eller ovärdiga samt som 
arbetsföra alternativt arbetsoföra. Uppdelningen av fattiga som ansetts värdiga 
och fattiga som ansetts ovärdiga samhällets hjälp har spårats till 1500-talet. Då 
övertog lokal administration ansvaret för fattigvården från kyrkan på många 
håll i Europa.13 Tidigare logik, baserad på allmosor, efterträddes successivt av 
en ny som utgick från en sortering där hjälpsökande delades in i värdiga och 
ovärdiga. Som Hollertz skriver är vem som betraktas som värdig respektive 
ovärdig samhällets hjälp en spegling av de normer som för tillfället råder i 
samhället (ibid. s. 76). Drugge (2007) visar att på 1800-talet ansågs inte vuxna 
arbetsföra personer tillhöra gruppen rättmätiga fattiga. De skulle utestängas 
från fattigvård. Den här sortens fattigdom kännetecknades av att vara 
konsekvensen av egen försummelse eller orsakad av att den nödställde, trots 
arbetsförhet, inte tog sitt försörjningsansvar och med arbete bidrog till den 
egna och de nära anhörigas försörjning (ibid.). Även om uppfattningen om 
vem som är värdig respektive ovärdig samhällets hjälp är en återspegling av 

                                                        
13 Beträffande Sverige fastslogs 1763 i Förordningen om hospitals- och barnhusinrättningar att det ålåg 
boende inom ett närområde att gemensamt ansvara för de fattiga och sjuka i samma område. I 1760-
talets Sverige var detta ”närområde” fortfarande ofta detsamma som socknen (Rosén, 2004 s. 18) 
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tvång under slutet av 1900-talet åter kommit i förgrunden, främst i form av 
ökade insatser för arbetslivsinriktad rehabilitering (ibid. s. 35).  

En definition av arbetslinjen som fått stort genomslag är den 
ekonomhistorikern Malin Junestav (2004, 2008) bidragit med i sin forskning 
genom analys av arbetslinjen som programmatisk grundidé i svensk politik 
från 1930 till 2001. Hon har identifierat tre arbetslinjer. Som politisk idé 
överlappar de olika arbetslinjerna varandra delvis över den undersökta 
tidsperioden. Trots det visar Junestav att ideologistoffet i arbetslinjen som 
politisk idé går att datera historiskt. Den första och tidigaste av de arbetslinjer 
hon definierar är den disciplinära med krav på motprestation från individen. 
Den andra är självhjälp med inslag av uppfostran. Den tredje är 
rättighetsbaserad med rätten till arbete som ledstjärna. De tre arbetslinjerna är 
empiriskt grundande i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning och går 
med största sannolikhet att spåra ner till förtidspensionen som enskilt 
socialpolitiskt program med rötterna i 1913 års pensionsreform. Det är 
emellertid inte ämnet för min avhandling. Istället ligger den stora bäring 
Junestavs forskning har i förlängningen av hennes slutsatser. De förändringar 
som genomfördes på socialpolitikens område på 1990-talet var så omfattande 
att de har lett till ett regimskifte, ett i grunden reviderat samhällskontrakt 
mellan medborgare och stat (Junestav, 2008 s. 54). Den institutionella 
omorienteringen kan delvis förklaras med en försämrad offentlig ekonomi, 
vikande konjunkturer, ökad arbetslöshet och neddragningar inom offentlig 
sektor, men delar av förklaringen står också att finna i en omläggning av den 
politiska idédebatten (ibid. s. 41). Ökat individuellt ansvar och minskat 
samhälleligt ansvar var ledmotiv i 1990-talets arbetslinje, en arbetslinje som 
också beskrivits som en variant av 1800-talets fattigvårdspolitik (Petersson, 
2009). Så betraktad är den nya arbetslinjen förvisso ett markant brott med 
1900-talets tidigare arbetslinjer, men med tydliga drag av 1800-talsideologi. 
Junestavs undersökningsperiod blir med ett sådant synsätt en historisk 
parentes. Oberoende av frågan om kontinuitet så menar jag att 
aktivitetsersättning som den lanseraserades 2003 faller väl in i den utveckling 
med betoning på eget ansvar som Junestav pekar ut som typisk för 1990-talets 
arbetslinje. 

Detta förändrade samhällskontrakt med ökat individuellt ansvar för att 
stärka sina kort som arbetskraft på arbetsmarknaden i termer av aktivering, 
men också statlig uppmaning och ibland uttryckliga krav på att delta i olika 
anmodade aktiviteter, har analyserats av en rad olika forskare med olika 
socialpolitiska program som empiriskt underlag. Ett välstuderat fält är 
aktivering i kommunal arbetsmarknadspolitik, som på senare år i hög 
utsträckning kommit att förknippas med socialbidragshantering (A. Giertz, 
2004; Minas, 2008; Ulmestig, 2007). Håkan Johansson har i sin 
doktorsavhandling undersökt rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-
talen (H. Johansson, 2001). 1990-talet karakteriserar han som ett årtionde av 
återvunnen selektivism, i kontrast till 1980-talets lånade universalism. Den 
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återvunna selektivismen präglades bland annat av en tydligare gränsdragning 
mellan de sociala försäkringarna och socialbidraget och ett ökat krav på 
motprestation från medborgarens sida, till skillnad från 1980-talets lånade 
universalism med en uttalad strävan att få socialbidragshanteringen mer 
socialförsäkringsmässig. Johansson visar med socialbidrag som exempel på en 
närmast obruten tradition av fattigvårdsideologi i den svenska välfärdsstaten 
(ibid. s. 188).  

Katarina H. Thorén (2008) och Jenny Nybom (2012) studerar i sina 
doktorsavhandlingar den kommunala aktiveringspolitikens praktik. Thorén 
och Nybom illustrerar hur svensk kommunal aktiveringspolitik i praktiken i 
början av 2000-talet avviker från den politiska retorik den säger sig utgå från 
på minst två centrala punkter. För det första består de individuellt utformade 
insatser som aktiveringspolitiken utlovar i praktiken av på förhand givna 
insatser som fördelas utifrån kategorisk bedömning av socialbidragstagarna. 
För det andra är den utlovade aktiveringen inte särskilt genomgripande från 
kommunens sida. Det är socialbidragstagaren snarare än socialtjänsten som 
förväntas vara aktiv. I Nyboms undersökning träffade exempelvis de klienter 
som deltog i aktiveringsprogram sin socialsekreterare varannan månad eller 
mer sällan (ibid. s. 64). Katarina Hollertz (2010) beskriver i sin 
doktorsavhandling om kommunala insatser för unga arbetslösa samma 
mönster med hjälp av organisationsteori. Hollertz visar på hur de kommunala 
aktiveringsprogrammen rättfärdigas via stereotypa bilder av unga arbetslösa 
socialbidragstagare. Hon urskiljer tre kategoriska par som vart och ett utgör 
sorteringsinstrument och bestämmer utformningen av aktiveringspolitiken på 
kommunal nivå. De unga arbetslösa sorteras utifrån ålder, i yngre eller äldre än 
25 år. De bedöms vidare som antingen värdiga eller ovärdiga samt som 
arbetsföra alternativt arbetsoföra. Uppdelningen av fattiga som ansetts värdiga 
och fattiga som ansetts ovärdiga samhällets hjälp har spårats till 1500-talet. Då 
övertog lokal administration ansvaret för fattigvården från kyrkan på många 
håll i Europa.13 Tidigare logik, baserad på allmosor, efterträddes successivt av 
en ny som utgick från en sortering där hjälpsökande delades in i värdiga och 
ovärdiga. Som Hollertz skriver är vem som betraktas som värdig respektive 
ovärdig samhällets hjälp en spegling av de normer som för tillfället råder i 
samhället (ibid. s. 76). Drugge (2007) visar att på 1800-talet ansågs inte vuxna 
arbetsföra personer tillhöra gruppen rättmätiga fattiga. De skulle utestängas 
från fattigvård. Den här sortens fattigdom kännetecknades av att vara 
konsekvensen av egen försummelse eller orsakad av att den nödställde, trots 
arbetsförhet, inte tog sitt försörjningsansvar och med arbete bidrog till den 
egna och de nära anhörigas försörjning (ibid.). Även om uppfattningen om 
vem som är värdig respektive ovärdig samhällets hjälp är en återspegling av 

                                                        
13 Beträffande Sverige fastslogs 1763 i Förordningen om hospitals- och barnhusinrättningar att det ålåg 
boende inom ett närområde att gemensamt ansvara för de fattiga och sjuka i samma område. I 1760-
talets Sverige var detta ”närområde” fortfarande ofta detsamma som socknen (Rosén, 2004 s. 18) 
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tvång under slutet av 1900-talet åter kommit i förgrunden, främst i form av 
ökade insatser för arbetslivsinriktad rehabilitering (ibid. s. 35).  

En definition av arbetslinjen som fått stort genomslag är den 
ekonomhistorikern Malin Junestav (2004, 2008) bidragit med i sin forskning 
genom analys av arbetslinjen som programmatisk grundidé i svensk politik 
från 1930 till 2001. Hon har identifierat tre arbetslinjer. Som politisk idé 
överlappar de olika arbetslinjerna varandra delvis över den undersökta 
tidsperioden. Trots det visar Junestav att ideologistoffet i arbetslinjen som 
politisk idé går att datera historiskt. Den första och tidigaste av de arbetslinjer 
hon definierar är den disciplinära med krav på motprestation från individen. 
Den andra är självhjälp med inslag av uppfostran. Den tredje är 
rättighetsbaserad med rätten till arbete som ledstjärna. De tre arbetslinjerna är 
empiriskt grundande i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning och går 
med största sannolikhet att spåra ner till förtidspensionen som enskilt 
socialpolitiskt program med rötterna i 1913 års pensionsreform. Det är 
emellertid inte ämnet för min avhandling. Istället ligger den stora bäring 
Junestavs forskning har i förlängningen av hennes slutsatser. De förändringar 
som genomfördes på socialpolitikens område på 1990-talet var så omfattande 
att de har lett till ett regimskifte, ett i grunden reviderat samhällskontrakt 
mellan medborgare och stat (Junestav, 2008 s. 54). Den institutionella 
omorienteringen kan delvis förklaras med en försämrad offentlig ekonomi, 
vikande konjunkturer, ökad arbetslöshet och neddragningar inom offentlig 
sektor, men delar av förklaringen står också att finna i en omläggning av den 
politiska idédebatten (ibid. s. 41). Ökat individuellt ansvar och minskat 
samhälleligt ansvar var ledmotiv i 1990-talets arbetslinje, en arbetslinje som 
också beskrivits som en variant av 1800-talets fattigvårdspolitik (Petersson, 
2009). Så betraktad är den nya arbetslinjen förvisso ett markant brott med 
1900-talets tidigare arbetslinjer, men med tydliga drag av 1800-talsideologi. 
Junestavs undersökningsperiod blir med ett sådant synsätt en historisk 
parentes. Oberoende av frågan om kontinuitet så menar jag att 
aktivitetsersättning som den lanseraserades 2003 faller väl in i den utveckling 
med betoning på eget ansvar som Junestav pekar ut som typisk för 1990-talets 
arbetslinje. 

Detta förändrade samhällskontrakt med ökat individuellt ansvar för att 
stärka sina kort som arbetskraft på arbetsmarknaden i termer av aktivering, 
men också statlig uppmaning och ibland uttryckliga krav på att delta i olika 
anmodade aktiviteter, har analyserats av en rad olika forskare med olika 
socialpolitiska program som empiriskt underlag. Ett välstuderat fält är 
aktivering i kommunal arbetsmarknadspolitik, som på senare år i hög 
utsträckning kommit att förknippas med socialbidragshantering (A. Giertz, 
2004; Minas, 2008; Ulmestig, 2007). Håkan Johansson har i sin 
doktorsavhandling undersökt rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-
talen (H. Johansson, 2001). 1990-talet karakteriserar han som ett årtionde av 
återvunnen selektivism, i kontrast till 1980-talets lånade universalism. Den 



33 

2.3.2 Sammantvinnade idéer  
Delvis i kontrast mot det argument jag anfört ovan – att aktiveringstrenden tar 
sig olika uttryck i socialförsäkring och socialbidrag – så visar Ove Grape i sin 
doktorsavhandling (2001) om 1991 års rehabiliteringsreform att denna 
innehåller drag som tydligt liknar dem som identifierats i avhandlingarna där 
aktiveringstrenden i socialbidragspraktiken undersökts. Det rör sig om en 
förskjutning i riktning från bistånd mot disciplinering (Grape, 1998, 2001). 
Grape menar att reformen speglar en åtstramning av sjukförsäkringen som 
påbörjades i början av 1990-talet. Tillgången till bistånd begränsades genom 
striktare regler för bedömning av arbetsförmåga och sjukdom, och allt mer av 
insatserna fokuserades på individen (Grape, 2001). Också inom vården har det 
på senare år talats om en hälsopromotiv diskurs (t.ex. Maravelias, 2006) där 
internationella organisationer som Världshälsoorganisationen, men också 
bolag som bedriver företagshälsovård, representerar idén att individens hälsa i 
hög grad är upp till henne själv att upprätthålla. Detta upprätthållande av hälsa 
uppmuntras via politiska reformer. Livsstil har blivit ett centralt begrepp i talet 
om hälsopromotion, och diskussionen har både rört individers ansvar för den 
egna livsstilen och statens ansvar för att underlätta för individer att föra en 
sund livsstil (Korp, 2002). Midré (1990) visar på hur dagens samhälleliga 
institutioner med syfte att skilja värdiga mottagare av samhällets hjälp från 
ovärdiga har historiska motsvarigheter. Enligt honom liknar den moderna 
tidens arbetslivsinriktade rehabilitering till sin funktion 1700-talets tukthus. 
Båda prövar de legitimiteten i de anspråk individen gör på att befrias från 
arbetsplikten och räknas som värdig mottagare av statlig hjälp (ibid. s. 177).  

Betoningen på individens ansvar för att själv aktivt främja en god hälsa är 
på många sätt signifikativ för aktiveringspolitiken i början av 2000-talet. Tron 
på utbildning som kännetecknade arbetsmarknadspolitiken under mitten av 
1900-talet (Axelsson, Löfgren & Nilsson, 1987; L. Johansson, 1989) är också 
närvarande i dagens aktiveringspolitik. Vidare stipulerar staten att rätten till 
ekonomisk hjälp för individen är förknippad med skyldigheten att vara aktiv, 
parallellt med att samma stat formulerar aktivt deltagande som en rättighet för 
individen. Junestav (2004) har visat på hur idéer är sammantvinnade i 
idélinjer, som arbetslinjen. Denna insikt är fundamental för min tolkning av 
aktiveringselementet i aktivitetsersättning. Jag visar i den empiriska 
framställningen av aktivitetsersättningens praktik på tydliga likheter mellan 
aktiveringens uttryck i aktivitetsersättning och dess uttryck i främst 
socialbidragsspraktiken, men jag påvisar också hur aktivering i 
aktivitetsersättning skiljer sig från tidigare belagda mönster. Aktiveringens 
uttryck i ett enskilt socialpolitiskt system är just resultatet av sammantvinnade 
idéer. 
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rådande normer i ett givet samhälle vid en given tidpunkt, så framstår 
självförsörjning via lönearbete som en djupt rotad och över lång tid stabil 
norm.  

I arbetslöshetsförsäkringen har kravet på aktivitet alltid varit ett 
grundvillkor (Edebalk, Ståhlberg & Wadensjö, 1998 s. 126) och det har aldrig 
varit möjligt att välja inkomst från arbetslöshetsförsäkringen framför inkomst 
från lönearbete. Däremot kan kravet på aktivering sägas ha stärkts i och med 
lagförändringar på området under 1990-talet. Bland annat betonades 
individens eget ansvar att anstränga sig för att finna ett lämpligt arbete. 
Tidigare skrivning om rätt till ersättning för den som ”inte kan få lämpligt 
arbete” ansågs inte längre tillräcklig (Junestav, 2007 s. 51f). Begreppet 
”aktivitetsersättningar” föreslogs ersätta ”arbetslöshetsersättning” för att 
signalera att alla som uppbar ersättning skulle vara aktiva ifråga om arbete eller 
utbildning (ibid. s. 50).  

I sjukförsäkringen har aktiveringstrenden tagit sig uttryck i den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Att fokusera arbetsförmåga istället för 
arbetsoförmåga har blivit viktig retorik (Ekberg, 2010). Inrättandet av en 
rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser för sjukskrivna och en 
rehabiliteringsgaranti som innebär att vården ska erbjuda evidensbaserade 
metoder för återgång i arbete är båda inslag som syftar till att underlätta 
självförsörjning via lönearbete (ibid.). Lindqvist (2012 s. 2) har beskrivit 
aktiveringstrendens uttryck i fallet sjukpenning med att tyngdpunkten har 
förskjutits från att sjukskrivning tidigare sågs som en social rättighet vid ohälsa 
till att nu betraktas som en villkorad rätt som avgörs av individens (potentiella) 
arbetsförmåga och anställningsbarhet.   

Målförskjutningen i riktning från målet om försörjningstrygghet mot målet 
om deltagande på arbetsmarknaden i (förtids)pensionssystemet kan ses som en 
pusselbit bland flera som tillsammans bildar det socialpolitiska 
aktiveringsmönstret, även om motivet inte är exakt detsamma i välfärdsstatens 
olika system. I 1990-talets omdaning av såväl ålderspensions- som 
förtidspensionssystem löper idén om ett ökat individuellt ansvar för den egna 
försörjningen som en röd tråd. Det finns en uttalad ambition om att individen 
ska medverka aktivt i uppbyggnaden av den penningbuffert som ska fungera 
som ålderspension genom eget sparande och genom aktiva placeringar av delar 
av beloppet (Werner, 2012), och i förtidspensionen finns det krav på att delta i 
arbetslivsinriktad rehabilitering för den som bedöms kunna göra det.14 Rätten 
att delta i aktivitet inom ramen för aktivitetsersättning är också ett sätt för 
staten att uttrycka sin önskan. Här handlar det dock om en statlig viljeyttring 
och uppmuntran. Aktiviteten är en rättighet, inte som i fallet med 
arbetslivsinriktad rehabilitering – en skyldighet. 

                                                        
14 Kravet anges i 30 kap. 7 och 11 § SFB.  
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14 Kravet anges i 30 kap. 7 och 11 § SFB.  
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Samtidigt visar studier (Brodkin, 2011; Prior & Barnes, 2011) på hur 
gräsrotsbyråkrater förhåller sig aktiva till nya organisationsformer snarare än 
att passivt inrätta sig. Ett konkret exempel på relevanta 
organisationsförändringar är den redan nämnda enmyndighetsreformen. Ett 
annat är betoningen på samordning mellan olika myndigheter som slog 
igenom på 1990-talet (Grape, 2001 s. 161ff) och som fortsatt vara en 
tongivande organisatorisk trend in på 2000-talet. Inrättandet av Nav, den nye 
arbeids- og velferdsetaten, i Norge (se t.ex. Hansen, Lundberg & Syltevik, 
2013) är en av de mest långtgående konkretiseringarna av samverkansidén i 
Norden. Inrättandet av Finsam16 i Sverige är ett mindre genomgripande försök 
till samverkan mellan välfärdsorganisationer. I en doktorsavhandling från 1997 
(Hammarsköld) analyseras Finsam inte huvudsakligen som uttryck för en 
samverkanstrend men som ett exempel på hur välfärdsstaten förändras genom 
försöksverksamhet, utan de demokratiska processer som en ny lagstiftning för 
med sig. Styrningsfrågorna i centrum och ett av resultaten är att utformningen 
av Finsam i hög grad styrdes av beslut på mesonivå, alltså beslut tagna i de 
olika samverkande organisationerna (ibid. s. 264).  

2.4.1 Makt och vanmakt, tillit och misstro  
Asymmetrin i mötet mellan ung och handläggare i gräsrotsbyråkratier är 
knappast att beteckna som ett empiriskt fynd utan snarare en allmän 
iakttagelse som har stor förklaringspotential för forskningsfrågor som rör 
mötet mellan medborgare och representant för välfärdsstaten. Det må gälla 
möten på kassan, Arbetsförmedlingen eller socialkontoret. En sådan grupp 
forskningsfrågor rör makt. En annan grupp frågor rör känslor. Relationen 
mellan välfärdsstat och individ får en känslomässig betydelse när den är 
frukten av att individen behöver välfärdsstatens stöd för att privatekonomin är 
hotad (jfr Jacobsson & Sandstedt, 2010) 

Interaktionen mellan handläggare och försäkrad är ett tämligen outforskat 
ämne, och följaktligen är varken maktaspekten eller känslor i mötet mellan 
kassahandläggare och försäkrad välutredda teman. Breddar vi sökljuset och ser 
till samma teman i forskning som rör mötet i andra organisationer än kassans 
så är läget annorlunda. Studier där makt och känslor berörs finns till exempel i 
socialbidragspraktiken (M. Abrahamson, 1991; Angelin, 2009; Solheim, 
2001) och i handikapp- och äldreomsorgen (Emilsson, 2008; L. Giertz, 
2012).17 Dessa studier förser också den här avhandlingen med kunskap. Mötet 
mellan gräsrotsbyråkrat och individ präglas i samtliga ovan undersökta 
praktiker av asymmetri, men det är kanske i socialbidragspraktiken som denna 
obalans blir som tydligast. I Anna Angelins doktorsavhandling beskrivs 
känslor av skam och skuld bland intervjuade unga socialbidragstagare. 
                                                        
16 Finsam står för finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet. 
17 Listan kan göras lång. För individens möte med välfärdsstatlig byråkrati i bred bemärkelse, se Ahrne 
(1985).  
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2.4 Mötet i välfärdsstatliga organisationer  
Mötet mellan handläggare och individ på Försäkringskassan delar vissa drag 
med alla de möten som äger rum i andra organisationer som har i uppgift att 
verkställa den svenska socialpolitiken. Sedan Lipsky publicerade sin ”Street-
level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services” (1980)15 har 
bilden av dessa välfärdsorganisationer som gräsrotsbyråkratier blivit flitigt 
använd i forskning om hur socialpolitik blir till praktik. Ett av de tidigaste och 
på senare forskning mest inflytelserika exemplen på användning av Lipskys 
idéer i ett svenskt sammanhang är Roine Johansson doktorsavhandling från 
1992. Johansson poängterar att hans syfte huvudsakligen är teoretiskt. Det är 
gräsrotsbyråkraterna och deras villkor som är det centrala. Eftersom lokala 
kassakontor och arbetsförmedlingar tjänar som empiriska exempel betraktar 
jag Johanssons avhandling som viktig i det att den verifierar gångbarheten i 
Lipskys resonemang för det sammanhang som är svensk 
sjukförsäkringsadministration. Johansson definierar, med referens till Lipsky, 
gräsrotsbyråkraterna som offentligt anställda tjänstemän vilka dels har 
direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete, dels har avsevärd 
handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter (R. Johansson, 1992 s. 41). 
Ett viktigt resonemang hos Lipsky och Johansson handlar om en uppsättning 
villkor som präglar relationen mellan handläggare och individ. Jag noterar två 
element i deras resonemang. För det första företräder gräsrotsbyråkraterna en 
organisation som är i monopolställning. Medborgarna kan inte, likt kunderna 
på en marknad, välja att vända sig till en annan organisation om de är 
missnöjda. För det andra har medborgarna i mötet med välfärdsorganisationen 
sällan några sanktioner att vidta om de upplever sig felaktigt behandlade. 
Detta leder till att: ”Street-level bureaucracies usually have nothing to lose by 
failing to satisfy clients” (Lipsky, 2010 s. 55).  

I denna avhandling representerar mötet inte bara det konkreta mötet 
mellan ung och handläggare på kassan, utan också skärningspunkten mellan 
välfärdsstat och individ. Som framgår av Lipskys och Johanssons studier 
kännetecknas denna skärningspunkt av vissa gemensamma drag som inverkar 
på mötet, men också sättet verksamheter organiseras på är av betydelse för 
mötet. Det senare är ett av motiven bakom flera undersökningar om 
förändrade organisationsformer i offentlig sektor från 1990-talet och framåt. 
En vanlig fråga bland dessa studier är hur ”new public management” påverkar 
välfärdsstaten (se t.ex. Bogason, 1998; Møller Østergaard & Stone, 2012; R. 
Thomas & Davies, 2005). Utgångspunkten är att organisationsformen delvis 
styr politikens utfall. Ett sätt att uttrycka detta förhållande är att 
gräsrotsbyråkatens betingelser har förändrats i och med att marknadsliknande 
organisationsformer i välfärdsstaten har blivit allt vanligare de senaste 20 åren. 

                                                        
15 Boken kom ut i sin första utgåva 1980, men jag refererar i det följande till en reviderad version från 
2010. 
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mellan ung och handläggare på kassan, utan också skärningspunkten mellan 
välfärdsstat och individ. Som framgår av Lipskys och Johanssons studier 
kännetecknas denna skärningspunkt av vissa gemensamma drag som inverkar 
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15 Boken kom ut i sin första utgåva 1980, men jag refererar i det följande till en reviderad version från 
2010. 
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detalj.19 Det blir det en nödvändig strategi att lita på sin handläggare, eftersom 
man omöjligen själv har tid eller förmåga att sätta sig in i systemet (ibid. s. 41). 
Samtidigt räcker inte denna framtvingade tillit som grund för upplevelsen av 
ett fungerande möte. I Halls sammanfattning av tillitens betydelse för ett 
fungerande möte, blir formeln följande: ”för att de försäkrade ska kunna lita på 
Försäkringskassan måste Försäkringskassan lita på de försäkrade” (ibid. s. 
113). Sambandet kan verka självklart men är inte det. I debatten om fusk och 
överutnyttjande i sjukförsäkringen (se Johnson, 2010), i de inskränkningar i 
rätten till såväl sjukpenning som förtidspension som gjorts under de senaste 25 
åren20 och i tonen i kassans informationsmaterial signalerar kassan snarare 
misstro än tilltro till de försäkrade.  

Tillit sågs också som en viktig framgångsfaktor i en norsk fallstudie 
(Solheim, 2009) av ett arbetsmarknadsprojekt. För att kunna rusta deltagarna 
för arbetslivet var det viktigt att projektet fungerade som en ”tillitsplattform” 
(ibid. s. 13) mellan deltagare och hjälpapparat. Många av de arbetslösa eller 
förtidspensionerade deltagarna hade negativa erfarenheter av 
trygghetssystemen vid inträdet i projektet. Att ta dessa erfarenheter på allvar 
konstaterades vara en utgångspunkt för att skapa den viktiga tillitsplattformen. 
Också i en annan undersökning av Solheim (2011), framstod tillit som centralt 
för att unga individer i de välfärdsstatliga trygghetssystemen mot ekonomisk 
fattigdom skulle kunna förverkliga sina livsplaner. 

I doktorsavhandlingen Långtidssjukskrivna och deras medaktörer (Edlund, 
2001) undersöktes inte bara relationen mellan handläggare och försäkrade på 
kassan. Arbetsgivarna, läkarna, Försäkringskassan, socialförsäkringsnämnden 
och de försäkrade sågs som viktiga förhandlingsaktörer. Förutsättningarna för 
förhandling skiljer sig åt på flera punkter i Edlunds avhandling och i min. De 
socialförsäkringsnämnder som var en viktig aktör under hans 
undersökningsperiod var under avskaffande vid tiden för mina intervjuer, och 
de spelade inte längre någon viktig roll. Dessutom är arbetsgivaren en viktig 
aktör i Edlunds studie. Unga med aktivitetsersättning kommer sällan från en 
trygg anställning när de beviljas förtidspension. Alltså finns i regel ingen 
arbetsgivare med som förhandlingspart. Beträffande makt är det värt att notera 
att Edlund drar slutsatsen att två aktörer framstår som starkare än övriga: 

                                                        
19 Jag påstår att ingen av dem som arbetar med socialförsäkringen känner till alla regler. Hall är mer 
modest i sitt antagande. För en ögonblicksbild, se artikeln i Socialpolitik (Bjerkelius, 2013) där en 
intervjuad handläggare berättar att hon gav upp sina ambitioner om att försöka lära sig reglerna. 
20 Möjligheten till förtidspension på grund av arbetsmarknadsskäl och avskaffandet av äldrereglerna 
under 1990-talet (Ryberg-Welander 2008 s.210) är två exempel. Ytterligare ett exempel finns i kassans 
Faktablad Tidsbegränsning av sjukpenning (Försäkringskassan, 2013b). Att sjukpenningen tidsbegränsas 
ser jag i sig som ett tecken på bristande tilltro från kassans sida, men i foldern informeras inte bara om 
gällande regler utan också om att Försäkringskassan kontrollerar att de uppgifter den försäkrade lämnar 
stämmer. I en faktaruta står bl. a att läsa: ”Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller låta bli att 
anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt. Försäkringskassan 
anmäler alla misstänkta bidragsbrott.” 
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Förnedring, nedvärdering av den egna moralen och brist på respekt från andra 
upplevs som det värsta med att ha socialbidrag och att vara arbetslös (Angelin, 
2009 s. 206). Även om dessa känslor är utbredda bland de unga intervjuade i 
Angelins avhandling så menade vissa av dem att det var i mötet med 
socialtjänsten de kände sig kränkta, medan andra snarare pekade på relationen 
till släkt och vänner som den kontakt som gav upphov till förödmjukelse (ibid. 
s. 201). Resultatet är viktigt eftersom känslor av skam och skuld inte figurerar i 
intervjusvaren från de unga förtidspensionärerna i den här undersökningen. 
Tvärtom indikerar dessa unga känslor av att vara berättigade, värdiga, i mötet 
med kassan. Alternativt framstår temat om känslor av värdighet och 
ovärdighet som en icke-fråga. Att försörja sig via aktivitetsersättning framstår 
som den enda – ibland den naturliga – konsekvensen av att de befinner sig i 
den situation de befinner sig. 

Trots att den övergripande bilden är att mötet på Försäkringskassan är 
tämligen outforskat så finns undantag. I ett forskningsprojekt med titeln 
Långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar bland vissa invandrare som 
genomfördes under mitten av 1990-talet var mötet mellan handläggare och 
invandrade personer i fokus för flera studier. En av dem är Haluk Soydans 
Försäkringskassan och invandrarna (1995) Soydan skriver inte uttryckligen om 
mötets känslor. Däremot är maktaspekten närvarande. En slutsats är att kassan 
inte kan uppbåda en effektiv hantering av invandrarärendenas speciella 
aspekter. En fråga jag ställer mig i kölvattnet av en sådan slutsats är: är kassan 
resursstarkare i mötet med vissa grupper än andra? För att återgå till Soydans 
diskussion så hänger resurser och förmåga delvis samman. Makten att påverka 
har en handlingsaspekt som tar sig uttryck i förmåga – att kunna visa sin makt 
i handling. Sådan makt saknas i bemärkelsen förmåga att uppnå målet om 
rehabilitering till arbete. Denna sista del i argumentet är den som har tydligast 
bäring på min empiri. Soydan definierar makt i bemärkelsen förmågan att 
påverka som vanmaktens antites. Vanmakten som känsla, en känsla jag 
kommer att återkomma till, har i Soydans argument getts en teoretisk hemvist 
och knutits till handling, till (bristen på) aktörskap.  

Mötet på Försäkringskassan är också temat för en mindre studie (S. Hall, 
2001).18 Även här är det snarare mötet sett från handläggarhåll som behandlas, 
men en handfull intervjuer med försäkrade finns också med i det empiriska 
underlaget. Hall identifierar legitimitet som en grundpelare för kassans 
verksamhet. För att verksamheten ska framstå som legitim är en viktig 
beståndsdel tillit. Socialförsäkringssystemet är så komplicerat att få av dem 
som inte arbetar med det till vardags har en överblick och känner till reglerna i 

                                                        
18 Stina Molander som skrivit om kultur på kassan (Melander, 2012, 2013) är samma Stina som då 
hette Hall.  
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detalj.19 Det blir det en nödvändig strategi att lita på sin handläggare, eftersom 
man omöjligen själv har tid eller förmåga att sätta sig in i systemet (ibid. s. 41). 
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19 Jag påstår att ingen av dem som arbetar med socialförsäkringen känner till alla regler. Hall är mer 
modest i sitt antagande. För en ögonblicksbild, se artikeln i Socialpolitik (Bjerkelius, 2013) där en 
intervjuad handläggare berättar att hon gav upp sina ambitioner om att försöka lära sig reglerna. 
20 Möjligheten till förtidspension på grund av arbetsmarknadsskäl och avskaffandet av äldrereglerna 
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18 Stina Molander som skrivit om kultur på kassan (Melander, 2012, 2013) är samma Stina som då 
hette Hall.  
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använder sig av samma metoder och samma sorts bedömningsunderlag ska 
enhetlighet i handlingsprocessen uppnås. Ett sådant syfte rimmar väl med den 
övergripande byråkratiseringstendensen. Ser vi till innehållet i flera av 
metoderna21 visar det sig att de förutsätter en långtgående individualisering 
och särhantering från ärende till ärende. Många av dem bygger på att 
handläggarna tillsammans med den försäkrade, och ibland även med 
representant för arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och vården, beslutar om 
vilka mått och steg som ska vidtas i det enskilda ärendet. Med andra ord 
förutsätter flera av metoderna situations- och individanpassning med tydliga 
förhandlingsinslag, snarare än enhetliga standardlösningar. Satsningen på nya 
metoder för att professionalisera ohälsoarbetet är på så sätt ett exempel på att 
utvecklingen rymmer motstridiga element.  

Stina Melander (2012) har bidragit med viktig kunskap om 
handläggarrollen och den organisation som utgör ramverk för denna i en 
undersökning av kulturen på kassan. Följande presentation av 
handläggarrollen på Försäkringskassan är hämtad från hennes kapitel 
”Kassakultur i förändring” i antologin Speglingar av en förvaltning i förändring 
(F. Andersson, 2012). I en genomgång av kassans interntidningar har hon 
analyserat kulturen i organisationen från 1970-talet och framåt. 
Undersökningsperioden överlappar alltså delvis Lindqvists (1990). Med tanke 
på att de intervjuade handläggarna i min avhandling företrädesvis refererar till 
egna upplevelser under 1990-talet och 2000-talets första decennium så gör jag 
en resumé av Melanders resultat från 1990-talet och framåt. Hennes 
beskrivning av kassakulturen under olika årtionden bidrar med förståelse för 
hur delade uppfattningar och känslor bildar en gemensam referensram för de 
handläggare som jag har intervjuat.  

1990-talet präglades för kassans del av det så kallade ohälsoarbetet. 
Rehabilitering stod i fokus och handläggarrollen förändrades från att ha 
handlat om att sitta på ett kontor och tala i telefon till att komma ut och träffa 
folk. Från att ha varit pappersvändare och lagtolkare blev handläggaren nu 
socialarbetare och förhandlare (Melander, 2012 s. 203). Kassan fick via en pott 
med öronmärkta pengar möjlighet att köpa arbetslivsinriktade 
rehabiliteringstjänster och kunde därigenom agera mer självständigt än 
tidigare genom att köpa tjänster på en rehabiliteringsmarknad. De 
handläggare som arbetade med rehabilitering sågs som kassans hjältar. 
Människor som vände sig till kassan måste få chansen att diskutera sina liv på 
ett värdigt sätt, menade man. Personalstrukturen genomgick också 
förändringar. Kvinnor hade alltid varit i majoritet bland de anställda, men nu 
intog de fler och fler av chefspositionerna som tidigare varit besatta av män. 
Melander noterar att det förstatligande som väntade var avlägset i 

                                                        
21 Ett exempel på sådana metoder är Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering och 
SAMordnad rehabilitering (SASSAM).  
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läkarna och arbetsgivarna (ibid s. 286). I en annan studie (Seing, Ståhl, 
Nordenfelt, Bülow & Ekberg, 2012) av sjukskrivningsprocessen framstod 
arbetsgivarnas tolkning av den medicinska bedömningen som avgörande för 
huruvida den sjukskrivna bedömdes kunna återgå i arbete eller inte. Också i 
denna studie inbegrep, till skillnad från min, förhandlingen arbetsgivaren som 
part. 

 Den vanmakt bland handläggare som konstaterades i Soydans studie finns 
även representerad i Edlunds undersökning. Handläggarna upplevde ofta att 
de inte räckte till. I relation till medaktörerna, i synnerhet läkarna och 
arbetsgivarna, kände sig flera handläggare osäkra. Den defensiva hållningen 
tolkar Edlund som ett uttryck för upplevda statusskillnader och oklarheter 
ifråga om befogenheter.  

2.4.2 Försäkringskassan och handläggarrollen 
Att företräda en organisation i monopolställning och att ha föga att förlora på 
att personen på andra sidan av skrivbordet går missnöjd från mötet 
kännetecknar alltså kassahandläggaren som gräsrotsbyråkrat. För att mer 
ingående förstå hennes (kassahandläggaren är ofta en kvinna) agerande inom 
ramen för handläggning av aktivitetsersättning i början av 2000-talet krävs 
emellertid viss kunskap om yrkesrollen. Handläggarrollen på kassan kan 
exempelvis knappast begripas utan att det organisatoriska sammanhang som 
den utvecklats i är någorlunda klart. Rafael Lindqvist beskriver i sin 
doktorsavhandling (1990) det svenska sjukförsäkringssystemets utveckling 
under perioden 1900 – 1990. Förvisso inbegriper den del av socialförsäkringen 
som Lindqvist beskriver vid tiden inte förtidspensionssystemet, men han 
skriver också organisationen Försäkringskassans historia, och kassan har sedan 
bildandet 1955 administrerat förtidspensionen. I denna historia är 
sammansmältningen av en ursprunglig folkrörelseförvaltning och en 
traditionell byråkrati viktig. Den organisatoriska utvecklingen i riktning från 
intressegemenskap och lekmannaskap mot obligatorium och expertis har lett 
till en förvaltning som ska bygga på likformighet i regeltillämpning och ett 
hierarkiskt tjänstemannastyre. Personalstrukturen har förändrats över tid. 
Professionell expertis, som läkare och jurister, har kommit att spela en allt 
större roll. Lekmännen har blivit färre och färre och successivt bytts mot 
löneanställd utbildad personal. Samtidigt har personalrekryteringen inte följt 
någon renodlad myndighetstradition. Personal har rekryterats från breda 
befolkningslager (ibid s. 146). Enmyndighetsreformen och avskaffandet av 
socialförsäkringsnämnderna är viktiga organisatoriska förändringar som har 
ägt rum efter Lindqvists undersökningsperiod. Dessa båda förändringar, 
hävdar jag ligger i linje med den utveckling som Lindqvist beskrivit. Samtidigt 
är inte utvecklingen entydig. En hel räcka metoder som introducerats sedan 
början av 2000-talet har det uttalade syftet att ”professionalisera ohälsoarbetet” 
(Försäkringskassan, 2006a s. 5). Ett nyckelord i införandet av metoder har 
varit enhetlighet. Genom att handläggarna runt om på landets kassakontor 
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21 Ett exempel på sådana metoder är Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering och 
SAMordnad rehabilitering (SASSAM).  
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läkarna och arbetsgivarna (ibid s. 286). I en annan studie (Seing, Ståhl, 
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denna studie inbegrep, till skillnad från min, förhandlingen arbetsgivaren som 
part. 
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bildandet 1955 administrerat förtidspensionen. I denna historia är 
sammansmältningen av en ursprunglig folkrörelseförvaltning och en 
traditionell byråkrati viktig. Den organisatoriska utvecklingen i riktning från 
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någon renodlad myndighetstradition. Personal har rekryterats från breda 
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41 

aspekter. Vid sidan av den samhällsvetenskapliga forskningstradition, i vilken 
flertalet av de här refererade studierna hör hemma har forskning bedrivits 
också inom ekonomiämnena och de medicinska vetenskaperna.  

Den (national)ekonomiska forskningen kan förenklat beskrivas som 
ekonomiska kalkyler över in- och utflödet i systemet och hur dessa flöden 
relaterar till arbetsmarknaden och de övriga välfärdsstatliga trygghetssystemen 
mot ekonomisk fattigdom. Diskussionerna har rört kostnadseffektivitet och 
spekulationer över möjliga inbyggda attraktions- och utstötningsmekanismer 
samt distributionsmönster för olika mottagargrupper (Andrén, 2001; Kruse, 
2003; Palme & Svensson, 2004).  

Gemensamt för de här undersökningarna är att systemet, inte individen, är 
det centrala studieobjektet. Individerna utgör ofta analysenheter i syfte att 
beskriva, förstå eller förklara delar av eller hela systemet och ibland relationen 
mellan förtidspensionen och andra välfärdsstatliga trygghetssystem alternativt 
de offentliga finanserna i sin helhet. Ur nationalekonomisk synvinkel har äldre 
personers utträde från arbetsmarknaden setts som ett mer angeläget problem 
än yngres utträde. Orsaken är att statsfinansiellt har kostnadsbördan, 
kortsiktigt sett, för äldre förtidspensionärer varit betydligt tyngre än för yngre 
förtidspensionärer, eftersom fler äldre än yngre har förtidspensionerats. Den 
politiska diskussionen, och i viss uträckning även den akademiska, har ofta 
kretsat kring vad som beskrivits som motsägelsefulla rön: medellivslängden 
ökar samtidigt som utträdet ur arbetsmarknaden sker tidigare och tidigare. 
Kärnargumentet har varit att eftersom vi lever och har hälsan högre upp i 
åldrarna än tidigare borde vi också kunna arbeta längre. I en jämförelse 
(Gruber, Wise, Palme & Svensson, 2010) där ett tiotal länder ingick 
konstaterades att omfattande arbetskraftdeltagande för äldre personer hänger 
samman med omfattande arbetskraftsdeltagande bland yngre. Tesen som 
vederläggs är att incitament för äldre att träda ut ur arbetsmarknaden varit en 
följd av ökande arbetslöshet. Om äldre lämnade arbetsmarknaden skulle detta 
bana väg för fler unga att träda in på densamma. Studiens resultat är ett av 
flera exempel på ekonomiska resonemang som talar för att vi bör arbeta högre 
upp i åldrarna. På ett allmänt plan kan studiens resultat tolkas som en 
uppmaning till allt fler att jobba allt mer.  

Den ekonomiska forskningens främsta bidrag till den här studien består i 
den överskådliga beskrivning av förtidspensionen över tid som den 
sammantaget tecknar. De tre tydligaste dragen i denna bild är att fler och fler 
blir förtidspensionärer22, att statens kostnader för förtidspensionen i och med 
det ökar och att allt fler unga blir förtidspensionärer. 

                                                        
22 Denna internationella trend är alltså sedan ett tiotal år inte lika distinkt i det svenska exemplet. I 
Sverige ökar inte det totala antalet nybeviljade förtidspensioner. Gruppen unga utmärker sig genom att 
den dominerande trenden också under 2000-talets första decennium varit att allt fler blivit 
förtidspensionärer.  

40 

interndebatten. Fortfarande stod de lokala kassorna och den lokala 
förankringen högt i kurs (Melander, 2012).  

I början av 2000-talet var rehabiliteringsfrågan fortfarande ett flitigt 
debatterat ämne, men nu var tongångarna inte lika positiva längre. 
Rehabiliteringen fungerade inte och det konstaterades att grundproblemet 
fanns i arbetslivet. Arbetslivets betingelser rådde inte kassan över, men ändå 
hamnade problemet där till sist, var en åsikt. Att 21 lokala kassor slogs 
samman till en enda central myndighet 2005 löste knappast upp existerande 
spänningar. Inte minst mellan stad och land fanns en tydlig skiljelinje. Både 
från generaldirektören och från handläggarhåll påpekades att kassan var en 
neutral myndighet. Om service tidigare hade handlat om att ha direktkontakt 
med människor och hjälpa dem med vad de behövde så handlade diskussionen 
nu mer om hur handläggarna skulle undvika att träffa ”kunderna”. Kundens 
egenansvar samt att inte vilja alltför väl blev ledstjärnor för handläggarna. 
Hjälterollen innehades av cheferna, som på 2000-talet beskrevs som 
dynamiska, handlingskraftiga och förändringsbenägna. I handläggarrollen 
betonades snarare specialisering än en bred kompetens. Den rådande 
stämningen under 2000-talets första årtionde kan beskrivas som orolig. De 
försäkrade var oroliga, medarbetarna var oroliga. Det rådde oro i 
organisationen. Samtidigt som det talades om att man måste hålla ihop internt 
uppstod frågan om vilken enhet i organisationen som borde ta ansvar för vilka 
frågor. Mycket gick ut på att frånhända sig ansvar för något och hävda att 
någon annan enhet eller yrkesgrupp än den egna borde bära ansvaret. Från att 
ha haft länet och den egna lokala kassan som stabil bas förväntades nu känslan 
av gemenskap och tillhörighet utgå från den gemensamma hemvisten i den 
statliga myndigheten. Tidsbrist målades upp som ett stort hot. Man menade 
att resursbrist och alltför snabba förändringar gjorde att verksamheten inte 
fungerade. Likhetstanken fick stort utrymme och centrala riktlinjer var en tråd 
i diskussionen om kvalitetshöjning av ärendehandläggningen.  

Den övergripande förändringen beskriver Melander med att handläggaren 
på kassan har gått från att på 1970-talet ha varit rörelsebyråkrat, till att under 
1990-talet bli marknadsexpert. De senaste åren noterar Melander en 
återbyråkratisering där drag som tidigare lyfts fram som styrkor hos kassan, 
närhet till människor, lokal förankring och personliga möten, nu är något man 
vill ta avstånd från (ibid.).  

2.5 Vetenskapliga bidrag från ekonomi och medicin  
Sjukförsäkring har beskrivits som ett tämligen outforskat fält (Alexanderson, 
2012). Också i statliga utredningar har behovet av fler studier på 
socialförsäkringsområdet noterats (Marklund, 1994; SOU 2000:121). Trots att 
många områden, inte minst förtidspensionsprocessen, fortfarande är 
oexploaterad terräng så har forskning bidragit till kunskap rörande vissa 
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men svårtytt empiriskt fynd som Ydreborg presenterar är att de som fick avslag 
på sin ansökan om förtidspension uppvisade sämre hälsa än de som beviljades 
förtidspension. Resultatet väcker frågor om vilka faktorer som avgör om en 
ansökan beviljas eller avslås, men också frågor om vilken hälsopåverkan ett 
avslag för med sig och hur ekonomisk otrygghet inverkar på hälsan. 

Motivet att intervjua unga med en ångest- och/eller depressionsdiagnos är 
en direkt spegling av ett av forskningsrönen i den medicinska forskningen om 
förtidspension, det att psykiatriska diagnoser står för en ökande andel av de 
diagnoser som finns angivna på läkarintygen bland förtidspensionärer (se t.ex. 
Hensing & Wahlström, 2004). Ett annat centralt resultat som den här 
forskningstraditionen bidragit med är sambandet mellan social utsatthet och 
risken för att bli förtidspensionär (se t.ex. Gustafsson et al., 2013; Upmark, 
Hemmingsson & Romelsjoumi, 1997). Låg utbildningsnivå är kanske den 
tydligaste riskfaktorn för att bli förtidspensionär (Gravseth et al., 2007; ISF, 
2011c; Olofsson & Östh, 2011).  

Ekonomin, i synnerhet nationalekonomin, och medicinen, i synnerhet 
socialmedicinen har med sina rön försett mig med viktiga utgångspunkter för 
föreliggande studie. Med hjälp av statistiska metoder kan vi konstatera att: 
 

• Fler och fler unga i Sverige är förtidspensionärer.  
• De allra flesta av den växande gruppen unga förtidspensionärer har en 

psykiatrisk diagnos noterad på sitt läkarintyg. 
 

De ekonomiska och medicinska undersökningarna förser alltså den här studien 
med grundläggande basinformation. Utan de statistiska metoderna och de 
longitudinella studierna hade det tydliga mönster som sammanfattas i 
ovanstående punkter inte framgått. Samtidigt stannar de här resultaten vid att 
bidra med mätbar basfakta. Mina frågeställningar, som rör görandet av 
aktivitetsersättning, tar avstamp i de mönster ekonomin och medicinen 
tydliggör, men hur-frågorna förblir obesvarade i de discipliner vars 
undersökningsmetoder ofta har i sin grund i statistik. Det händer också att 
siffror skymmer sikten snarare än upplyser. Att människor lever längre och är 
friskare framställs ofta som ett hot, inte minst mot välfärdsstaten. 
Utvecklingen beskrivs då inte som frukten av mänskliga framsteg, utan som en 
demografisk utmaning. Om siffrorna förblir okommenterade regerar 
kvantiteten på kvalitetens bekostnad. Frågor om samhällets funktion reduceras 
till frågor om samhällelig kostnadseffektivitet. Värden som inte enkelt kan 
prissättas, som demokrati, solidaritet, jämlikhet hamnar i skymundan eftersom 
de inte enkelt låter sig kalkyleras med. Alltså utgår jag från viktiga kunskaper 
om socialförsäkringen framtagna med statistiska metoder, men det är helt 
andra undersökningar som används för att begripliggöra 
aktivitetsersättningens praktik.  
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Utöver att med statistiska metoder beskriva de stora dragen för 
förtidspensionen som en socialpolitisk institution har nationalekonomer 
inverkat starkt på socialpolitikens utformning. Under stora delar av 1900-talet 
var många av de sociala ingenjörer som designade de välfärdsstatliga 
trygghetssystemen mot ekonomisk fattigdom just nationalekonomer (se t.ex. 
Petersson, 2009; Wadensjö, 2006). På så vis är ekonomisk forskning och 
ekonomer betydelsefulla på fler än ett sätt för den här avhandlingen.  

Ett annat spår där forskning om förtidspension som institution bedrivits är 
det medicinska. Syftet med studierna har ofta varit att identifiera och studera 
samband mellan diagnoser och risk för förtidspension (Borg, Hensing & 
Alexanderson, 2001; Kivimäki et al., 2007). Här finns också studier som visar 
på samband mellan andra förklaringsfaktorer än diagnos och sannolikheten att 
bli förtidspensionär. Utbildning, klass och kön är exempel på variabler som i 
olika utsträckning inverkar på risken att bli förtidspensionär (Gustafsson et al., 
2013; E. Johansson, Leijon, Falkstedt, Farah & Hemmingsson, 2012; Nilsen, 
Ernstsen, Krokstad & Westin, 2012). I en av de ovan refererade artiklarna 
dras slutsatsen att självskattad hälsa är en central faktor när det gäller att 
förutsäga förtidspension. I en mätning av hur social integration, olika 
socioekonomiska förhållanden och självskattad hälsa påverkade risken att i 
framtiden beviljas förtidspension föll självskattad hälsa ut som den starkaste 
riskfaktorn (Gustafsson et al., 2013). Resultatet kan tolkas som ett argument 
för att genomföra den sortens studier med aktörsperspektiv som den här 
avhandlingen är ett exempel på.  

Bristen på kunskap rörande svensk sjukförsäkring som uppmärksammades 
runt millennieskiftet var kanske ett av skälen till att hela sex svenska 
avhandlingar med fokus på sjukfrånvaro, rehabilitering och förtidspension 
kunde presenteras i Socialmedicinsk tidskrift 2007 (Gerner, 2007). Trots att 
dessa sex avhandlingar belyser olika problem kan de samtliga sägas belysa 
sjukskrivningsprocessen (ibid.) och alla utom en är tydligt inspirerade av den 
medicinska traditionen. Samtliga sex utgörs av artiklar. Visserligen tangerar 
några av dem också förtidspension, men i allt väsentligt är sjukskrivning det 
centrala. Målet om återgång i arbete, på engelska beskrivet med uttrycket 
”return to work” (rtw) vilar som en mer eller mindre uttalad premiss i samtliga 
sex avhandlingar. En slutsats som återfinns i flera av dem var att individens 
egen prognos rörande möjlighet att återgå i arbete och delaktighet i hur 
rehabiliteringen skulle gå till var viktiga faktorer för att nå återgång i arbete 
(ibid.). I en annan avhandling från samma tid (Ydreborg, 2005), också präglad 
av den medicinska traditionen, är det just förtidspension som är studieobjekt. 
Två syften anges. Det första syftet var att undersöka geografiska och 
hälsomässiga skillnader mellan personer som beviljades och personer som inte 
beviljades förtidspension. Det andra syftet var att belysa 
handläggningsprocessen utifrån handläggarnas synvinkel. Materialet var 
emellertid insamlat innan 2003 års reform, vilket innebär att de lagmässiga 
förutsättningarna var andra än vid tiden för min undersökning. Ett intressant, 
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men svårtytt empiriskt fynd som Ydreborg presenterar är att de som fick avslag 
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föreliggande studie. Med hjälp av statistiska metoder kan vi konstatera att: 
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Utöver att med statistiska metoder beskriva de stora dragen för 
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3 TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER OCH 
BEGREPP  

I det här kapitlet presenteras de utgångspunkter som utgör den teoretiska 
basen för framställningen i kapitel fem till och nio. Kapitlet är uppdelat i två 
avsnitt. I det första presenteras det handlingsorienterade teoretiska perspektiv 
som förser studien med redskap att undersöka aktivitetsersättning som en 
process, som ett mellanmänskligt görande förankrat i tid och rum. Här står 
förhandlingsperspektivet (Strauss, 1963, 1978) för grundvalen. Det andra 
avsnittet rör arbetssamhället (Paulsen, 2010). Med arbetssamhället avses det 
starka inflytande som lönearbetsnormen har på samhällets organisering i de 
västliga välfärdsstaterna. Arbetslinjen är arbetssamhällets tydligast artikulerade 
uttryck i socialpolitiken. Begreppet dual välfärdsstat (Marklund & Svallfors, 
1986, 1987) och tanken om lönearbetet som normgivande i 
socialförsäkringarna (Christensen, 1983, 1997) används för att beskriva vilka 
implikationer arbetssamhället får för utformningen av de välfärdsstatliga 
trygghetssystem som är tänkta att skydda individer mot ekonomisk fattigdom 
under de tider i livet då försörjningsförmåga saknas.  

3.1 Interaktion och organisation 
Precis som bottom-up-perspektivet som metodologisk ansats är 
förhandlingsperspektivet utvecklat som en kritik mot tidigare forskning som 
betonat strukturella och rationella förklaringar i studier av samhället. 
Förhandlingsperspektivets vetenskapliga rötter kan spåras till 
interaktionismens betoning på handling och aktörskap (Day & Day, 1977; 
Fine, 1984, 1993; Heidegren & Wästerfors, 2008). Processen, förankrad i tid 
och rum, lyfts fram. Strukturer är förvisso betydelsefulla, men det är 
samhandlande mellan aktörer i ett givet sammanhang som står i fokus. 
Formella aspekter, som lagar och regler, men också andra stabila drag som 
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För att sammanfatta kunskapsläget har studier från ekonomi och medicin 
gjort mig uppmärksam på forskningsämnet i bred bemärkelse. Statistik över 
det ökande antalet unga förtidspensionärer och vilka diagnoser dessa unga har 
på sina läkarintyg har fått mig att undersöka just aktivitetsersättning. Urvalet 
av intervjupersoner är styrt av det faktum att psykiatriska diagnoser är de 
vanligaste diagnoserna bland unga med aktivitetsersättning. Forskning om 
välfärdsstatens framväxt har grundat aktivitetsersättning i sitt historiska och 
svenska sammanhang och möjliggjort att kontinuitet och brott beträffande 
förtidspensionens normativa funktioner har kunnat friläggas. 
Tonviktsförskjutningen mellan de båda målen ekonomisk trygghet och 
deltagande har framträtt när förtidspensionens placerats i sitt historiska 
sammanhang. Denna förskjutning är inte unik för Sverige. Tvärtom kan den 
ses som del av en trend som påverkar flera länders välfärdsstater, 
aktiveringstrenden. Forskning om aktivering som socialpolitisk trend och hur 
denna trend tar sig uttryck, inte minst i socialbidragspraktiken, kastar ljus över 
aktiveringsinslaget såsom det framträder i aktivitetsersättning. Forskning om 
förtidspensionen som socialpolitik, sedd underifrån, är ett tämligen outforskat 
fält. Här bidrar föreliggande avhandling med ny kunskap. Aktivitetsersättning 
som studieobjekt, bottom-up-perspektivet och intervjudesignen i vilken 
aktörer ”på båda sidor av skrivbordet” deltar har hittills inte kombinerats i 
någon större studie. Samtidigt vilar den här avhandlingen solitt på den tidigare 
forskning som jag har hänvisat till i detta kapitel. Den metodologiska ansatsen 
och det empiriska exemplet är en hittills oprövad kombination. 
Forskningstraditionen den ingår i är däremot beprövad, nämligen att belysa ett 
utvalt socialpolitisk program i syfte att bättre begripa socialpolitikens konkreta 
utfall för enskilda människor och samma politiks samhälleliga funktion. 
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Här diskuterar jag en av de kritikpunkter som anförts, en kritikpunkt i 
vilken det hävdas att förhandlingsperspektivet är oprecist. Frånvaron av 
formell precision ses som en brist. Begreppet förhandling är inte tydligt 
definierat och Strauss är inkonsekvent i användandet (se t.ex. Couch, 1979; 
Mather, 1979). I min användning tar jag fasta på interaktionsmens betoning 
på görande och process samt på interaktionen, eller för att tala med Blumer 
samhandlingen (se t.ex. Blumer, 1969 s. 70)24. Frånvaron av precision ser jag 
inte som en brist. För mig är ordet förhandla en metafor.25 Ordets lexikala 
mening är av underordnad betydelse, men faktum är att ursprungsbetydelsen 
stämmer väl överens med sättet jag använder ordet på. På svenska är 
grundbetydelsen av förhandla rätt och slätt handla (SAOB, 1927). Förhandla 
kan enligt ordboken också betyda diskutera, avhandla, driva handel med, 
överlägga och sluta avtal, listan hade kunnat göras längre (ibid.). Dessa ord 
representerar underkategorier till görandet, underkategorier som har det 
gemensamt att flera aktörer är inblandade. Samhandlande, förhandlande, och 
samtal pekar på hur mänskliga handlingar hakar i varandra. Detta ihakande 
sker inte alltid friktionsfritt. Förhandling sker inte alltid i samförstånd. Det är 
också elementet av potentiellt skilda intressen som tillför en viktig dimension. 
Till skillnad från handla signalerar förhandla interaktion.  

Innan jag avslutar kritikdiskussionen vill jag poängtera att Strauss själv inte 
såg förhandlingsperspektivet som en komplett teori. Han skriver: 
 

It falls short of constituting a theory of negotiation; rather, it is presented 
in the form of a theoretical paradigm with applications to a variety of 
negotiations and in a form that other researchers can qualify, amend, add 
to and work over in such a fashion that eventually we may actually have 
a theory of negotiation. (Strauss, 1978 s. xi) 

 

3.1.2 Aktivitetsersättning som förhandlad ordning 
I analysen av den process som jag har studerat har Strauss idéer om social 
ordning som förhandlingsordning hjälpt mig att sortera det empiriska 
materialet. Förhandlingsperspektivet har fungerat som kameraobjektiv. Det 
har zoomat in mitt forskningsobjekt, avgränsat bilden och placerat fokus på 
utvalda aspekter av aktivitetsersättning, närmare bestämt försörjning och 
aktivitet.  

Strauss tankar löper som en röd tråd genom förhandlingsperspektivet som 
jag formulerar det i relation till mitt empiriska material och som stöd för att 

                                                        
24 ”It [joint action] (min kommentar) refers to the larger collective form of action that is constituted by 
the fitting together of the lines of behavior of the separate participants.” (Blumer, 1969 s. 70). 
25 Jag utvecklar min användning av förhandlingsperspektivet under 3.1.2 Aktivitetsersättning som 
förhandlad ordning. 
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statushierarkier, får stå tillbaka för de informella. En av de ursprungliga 
frågeställningarna i interaktionismen är: ”Hur kan social ordning bestå i en 
tillvaro av ständig förändring och hur kan förändring göras på ett ordnat sätt?” 
(P. M. Hall, 1972). För att förstå hur detta är möjligt har man utgått från att 
ordning är något som medlemmarna i varje samhälle måste anstränga sig för 
att upprätthålla. Denna ordning är inte av naturen given utan finns där på 
grund av människors handlingar. De handlingar som konstituerar grunden för 
en förgivettagen social ordning är inte bindande för all evighet. De är alla 
befästa med en tidsgräns, uttalad eller outtalad. Oförutsedda händelser kan 
förändra villkoren för gällande kontrakt. Förr eller senare måste de revideras, 
omförhandlas och förnyas. Det är det här förhållandet som ligger till grund för 
att betona vikten av förhandling.  

3.1.1 Kritik mot förhandlingsperspektivet  
Förhandlingsperspektivet har visserligen använts då och då i 
samhällsvetenskaplig forskning de senaste 20 åren (se t.ex. Evans, 2007; 
Liljegren, 2008; Lindqvist, 2004; Svensson, 1996), men sedan Strauss och 
hans kollegor skisserade de första linjerna på 1960-talet har perspektivet inte 
haft någon framträdande roll i socialforskningen.23 Jag menar att detta delvis 
hänger samman med interaktionismens generella ställning bland 
samhällsvetenskaperna idag. Tankar som under första halvan av 1900-talet 
formulerades i opposition mot rådande idéer har idag blivit allmängods. 
Interaktionismen befinner sig inte längre i opposition (Fine, 1993). 
Thomasteoremet, tesen som myntades redan under 1920-talet av makarna 
Thomas (1928) och som fastslår att de situationer som människor definierar 
som verkliga blir verkliga till sina konsekvenser, var banbrytande för 85 år 
sedan, men tillhör idag ett etablerat tankegods inom samhällsvetenskaperna. 
Detsamma gäller flera av Blumers antaganden som var nydanande på 1960-
talet. Att människor agerar mot bakgrund av hur de tolkar situationer och att 
tolkandet sker i interaktion med andra människor framstår idag som ett 
okontroversiellt påstående. En anledning till varför förhandlingsperspektivet 
lyst med sin frånvaro under de senaste decennierna är alltså att teoretiska 
utgångspunkter och sätt att tänka som tidigare var tydligt förknippade med 
interaktionismen idag nyttjas av forskare som inte uttryckligen kallar sig 
interaktionister. En annan anledning är perspektivets brister.  

                                                        
23 Yeheskel Hasenfeld bekräftar bilden av att förhandlingsperspektivet inte använts särskilt mycket i 
studiet av människobehandlande organisationer under senare tid. Han föreslår att institutionella teorier 
och möjligen teorier rörande meningsskapande, inspirerade av Karls Weicks forskning, har ”tagit över 
fältet” (mejlkorrespondens med Hasenfeld 2012-06-28). Inom vårdforskningen, medicinsk sociologi 
och organisationsforskning finns exempel på studier där förhandlingsperspektivet använts. Något 
hårdraget verkar det organisatoriska sammanhang som Strauss grundande sina tankar rörande 
förhandlad ordning i, sjukhuset, ha blivit det empiriska fält där förhandlingsperspektivet fått störst 
genomslag (se t. ex. Allen, 1997; Meiners & Miller, 2004; Reeves et al., 2009; Skjørshammer, 2001; 
Svensson, 1996) 
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24 ”It [joint action] (min kommentar) refers to the larger collective form of action that is constituted by 
the fitting together of the lines of behavior of the separate participants.” (Blumer, 1969 s. 70). 
25 Jag utvecklar min användning av förhandlingsperspektivet under 3.1.2 Aktivitetsersättning som 
förhandlad ordning. 

46 

statushierarkier, får stå tillbaka för de informella. En av de ursprungliga 
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grund av människors handlingar. De handlingar som konstituerar grunden för 
en förgivettagen social ordning är inte bindande för all evighet. De är alla 
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utgångspunkter och sätt att tänka som tidigare var tydligt förknippade med 
interaktionismen idag nyttjas av forskare som inte uttryckligen kallar sig 
interaktionister. En annan anledning är perspektivets brister.  

                                                        
23 Yeheskel Hasenfeld bekräftar bilden av att förhandlingsperspektivet inte använts särskilt mycket i 
studiet av människobehandlande organisationer under senare tid. Han föreslår att institutionella teorier 
och möjligen teorier rörande meningsskapande, inspirerade av Karls Weicks forskning, har ”tagit över 
fältet” (mejlkorrespondens med Hasenfeld 2012-06-28). Inom vårdforskningen, medicinsk sociologi 
och organisationsforskning finns exempel på studier där förhandlingsperspektivet använts. Något 
hårdraget verkar det organisatoriska sammanhang som Strauss grundande sina tankar rörande 
förhandlad ordning i, sjukhuset, ha blivit det empiriska fält där förhandlingsperspektivet fått störst 
genomslag (se t. ex. Allen, 1997; Meiners & Miller, 2004; Reeves et al., 2009; Skjørshammer, 2001; 
Svensson, 1996) 



49 

själv som individ. Den unga, handläggaren vid Försäkringskassan och läkaren 
finns alltid med i förhandlingsprocessen som utgör aktivitetsersättning. 
Personlig assistent, personligt ombud och god man är exempel på lekmän som 
ofta utgör part i förhandlingar om aktivitetsersättning som praktik. De 
samhandlande aktörerna har alltså olika roller i processen, vilket har betydelse 
för styrkeförhållandena mellan aktörerna.  

I min avhandling är det förhandlingen mellan ung och handläggare som 
står i centrum. Handlingar och diskussioner som de unga respektive 
handläggarna har med yrkesrepresentanter och lekmän noteras i den mån de 
framstår som betydelsefulla, men dessa spår följs inte upp och analyseras. De 
används som gränsmarkör i sidled och de fyller också en funktion i 
redogörelsen för försörjningsaspekten, där förhandlingarna med andra aktörer, 
inte minst socialsekreteraren och arbetsförmedlaren, hakar i 
aktivitetsersättningens praktik före och efter tiden med aktivitetsersättning.  

3.1.2.2 Styrkeförhållanden 
Strauss uppmanar till att ställa en rad frågor till de studerade förhandlingarna, 
för att kunna blottlägga vad han kallar förhandlingskontext (Strauss, 1978 s. 
99f). Det rör sig om aktörernas erfarenheter av förhandling och vad eller vem 
de representerar, huruvida förhandlingen är en engångsföreteelse eller 
återkommande, begriplighet och tydlighet i de frågor som förhandlas om samt 
vilka alternativa handlingsmöjligheter som uppfattas stå till buds.  

Som jag redan berört så försätter de olika rollerna aktörerna i en hierarkisk 
relation till varandra. Yrkesföreträdarna är exempelvis överordnade såväl 
lekmännen som de unga och bland yrkesföreträdarna väger läkarnas ord tungt. 
Organisationerna förser sina företrädare med visst mandat. De förutsätts som 
organisationens företrädare sitta på expertkunskap som berättigar dem till 
fullmakt i vissa avseende. Vad som förenar handläggare, läkare och personliga 
ombud är att de i det givna sammanhanget är representanter. 
Representantskapet skiljer dem i sin tur från de unga, som inte företräder 
någon annan än sig själv. Vanligen för detta representantskap dessutom med 
sig vana. För handläggarna är mötet rutinartat, en del av arbetsvardagen. För 
de unga är mötet istället något mer eller mindre sällan förekommande. Medan 
de unga sällan känner till vilka regler som gäller och vilka rättigheter de har så 
har handläggarna stor kunskap om detta. Vidare är de unga i mötet med 
kassan vanligen tvingade att ta kontakt. De väljer inte i särskilt stor 
utsträckning. Givet de förutsättningar som råder måste de ansöka om 
aktivitetsersättning för att kunna försörja sig. Handläggarna kan bestraffa 
alternativt belöna de unga via exempelvis beviljande och avslag. Roine 
Johanssons (1992) karakteristik av mötet mellan medborgare och 
gräsrotsbyråkrat har tydliga likheter med ovanstående beskrivning av 
styrkeförhållandena mellan ung och handläggare, gjord utifrån Strauss frågor. 
Enligt Johansson är detta möte präglat av att handläggaren ofta kan 
regelverket bättre än medborgaren, att handläggaren har sanktionsmöjligheter 
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kunna ge svar på avhandlingens frågor. Samhällsforskare som mer uttryckligen 
än Strauss haft socialpolitik som sitt empiriska fält har bidragit med 
ämnesspecifika och finkalibriga analytiska instrument. Lipskys (2010) och 
Stones (2002) resonemang om mål och Prottas (1979) tankegångar om regler 
har dels hjälpt mig validera Strauss vittomfattande organisatoriska perspektiv 
mot det socialpolitiska fältet, dels fyllt ut begreppsbildandet där 
förhandlingsperspektivet inte gett någon vägledning.  

3.1.2.1 En praktik med många aktörer inblandade 
Strauss klassiska studieexempel är sjukhuset. I början av 1960-talet 
presenterades resultatet från omfattande fältstudier vid två 
mentalsjukvårdsavdelningar. Strauss och hans kollegor hade lagt märke till att 
formella regler sällan kunde förklara det som skedde på avdelningarna. I sina 
försök att hitta modeller som kunde förklara vad de bevittnade utvecklade de 
grunden till det som kom att bli förhandlingsperspektivet. Sjukhuset som den 
fysiska platsen för förhandling är mer avgränsad än den förhandlingsordning 
jag undersöker. Visserligen har de intervjuade handläggarna sitt arbetsrum på 
en lokal Försäkringskassa26 och här sker mycket av det som är görandet av 
aktivitetsersättning. Här dokumenteras och fattas beslut och här äger ibland 
också möten mellan unga och handläggare rum. Samtidigt är 
aktivitetsersättningens praktik så mycket mer än det som sker inne på 
kassakontoren. Det är ifyllande av blanketter som föregår en ansökan. Detta 
äger ibland rum inne på ett försäkringskassekontor, men minst lika ofta någon 
helt annanstans. Det är de läkarbesök som förknippas med ansökan. De sker 
vanligen på ett sjukhus eller på en vårdcentral. Det är alla de aktiviteter de 
unga deltar i inom ramen för aktivitetsersättning. Dessa utspelar sig aldrig på 
kassan, utan på Folkuniversitetet, simhallen, Ikea eller i stallet för att nämna 
några platser.  

Aktivitetsersättning som praktik kan alltså inte lokaliseras till en avgränsad 
plats. Icke desto mindre förutsätter aktivitetsersättning som praktik 
förhandling mellan företrädare för olika yrkesgrupper, precis som 
sjukhusverksamheten. Exakt vilka yrkesgrupper som är aktuella skiftar från 
ärende till ärende. Läkare och försäkringskassehandläggare finns alltid med 
som parter. Socialsekreterare, handläggare vid Arbetsförmedlingen och 
försäkringsläkare27 är andra yrkesgrupper som ofta finns representerade.  

Aktörerna ovan är samtliga yrkesrepresentanter med en 
organisationstillhörighet i ryggen. Den unga själv, däremot, representerar sig 

                                                        
26 Av 9 intervjuade handläggare sitter 7 på en lokal kassa medan en delar sin tid mellan ett kontor på 
Arbetsförmedlingen och ett på kassan.  
27 Huruvida läkare och försäkringsläkare tillhör olika yrkesgrupper är inte självklart. Alla 
försäkringsläkare är utbildade läkare och de flesta försäkringsläkare arbetar deltid för försäkringskassan 
parallellt med patientnära arbete på till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral. Just i det här 
sammanhanget hävdar jag att rollerna är så olika varandra att ett särskiljande är motiverat.  
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26 Av 9 intervjuade handläggare sitter 7 på en lokal kassa medan en delar sin tid mellan ett kontor på 
Arbetsförmedlingen och ett på kassan.  
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studier som betonar process och görande ges mål och regler ofta en nedtonad 
betydelse. Det gäller alltså inte denna avhandling.  

3.1.2.4 Mål och regler 
Strauss och hans kollegor konstaterade att det existerade ett vagt, övergripande 
mål i den sjukhusverksamhet de studerade (Strauss, 1963 s. 154), att 
patienterna där skulle lämna sjukhuset i bättre skick än vid inskrivning. Detta 
övergripande mål kan ses som ett symboliskt cement för verksamheten (ibid.). 
Stone beskriver en liknande inställning till mål i presentationen av vad hon 
kallar ”motherhood issues”, abstrakta mål som alla kan enas om så länge de 
inte omsätts i handling utan uttrycks i termer av värden (Stone, 2002 s. 14). 
Mål som symboliskt cement och mål som värden är nödvändiga analytiska 
utgångspunkter för framställningen i kapitel åtta, men de är inte tillräckliga. 
För att operationalisera mål i relation till undersökningsobjektet har jag ympat 
in delar av Lipskys (2010) och Brodkins (2008, 2011) tankebyggen, som båda 
poängterar att socialpolitiska reformer i sin form som lagtext och förordningar 
till sin natur är kompromisser och inrymmer motstridiga mål (Brodkin, 2008; 
Lipsky, 2010s. 40f). 

Lipsky skiljer mellan mål som har individen i fokus och mål som har att 
göra med social ingenjörskonst (Lipsky, 2010). Dessa målkategorier står ibland i 
tydlig kontrast till varandra. På fängelset står ambitionen att undvika isolering 
och främja återanpassning till livet utanför murarna för internerna i kontrast 
till samhällets ambition att statuera exempel genom frihetsberövande och 
skydda övriga medborgare. I skolan uppmuntras eleven att prestera i 
individuella prov, där hennes prestation mäts i konkurrens med andra elevers, 
samtidigt som hon undervisas i att vara del i ett kollektiv, att vara medborgare 
(ibid. s. 41f). 

Synen på reglernas natur är i sig ett argument för att betrakta social 
ordning som förhandlad ordning (Strauss, 1963). De formella reglerna är, 
trots sitt stora numerära antal, långt ifrån heltäckande. Knappast någon av de 
inblandade känner till alla de regler som finns. Än mindre går det att redogöra 
för motiven bakom alla regler. Regler bryts i situationer där aktörerna anser 
det vara försvarbart. Regeltänjande är en annan variant av samma taktik. 
Regler åberopas där de anses vara till nytta för det ändamål aktören ifråga har 
för ögonen. Kort sagt, den del av praktiken som helt täcks av artikulerade 
regler är mycket liten. Regler kan heller inte vara universella föreskrifter. De 
kräver alltid en förankring i en situation för att bli applicerbara. Allt detta 
sammantaget gör att verksamheten ifråga med nödvändighet kräver 
förhandlingar, samhandling inklusive samtal, för att upprätthållas (ibid.).   

För att göra Strauss målbegrepp mer finkalibrigt lägger jag till delar av 
Jeffrey Manditch Prottas28 (1979) regelsyn. Han introducerar två typer av 
                                                        
28 Strauss och Prottas verkar i hög grad dela syn på regler och reglers funktion i organisationer. Jfr s. 
151f i Strauss (1963) och kapitel 5 i Prottas (1979).  
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att ta till om medborgaren inte agerar som förväntat och att handläggaren 
vanligtvis känner sig säker i sin yrkesroll (ibid. s. 52, se även Lipsky, 2010 s. 
54ff ). 

Unga förtidspensionärer har förvisso lagstadgad rätt till delaktighet i det 
egna ärendet, men denna rätt är i allra högsta grad förhandlingsbar. Också 
lekmännens ord kan ibland tillmätas vikt, men deras möjligheter att påverka 
processen ligger helt i de andra parternas händer. Såväl de unga som 
lekmännen saknar den ställning som expertkunskapen förser 
yrkesrepresentanterna med. Ifråga om sjukförsäkring är det vanligtvis 
handläggare vid kassan och läkare som är yrkesföreträdarna. Medan 
handläggarna i kraft av att representera den myndighet som ansvarar för 
sjukförsäkringen är den som ytterst beslutar, väger läkarens medicinska 
expertis tungt som underlag för handläggarens beslut. Omdömen från 
personliga ombud, gode män, handledare och föräldrar kan också vara viktiga, 
men dessa aktörsgruppers möjligheter att påverka är avhängig 
yrkesföreträdarnas vilja att lyssna på dem.  

3.1.2.3 Kontexter 
Redan under förra rubriken finns delar av det konkreta innehållet i vad som 
med Strauss terminologi kallas förhandlingskontext presenterat. 
Förhandlingskontext hänvisar till de strukturella faktorer som direkt påverkar 
förhandlingsprocessen som villkor (Strauss, 1978 s. 99). Strukturell kontext är 
det större sammanhanget i vilket förhandlingen äger rum. ”[T]he structural 
context is that ‘within which’ the negotiations take place, in the largest sense” 
(ibid. s. 98). Förhandlingskontext (negotiation context) och strukturell kontext 
(structural context) fanns inte med som begrepp i ursprungsversionen av 
förhandlingsperspektivet, som det formulerades i ursprungsstudien.  

 
Issues relating to rules, norms, and the like were handled explicitly, but 
others, relating to power, coalition, politics, and the like, were touched 
on only implicitly. (Strauss, 1978 s. 7) 

 
Frågor rörande villkor, kontext, samlade han först i Negotiations (1978) i de 
båda kontextbegreppen. Jag använder ömsom Strauss kontextbegrepp och 
ömsom ord som villkor och förutsättning. Lönearbetsnormen, de ungas många 
svåra erfarenheter, ungdomlig oerfarenhet, hierarkin mellan handläggare och 
unga, de ungas eventuella kännedom om sina rättigheter, handläggarnas 
målsättningar och regelanvändning, de ungas sociala stöd och eventuella andra 
försörjningsmöjligheter samt de psykiatriska diagnosernas ställning är 
förutsättningar som formar aktivitetsersättningen i termer av kontext.  

När jag i det följande presenterar mål och regler som de analytiska 
fixpunkter runt vilka framställningen i kapitel åtta och nio kretsar, så sker 
detta i dialog med Strauss, inte som en trogen tillämpning av hans tankar. I 
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studier som betonar process och görande ges mål och regler ofta en nedtonad 
betydelse. Det gäller alltså inte denna avhandling.  
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inte omsätts i handling utan uttrycks i termer av värden (Stone, 2002 s. 14). 
Mål som symboliskt cement och mål som värden är nödvändiga analytiska 
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samtidigt som hon undervisas i att vara del i ett kollektiv, att vara medborgare 
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regler är mycket liten. Regler kan heller inte vara universella föreskrifter. De 
kräver alltid en förankring i en situation för att bli applicerbara. Allt detta 
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28 Strauss och Prottas verkar i hög grad dela syn på regler och reglers funktion i organisationer. Jfr s. 
151f i Strauss (1963) och kapitel 5 i Prottas (1979).  
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att ta till om medborgaren inte agerar som förväntat och att handläggaren 
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”social worlds” och ”negotiated order” är alla sprungna ur hans verk. Hans syn 
på teorikonstruktion och metodologi härstammar från en vetenskaplig 
tradition där samhällsvetenskapen ger mänsklig handling företräde framför 
abstrakta teoretiska system. Teori måste vara grundad i data rörande mänsklig 
handling (Maines, 1991). Strauss var också en av interaktionismens pionjärer i 
det att han i sjukhusstudien från 1960-talet förde upp organisationsanalys på 
den interaktionistiska agendan (Fine, 1993 s. 68).  

Jag ser det som att Strauss förhandlingsperspektiv erbjuder en analytisk 
ram stringent nog att förse mig med grundläggande frågor att ställa till det 
empiriska materialet, samtidigt som denna ram är rymlig nog att hysa också 
mer finkalibriga analytiska instrument. Förhandlingsperspektivet har 
tillhandahållit frågan: ”Om vad förhandlas i aktivitetsersättningens praktik?” 
Svaret på frågan: ”Försörjning och aktivitet” har väglett den empiriska 
framställningen.  

Den asymmetriska relationen mellan handläggare och ung, det komplexa 
regelverket, de ungas ringa kunskap om sjukförsäkringens logik, 
lönearbetsnormen och den psykiatriska diagnosens status är samtliga villkor 
som formar aktivitetsersättningens praktik. För att tala med Strauss ord är de 
del av den strukturella kontexten. Förhandlingskontexten består med samma 
terminologi av en rad ärendespecifika omständigheter som hur 
funktionsnedsatt den unga känner sig, om hon eller han bor ensam eller 
tillsammans med någon, hur det sociala stödet från familj och vänner är, om 
relationen mellan handläggare och ung präglas av förtroende eller misstroende 
(om den överhuvudtaget existerar), hur handläggaren bedömer relationen 
mellan funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga och hur handläggaren 
hanterar målen och reglerna i aktivitetsersättning. Jag menar dessutom att de 
villkor som fungerar som en strukturell kontext, villkor som strukturerar 
görandet av aktivitetsersättning som socialpolitik, också tar sig ärendespecifika 
uttryck i interaktionen mellan den enskilda unga och dennes handläggare. Ett 
sådant exempel är just relationen mellan handläggare och ung i mötet på 
kassan. På ett överordnat plan är detta en institutionaliserad relation mellan 
gräsrotsbyråkrat och medborgare. Karakteristiken ovan gäller relationen som 
institutionaliserad företeelse. Samtidigt är relationen också en relation mellan 
två individer. Med andra ord blir den strukturella kontexten även till 
ärendespecifik förhandlingskontext i varje enskild förhandling mellan ung och 
handläggare. På samma sätt fungerar det med diagnosen. Den psykiatriska 
diagnosens ställning är institutionaliserad. På grund av sin svårfångade natur 
har den låg status (Album & Westin, 2008). Detta gäller psykatriska diagnoser 
på ett överordnat plan. Samtidigt spelar handläggarens syn på diagnosen ifråga 
roll för själva förhandlingen i det enskilda ärendet. Också den ungas egen 
uppfattning om den psykiatriska diagnosen har betydelse för förhandlingen i 
det egna ärendet.  

Sammanfattningsvis gagnar mitt bruk av förhandlingsperspektivet i 
avhandlingen två ändamål. För det för det första riktar det min blick mot 
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regler: kärnregler (core rules) och biregler (lesser rules) (ibid s. 92f). 
Kärnreglerna representerar de standardiserade oundvikliga reglerna som 
används för att göra individerna till ett ärende, ett fall, i den egna 
verksamheten. Eftersom reglerna är många till antalet och tar mer resurser i 
anspråk än verksamheten kan uppbåda är den nödvändiga handlingsstrategin 
bland handläggare att prioritera bland reglerna. I själva verket blir det en 
förutsättning för verksamheten att vissa regler prioriteras ned och andra 
prioriteras upp. Flertalet administrativa regler är biregler, inte kärnregler. I 
ärendehanteringen är det upp till varje enskild handläggare i varje enskilt 
ärende att skräddarsy användningen av regler för att bäst hantera sitt jobb. 
Som ett tredje begrepp introducerar Prottas i anslutning till resonemanget om 
kärnregler och biregler handlingsutrymme (discretion). Jag ser 
handlingsutrymme som en oundviklig följd av reglernas natur och använder 
därför inte det som ett teoretiskt begrepp.  

Sammantaget ser jag två typer av argument som avgörande för att låta en 
fördjupad analys av aktivitetsersättningens praktik kretsa kring mål och regler. 
Den första typen av argument faller tillbaka på Smiths idé om reglerande 
texter. Det är förvisso görandet av aktivitetsersättning i praktiken (och inte 
formulerandet i text) som är avhandlingens fokus, men jag tillmäter de 
reglerande texterna stor vikt. Texterna är resultat av görande av 
aktivitetsersättning i ett tidigare skede. Målen och reglerna, som de uttryckts i 
skrift, har betydelse för aktivitetsersättningens praktik. Den bild av 
aktivitetsersättning som tonar fram i intervjuerna med unga och handläggare 
kopplas i analysen till beskrivningen av aktivitetsersättningen i text, och de 
reglerande texterna skapar en koppling mellan vårt kroppsliga varande i tid och 
rum och de styranderelationer som organiseras på en strukturell nivå (Smith, 
2005 s. 119). Den andra typen av argument har att göra med målens och 
reglernas funktion. Genom att undersöka hur de används av handläggare och 
unga i aktivitetsersättningens praktik blir samma praktik begriplig. Formella 
mål och regler blir med de utgångspunkter som jag har presenterat i det här 
kapitlet varken oväsentligheter eller facit. Sedda som redskap i händerna på 
aktörerna kastar de ljus över aktivitetsersättningens praktik. 

3.2 Strauss förhandlingsperspektiv begrundat 
Att vi handlar utifrån hur vi tolkar situationer och att samhällsliv i sin minsta 
beståndsdel består av mänsklig handling (Blumer, 1969; Heidegren & 
Wästerfors, 2008) är teoretiska utgångspunkter. Under 1900-talets andra hälft 
har emellertid interaktionismen genomgått en rad förändringar och förgrenats 
i olika riktningar. Ismen har blivit till ismer (Fine 1993). Mitt val av ism bland 
ismer hänger samman med denna utveckling. Strauss var på många sätt en 
man med många talanger och hans akademiska livsverk rymmer mycket, både 
med kvalitativa och kvantitativa mått mätt. Begrepp som ”dying trajectories”, 
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Jag ansluter mig till ovanstående, men för tydlighetens skull: med arbete avser 
jag den moderna form av lönearbete som kännetecknar det kapitalistiska 
samhällssystem vi lever i Sverige i början av 2000-talet. 

Idéerna om arbetssamhället utgör ett fundament för analysen av 
aktivitetsersättning. För att anpassa tankebygget till den del av samhället som 
är ämnet för den här avhandlingen, aktivitetsersättning, redogör jag för vad jag 
betraktar som arbetssamhällets konsekvenser i den del av samhället som är 
välfärdsstaten. Framställningen är koncentrerad till Staffan Marklunds och 
Stefan Svallfors (1986, 1987) idéer om en dual välfärdsstat och Anna 
Christensens (1983, 1997) tankebygge om lönearbetsnormen i 
socialförsäkringen. Grundidén är att arbetssamhällets struktur inte bara 
återspeglas i välfärdsstatens struktur, utan också reproducerar samma struktur.  

3.3.1 Den svenska modellen – en socialdemokratisk 
prestationsmodell  
Gøsta Esping-Andersens (1990) typologi över olika välfärdsstatliga modeller 
har haft stort inflytande över forskning om svensk socialpolitik och hur den 
kan förstås i jämförelse med andra välfärdsstaters. Inte minst har hans tes om 
dekommodifiering varit betydelsefull för de senaste 30 årens komparativa 
välfärdsforskning30. Dekommodifiering, avvarufiering, betecknar i Esping-
Andersens version den grad till vilken individer och familjer kan ha en socialt 
accepterad försörjningsstandard oberoende av prestation på arbetsmarknaden 
(ibid. s. 37). Hög grad av dekommodifiering indikerar goda möjligheter till en 
socialt accepterad försörjningsstandard också för dem som inte lönearbetar. I 
Sverige har dekommodifiering via omfattande socialpolitiska arrangemang gett 
åtminstone partiell befrielse från arbetstvånget, enligt Esping-Andersen.  

Esping-Andersens typologi utgörs av tre olika modeller: den 
socialdemokratiska, vilken har flera drag gemensam med de skandinaviska 
länderna, den liberala, som stämmer väl överens med USA:s välfärdspolitik, 
och den konservativa, som delar flera drag med den tyska välfärdsstaten. En 
annan välfärdstypologi är den som presenterades ett femtontal år tidigare av 
Richard Titmuss (1974). Titmuss konstruerade också tre olika typer. I den 
institutionellt omfördelande distribueras den sociala välfärden av staten och 
utgår från individens behov. I den marginella står familjen och marknaden för 
den sociala välfärden. I prestationsmodellen fördelas den sociala välfärden av 
staten, men inte primärt utifrån individens behov utan utifrån individens insats 

                                                        
30 Esping-Andersens dekommodifieringsbegrepp och typologin som helhet har snarare stimulerat till 
debatt (t.ex. Anttonen & Sipilä, 1996; Bonoli, 1997; Orloff, 1993; Sainsbury, 2000) och fortsatt 
forskning inriktad på typologiserande som metodologi (P. Abrahamson, 1999; Castles, 2003), än 
accepterats odelat positivt.  
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görandet av aktivitetsersättning som samhandling, som förhandling mellan 
aktörer. För det andra tillhandahåller förhandlingsperspektivet den fråga som 
har sorterat stora delar av det empiriska materialet och vars svar disponerar 
motsvarande empiriska framställning i avhandlingen. Frågan är: ”Om vad 
förhandlas i aktivitetsersättningens praktik?” Efter att ha redogjort för 
förhandlingsperspektivet övergår jag till att presentera mitt andra teoretiska 
avsnitt. Om det första har riktat min blick och försett mig med en viktig fråga, 
så har det andra hjälpt mig att bättre begripa mitt empiriska material. Jag 
introducerar i det följande idéerna om arbetssamhället och lönearbetet som norm 
– manifesterad i socialförsäkringens inkomstbortfallsprincip och i den politiska 
retoriken om aktivering.  

3.3 Arbetssamhället och välfärdsstatens parallella 
struktur 
I boken med samma namn används Arbetssamhället (Paulsen, 2010) som 
beteckning på det samhälle vi befinner oss i Sverige i början av 2000-talet. I 
arbetssamhället har lönearbetet blivit ett självändamål. Samtidigt har 
teknikutvecklingen skapat helt nya förutsättningar för produktion, 
förutsättningar som möjliggör för oss att reducera arbetets börda väsentligen. 
Det välstånd som i början av 1800-talet krävde tjugo människors arbetsinsats 
kan idag utföras av en människa, konstaterar Roland Paulsen och hänvisar till 
ekonomhistorikern Lennart Schöns En modern svensk ekonomisk historia. 
Tillväxt och omdaning under tvåhundra år (2007). Denna mänsklighetens 
triumf, denna kollektiva ackumulation av generationers yrkesskicklighet och 
ingenjörskonst, förvrids i arbetssamhället till en förbannelse genom den 
ideologiska kraft som fordrar att vi, oavsett hur behovet av arbete ser ut, 
fortsätter att arbeta (Paulsen, 2010 s. 10). I Arbetssamhället är det 
arbetsideologin som står i centrum för den kritiska analysen. Det är inte 
arbetsbegreppet29 som dissekeras. Inte heller jag har för avsikt att göra reda för 
de över tid och rum skiftande betydelserna av begreppet arbete eller 
uppfattningar om vad arbete som handling kan bestå av. I en artikel som 
behandlar frivilligarbete i Sverige konstateras: 
 

När vi i Sverige säger ’arbete’ så menar vi som regel lönearbete. Annat 
vore ju konstigt i ett land där arbetslinjen varit ett grundläggande inslag 
i vår samhällsmodell och i den ideologi som är knuten till denna. 
(Jeppsson Grassman, 1998 s. 128)  

 

                                                        
29 För en genomgång av arbete som begrepp, se Jan Ch Karlssons avhandling (1986).   
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Jag ansluter mig till ovanstående, men för tydlighetens skull: med arbete avser 
jag den moderna form av lönearbete som kännetecknar det kapitalistiska 
samhällssystem vi lever i Sverige i början av 2000-talet. 

Idéerna om arbetssamhället utgör ett fundament för analysen av 
aktivitetsersättning. För att anpassa tankebygget till den del av samhället som 
är ämnet för den här avhandlingen, aktivitetsersättning, redogör jag för vad jag 
betraktar som arbetssamhällets konsekvenser i den del av samhället som är 
välfärdsstaten. Framställningen är koncentrerad till Staffan Marklunds och 
Stefan Svallfors (1986, 1987) idéer om en dual välfärdsstat och Anna 
Christensens (1983, 1997) tankebygge om lönearbetsnormen i 
socialförsäkringen. Grundidén är att arbetssamhällets struktur inte bara 
återspeglas i välfärdsstatens struktur, utan också reproducerar samma struktur.  
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dekommodifiering varit betydelsefull för de senaste 30 årens komparativa 
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staten, men inte primärt utifrån individens behov utan utifrån individens insats 

                                                        
30 Esping-Andersens dekommodifieringsbegrepp och typologin som helhet har snarare stimulerat till 
debatt (t.ex. Anttonen & Sipilä, 1996; Bonoli, 1997; Orloff, 1993; Sainsbury, 2000) och fortsatt 
forskning inriktad på typologiserande som metodologi (P. Abrahamson, 1999; Castles, 2003), än 
accepterats odelat positivt.  
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individen är berättigad.32 Utöver att belöna individen utifrån prestation på 
arbetsmarknaden fyller också välfärdsstatens duala karaktär en funktion som 
incitament till arbete för befolkningen i stort (Marklund & Svallfors, 1987 s. 
16f). På så sätt är den duala karaktären inte bara en passiv reflektion av 
arbetssamhället, utan också en aktiv medskapare av det. Motsvarande 
systemskillnad i USA har beskrivits på följande vis: 

 
‘Social insurance’, the heart of the welfare system for the non-poor, has 
been constructed to be legitimate, to protect the integrity and dignity of 
the people involved […] ‘Public charity’, or the welfare system for the 
poor, has been constructed to be illegitimate. (Tussing, 1974 s. 50) 

 

Medan Marklund och Svallfors har svensk socialförsäkring som empiriskt 
exempel så utgår Tussing från det nordamerikanska systemet för offentligt 
skydd mot ekonomisk fattigdom. Skillnaderna är givetvis enorma, men 
argumentationslinjen densamma. Lönearbetande åtskiljs från icke 
lönearbetande i mötet med de välfärdsstatliga trygghetssystemen mot 
ekonomisk fattigdom. De sociala försäkringarna fyller så betraktade en 
funktion som avgränsningsinstitution (Lindqvist & Marklund, 1995). I det 
svenska exemplet blir konsekvensen att de personer som inte är lönearbetare är 
hänvisade till socialförsäkringarnas fasta grundbelopp alternativt inte 
kvalificerar sig för någon ersättning alls. För den sistnämda gruppen återstår 
då endast möjligheten att söka socialbidrag.  

Om det kapitalistiska samhällssystemet är en alltigenom accepterad social 
livsform som vi inte ens i tanken förmår se något alternativ till, blir Esping-
Andersens dekommodifieringstes adekvat. Den svenska välfärdsstatens 
ambition att bistå dem som inte själva förmår lönearbeta med försörjning har 
varit framgångsrik historiskt sett. Det var länge sedan fattigdom med absoluta 
mått mätt var ett samhällsproblem. Om vi däremot väljer att bortse från 
utgångspunkten att det kapitalistiska samhällssystemet är det enda möjliga 
sättet att organisera det sociala livet på, blir den dekommodifiering Esping-
Andersen håller fram snarare kommodifiering.33 Lönearbetets villkor avgör 
välfärdsstatens villkor. Eftersom det värde vi betingar som arbetskraft avgör 
vår status i välfärdsstaten är incitamentsstrukturen i grunden densamma i 
välfärdsstatens försörjningssystem och på arbetsmarknaden.  
                                                        
32 Regeln är alltså att individen ska sälja sin arbetskraft på marknaden för att vara en fullvärdig medlem 
i socialförsäkringssystemet, men det finns undantag. Barnbidraget är ett, i vilket ersättning utgår helt 
oberoende förälderns ställning på arbetsmarknaden.  
33 I Wessers resonemang om dekommodifiering i socialförsäkringen (1998 s. 18-29) står 
dekommodifiering för ökade möjligheter till frihet, medan kommodifiering står för ökat tvång. 
Eftersom välfärdsstatliga kommodifierande inslag, exempelvis arbetsmarknadsutbildning, ytterst syftar 
till att rubba maktförhållandena mellan individ och marknad så är också de att beteckna som medel för 
att uppnå dekommodifierande mål. Jag noterar att argumentationen bygger på de förhållanden som 
rådde innan konsekvenserna av 1990-talets arbetslinje analyserats i socialförsäkringarna.  
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på arbetsmarknaden31. Titmuss och Esping-Andersens modeller är, precis som 
alla typologier, försök att renodla typer. Olika välfärdsstater har i olika 
omfattning drag av dessa typer. Även om de båda typologierna skiljer sig från 
varandra på en rad punkter, inte minst vad gäller metodologin, så har de flera 
likheter. Den institutionellt omfördelande modellen liknar den 
socialdemokratiska. Den marginella liknar den liberala. Prestationsmodellen 
liknar den konservativa.  

Oavsett om man som Abrahamson (1999 s. 400) ser det som att Titmuss 
typer endast är ”omdöpta”, som Castles (2003 s. 629) menar att de är 
”renoverade” av Esping-Andersen eller ser det som att skillnaderna mellan 
typologierna är stora, så har den svenska välfärdsstaten under andra halvan av 
1900-talet beskrivits ömsom i termer av socialdemokratisk (Lindbom, 2001) 
och ömsom i termer av institutionellt omfördelande (Heclo, 2010/1974; 
Mishra, 1981). I kontrast till beskrivningen av den svenska välfärdsstaten som 
institutionellt omfördelande eller socialdemokratisk föreslår Marklund och 
Svallfors (1986, 1987) att den svenska socialpolitiken snarare följer principerna 
i prestationsmodellen.  

Min avhandling handlar om en avgränsad del av den svenska välfärdsstaten 
och gör inte anspråk på att beskriva det svenska exemplet i förhållande till 
andra välfärdsstater. Marklund och Svallfors sätter emellertid fingret på en 
omständighet som har stor betydelse i görandet av aktivitetsersättning, en 
omständighet som tenderar att förbli osynlig vid beskrivningen av den svenska 
välfärdsstaten som i hög grad dekommodierande och universell, nämligen att 
individens villkor i relation till socialpolitiken till stora delar avgörs av hennes 
tidigare och nuvarande ställning på arbetsmarknaden. Villkoren i 
socialförsäkringarna är strikt kopplade till lönearbetets villkor. Detta blir 
tydligt i två egenskaper som återfinns hos många av socialförsäkringarna:  

 
• De följer inkomstbortfallsprincipen vilket gör att tidigare (eller 

nuvarande) lön avgör vilket belopp du kan förvänta dig i användandet 
av försäkringen. 

• Socialförsäkringen har ställt upp trösklar som gäller arbetets 
varaktighet och stabilitet – inte allt lönearbetete kvalificerar till 
inträde i socialförsäkringen (Marklund & Svallfors, 1986 s. 19). 

 
I mötet med socialförsäkringen tillhör individen antingen kärngruppen av 
lönearbetare eller marginalgruppen av icke-lönearbetare (ibid). Denna 
grupptillhörighet bestämmer till stor del om och i så fall till vilket belopp 

                                                        
31 Titmuss engelska ord för de tre typerna är: The residual welfare model, the industrial achievement-
performance model och the institutional redistributive model. Jag har använt mig av Marklunds och 
Svallfors (1986) svenska översättningar.  
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grundmönster som hon identifierar i den socialpolitiska reform som har kallats 
världens första universella pensionsförsäkring (Edebalk, 2000). Enligt 
Christensen var det normativa grundmönstret i pensionen detsamma som 
dåtidens fattigvård. Först när grundbehoven var täckta började ett nytt 
mönster utkristalliseras, nämligen inkomstbortfallsprincipen (Christensen, 
1997). Inkomstbortfallsprincipen liknar ett mönster som är vanligt i många 
andra delar av rättsordningen, nämligen skydd för etablerad position (ibid.). 
Den som på ett legitimt sätt har uppnått en viss position ska inte utan egen 
förskyllan fråntas denna. Detta mönster har blivit det dominerande för 
sjukförsäkringar runt om i Europa, och det typiska för dem är att de ska 
kompensera för bortfall av inkomst från lönearbete under en kortare tid; de 
förutsätter att individen är etablerad på arbetsmarknaden och kommer att 
återgå i arbete. Den som inte har något lönearbete har ingen inkomst att bli 
kompenserad för i händelse av sjukdom. Christensen tolkar in ett särskilt 
mönster i pensionen såsom den kommit att utvecklas efter det att 1913 års 
reform säkrat en grundläggande inkomstnivå för ”åldringar och invalider”. Det 
här mönstret påminner om sjukförsäkringen i det att utebliven inkomst från 
lönearbete kompenseras, men skiljer sig från sjukförsäkringen i det att pension 
utgår under obegränsad tid. Grundidén är inte, som i sjukförsäkringen, att 
kompensera för tillfälligt bortfall av inkomst från lönearbete, utan att 
kompensera livet ut. Mönstret i pensionen bygger på social förtjänst, 
intjänandeprincipen. Höga inkomster från lönearbete under lång tid renderar 
en hög pensionsnivå, men också andra aktiviteter än lönearbete räknas som 
intjänad tid. Att vara hemma och ta hand om barn är ett exempel på vad 
staten betraktar som en social förtjänst (se även Marklund & Svallfors, 1986 s. 
21).  

Christensens analys gjordes i mitten av 1990-talet, innan det nya 
pensionssystemet var sjösatt. Principbeslutet togs 1994, men den nya 
ordningen gällde fullt ut först 2003 (Werner, 2012). Christensen resonerar om 
de förändringar som skisserades i den nya ordningen och vilka konsekvenserna 
skulle komma att bli. Hon konstaterade att pensionssystemets grundmönster 
skulle komma att leva kvar i den garanterade miniminivå som också 
fortsättningsvis skulle finnas oberoende av inbetalda avgifter. 
Förtidspensionens framtid var vid tiden okänd, och hon menade att det varit 
just där elementet av omfördelning hade varit som tydligast i 
pensionssystemet. Vilka mönster som skulle komma att prägla 
förtidspensionerna i den nya ordningen var vid tiden för Christensens analys 
okänt. I min undersökning av görandet av aktivitetsersättning i början på 
2000-talet har den då okända framtiden blivit till verklighet. Den nästan 100 
år långa samexistensen för förtidspension och ålderpension i ett och samma 
system är nu bruten. Medan ålderspensionen är sitt eget system (och 
administreras av sin egen myndighet, Pensionsmyndigheten) är 
förtidspensionen placerad i sjukförsäkringen, åldersdelad och omdöpt. 
Christensens analys bidrar till att förklara flera av de motstridiga element som 
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Ann Shola Orloff (1993) förespråkar att analys av välfärdsstatliga regimer 
tar hänsyn till att medborgarskap inte är könsneutralt och bygger i hög grad 
sin argumentation på en kritik av dekommodifieringsbegreppet. Eftersom män 
och kvinnor inte har lika tillgång till kommodifierat arbete är de 
välfärdsstatliga institutionerna i grunden diskriminerande mot kvinnor. Innan 
jag går över till att placera in aktivitetsersättning i tankebygget om den duala 
välfärdsstaten summerar jag den feministiska forskningens fokus på 
välfärdsstatens olika funktion för kvinnor och för män med följande slutsats: 
Ojämställdheten är en underkategori till den ojämlikhet som reproduceras i 
välfärdsstaten. Det är genom inkomstbortfallsprincipen som arbetssamhällets 
ordning, inklusive genusordningen, återverkar också i socialpolitiken.   

3.3.2 Aktivitetsersättningens plats i den duala välfärdsstaten 
Ser vi till aktivitetsersättning har den som socialförsäkring en av de två 
egenskaperna som presenterades i punktform ovan – inkomstbortfallsprincipen 
råder men inga trösklar finns. Den som på grund av medicinskt betingad 
arbetsoförmåga beviljas aktivitetsersättning blir kompenserad för utebliven 
inkomst från arbete, i den händelse hon eller han har lönebortfall från arbete 
att bli kompenserad för. Några trösklar i form av krav på erfarenhet av 
lönearbete för tillträde till aktivitetsersättning existerar däremot inte. Också 
den som aldrig har lönearbetat kan beviljas aktivitetsersättning. 

Fördelen med att betrakta svensk socialpolitiks utfall för individen som 
styrt av dennes prestation på arbetsmarknaden är att den arketypiska bilden av 
svensk välfärdsstat som genomsyrad av universalism nyanseras. Det svenska 
exemplet framstår som universellt vid jämförelse av olika staters skiftande 
socialpolitik, kondenserade till mot varandra stående typer. Isoleras svensk 
socialpolitik och dess insitutioner framstår fortfarande stora delar som 
präglade av universalism. Folkförsäkringstanken, manifesterad i 1913 års 
pension, sedd i kontrast till fattighjälpen och senare tiders socialbidrag, är 
onekligen ett tydligt uttryck för universalism som kungstanke, men sätts 
pensionen under lupp framgår att det pensionssystem som upprättades för ett 
hundratal år sedan byggde på två skilda grundtankar. Avgiftspensionen byggde 
på en försäkringstanke där det erhållna beloppet för individen var avhängigt 
tidigare inbetalda avgifter. Tilläggspensionen byggde på behovsprövning. 
Konstruktionen är i sig inte ovanlig. Enskilda välfärdsstatliga 
försörjningssystem har ofta ett kärnsystem som bygger på försäkringstanken 
inkarnerad i inkomstbortfallsprincipen och ett marginellt system som förser 
dem som saknar inkomst att kompensera för (en tänkt minoritet) med 
ersättning på en på förhand angiven grundnivå.  

Anna Christensen (1997) visar på hur normativa grundmönster i 
socialrätten är resultat av välfärdsstatens historiska utveckling och hur dessa 
mönster samexisterar i socialförsäkringen. Hennes rättsliga analys utmanar den 
historiska bilden av 1913 års pensionsreform som universell. Säkrandet av en 
grundläggande inkomstnivå för utsatta grupper (ibid. s. 72), är det rättsliga 
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grundmönster som hon identifierar i den socialpolitiska reform som har kallats 
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4 METOD, MATERIAL OCH 
ANALYSSTRATEGI 

I det här kapitlet redogörs för min bottom-up-ansats. Jag presenterar därefter 
materialet, huvudsakligen bestående av intervjuer och texter. Eftersom 
görandet av aktivitetsersättning i praktikens politik är studieobjektets centrum 
ägnas intervjumaterialet mer uppmärksamhet än texterna. Två aktörsgrupper 
är centrala i detta görande – de unga och handläggarna vid Försäkringskassan. 
Efter redogörelsen av materialinsamling och material avslutar jag kapitlet med 
en presentation av hur jag har gått tillväga vid analysen av materialet. Den 
analytiska strategin har också disponerat de avhandlingskapitel som följer efter 
detta. 

4.1 Praktikens politik och principernas politik 
Mötet mellan gräsrotsbyråkrat och individ är ett viktigt studieobjekt för 
forskning om socialpolitik (Lipsky, 1976, 1980, 2010). Lipskys argument är så 
här drygt 30 år efter lanserandet föga kontroversiellt. Tvärtom tas det som 
utgångspunkt i många studier av socialpolitiska insatser, oavsett om det 
organisatoriska sammanhanget är skolan, socialtjänsten, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen eller sjukvården.34 Så också i den här avhandlingen.  

Det empiriska underlaget är hämtat från svensk samtid, samtidigt som de 
analytiska redskapen i betydande omfattning är tillkomna i Nordamerika för 
drygt 30 år sedan. Att hämta teoretisk inspiration från en annan tid och plats 
för att bättre begripa en samhällelig företeelse i tids- och rumsmässig närhet är 
inte ovanligt. Det är snarare regel än undantag i forskningen. Samtidigt följer 
svårigheter med att importera teori. Medan vi i svenskan använder begreppet 
politik i talet om både den förda politikens principer och faktiska innehåll och 
de sätt på vilka makt utövas och politiska beslut fattas, så används i engelskan 

                                                        
34 Arnér (2006), Blomberg (2006), R. Johansson (1992), Thorén (2008) är exempel på svenska studier 
där gräsrotsnivån är utgångspunkt i studiet av politik.   
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synliggörs vid en undersökning av aktivitetsersättning idag. Ersättningen, med 
sin ursprungliga hemvist i pensionen och sin nuvarande i sjukförsäkringen har 
färgats av olika mönster genom åren, mönster som snarare byggts in och 
justerats än bytts ut och helt försvunnit.  

Förutom att visa hur olika normativa grundmönster allt eftersom byggts in 
i nuvarande aktivitetsersättning friläggs en övergripande normförskjutning i 
socialrätten. Med start i 1913 års pension har utvecklingen gått från säkrandet 
av en grundläggande inkomstnivå för utsatta grupper i riktning mot 
inkomstbortfallsprincipen. Som princip vann den gehör redan under 1910-
talet, men först under 1950-talet bedömdes statsfinanserna vara tillräckligt 
starka för att tillåta att inkomstbortfallsprincipen realiserades på bred front i 
den allmänna sjukförsäkringen (Edebalk, 1996; Junestav, 2004). Forskning har 
pekat på inkomstbortfallsprincipens funktion som brobyggare mellan olika 
samhällsklasser i det att den motiverat medelklassen att stödja utbyggnaden av 
sociala försäkringar (se t.ex. Korpi, 1983; Korpi & Palme, 1999). I samma 
forskningsfåra har det också framhållits att välfärdsstatliga trygghetssystem 
mot ekonomisk fattigdom som är konstruerade enligt 
inkomstbortfallsprincipen ger jämnare fördelning av inkomster och 
förmögenheter än de som är utformade enligt enhetsersättningsprincipen 
(ibid.;  Jäntti, Kangas & Ritakallio, 1996; Nelson, 2004). 
Omfördelningsparadoxen – ju mer de offentliga inkomstöverföringarna riktas 
till de sämst ställda och ju mer jämlikhet eftersträvas genom lika stora 
offentliga överföringar till alla, desto mindre sannolikt är det att fattigdom och 
ojämlikhet reduceras – (Korpi & Palme, 1999 s. 83) är en av de slutsatser som 
dragits i ovanstående forskningsfåra.  

Utan att ifrågasätta omfördelningsparadoxen eller betvivla 
inkomstbortfallsprincipens betydelse som politiskt instrument för att få till 
stånd den klassöverskridande enighet som har legat till grund för utvecklandet 
av en omfattande svensk välfärdsstat så använder jag prestationsmodellen som 
tankefigur i analysen av aktivitetsersättnings praktik. Konstaterandet att ”Det 
är lönearbetet, inte marknadsekonomin, inte den politiska demokratin, inte 
familjen, som konstituerar den samhällsform vi lever i” (Christensen, 1983 s. 
1) sammanfattar min syn på arbetssamhället. Jag använder konstaterandet som 
teoretisk utgångspunkt för analysen av görandet av aktivitetsersättning i de 
sjutton ärenden som jag har fått inblick i.  
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Vilka aktörsgrupper som kommer till tals förklaras till stor del av min 
bottom-up-ansats. Den första aktörsgruppen är unga med egna erfarenheter av 
att leva med ersättningen. Den andra aktörsgruppen är handläggare på 
Försäkringskassan. Intervjuer med dessa båda grupper har försett mig med 
empirisikt material som beskriver aktivitetsersättning som ärende sett från 
”båda sidor skrivbordet”. Intervjun med de unga inledde, och bara om den 
unga gav sin tillåtelse blev intervjun med handläggaren av. De unga 
intervjuade med egna erfarenheter av aktivitetsersättning bidrog på så sätt med 
en utkikspunkt (Smith, 2005 s. 10) som jag som forskare utgick från. Jag gick 
alltså vidare från den ungas horisont till handläggarnas. Intervjuer med de 
båda centrala aktörsgrupperna bildar kärnmaterialet, men jag tillmäter också 
reformens förarbeten, lagen och metodstöd för ärendehandläggning vikt. Den 
bild av aktivitetsersättning som har tonat fram i intervjuerna med unga och 
handläggare har i analysen kopplats till beskrivningen av aktivitetsersättning i 
text. Trots att görandet av aktivitetsersättning som en förhandling mellan två 
centrala parter har varit i fokus går det inte att bortse från de ovan nämnda 
texterna som koordinerande och reglerande den verksamhet de beskriver. 
Texterna orkestrerar de handlingar som utförs i aktivitetsersättningens praktik 
och ger dem legitimitet (Smith, 2005 s. 118).  

Materialet som ligger till grund för analysen består således huvudsakligen 
av två sorters källmaterial: intervjuer med unga och handläggare vid kassan och 
texter som reglerar aktivitetsersättning som politisk reform och ärendeslag. 
Intervjuerna och texterna presenteras utförligare nedan. Dessa båda källor har 
kompletterats med mejlkontakter och intervjuer med nyckelpersoner och 
expertbyråkrater. Också de presenteras i metodkapitlet. 

4.2 Intervjuerna  
17 unga personer med egna erfarenheter av aktivitetsersättning intervjuades i 
en första intervjuomgång. I 12 av de 17 ärendena hade jag också tillgång till 
handläggarens version av görandet av aktivitetsersättning. I en andra omgång 
intervjuades 7 av de 17 unga och deras handläggare ännu en gång.35 I det 
metodologiska upplägget var idén att belysa aktivitetsersättning ”från båda 
sidor skrivbordet” viktig. Eftersom intervjuerna syftade till att klarlägga 
aktivitetsersättning som ärende var det nödvändigt att intervjua unga och 
respektive handläggare för att få görandet i det konkreta ärendet belyst. Vad 
jag sökte i intervjuerna var inte generella uppfattningar om aktivitetsersättning 
utan specifika erfarenheter av aktivitetsersättning i de ärenden som 
intervjupersonerna själva (ut)gjorde.36  

                                                        
35 Bilaga 7 Intervjuprocessen, innehåller en figur som illusterar intervjuprocessen. 
36 Studier av svensk socialpolitik, som belyser en viss politik ”från båda sidor av skrivbordet” är ovanliga. 
Maria Abrahamsons licentiatavhandling (1991) är den som har inspirerat intervjudesignen här. 
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skilda begrepp (policy och politics) för dessa båda betydelser. När jag använder 
begreppet politik avser jag hela det spektrum som löper från principer till 
maktformer. I några fall blir politik alltför vagt. I de fallen använder jag mig av 
uttrycken praktikens politik och principernas politik, för att markera skillnaden 
mellan hur aktivitetsersättning praktiskt görs och hur den i text föreskrivs eller 
beskrivs.  

Metodologiskt har valet att i studier av politik förlägga tyngdpunkten långt 
ner i hierarkin beskrivits som bottom-up-forskning (Sørensen, 1998). En tidig 
inspiration för bottom-up-forskningen var att implementeringsprocesserna var 
viktiga studieobjekt när det gällde att förklara varför beslut fattade i politiska 
församlingar fick oväntade konsekvenser när de omsattes i handling (Pressman 
& Wildavsky, 1973). Jag utgår från Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och 
från begreppet praktikens politik, politics of practice (Brodkin, 2010) i min 
bottom-up-studie. Syftet med en sådan ansats är att integrera studiet av 
socialpolitik med implementeringsforskning genom att se implementering 
som en fortsättning på en flerskiktad kamp för att definiera socialpolitiken 
(Brodkin, 1990 s. 107 f).  

Socialpolitiska insatser kännetecknas ofta av svaga eller motstridiga 
riktlinjer och regler som lämnar stort utrymme för gräsrotsbyråkraterna att 
själva utforma insatserna. Vidare fyller ofta lagstiftning i sin normativitet 
snarare en symbolisk funktion och pekar i en viss ideologisk riktning, än den 
syftar till konkret måluppfyllelse (Brodkin, 1990 s. 108). Konstaterandet att 
reglemente och nedtecknade mål inte räcker som förklaringsgrund för förd 
politik underminerar en forskningsansats som behandlar formell text som fast 
analyspunkt i studiet av socialpolitik och talar för en ansats som istället 
analyserar processer bottom-up. Lipsky (1978 s. 400) menar dessutom att det 
är extra angeläget att studera gräsrotsnivån när nya politiska reformer ska 
omsättas till handling. Nya mål och regler konfronteras då med ett nät av 
redan befintliga relationer och förväntningar, som har utvecklats i 
verksamheten över tid. Det vanliga är att stora ansträngningar krävs för att de 
nya direktiven ska få genomslag om de strider eller är ett hot mot de 
existerande relationerna och förväntningarna. Lanserandet av 
aktivitetsersättning 2003 är ett exempel på hur nya direktiv ovanifrån gradvis 
har förvandlats till etablerade lokala praktiker. Jag återkommer till denna tanke 
i metodkapitlets avslutning. 

Frågorna varför, när och hur politiken definieras och omdefinieras 
(Brodkin, 1990) öppnar för att analysera mönster i möten mellan handläggare 
och ung försäkrad och i arbetsdelningen mellan yrkegrupper på kassan. Det är 
görandet av aktivitetsersättning som står i fokus. Frågorna öppnar också för en 
kartläggning av olika välfärdsstatliga systems passform i relation till gruppen 
unga förtidspensionärer. Dessutom inbegriper forskningsfrågorna en 
uppmuntran till att utforska relationen mellan retorik och praktik – mellan 
aktivitetsersättning som politisk text och aktivitetsersättning som politisk 
handling.  
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Vilka aktörsgrupper som kommer till tals förklaras till stor del av min 
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hade något namn på sin handläggare. En av dem hade inget emot att jag tog 
kontakt med handläggaren för en intervju, men ifrågasatte värdet av en sådan 
intervju och undrade vad handläggaren skulle kunna bidra med: ”Hon känner 
ju inte mig men du får gärna intervjua henne, jag vet inte vad det är det du ska 
fråga henne” (Sandra). Avgörande för att någon handläggarintervju inte blev 
av i Sandras fall var att handläggaren själv sa att hon var upptagen och ville 
skjuta intervjun på framtiden, trots flera datumförslag från min sida.  

Intervjustudiens andra fas inleddes med att jag tog kontakt för en andra 
intervju. Det hade då gått mellan tio månader och två år sedan den första 
intervjun genomförts. Jag försökte nå de unga vars handläggare jag också 
intervjuat. Jag nådde och intervjuade sju unga och därefter deras respektive 
handläggare. I somliga ärenden var det samma individer som intervjuades som 
i omgång ett, i andra hade de unga nu en ny handläggare. Motivet till en andra 
intervjuomgång var tvåfaldigt. Dels ville jag skaffa mig en uppfattning om 
beständigheten i det sagda. Var de åsikter och tankar som kommit till uttryck 
lokala tyckanden och tänkanden där och då vid det första intervjutillfället, eller 
stod de fast? Dels var jag intresserad av vad som faktiskt hänt de unga med 
aktivitetsersättning. Fanns de kvar i ersättning eller inte? I 
empiriframställningen, under 5.3 Utträde, fördjupar jag diskussionen om vad 
som hände sedan för dem som lämnat aktivitetsersättning vid tiden för den 
andra intervjuomgången. Utan den andra intervjuomgången hade empiriskt 
material för en sådan diskussion saknats. Att intervjustudien delades upp i en 
första och en andra fas förstärkte möjligheten att betrakta görandet av 
aktivitetsersättning som en process förankrad i tid och rum. Jag planerade 
intervjustudiens andra fas utifrån förförståelsen att ett år är lång tid i en ung 
människas liv. Jag utgick från att mycket skulle ha hänt mellan 
intervjutillfällena. I efterhand kan jag konstatera att livet hade förändrats 
mycket för några av de unga under den tid som förflutit mellan intervjuerna, 
men för flera av dem framstod ett enstaka år som en kort tid. Det mesta var sig 
likt. Upplevelsen av ”det måste få ta tid att komma tillbaka” beskrivs på flera 
ställen i intervjuerna med såväl unga som handläggare. Först i backspegeln och 
efter att ha träffat sju av de unga två gånger har den upplevelsen fått en 
innebörd för mig.  

4.2.2 Urval och bortfall 
Via det första kassakontoret rekryterades 10 unga personer med egna 
erfarenheter av att leva med aktivitetsersättning, via det andra rekryterades 6 
och via det tredje 1 ung. Rekryteringsmetoden var sannolikt en bidragande 
orsak till den rumsliga snedfördelningen av intervjupersoner. Handläggare 
runt om på lokala kassakontor har fungerat som rekryterare av intervjupersoner 
och detta har haft betydelse för vilka unga som har kommit till tals i studien på 
åtminstone två sinsemellan förbundna sätt. För det första har de handläggare 
som inte har någon regelbunden kontakt med de unga vars ärenden de 
handlägger delat ut färre frågebrev än de som har en etablerad relation med de 
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Av de 17 unga är 14 kvinnor och 3 män. De är födda mellan 1979 och 
1987 och var vid tiden för intervju mellan 20 och 30 år. Intervjuernas längd 
skiftade mellan 25 minuter och en och en halv timme. Varaktigheten säger i 
sig inte särskilt mycket, eftersom några av handläggarintervjuerna rör fler än 
en ung. Intervjuupplägget kan betraktas som halvstrukturerat. Jag använde mig 
mer eller mindre aktivt av intervjuguider (se bilaga 2-5) som var tematiskt 
uppbyggda. Varje tema innehöll frågor av olika detaljeringsgrad, och jag 
bedömde i varje enskild intervju vilka av frågorna som skulle ställas.  

Intervjupersonerna rekryterades via tre lokala kassakontor i lika många 
sydsvenska städer. Ambitionen att nå en någorlunda jämn fördelning mellan 
kontor misslyckades på ett tidigt stadium. Syftet var emellertid aldrig att 
jämföra dem med varandra. Skälet till att jag var på tre olika orter och besökte 
olika kontor var att jag hade en ambition att undersöka aktivitetsersättningens 
praktik såsom den brukade gestalta sig. Jag var snarare ute efter det gängse än 
efter det avvikande. Genom att tre lokala kassapraktiker kommit att belysas i 
olika grad tror jag mig ha eliminerat risken att det görande av 
aktivitetsersättning som här skärskådats har varit ovanligt eller extremt.  

4.2.1. Intervjustudiens två faser 
Intervjustudiens första fas inleddes med att få till stånd individuella intervjuer 
med unga personer med egna erfarenheter av aktivitetsersättning och därefter 
be om lov att kontakta deras handläggare vid kassan för en intervju. Planen var 
att med hjälp av handläggarna på tre utvalda kassakontor distribuera brev till 
unga med aktivitetsersättning, brev i vilka de tillfrågades om att delta i en 
studie. Efter att ha förankrat forskningsidén hos ansvariga chefer på de olika 
kontoren besökte jag kontoren för att presentera mig och mitt upplägg för de 
handläggare som handlade aktivitetsersättning. Strategin var att med deras 
hjälp distribuera ett frågebrev om deltagande i studien (se Bilaga 1 Förfrågan 
om deltagande i studie) till alla unga förtidspensionärer som hade en ångest- 
eller depressionsdiagnos på sitt läkarintyg och som varit i kontakt med kassan 
under ett givet tidsintervall. Handläggarna uppmanades att förmedla brevet 
personligen eller via post. Förfrankerade och föradresserade kuvert skickades 
med. En av svagheterna med ett sådant förfaringssätt är att jag som forskare 
hade föga kontroll över utdelningen. Jag vet inte säkert om handläggarna 
delade ut breven enligt den instruktion jag gett. En styrka med förfaringssättet 
är att risken att endast ”de lyckade ärendena” blivit representerade i urvalet 
minimerades, eftersom brevet delades ut till samtliga som hade kontakt med 
sin handläggare under en given period. Detta senare förutsätter att 
handläggarna verkligen ställde frågan om att delta i studien till samtliga unga, 
och inte till utvalda unga.  

Endast en av de 17 unga intervjuade sa uttryckligen att hon inte ville att 
hennes handläggare skulle intervjuas. Övriga fyra, i vars ärenden jag inte 
intervjuat någon handläggare, angav att de inte hade någon handläggare på 
kassan, att de var osäkra på vad handläggaren på kassan hette eller att de inte 
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har använts som en avgränsning av den heterogena grupp unga personer som 
beviljas aktivitetsersättning. Urvalsambitionerna speglar också ett försök att 
ringa in en särskild grupp unga med psykisk ohälsa i kollektivet unga med 
aktivitetsersättning. Jag har försökt få korn på ett fenomen som gestaltas i den 
växande gruppen unga förtidspensionärer, vars svårigheter inte enkelt kan 
förklaras i termer av medicinskt betingad funktionsnedsättning men som 
heller inte slussats in i aktivitetsersättning automatiskt via skolsystemet38. 

Stone (1984) har visat hur den medicinska diagnosen alltsedan 1800-talets 
medicinska landvinningar blivit allt mer betydelsefull i välfärdsstatens 
sortering av värdiga och ovärdiga mottagare av stöd. Av alla de beslutsunderlag 
den statliga administrationen använder i denna sortering har diagnosen getts 
en särställning och betraktats som objektiv expertkunskap (Stone, 1984 s. 
107). Att den här utvecklingen i allra högst grad pågår i Sverige idag blir 
tydligt i det av Socialstyrelsen utgivna försäkringsmedicinska beslutsstödet 
(Socialstyrelsen, 2007), en manual med rekommendationer för 
sjukskrivningens omfattning och längd utifrån de medicinska diagnoserna. 
Diagnosen har getts den särställning som beslutsunderlag handläggarna på 
kassan har behov av, för att legitimera beslut om bifall eller avslag i ärenden 
rörande rätten till ersättning via sjukförsäkringen. I välfärdsbyråkratin används 
den medicinska diagnosen som en resursnyckel. Den har lyfts från det 
medicinska sammanhang den är sprungen ur och kommit att bli den nyckel 
som öppnar porten till resurser av olika slag i sjukförsäkringen. I 
aktivitetsersättning består dessa resurser av ekonomisk ersättning och 
aktiviteter.  

Två skäl har legat till grund för att välja just de valda diagnosgrupperna. 
Det första är att gruppen unga förtidspensionärer som har någon av dessa 
diagnoser på sitt läkarintyg har vuxit. Tendensen är stabil över ett tjugotal år, 
ångest- och depressionsdiagnoserna är vanligt förekommande på läkarintygen 
hos unga förtidspensionärer sedan 1990-talet (Försäkringskassan, 2007b, 
2007c; ISF, 2011c). Det andra hänger samman med att ökningen av just 
denna grupp verkar vara signifikant för en av de strömningar som genomsyrat 
förändringen av sammansättningen unga förtidspensionärer på senare år. Det 
handlar i tilltagande grad om arbetsoförmåga som är etiketterad med en 
psykiatrisk diagnos och nedsättning av funktionsförmågan som gett sig 
tillkänna först under tonåren (SOU 2008:102), i kontrast till den traditionella 
sammansättningen av gruppen unga förtidspensionärer, i vilken många har 
haft en funktionsnedsättning från födseln eller en allvarlig sjukdom eller skada 
som uppstått tidigt i livet. Att välja ångest- och depressionsdiagnoserna som 
urvalskriterium är ett försök att fånga den växande undergrupp i kollektivet 
unga förtidspensionärer som har varit inne på arbetsmarknaden och vänt 
(Försäkringskassan, 2007f) och samtidigt göra en avgränsning mot gruppen 
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unga vars ärenden de handlägger. För det andra har sannolikt den som har fått 
frågan av en redan känd person varit mer benägen att delta i undersökningen 
än den som fått frågan i ett brev med posten.  

Det empiriska materialet tillåter ingen robust bortfallsanalys. Varför 
svarsfrekvensen skilde sig så stort mellan de olika kontoren kan jag bara 
resonera om. Sannolikt finns förklaringen i en mix av faktorer. Jag tror att 
chefens inställning till, och lanserande av, min forskningsidé till handläggarna 
innan jag själv besökte kontoret är en omständighet som hade betydelse. Vilka 
unga som överhuvudtaget fick frågan är troligen en annan. Vad jag däremot 
kan slå fast utifrån materialet är att den enda intervjuade från den tredje kassan 
inte kunde uppge namnet på sin handläggare. Kontakten med kassan beskrevs 
som en icke-kontakt. Bland de sex intervjuade på den andra kassan varierade 
det ifråga om kontakten mellan ung och handläggare. Några uppgav att det 
fanns en befintlig kontakt, de hade ett namn och telefonnummer till en person 
de träffat och det fanns någon på kassan som det kändes naturligt att kontakta 
om exempelvis pengautbetalningarna strulade eller något var oklart i samband 
med planerade aktiviteter. Andra visste inte namnet på sin handläggare eller 
svarade att de ingen hade. De tio unga intervjuade på den första kassan kunde 
samtliga namnge sin handläggare på kassan. Det fanns en etablerad kontakt 
och det var självklart vem man skulle höra av sig till om det uppstod frågor 
som gällde aktivitetsersättning. Alla gav sitt medgivande till att jag kontaktade 
deras handläggare.  

Eftersom jag inte vet hur många kvinnor respektive män som fick frågan 
om att delta kan jag inte göra någon ingående analys av orsakerna till att de 
unga intervjuade som grupp består av betydligt fler kvinnor än män. Jag vet 
inte om majoriteten tillfrågade var kvinnor. Jag vet heller inte om kvinnor i 
högre utsträckning än män varit benägna att delta i studien. Däremot går det 
att konstatera att statistiken tyder på att just de diagnoser jag valt som 
urvalskriterium, ångest- och depressionsdiagnoser är vanligare bland 
nybeviljade unga kvinnliga förtidspensionärer än bland motsvarande grupp 
män (Försäkringskassan, 2007b; ISF, 2011c s. 35). Oavsett hur 
urvalsprocessen ser ut i den del jag själv inte har haft någon insyn i, stämmer 
alltså den ojämna könsfördelningen i intervjustudien med den övergripande 
bilden som statistiken uppvisar. Också bland de intervjuade handläggarna var 
de allra flesta kvinnor. Av totalt 9 var 8 kvinnor och 1 man. Könsfördelningen 
bland samtliga personliga handläggare vid Försäkringskassan är liknande. Av 
dem är 87 procent kvinnor och 13 procent är män.37  

4.2.3 Diagnosen som urvalskriterium och resursnyckel 
Ett urvalskriterium var att det fanns en ångest- eller depressionsdiagnos 
noterad på det läkarintyg som låg till grund för ersättningen. Urvalskriteriet 
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När de 17 intervjupersonernas berättelser fogats samman till en 
metaberättelse har 8 typer av svåra personliga erfarenheter utkristalliserats, 
erfarenheter som beskrivits som viktiga och delas av flera av de unga. Det 
handlar om att föräldrarna separerar, att förlora en närstående genom dödsfall, 
att växa upp utan sina biologiska föräldrar, att växa upp under ekonomiskt 
knappa förhållanden, att bli utsatt för övergrepp, att bli förälder tidigt i livet, 
att ha svårigheter i skolan och att ha ett drogmissbruk eller leva nära 
drogmissbruk. Flera av erfarenheterna utgörs av förlust i vid bemärkelse. 
Samtliga har av de unga beskrivits som ”stukande”, erfarenheterna har varit 
motgångar som har satt sina spår. Diagnosen har i några fall förknippats med 
en eller flera av dessa stukande erfarenheter av de unga intervjuade. I andra fall 
har diagnosen beskrivits som stärkande, som en nyckel inte bara till porten 
som leder till aktivitetsersättning utan som en nyckel till självförståelse. 
Samtliga svåra erfarenheter är exempel på vad som ofta kallas sociala nackdelar 
under barndomen (Heidenheimer, Heclo & Adams, 1975) eller riskfaktorer 
(Lagerberg, 2000). Att de unga intervjuade i den här undersökningen som 
grupp visar upp en anhopning av svåra livserfarenheter pekar i samma riktning 
som det vi hittills vet om unga förtidspensionärer, som att de har lägre 
utbildningsnivå och i högre utsträckning erfarenhet av arbetslöshet och 
sjukskrivning än jämnåriga som inte är förtidspensionärer (se 
Försäkringskassan, 2007f; Olofsson & Östh, 2011).  

Efter sju års arbete med att bättre begripa förtidspensionen har jag själv 
gång på gång stött på tvetydigheter och frågor som är svårbesvarade, trots 
tillgång till arbetstid för att lusläsa relevant lagtext och kontakt med 
expertbyråkrater på kassan. De unga jag har intervjuat har på ett förbluffande 
vis kunnat redogöra för detaljer om hur ersättningssystem hakar i varandra i 
det egna ärendet, de vet på kronan hur mycket de har att förfoga över per 
månad och exakt när det är dags att ta sig an en omansökan för att den 
innevarande perioden snart löper ut. Förvisso har denna kunskap ibland byggt 
på missförstånd och ett sätt att tolka kontrollen är att se den som en strategi 
för att försöka ta kommando över det egna livet. Förutsättningar som inte varit 
tydliga har de unga själva sett till att tydliggöra i det egna fallet, och på så sätt 
har de i möjligaste mån tagit herraväldet över den egna situationen.  

4.2.5 Handläggarna, kulturbärarande byråkrater 
I handläggarnas utsagor har diskrepansen mellan vad som görs i 
aktivitetsersättningens namn och vad de reglerande texterna föreskriver 
kommit i öppen dager. Skillnader mellan hur de unga ser på aktiviteterna och 
hur handläggarna gör det framgår också när vi får tillgång till beskrivningen av 
aktivitetsersättningens praktik skildrad från ”båda sidor skrivbordet”.  

Varken i metodkapitlet eller ifråga om intervjucitat i avhandlingens andra 
del ägnas handläggarintervjuerna lika mycket utrymme som intervjuerna med 
de unga. Lindqvists studie av Försäkringskassans historia (1990) och 
Melanders undersökning av en skiftande kultur på kassan (2012, 2013) kastar 
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som efter en barndom och tonår präglade av funktionshinder beviljas 
aktivitetsersättning. 

I avhandlingen är diagnosen först och främst ett urvalskriterium på grunder 
som framgår ovan. Trots det vill jag nämna några aspekter av den medicinska 
diagnosen i allmänhet och de psykiatriska diagnoserna i synnerhet. I Sverige i 
början av 2000-talet är den medicinska diagnosen ett viktigt 
sorteringsinstrument när rätten till ersättning i sjukförsäkringen avgörs 
(Hultgren, 2007, 2011; Vahlne Westerhäll, Thorpenberg & Jonasson, 2009). 
Peter Hultgren har i sin doktorsavhandling visat på diagnosernas 
användbarhet i sjukskrivningspraktiken. Diagnoser möjliggör för förskrivande 
läkare att agera moraliska entreprenörer och påverka gränsdragningen mellan 
bifall och avslag i fråga om sjukpenning (Hultgren, 2011 s. 134ff). I det 
konkreta arbetet på kassan med att bedöma rätten till ersättning bryts det 
komplexa begreppet arbetsoförmåga ned. Diagnosen är då en av de 
beståndsdelar som faller ut. Sjukdom är dessutom en av få socialt accepterade 
former av avvikelse från lönearbetsnormen som finns (Johannisson, 2006 s. 
33), och för den person som inte kvalificerar sig i det lönearbetsbaserade 
system som är normen i vårt samhälle står få val till buds. Men sjukdomar 
ingår i en statushierarki. Ångest- och depression är diagnoser som klassificerar 
sjukdomar som inte kan lokaliseras till någon särskild del av kroppen. Dessa 
har låg status i jämförelse med andra sjukdomar (Album & Westin, 2008). Att 
få sin arbetsoförmåga knuten till en medicinsk diagnos är förvisso att få socialt 
godkännande för att försörja sig på annat sätt än via lönearbete, men psykisk 
sjukdom är ofta förknippad med upplevelser av att vara misstrodd. Det sociala 
godkännande som sjukdom vanligen medför blir då ifrågasatt (Danielsson, 
2010 ; Hammarlin, 2008).  

4.2.4 De ungas utsatthet  
De unga intervjuade i den här studien representerar alltså inte den kärntrupp 
av personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som 
aktivitetsersättningen var tänkt för, utan den stora grupp unga med 
psykiatriska diagnoser som tvärtemot intentionerna bakom reformen har blivit 
den största i den totala gruppen unga förtidspensionärer.  

Intervjuerna har innehållit en stor mängd svåra personliga erfarenheter. De 
faller inte inom ramen för avhandlingens syfte att analysera, men har påverkat 
intervjusituationerna. Det sagda kan inte frikopplas från erfarenheterna 
(DeVault & McCoy, 2006 s. 24). Så betraktade tillhör erfarenheterna 
kontexten. Sannolikt har erfarenheterna ibland skymt sikten för de teman (se 
Bilaga 2 Intervjuguide unga, omgång 1) som jag har velat dryfta. Teman som 
kontakten med kassan och deltagande i aktivitet har helt enkelt känts perifera 
mot bakgrund av alla svåra erfarenheter och den nuvarande livssituationen. 
Samtidigt har jag förvånats över den detaljerade kontroll de allra flesta unga 
intervjuade har över den egna livssituationen och hur väl de kan redogöra för 
skälen till att de när vi ses för intervju är förtidspensionärer.  
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aktivitetsersättning. 
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Med en sammanfattande term kallar jag dessa texter för reglerande texter 
(Smith, 2005, 2006).  

Texters aktiverande vid en särskild tidpunkt på en särskild plats kan ge 
viktig insikt i hur konkret politik blir till (Smith, 2005). Detta aktiverande av 
reglerande texter, av förarbetenas överordnade normer, av lagens 
komprimerade och konkretiserade normer och vägledningarnas försök att 
föreskriva en arbetsordning som möjliggör för normerna att bli till handling 
bidrar med förståelse för aktivitetsersättningen som praktik. Samtidigt som de 
reglerande texterna fungerar som det kitt som sammanbinder en räcka 
handlingar som blir till aktivitetsersättningens praktik i tusentals ärenden runt 
om i landet är denna process långt ifrån begriplig med texterna som enda 
förklaringsnyckel.  

Begreppet reglerande texter har hjälpt mig formulera förhållandet mellan 
tal och text, aktivitetsersättningens praktik som den framställts i intervjuerna 
och de reglerande texterna. Jag har använt mig av de reglerande texterna på två 
vis i analysen. För det första har mitt fokus förvisso varit inställt på 
gräsrotsnivån, men förarbeten, lag och vägledningar som empiri betraktad har 
använts för att kontrastera. Texternas preskriptiva natur har fått görandet av 
aktivitetsersättning i praktikens politik att framstå i relief. Hur det var blev 
helt enkelt tydligare när det sattes i relation till hur det borde vara. För det 
andra har de specifika regler och mål som handläggarna använder sig av som 
verktyg i det dagliga görandet av aktivitetsersättning identifierats i de 
reglerande texterna.  

4.4 Kompletterande material 
Utöver intervjuerna med unga och handläggare och de reglerande texterna har 
jag använt mig av kompletterande material. Det kompletterande materialet har 
bestått av intervjuer med nyckelpersoner och mejlkontakt med de intervjuade 
och enstaka personer på kassan som jag kallar ”expertbyråkrater”, personer som 
i tjänsten har specialkompetens beträffande regelverket som omgärdar 
aktivitetsersättning. Intervjuerna med nyckelpersoner har varit av skiftande art. 
Dels har jag gjort intervjuer med personal inom Arbetsförmedlingen, Finsam 
och med personliga ombud för att skaffa mig en överblick över det 
organisatoriska landskap som skildrats i intervjuerna med unga och 
handläggare. Dels har jag intervjuat Berit Andnor Bylund i hennes egenskap 
av före detta ordförande i socialutskottet och socialminister39. Den senare 
intervjun hade till syfte att pröva mina egna tolkningar av förarbetena mot 
bilden av reformen hos en av de tongivande politikerna i arbetet med att 

                                                        
39 Berit Andnor Bylund var ordförande i socialutskottet 1998-2002, biträdande socialminister samt 
barn- och familjeminister 2004-2006 och socialminister 2004-2006. Intervjun med henne ägde rum i 
december 2012. Hon var då landshövding i Blekinge. 
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emellertid visst ljust över intervjuerna med handläggare. Den oro som 
Melander noterade i kassans organisation i början av 2000-talet finns 
representerad också i mina handläggarintervjuer. Handläggarna hade egna 
erfarenheter av stress och sjukskrivning.  

Grovt kan de nio handläggare som jag har intervjuat delas in i två olika 
grupper, präglade var och en på sitt vis av olika historiska skeenden på kassan. 
Majoriteten av de intervjuade har arbetat i decennier i organisationen och ger i 
sina uttalanden uttryck för den rehabiliteringsideologi som Melander (2012) 
identifierat som typisk för 1990-talet. Utmärkande för denna den största 
gruppen är, utöver lång erfarenhet av jobb på kassan, att de inte har någon 
högskoleexamen. I intervjuerna med dem framhölls mötet som en viktig 
nyckel för att utöva sitt yrke framgångsrikt. Dels rörde det sig om att träffa 
den person vars ärende man handlade och alltså inte bara ha kontakt via ifyllda 
blanketter. Dels rörde det sig om att bemöta den unga med respekt och sträva 
efter att etablera ett förtroende. I denna grupp nämndes diskrepansen mellan 
förarbetenas skrivningar om att aktiviteterna skulle syfta till att ge meningsfull 
sysselsättning och verklighetens allt annat överskuggande betoning på att 
aktiviteterna ska underlätta återgång i arbete. I den andra, mindre gruppen, var 
erfarenheten av jobb på kassan inte lika lång. 2000-talets tongångar om 
individens ansvar återfanns i resonemangen hos dem. Gruppen unga 
medarbetare på kassan har karakteriserats med följande ord: ”Hos de yngre är 
målsättningen att vara en professionell medarbetare, inte en engagerad 
medmänniska” (Melander, 2013 s. 220). Det stämmer väl överens med mina 
intryck av de intervjuade handläggare som var i yngre medelåldern och inte 
hade tiotals år av erfarenheter av jobb på kassan med sig när vi träffades för 
intervju. Något hårdraget gick den förra gruppens ambitioner ut på att 
människor skulle rehabiliteras, medan den senare gruppens strävanden var 
inriktade på att minska statens ohälsoskuld, sedd som en pekuniär kostnad.  

4.3 De reglerande texterna  
Utgångspunkten är att aktivitetsersättning som politik blir till i mötet mellan 
medborgare och stat. Men reformen – som den kom att formuleras i 
förarbeten, lag och kassans metodstöd – ger oss viktiga ledtrådar för att 
begripa vilka intentionerna bakom politiken är. Texterna ramar in görandet av 
aktivitetsersättning i praktikens politik, men de är också verktyg i händerna på 
aktörerna.  

De texter som har varit relevanta för avhandlingen är förarbeten till 2003 
års reform och FN-dokument som dessa vilar på, kassans egna metodstöd och 
lagen. Metodstöden går under beteckningen ”vägledningar” och behandlar 
olika ärendeslag. De innehåller författningsbestämmelser, allmänna råd och 
prejudicerande rättsfall. Dessa texter uppdateras fortlöpande i en elektronisk 
version. Bilaga 9 De reglerande texterna innehåller en lista på dokumenten. 
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entydiga resultaten när samtliga intervjuer med unga fogats ihop till en 
metaberättelse. Jag hade förväntat mig en mer brokig och motsägelsefull väv av 
framtidsdrömmar och planer.  

Att det sammanhang intervjun genomförs i spelar roll för det sagda tar jag 
som en premiss för intervjusituationen. Faktorer som att det för oss båda är 
känt att jag är forskare och den jag intervjuar är förtidspensionär ger mig ett 
maktövertag. Också arbetssamhället vi lever i och arbetslinjen som stark norm 
i den studerade socialpolitiken påverkar. Den starka önskan tillika tron på att 
en gång i framtiden ha ett jobb, som de unga gett uttryck för, skulle kunna 
tolkas som ett försök att leva upp till idealbilden av en arbetsvillig och därmed 
hedervärd medborgare, utan att för den skull indikera någon verklig önskan 
om att lönearbeta. I en sådan förståelse skulle intervjuerna med unga beskrivas 
som moraliska berättelser (Silverman, 1989 s. 219) i syfte att framställa sig 
själva på ett dygdigt och rättrådigt sätt. Oaktat bevekelsegrunderna förstår jag 
jobbdrömmen som djupt förankrad i samtliga unga intervjuade. Arbetslinjen 
framstår som grundbult i deras sätt att resonera och så här i efterhand ställer 
jag mig snarast frågan: Skulle det ha kunnat vara på något annat sätt? Är det 
rimligt att förvänta sig svar som inbegriper alternativ till normen om att 
försörja sig själv genom att sälja sin arbetskraft på en marknad i Sverige i 
början av 2000-talet? 

Även om den bild av de ungas förhållande till lönearbete som lyser starkt i 
intervjuerna är trivial, så väcker kopplingen mellan jobbdrömmen och tron på 
att i framtiden lönearbeta frågor. Drömmen om att i framtiden arbeta tolkar 
jag som en logisk konsekvens av att lönearbete utgör en stark samhällelig 
norm. Tron på att i framtiden arbeta, som är framträdande hos de flesta unga 
intervjuade är mer svårtolkad. Om vi utgår från att de unga känner till 
inlåsningsmekanismerna i förtidspensionssystemet hade en sorts förväntat svar 
kunnat spegla anpassade preferenser (Elster, 1983): ”jag vill inte ha ett jobb i 
framtiden (eftersom jag sannolikt aldrig kommer få ett)”. Istället liknar de 
ungas resonemang om framtida jobb snarast en sorts önsketänkande (ibid). 
Det kan förstås också vara så att de unga inte känner till att de flesta som 
beviljas aktivitetsersättning aldrig blir självförsörjande via lönearbete eller att 
de individer som jag har intervjuat betraktar sina egna chanser till framtida 
försörjning via arbete som större än det vad som vanligtvis är fallet i det 
kollektiv unga med aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa som jag 
som forskare gjort dem till medlemmar av. 

 

4.5.3 Empiriframställning och citatanvändning 
I min empiriframställning och analys gäller genomgående att jag oftare än att 
presentera intervjufragment som blockcitat har vävt in det sagda i brödtext. 
Återgivningen av intervjumaterialet har gjorts nära det transkriberande 
materialet, och ambitionen är att förmedla något av tonen i intervjuerna 
genom att använda de intervjuades ord. Också längre citat finns med, men den 
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formulera det reformerade förtidspensionssystemet. Mejlkontakten med de 
intervjuade har syftat till att komplettera det empiriska materialet i de fall jag i 
sorteringen av intervjuerna upptäckt att det saknats viss central information i 
ärendet, men också till att räta ut frågetecken som uppstått under tiden jag 
analyserat.  

4.5 Materialets tillförlitlighet 
Triangulering av material och metoder har syftat till att validera de bilder som 
framträtt i olika källmaterial. Svaret på frågan om vilka som kom att delta och 
inte ligger i linje med avhandlingens grundantagande – aktörer på 
gräsrotsnivån har varit viktiga inte bara som skapare av socialpolitik, men 
också för vilka unga förtidspensionärer som kommit att delta i studien. Med 
handläggare Carin som exempel illustrerar jag mitt resonemang. Därefter 
resonerar jag om vilken sorts svar jag som forskare kan förvänta mig när temat 
för intervjun är präglat av starka samhälleliga normer.  

4.5.1 Exemplet Carin 
Handläggare Carin utmärker sig genom att vara handläggare i 5 av de 17 
ärenden jag studerade i första intervjuomgången. I den andra 
intervjuomgången är hon intervjuad i ytterligare ett ärende.40 Carin stack i 
intervjuerna ut som engagerad och uppfinningsrik i sin beskrivning av det egna 
arbetet med aktivitetsersättning. Just den personliga kontakten med de unga 
vars ärenden hon handlade utmärkte sig. Att så många unga vars ärenden 
Carin handlade valde att delta tolkar jag som ett utslag av att hon för det första 
själv var positivt inställd till studien om aktivitetsersättning och att hon för det 
andra åtnjöt förtroende hos de unga hon presenterade studien för.  

Med Carin som exempel på ett mönster som är tydligt i intervjuprocessen 
sluter jag mig till att interaktionen mellan ung och handläggare troligen delvis 
förklarar vilka som har kommit att uttala sig i studien. Min slutsats är att en 
etablerad kontakt mellan ung och handläggare har ökat sannolikheten för unga 
att delta. Dels har chansen att tillfrågas varit större. Dels har de unga som fått 
frågan av någon de har en relation till varit mer benägna att svara ja på frågan 
om att bli intervjuade än de som blivit tillfrågade via brev sänt från en 
handläggare på kassan som de inte kände. 

4.5.2 Lönearbete, de ungas hopp och tro 
Trots att förhållandet till lönearbete inte uttryckligen var ett tema jag 
intresserade mig för i designen av intervjuguider framstod den starka 
jobbdrömmen och tron på att i framtiden lönearbeta som ett av de mest 

                                                        
40 Sabina hade Kersti som handläggare i första intervjuomgången och Carin som handläggare i andra 
omgången. 
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formulera det reformerade förtidspensionssystemet. Mejlkontakten med de 
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4.5.2 Lönearbete, de ungas hopp och tro 
Trots att förhållandet till lönearbete inte uttryckligen var ett tema jag 
intresserade mig för i designen av intervjuguider framstod den starka 
jobbdrömmen och tron på att i framtiden lönearbeta som ett av de mest 

                                                        
40 Sabina hade Kersti som handläggare i första intervjuomgången och Carin som handläggare i andra 
omgången. 
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stickspår som lett i riktning mot exempelvis skolan, Arbetsförmedlingen, 
vårdcentralen och socialkontoret. De unga och handläggarna har då hjälpt mig 
att avgränsa min undersökning. För att kunna följa processen framåt har de 
med sina utkikspunkter avgränsat fokus i sidled. Jag har inte haft tillgång till 
några dubbla aktörsutsagor beträffande stickspåren – inga lärare, 
arbetsförmedlare, sjuksköterskor eller socialsekreterare har intervjuats. Innan 
och efter tiden med aktivitetsersättning har andra organisationer fått utrymme, 
men då i syfte att visa på vilket sätt ärendeprocessen i aktivitetsersättning 
hakar i välfärdsstatens övriga system. Jag har tolkat Strauss analytiska schema 
som designat för enstaka fall, enstaka ärenden. I min tolkning har jag använt 
mig av enskilda ärenden för att illustrera, men syftet har varit att skapa en 
övergripande bild av försörjningsaspekten för en grupp unga 
förtidspensionärer. Annorlunda uttryckt har undersökningen av 
försörjningsfrågan i det enskilda ärendet varit ett medel för att nå syftet att 
beskriva försörjningsaspekten på en aggregerad nivå, för gruppen. 

Ett mål, ett tidsmässigt flöde, insamlande och underhållande av resurser, 
ett antal nödvändiga uppgifter och ett avslut är gemensamma egenskaper för 
alla ärenden (Strauss, 1988 s. 165). Begreppet mål innehar en särställning i 
den här undersökningen genom att målen inte bara identifieras i sin 
reglerande form som text, utan också analyseras som funktion i det åttonde 
kapitlet. Det tidsmässiga flödet och avslutet beskrivs i det femte kapitlet om 
försörjning. I kapitel 6 Aktiviteter behandlas insamlandet av resurser och de 
nödvändiga uppgifterna. Så betraktade är aktiviteterna aktivitetsersättningens 
innehåll. Aktiviteterna är vad den beviljade perioden på mellan ett och tre år 
fylls med. Det är på sin plats att poängtera att Strauss i sitt ramverk beskriver 
en analytisk process. Han skiljer mellan artikulerandet av denna process, detta 
ärende, och själva det praktiska handläggandet i ärendet. Applicerat på min 
undersökning görs alltså aktivitetsersättning också i de ärenden i vilka den 
unga inte deltar i några aktiviteter alls.  

4.6.2 Andra stadiet 
I bottom-up-traditionen utgås från att politiska reformer är påbud som via en 
uppsättning målsättningar och ett regelverk utförs av byråkrater. I bottom-up-
traditionen ifrågasätts däremot en rationell förklaringsmodell, där aktörer i 
utförarledet verkställer politiska beslut. Istället görs politiken i utförarledet, 
och mål och regler blir snarare redskap att hantera än förhållningsorder att 
följa. Backward mapping (Elmore, 1979) som analytisk strategi har många 
likheter med bottom-up-perspektivet och har inspirerat mig i analysens andra 
stadium, i vilket mål och regler är fixpunkter. Backward mapping blir en 
syntes av den statsvetenskapliga ansatsen med fokus på funktion i den delen av 
statsapparaten som programmet opererar – välfärdssektorn – och det 
interaktionistiska perspektivets betoning på görande och samhandling mellan 
aktörer.  

74 

huvudsakliga empiriredovisningen sker alltså i löpande text, som talnära 
referat. Vidare illustrerar citaten ömsom dominerande mönster, ömsom 
avvikelser. Första omgångens intervjuer med unga refereras till med förnamn, 
andra omgångens intervjuer med unga refereras till med förnamn och siffran 2. 
Intervjuerna med handläggare refereras till med en kod. Bilaga 6 
Intervjunyckel innehåller en tablå över intervjuerna och deras koder. 

4.6 Analysstrategi 
Analysstrategin disponerar avhandlingen och kan delas upp i två skilda stadier. 
I ett första stadium har jag ställt frågan: Om vad förhandlas? Första stadiet var 
en explorativ fas där görandet av aktivitetsersättning i praktikens politik 
beskrevs utifrån svaret på ovanstående fråga. Försörjning och aktivitet var de 
övergripande ämnen som var uppe till förhandling mellan handläggare och 
unga i ärenden som rörde aktivitetsersättning. Dessa ämnen rubriksätter de 
inledande två kapitlen där empirin presenteras.  

I det andra stadiet fixerade jag två begrepp, mål och regler, och använde 
dessa som analytiska noder. I den bottom-up-tradition denna avhandling 
tillhör har analysen ofta kretsat kring andra begrepp, exempelvis professionellt 
handlingsutrymme, känslor, identitet och roller.41 Jag har låtit analysen kretsa 
kring mål och regler, förstådda inte som rättesnören som rationellt handlande 
aktörer följer utan snarare som redskap i händerna på aktörerna. I åttonde och 
nionde kapitlet står mål och regler i fokus.  

4.6.1 Första stadiet 
Anselm Strauss (1988) har skisserat den modell som inspirerat mig i 
analyserandet av försörjningsaspekten. Strauss har beskrivit ramverket som en 
vidareutveckling av förhandlingsperspektivet. Modellen är ett av flera exempel 
på hur Strauss i sin forskningsprocess först har grundat en analytisk ram i ett 
empiriskt fall och därefter vidareutvecklat och förfinat denna första, ganska 
löst sammanhållna ram.42 Modellen rör framåtskridande i projektform. För 
ändamålet har ”project” i min avhandling översatts med ”ärende”, som det 
förstås i handläggningen på kassan.  

Ett ärende utvecklas över tid och har en narrativ historia. I kapitel 5 
Försörjning har ärendeprocessen fått styra framställningen. Inträde, tiden med 
ersättning och utträde har använts som avstämningspunkter. Aktörsgrupperna, 
de unga förtidspensionärerna och handläggarna, har fungerat som ledstång 
analysen igenom. Den verksamhet som tonat fram i intervjuerna har 
förgreningar i otaliga riktningar. Det har ibland varit frestande att följa dessa 

                                                        
41

 T.ex. Angelin (2009), Brodkin (1997), Goffman (1961), Järkestig Berggren (2010), Mélén (2008), 
Prottas (1979). 
42 Se även Strauss (1982, 1985), Corbin & Strauss (1993). 
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 T.ex. Angelin (2009), Brodkin (1997), Goffman (1961), Järkestig Berggren (2010), Mélén (2008), 
Prottas (1979). 
42 Se även Strauss (1982, 1985), Corbin & Strauss (1993). 
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5 FÖRSÖRJNING 

Försörjning, som ett av två svar på frågan: ”Om vad förhandlas i 
aktivitetsersättningens praktik?” och som ett av aktivitetsersättningens 
tvillingmål inleder avhandlingens andra del. Försörjningsaspekten analyseras 
som ett förlopp. Andra försörjningskällor hakar på flera ställen i 
aktivitetsersättning för de unga intervjuade. Ersättningens position bland 
andra försörjningskällor i det arbetsbaserade såväl som det behovsbaserade 
systemet blir tydlig när kontaktytorna mellan dem kartläggs.  

Kapitlet inleds med en tablå, i vilken de unga intervjuade presenteras med 
namn. Tablån visar försörjningsform innan inträde och i vilken omfattning de 
har aktivitetsersättning.  
 
Tablå 1. Försörjning innan inträde samt ersättningens omfattning 
Intervjuperson Försörjning innan inträde  Aktivitetsersättningens omfattning 
Petter socialbidrag hel 
Janna sjukpenning hel 
Jill sjukpenning hel/halv 
John sjukpenning halv/- 
Jessica sjukpenning hel 
Hanna sannolikt studiemedel hel 
Belinda socialbidrag hel 
Lisette sjukpenning hel/- 
Lisa43 socialbidrag - 
Emelie sjukpenning hel/- 
Lou ärvda pengar hel 
Sandra sjukpenning hel 
Sabina sjukpenning hel 
Ella sjukpenning hel 
Paul sjukbidrag hel 
Siri sjukpenning hel 
Linn socialbidrag  hel 

                                                        
43 Lisa är den enda av de intervjuade unga som har lämnat aktivitetsersättning redan när vi ses i första 
intervjuomgången Hon har haft hel aktivitetsersättning tidigare. 
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Implementering blir till fixande utifrån någon form av logik, ett fixande 
som förutsätter förhandling med koalitioner och köpslående. En rad villkor 
följer med en sådan syn på implementering. Exempelvis måste det finnas 
incitament för olika aktörer att engagera sig. Eventuell utkomst måste framstå 
som åtråvärd och meningsfull. Vidare kan inte förutsättningarna för 
förhandlingarna bestämmas helt och hållet på förhand, via lagar och regler. 
Med ett sådant synsätt har förhandlingarna ingen tydlig början eller slut. 
Dessutom är frågan om framgång relativ. Vad som är ett misslyckande och vad 
som är en framgång bedöms utifrån den egna aktörens måttstock, inte med 
utgångspunkt i generella mål som kan appliceras på samtliga aktörer. Denna 
sista aspekt blir uppenbar i de målkonflikter som uppstår, eftersom 
aktivitetsersättningens tvillingmål, försörjning och aktivitet, ibland framstår 
som oförenliga i det enskilda fallet. Det är med utgångspunkt i denna syn på 
implementering, där mål och regler fungerar som redskap för förhandlande 
aktörer, som jag har analyserat görandet av aktivitetsersättning i åttonde och 
nionde kapitlet.  

4.7 En metodologisk eftertanke 
När jag 2007 påbörjade min undersökning av aktivitetsersättning var den en 
ännu ny och fortfarande outvärderad reform som sjösatts fyra år tidigare. 
Förändringar av ålderspensionssystem, kritik av ett befintligt 
förtidspensionssystem, intressegruppers lobbyverksamhet, remissförfaranden, 
diskussioner mellan partier, muntliga utskottsförhandlingar, tusentals sidor av 
statlig offentlig utredningstext hade nyligen blivit till praktik på landets 
försäkringskassekontor. Handläggare hade nu fått nya regler att rätta sig efter, 
förhållningsorder om att introducera rätten till aktivitet och andra tidsgränser 
att hålla sig till i det dagliga arbetet med att handlägga de ärenden som rörde 
unga personer med medicinskt betingad långvarigt nedsatt arbetsförmåga. 

År förflyter och nyheter övergår i etablerad praktik. Denna förändring syns 
också i mitt empiriska underlag, där intervjuernas beskrivning av 
aktivitetsersättning förändras från att referera till systemet såsom det var innan 
reformen 2003, till att beskriva den nuvarande ordningens för- och nackdelar. 
De intervjuer som jag genomfört under avhandlingstidens senare del mäter 
och väger aktivitetsersättning utan att nödvändigtvis jämföra med det tidigare 
systemet. Det tiotal år som gått möjliggör en granskning av 
aktivitetsersättning såsom den kommit att bli till praktik. Detta är därför en 
studie av en process i dubbel bemärkelse. Avhandlingen handlar om en reform 
som har övergått i etablerad politik, samtidigt som denna politik inte är 
statisk, utan ständigt omskapas på försäkringskassekontor runt om i landet.  
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I överensstämmelse med den ovan skisserade bilden av vad som 
kännetecknar bakgrunden hos gruppen unga förtidspensionärer i allmänhet 
har också de unga intervjuade i den här avhandlingen som redan visats (se 
4.2.4 De ungas utsatthet) omfattande erfarenheter av svårigheter under 
uppväxten. Samtliga unga intervjuade har också innan de ansöker om 
aktivitetsersättning haft kontakt med de välfärdsstatliga trygghetssystemen 
mot ekonomisk fattigdom. Ingen av dem går direkt från att vara 
självförsörjande genom lönearbete till att beviljas aktivitetsersättning. De unga 
har alltså känt till delar av välfärdsstaten som fungerar som skydd mot 
fattigdom. Därmed inte sagt att de varit väl förtrogna med hur olika 
välfärdsstatliga system förhåller sig till varandra eller de olika systemens 
regelverk. Tvärtom har många missförstått dessa regelverk alternativt upplevt 
sig få kämpa för att få korrekt information och kunna tillvarata sina 
rättigheter.  

En grov indelning av hur de försörjde sig innan de beviljades 
aktivitetsersättning ger vid handen att majoriteten under en kortare eller 
längre period har försörjt sig på sjukpenning eller socialbidrag. En person har 
trätt in i ersättningen via dess föregångare sjukbidrag. Alla intervjupersoner 
besvarade frågan hur de försörjde sig innan de beviljades aktivitetsersättning, 
men några reserverade sig och påpekade att de inte var helt säkra på hur det 
var.  

5.1.1 Inträde från sjukpenning 
En vanlig väg in i aktivitetsersättning går via upprepade sjukskrivningar. Både 
i den totala gruppen unga förtidspensionärer och bland dem som intervjuats är 
det vanligt att aktivitetsersättning efterträder sjukpenning som försörjning 
(ISF, 2011c; SOU 2008:102, 2008). Därmed inte sagt att alla som har varit 
sjukskrivna innan de beviljades aktivitetsersättning har försörjt sig på 
sjukpenning. I nästa avsnitt, 5.1.2 Inträde från socialbidrag, presenteras 
exempel på när sjukskrivning inte renderar någon ekonomisk ersättning, utan 
sjukskrivna istället hänvisas till socialbidrag som försörjningskälla. I 
föreliggande avsnitt redogörs för hur vägen från sjukskrivning med 
sjukpenning till aktivitetsersättning kan se ut. Ett empiriskt resultat som 
framträder i intervjuerna med de unga är att övergången från sjukpenning till 
aktivitetsersättning ofta framstår som diffus. Konsekvenserna av en sådan 
övergång har inte alltid varit kända på förhand. Ibland har verkningarna blivit 
uppenbara efter hand. Ibland framstår dess ekonomiska följder, också 
betraktade i backspegeln, som oklara eller obetydliga.  

Några kommenterar övergången från sjukpenning till aktivitetsersättning 
med att beloppet blev lägre. Detta beror på att beräkningsgrunderna för 
sjukpenning inte är desamma som för aktivitetsersättning. Förenklat är skälet 
att sjukpenning utgår med 80 procent av inkomsten, medan 
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5.1 Inträde 
Den tidigare forskningen har inte visat hur personer som har eller har haft 
aktivitetsersättning ser på vägen in i ersättning, varför aktivitetsersättning 
framstår som en möjlig försörjningsform och hur övergången från ett sätt att 
försörja sig till ett annat upplevs. Vad vi däremot vet är att allt fler av dem som 
beviljas aktivitetsersättning har en psykiatrisk diagnos på sitt läkarintyg 
(Försäkringskassan, 2007b; 2012d s. 36; ISF, 2011c s. 35), att många har 
erfarenhet av såväl sjukskrivning som arbetslöshet (Försäkringskassan, 2007f; 
ISF, 2011c s. 37) och att många saknar gymnasiekompetens 
(Försäkringskassan, 2007b; SOU 2008:102, 2008 s. 75). Enligt en 
undersökning (Olofsson & Östh, 2011) gjord på uppdrag av den 
parlamentariska socialförsäkringsutredningen beviljades nästan 10 procent av 
de unga vuxna i åldrarna 20–29 år som inte fullbordat en gymnasieutbildning 
aktivitetsersättning år 2008. Andelen med aktivitetsersättning är mångdubbelt 
högre bland unga som inte har gymnasiekompetens än bland unga som har 
gått ut gymnasiet med fullständiga betyg (ibid. s. 37). Sambandet mellan en 
misslyckad skolgång och en ökad risk för förtidspension i unga år är inte 
förvånande. Det har iakttagits i både tidigare och senare studier i Sverige och i 
andra länder (Blekesaune, 2005; Bruusgaard, Smeby & Claussen, 2010; 
Krokstad, Johnsen & Westin, 2002). Det vi vet om uppväxtförhållandena för 
gruppen unga förtidspensionärer utifrån tidigare forskning vittnar alltså om att 
de flesta har haft kontakt med välfärdsstatens trygghetssystem när de ansöker 
om aktivitetsersättning första gången, via exempelvis vård och socialtjänst. Vi 
kan slå fast att deras uppväxtår vanligen rymmer många svåra 
barndomserfarenheter. Kontakt med fler än en inrättning inom det 
välfärdsstatliga skyddsnätet, främst psykiatrin, kassan och socialtjänsten är 
snarare regel än undantag. Trots att de vanligen har varit i kontakt med 
trygghetssystemen när de träder in i aktivitetsersättning så saknar de ofta 
systemkännedom. Att ha varit patient inom psykiatrin eller ha levt på 
socialbidrag är inte detsamma som att vara väl förtrogen med hur 
landstingsvården och den kommunala socialtjänsten fungerar.  

Att en stor andel av dem som har socialbidrag är arbetslösa men inte 
uppfyller kraven för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är känt 
sedan länge (Mörk, 2011; Salonen, 1993). Unga är överrepresenterade bland 
dessa arbetslösa socialbidragstagare (Angelin, 2009; Mörk, 2011 s. 9)44. 
Arbetslöshetsförsäkringens bristande räckvidd beträffande gruppen unga 
arbetslösa är noterat som ett socialpolitiskt problem (Lorentzen et al., 2013). 
Att många unga arbetslösa försörjer sig via socialbidrag och inte via 
arbetslöshetsförsäkring får konsekvenser för försörjningsaspekten av 
aktivitetsersättning.  

                                                        
44

 I nämnda studier refererar unga till olika ålderspann mellan 18 och 29 år. 
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 I nämnda studier refererar unga till olika ålderspann mellan 18 och 29 år. 
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Sandra fick aktivitetsersättning presenterad för sig som något som skulle 
vara mer förmånligt för henne att ha. Hon berättar att handläggaren la fram 
det som ett erbjudande. Det förmånliga bestod i möjligheten att gå och simma 
en gång i veckan. Sandra berättar att hon då var ”sjukskriven” men ändrar sig 
och säger att hon var ”sjukpensionär”. Jag tolkar begreppsförvirringen som 
ännu ett uttryck för att gränserna mellan olika ersättningar är otydliga. Den 
enda skillnaden mellan de olika försörjningsformerna – jag sluter mig till att 
det rörde sig om sjukpenning som föregick aktivitetsersättning – som Sandra 
nämner är möjligheten att gå och simma en gång i veckan som 
aktivitetsersättningen för med sig. Några skillnader beträffande den 
ekonomiska aspekten nämner hon inte att hon har informerats om.  

Några av dem som trätt in i aktivitetsersättning från sjukpenning är 
medvetna om skillnaderna mellan de olika försörjningsformerna, hur 
konstruktionen på ersättningarna gör att ett sådant inträde automatiskt ger en 
minskad månatlig inkomst. Det mest slående resultatet är emellertid hur oklar 
övergången från det ena till det andra tett sig för många. En möjlig orsak till 
att övergången framstår som så oklar är att handläggarna tillämpar automatiskt 
byte av sjukpenning till aktivitetsersättning (enl. 36 kap § 25 SFB) utan att 
informera den unga vars ärende det gäller i tillräcklig utsträckning. En annan 
möjlig orsak är att handläggarna själva på grund av osäkerhet om vilka de 
ekonomiska konsekvenserna blir i det enskilda ärendet undviker försök till 
förklaring av vad bytet från den ena försörjningsformen till den andra innebär i 
det specifika ärendet. Att beräknarna på kassan utgör en egen personalkategori 
tyder på att arbetsuppgiften att räkna ut vilket belopp som ska utbetalas anses 
fordra specialkompetens. Ytterligare en möjlig orsak är att handläggarna 
betonat aktivitetsaspekten på bekostnad av försörjningsaspekten när de 
redogjort för aktivitetsersättning. De har försökt klargöra rätten till aktivitet 
som kommer med rätten till aktivitetsersättning, men de har inte förklarat på 
vilket sätt sjukpenning skiljer sig från aktivitetsersättning ifråga om 
ersättningsbelopp.  

Slutligen är en viktig aspekt rörande inträdet den psykiatriska diagnosens 
ställning som resursnyckel. Samtliga har fått sin diagnos erkänd som underlag 
för rätten till aktivitetsersättning, men de har också känt sig ifrågasatta i sin 
sjukdom. Flera har erfarit hur det går en skarp gräns mellan psykiatriska och 
somatiska diagnoser. Lous uttalande i inledningen till avhandlingen kan tolkas 
som ett uttryck för att denna gräns finns i sättet att resonera också hos henne. 
När hon poängterar att hon var fysiskt frisk, säger hon samtidigt att det går en 
skiljelinje mellan fysisk och psykisk sjukdom. Jessicas inträde i 
aktivitetsersättning gick via sjukskrivning men för henne var första mötet med 
en psykolog präglat av känslan att känna sig misstrodd. 

 
… så sa psykologen till mig att jag fejkade (SKRATT) jag var inte alls 
sjuk, jag mådde inte alls dåligt. Jag ville bara ha uppmärksamhet och jag 
satt bara där och stirrade på henne. Sen gick jag ut i bilen och började 
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aktivitetsersättning ger rätt till 64 procent av inkomsten45. För den som 
tidigare haft en anställning och kommer in i aktivitetsersättning via en tids 
sjukskrivning blir konsekvensen just mindre pengar från sjukförsäkringen 
under tiden med aktivitetsersättning i jämförelse med tiden med sjukpenning.  

Från att ha haft en anställning och en sjukpenninggrundande inkomst 
(SGI) upplever Ella sig i och med övergången från sjukskrivning till 
aktivitetsersättning ha förlorat sin SGI: ”Jag har inte rätt till någon 
sjukpenninggrundande inkomst, ingenting, utan jag går på absolut det lägsta 
bara för att jag har aktivitetsersättning” (Ella). Hon tycker någon på kassan 
borde ha informerat om de ekonomiska konsekvenserna av att få sjukpenning 
utbytt mot aktivitetsersättning. Hon och hennes sambo har börjat tala om att 
skaffa barn men tror de kommer få det ekonomisk kärvt i och med att hon inte 
längre har någon SGI att basera en föräldrapenning på. Jill var skeptisk till att 
få sin sjukpenning omvandlad till aktivitetsersättning. Hon visste att för henne 
skulle det innebära två tusen kronor mindre per månad att leva på. Janna 
konstaterar, utan att fälla något omdöme, att reglerna ser ut så att den som har 
varit sjukskriven en längre tid antingen själv får ansöka om aktivitetsersättning 
eller får sin ersättning sänkt av kassan.  

Siri blev sjukskriven 2003 och minns inte exakt när och hur det gick till när 
sjukpenning ersattes med aktivitetsersättning i hennes ärende. Hon tillmäter 
heller inte i efterhand övergången någon större betydelse.  
 

Ja, så jag reflekterade inte precis över det, utan sjukersättningen hette 
plötsligt aktivitetsersättning och jag bara ’jaha, ska jag aktiveras nu då, 
det orkar jag inte, jag klarar inte det, jag har fullt sjå att ta mig till 
toaletten och få i mig mat varje dag’, bara ’nej, nej’, men det är bara ett 
annat namn. (Siri)  

 

Siri kallar sjukpenning för ”sjukersättning” i ovanstående citat. Jag tolkar 
hennes felsägning som ett av många uttryck för att gränserna mellan olika 
ekonomiska ersättningar är oklara. Hon antyder också att hon först trodde att 
övergången till aktivitetsersättning skulle innebära att hon tvingades till 
aktivitet, men att hon sedan insåg att så inte var fallet. För hennes del innebar 
inte aktivitetsersättning deltagande i aktivitet. Förändringen bestod i själva 
verket bara av ett namnbyte, sett från Siris horisont. Hon kommenterar inte 
någon ändrad ersättningsnivå och uttalar sig inte, som Ella, Jill och Janna, om 
övergången som en ekonomisk försämring. 

                                                        
45 Socialförsäkringsrättsligt är förhållandet mer komplicerat än vad jag antyder. Beräkningsgrunderna 
skiljer sig åt mellan sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Till detta kommer att sjuklön för 
den enskilda vanligen framstår som detsamma som sjukpenning, men den vilar på andra rättsliga 
normer än sjukpenningen (se vidare Ryberg-Welander, 2008 kap. 5, 6, 8). 
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aktivitetsersättning ger rätt till 64 procent av inkomsten45. För den som 
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skaffa barn men tror de kommer få det ekonomisk kärvt i och med att hon inte 
längre har någon SGI att basera en föräldrapenning på. Jill var skeptisk till att 
få sin sjukpenning omvandlad till aktivitetsersättning. Hon visste att för henne 
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toaletten och få i mig mat varje dag’, bara ’nej, nej’, men det är bara ett 
annat namn. (Siri)  

 

Siri kallar sjukpenning för ”sjukersättning” i ovanstående citat. Jag tolkar 
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45 Socialförsäkringsrättsligt är förhållandet mer komplicerat än vad jag antyder. Beräkningsgrunderna 
skiljer sig åt mellan sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Till detta kommer att sjuklön för 
den enskilda vanligen framstår som detsamma som sjukpenning, men den vilar på andra rättsliga 
normer än sjukpenningen (se vidare Ryberg-Welander, 2008 kap. 5, 6, 8). 
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betydelsefullt att själv bemyndigas ansvar för hur den egna inkomsten används. 
Handläggare Lilly menar att det inte rör sig om några stora inkomster i något 
av systemen men att summan trots allt är något större i aktivitetsersättning än 
i socialbidrag. Många känner sig mer självförsörjande med aktivitetsersättning. 
Lilly säger: ”Asså det är deras egna pengar” (HlLJ1). De unga behöver inte 
redovisa hur de spenderat sina pengar utan ges rätten att själva ta ansvar för sin 
ekonomi över en längre tidsperiod. Den sistnämnda fördelen är kanske den 
som de unga framhåller tydligast i jämförelserna mellan att leva på 
aktivitetsersättning och att leva på socialbidrag.  

Belinda beskriver skillnaden med följande ord: 
 

I aktivitetsersättningen behöver man inte varje månad gå och söka för 
att få pengar. Då har man ju fått pengar beviljat för en viss tid. Man 
behöver inte gå och ha den stressen, den ångesten över att behöva ha 
kvitton på precis allt, hur man fördelar och var man ska fördela 
pengarna. (Belinda) 

 

Även om såväl unga som handläggare beskriver fördelarna med att försörja sig 
på aktivitetsersättning finns också exempel på hur logikerna mellan de olika 
försörjningssystemen inte framstått som tydligt åtskilda. Lous berättelse om 
hur hon försörjde sig innan hon beviljades aktivitetsersättning röjer att hon 
inte kände till att socialbidrag bygger på en behovsprövningslogik medan 
aktivitetsersättning bygger på en försäkringslogik. Innan Lou beviljades 
aktivitetsersättning hade hon haft ekonomiska problem. Hon hade försörjt sig 
på sin pappas dödsbo ett tag, men när pengarna därifrån tagit slut fick hon 
svårt att betala sina räkningar. När hon sedan skickade in ansökan och det 
dröjde fyra månader innan hon fick ersättning beviljad hamnade flera 
räkningar för telefon och hyra för en lägenhet som hon flyttat från hos 
kronofogden. Hon trodde att det inte var möjligt att beviljas 
aktivitetsersättning så länge hon fortfarande hade pengar kvar från arvet efter 
sin pappa och ansökte därför inte. ”Utan jag trodde bara att det var som 
socialbidraget, man måste ha liksom, noll på sparkontot, innan man kunde 
söka” (Lou). Det korta intervjuutdraget visar att Lou från början var ovetande 
om skillnaden mellan systemen, men också att hon på grund av att hon inte 
kände till hur systemen fungerade fick större ekonomiska bekymmer än 
nödvändigt. Eftersom socialbidragslogiken inte gäller för aktivitetsersättning 
hade hon inte behövt använda hela arvet efter pappan innan hon ansökte och 
beviljades aktivitetsersättning. Om Lou hade känt till skillnaderna mellan 
socialbidragslogiken och försäkringslogiken hade hennes ansökningsstrategi 
sannolikt varit en annan.  

Linns väg in i aktivitetsersättning går via en sjukskrivning som inte 
renderar några pengar och därför lämnar socialbidrag som enda möjliga 
försörjningskälla. Hon blev gravid under tiden som hon studerade på Komvux 
och hennes ambition var att läsa klart under föräldraledigheten. Barnet hade 
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stortjuta. Jag mådde så dåligt jag visste inte var jag skulle ta vägen. 
(Jessica) 

 
Jessica berättar senare hur erfarenheten av att inte bli tagen på allvar i sitt 
hjälpsökande har resulterat i att hon numera inför varje läkarbesök anstränger 
sig för att ”se döende ut”. Förr bemödade hon sig om att se presentabel ut vid 
möten med vården. Nu anser hon att den strategin var kontraproduktiv. Hon 
menar också att hennes ålder påverkar bemötandet hon får och konstaterar:  
 

Man får oftast höra att man är för ung för att vara sjuk. Man har så 
många fördomar känns det som hela tiden. Man får liksom inte vara sjuk 
i den här åldern så man inte får. (Jessica)  

 
Trots att Jessica har känt sig misstrodd och ifrågasatt i sin sjukdom är hon 
alltså en av dem som erkänts rätten till aktivitetsersättning. Hennes exempel 
reser emellertid frågor rörande gränssättning mellan fysisk och psykisk 
sjukdom, mellan för ögat synliga funktionsnedsättningar och sådana som inte 
är uppenbara vid en första anblick. I förlängningen får denna distinktion 
konsekvenser för vilka som tillerkänns ekonomisk trygghet via 
sjukförsäkringen och vilka som nekas.  

5.1.2 Inträde från socialbidrag 
Socialtjänsten som organisation och socialbidrag som källa till försörjning 
hakar i Försäkringskassan och aktivitetsersättning på flera sätt. De 
beskrivningar där socialbidrag förekommer illustrerar tydliga skillnader mellan 
socialbidragslogiken och sjukförsäkringslogiken. Det rör skillnader som både 
har att göra med ersättningens konstruktion och ersättningens storlek. 
Socialbidragslogiken är sprungen ur den fattigvårdslogik som sjukförsäkringen 
för ett hundratal år sedan uppstod som en kritik mot. Socialbidrag vänder sig 
till personer som inte har några ekonomiska medel, eller andra tillgångar som 
bedöms kunna omvandlas till reda pengar, att tillgå. För att vara berättigad till 
socialbidrag måste du vara barskrapad, enkelt uttryckt. Aktivitetsersättning är 
konstruerad för att kompensera för utebliven inkomst. I avgörandet om vem 
som har rätt till aktivitetsersättning spelar sparbelopp på ett konto eller 
innehav av en bil eller ett hus ingen roll. Det är helt andra kriterier som avgör. 
Att få sin försörjning via socialbidrag är att vara medlem i kategorin ovärdiga. 
Att däremot vara förtidspensionär är att vara medlem i kategorin värdiga, ett 
medlemskap avhängigt tillgång till en resursnyckel i form av medicinsk 
diagnos. Förutom statusskillnaden mellan de båda systemen renderar 
socialbidrag mindre pengar än aktivitetsersättningens garantibelopp. Med 
andra ord kan den person som tidigare levt på socialbidrag räkna med en högre 
inkomst när aktivitetsersättning beviljas. Från handläggarhåll kommenteras 
skillnaderna mellan socialbidrag och aktivitetsersättning med att 
ersättningsnivåerna skiljer sig åt i de olika systemen och att det upplevs som 
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Lisa hade, som Petter och Linn, socialbidrag i väntan på att få 
aktivitetsersättning beviljad och pengar insatta på kontot. Till skillnad från 
Linn och Petter tog Lisa själv initiativ till ansökan, men hennes initiativ 
byggde på missförstånd. Hade hon vetat vad hon vet när vi ses för intervju 
hade hon aldrig ansökt. Lisa pluggade vid universitetet när hon blev 
sjukskriven. Hon insåg ganska snart att hon stod helt utan inkomst som 
sjukskriven student. Vid ett av många besök på kassan började hon bläddra i 
en informationsfolder om aktivitetsersättning. Det som beskrevs var precis vad 
hon behövde. ”Jag behövde aktivitet och ersättning (SKRATT)” (Lisa). Hon 
tyckte samtidigt att det var lite konstigt att handläggaren som hon vid den 
tiden pratat med ”minst 50 gånger” aldrig hade sagt ett knyst om att 
aktivitetsersättning existerade. När hon förhoppningsfull lade fram idén om 
att ansöka om aktivitetsersättning för sin handläggare blev reaktionen en 
annan än vad hon väntat sig. Handläggaren var inte alls entusiastisk. I 
efterhand konstaterar Lisa att för handläggaren var aktivitetsersättning 
detsamma som förtidspension, medan Lisa själv då inte visste att 
aktivitetsersättning nyligen hade ersatt förtidspension.  
 

Lisa: Jag tänkte såhär att då kan jag prova på att studera och sen kan jag 
ändå få en viss ersättning liksom och så förstod jag nog inte då att det var 
det som tidigare kallades förtidspension. 
 
Sara: Nä 
 
Lisa: Då hade jag nog hoppat högt tror jag, jag menar det var inte det 
jag ville. Jag tyckte att det lät positivt liksom, som en skjuts. (Lisa) 

 

Lisa skrattar självironiskt när hon berättar om sin okunnighet. Hon visste inte 
att aktivitetsersättning nyligen ersatt förtidspension när hon stod där i kassans 
väntrum och bläddrade i informationsfoldern. Namnbytet bidrog till att hon 
såg aktivitetsersättning som en möjlig försörjning. Den målgrupp som 
beskrevs i foldern kunde hon känna igen sig i. Hade hon däremot vetat att 
ersättningen som beskrevs i foldern tidigare hetat förtidspension och 
sjukbidrag, så hade hon kanske aldrig ansökt. Hon ansökte alltså och 
beviljades, men under den tid det tog för kassan att handlägga ärendet levde 
hon på socialbidrag. Hennes analys av den egna situationen är klar och tydlig 
när vi ses för intervju. Den vittnar om att hon är förtrogen med hur 
välfärdsstaten fungerar, och hur hennes status som medborgare i det läge hon 
befann sig betingats av att hon inte hade någon fast anställning och heller inte 
varit noga med att anmäla sig som arbetslös: 
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kolik, och Linn orkade inte läsa parallellt. Hon blev sjukskriven men hamnade 
i konflikt med kassan. På kassan menade handläggaren att hon skulle utnyttja 
sina föräldradagar så länge hon hade sådana kvar, trots att mormodern tog 
hand om barnen. När föräldradagarna var slut sjukskrevs hon. Det var hennes 
läkare som föreslog att hon skulle söka aktivitetsersättning. 
 

Ja, det var min läkare som ville, han tyckte det var onödigt att hålla på 
och sjukskriva mig i tre månader och sen sex månader, för det gav ju inte 
mig några pengar. (Linn)  

 

Ansökningsproceduren tog över ett halvår. Under den tid det tog innan hon 
fick ersättning beviljad och pengarna insatta på sitt konto försörjde hon sig på 
socialbidrag.  

Också för Petters del föregås aktivitetsersättning av socialbidrag och i 
likhet med Linns berättelse fungerar socialbidrag som försörjning i glappet 
mellan att han lämnat in ansökan och fått ansökan beviljad och pengarna 
utbetalda. Till skillnad från Linn är hans inträde i aktivitetsersättning inte 
resultatet av aktiva handlingar från hans sida, vare sig mått och steg vidtagna 
på eget initiativ eller på uppmaning av någon. Petter låg i lumpen när han blev 
psykotisk och skrevs in på en psykiatrisk sjukhusavdelning. Ingen betvivlade 
hans arbetsoförmåga när han beviljades aktivitetsersättning, även om det som 
läkaren inledningsvis trodde var en psykos senare har kommit att definieras 
som bipolär sjukdom. Hans erfarenheter av att ha ”kontakt med 
utomjordingar” (Petter), vara inlagd på psykiatrisk avdelning och ordinerad 
olika sorters psykofarmaka framstår som en självklar grund för hans rätt till 
aktivitetsersättning. Jag förstår Petters berättelse som att han under tiden han 
var inlagd på den psykiatriska avdelningen blev ordinerad aktivitetsersättning 
ungefär på samma sätt som det litium han förskrevs. Hans ansökan var 
knappast frukten av medveten och målinriktad handling. Istället agerade 
personer i hans omgivning för att en ansökan skulle kunna komma till stånd. 
Även om människor runt honom tog tillvara hans intressen och såg till att 
ansökan lämnades in, dröjde det innan aktivitetsersättning beviljades och 
pengar betalades ut. Under denna mellantid fick Petter socialbidrag. I Petters 
fall var övergången från socialbidrag smidig. Han förundras i efterhand över 
att han fick 30 000 utbetalat vid ett och samma tillfälle. Visserligen skulle han 
samtidigt betala landstingsräkningen på 17 000 kronor för vistelsen på 
sjukhuset, men han tycker ändå att det var en alldeles för stor summa han fick 
den där gången. Han vet inte exakt hur det kom sig att han fick pengarna och 
varifrån de kom. Petters handläggare vid kassan, Carola, bekräftar att han fick 
aktivitetsersättning som han beviljats retroaktivt för den tid han legat på 
sjukhuset. 



85 

Lisa hade, som Petter och Linn, socialbidrag i väntan på att få 
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hon behövde. ”Jag behövde aktivitet och ersättning (SKRATT)” (Lisa). Hon 
tyckte samtidigt att det var lite konstigt att handläggaren som hon vid den 
tiden pratat med ”minst 50 gånger” aldrig hade sagt ett knyst om att 
aktivitetsersättning existerade. När hon förhoppningsfull lade fram idén om 
att ansöka om aktivitetsersättning för sin handläggare blev reaktionen en 
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aktivitetsersättning nyligen hade ersatt förtidspension.  
 

Lisa: Jag tänkte såhär att då kan jag prova på att studera och sen kan jag 
ändå få en viss ersättning liksom och så förstod jag nog inte då att det var 
det som tidigare kallades förtidspension. 
 
Sara: Nä 
 
Lisa: Då hade jag nog hoppat högt tror jag, jag menar det var inte det 
jag ville. Jag tyckte att det lät positivt liksom, som en skjuts. (Lisa) 

 

Lisa skrattar självironiskt när hon berättar om sin okunnighet. Hon visste inte 
att aktivitetsersättning nyligen ersatt förtidspension när hon stod där i kassans 
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ersättningen som beskrevs i foldern tidigare hetat förtidspension och 
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hon på socialbidrag. Hennes analys av den egna situationen är klar och tydlig 
när vi ses för intervju. Den vittnar om att hon är förtrogen med hur 
välfärdsstaten fungerar, och hur hennes status som medborgare i det läge hon 
befann sig betingats av att hon inte hade någon fast anställning och heller inte 
varit noga med att anmäla sig som arbetslös: 
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kolik, och Linn orkade inte läsa parallellt. Hon blev sjukskriven men hamnade 
i konflikt med kassan. På kassan menade handläggaren att hon skulle utnyttja 
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läkare som föreslog att hon skulle söka aktivitetsersättning. 
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och sjukskriva mig i tre månader och sen sex månader, för det gav ju inte 
mig några pengar. (Linn)  
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ungefär på samma sätt som det litium han förskrevs. Hans ansökan var 
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sjukhuset, men han tycker ändå att det var en alldeles för stor summa han fick 
den där gången. Han vet inte exakt hur det kom sig att han fick pengarna och 
varifrån de kom. Petters handläggare vid kassan, Carola, bekräftar att han fick 
aktivitetsersättning som han beviljats retroaktivt för den tid han legat på 
sjukhuset. 
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garantiersättning är mer svårförklarad. På ett allmänt plan har säkert den 
stadigt höga ungdomsarbetslösheten som noterats alltsedan 2000-talets början 
(SCB, 2013b) spelat en roll för denna utveckling. Det är rimligt att anta att 
när antalet arbetstillfällen är färre än antalet arbetssökande så kommer en stor 
grupp av dem som har en funktionsnedsättning som leder till nedsatt 
arbetsförmåga ha trätt in i aktivitetsersättning efter en tid som arbetslösa. Jag 
konstaterar dessutom att unga förtidspensionärer vars arbetsoförmåga 
klassificerats som psykisk utgör det stora flertalet unga förtidspensionärer som 
har ersättning på garantinivå. Bland personer med endast garantiersättning har 
fyra av fem en psykiatrisk diagnos på sitt läkarintyg (ISF, 2011c s. 35), och 
även om kopplingen bara är noterad med statistiska metoder så pekar den på 
ett systematiskt samband mellan att ha aktivitetsersättning på grund av en 
psykiatrisk diagnos och att ha ersättningens lägsta nivå – garantibeloppet. 
Bilden stämmer väl överens med resultatet här. De allra flesta unga intervjuade 
har ersättning på garantinivå.  

Vid sidan av frågan om inkomstrelaterad ersättning eller garantiersättning 
påverkar den bedömda omfattningen av arbetsoförmågan ersättningens 
storlek. Aktivitetsersättning kan betalas ut som hel, trefjärdedels, halv och en 
fjärdedels ersättning. De allra flesta av dem som beviljas, får hel ersättning 
(Försäkringskassan, 2006b s. 170). Påståendet gäller både gruppen som jag har 
intervjuat och den totala gruppen unga förtidspensionärer. Aktivitetsersättning 
kan dessutom kompletteras med andra inkomstkällor. För de unga intervjuade 
är det andra ersättningar via transfereringssystemen, gåvor och lån från 
anhöriga samt lön från arbete som kommit ifråga.  

5.2.1 Aktivitetsersättningens storlek 
Trots att samtliga intervjuade unga har kommit in i aktivitetsersättning via 
porten arbetsoförmåga och trots att många av dem har erfarenhet av 
lönearbete har de flesta ingen inkomstrelaterad ersättning, utan ersättning på 
garantinivå. Det empiriska resultatet stämmer överens med statistiken som 
visar att de allra flesta som har aktivitetsersättning på garantinivå har en 
psykiatrisk diagnos på sitt läkarintyg. Även om de flesta unga intervjuade hade 
lönearbetat innan de första gången beviljades aktivitetsersättning passar ändå 
Lisas beskrivning av att inte vara inne i systemet på nästan samtliga. De har 
exempelvis jobbat på café och i butik eller timvikarierat inom vården, men 
någon anställning som kvalificerar dem för inkomstrelaterad ersättning har de 
med några undantag inte haft. Istället har de ersättning på garantinivå. Deras 
arbetslivserfarenhet har inte räckt för att kvalificera dem för medlemskap i 
kärngruppen i mötet med välfärdsstatens trygghetssystem mot ekonomisk 
fattigdom. När de blev förtidspensionärer fick de ersättning på garantinivå, de 
blev medlemmar i marginalgruppen. Garantinivån baseras på prisbasbeloppet 
som följer prisutvecklingen i samhället (Försäkringskassan 2011a). Hur stor 
del av prisbasbeloppet garantiersättningen berättigar till skiftar för olika åldrar. 
Medan de yngsta som beviljas aktivitetsersättning på garantinivå har 7 788 
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Jag var inte inne i systemet eftersom jag inte hade haft någon fast 
anställning innan. Ung och rörlig. Man hade inte varit kvar på en plats 
och jag hade heller inte varit så noga med att anmäla mig som arbetslös 
om jag var arbetslös två dagar, asså förstår du sådär. (Lisa) 

 

Trots den förklaring Lisa ger i uttalandet ovan återkommer hon under 
intervjun flera gånger till vad hon inte visste några år tidigare. Hon kände inte 
till hur systemet fungerade och visste inte att aktivitetsersättning nyligen ersatt 
förtidspension för den grupp unga hon tillhörde. ”Jag tänkte inte, eller tänkte, 
jag visste inte att det var så i systemet” (Lisa). Hon är inte unik i sin okunskap. 
Däremot utmärker hon sig med sin skarpa retrospektiva analys – i efterhand 
ser hon klart de kunskapsluckor hon då hade.  

5.1.3 Inträde från sjukbidrag 
Sjukbidrag är jämte förtidspension den formella föregångaren till 
aktivitetsersättning. Den rapport från Inspektionen för socialförsäkringen 
(ISF, 2011c) som i korthet diskuterar från vilka försörjningsformer unga 
kommer, när de träder in i aktivitetsersättning, behandlar inte specifikt dem 
som slussas från det gamla systemet till det nya i och med reformen 2003. 
Tidigare forskning har alltså inte visat vad som eventuellt är kännetecknande 
för denna grupp. Paul, den enda av de 17 unga jag har intervjuat som tidigare 
har försörjt sig på sjukbidrag, har fler än fem års erfarenhet av livet som 
förtidspensionär när vi ses för intervju 2008. Han har haft aktivitetsersättning 
så länge den funnits och före 2003 hade han sjukbidrag. Dessförinnan hade 
han socialbidrag ett kort tag, tror han. Socialbidraget fick han betala tillbaka 
när han sedan blev beviljad sjukbidrag. Förvisso säger Paul först att han 
beviljades sjukersättning, men rättar sig sedan och säger att han menar 
aktivitetsersättning. När aktivitetsersättning infördes 2003 ersatte den 
automatiskt hans sjukbidrag. Han behövde alltså inte ansöka om 
aktivitetsersättning. Jag tolkar det som att socialbidrag, sjukbidrag och 
aktivitetsersättning har hakat i varandra, utan att Paul själv exakt noterat när 
den ena försörjningsformen ersatte den andra. 

5.2 Tiden med ersättning 
Sedan införandet 2003 har den ekonomiska situationen bland unga 
förtidspensionärer försämrats (ISF 2011:10). Dels beror det på att andelen 
som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång har ökat. Dels 
beror det på att fler och fler unga med aktivitetsersättning på grund av 
arbetsoförmåga endast har garantiersättning. Personer med aktivitetsersättning 
på grund av förlängd skolgång har av naturliga skäl inte hunnit skaffa sig 
någon arbetsinkomst att basera sin ersättning på. Anledningen till att allt fler 
av dem som har aktivitetsersättning på grund av arbetsoförmåga har 
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Jill är den enda som vid första intervjuomgången har hel 
aktivitetsersättning och vid andra omgången kombinerar halv ersättning och 
lön från arbete som försörjningskällor. När vi sågs första gången 2008 hade 
hon alltså hel aktivitetsersättning och praktiserade i en butik i närmaste stad. 
Hon hade förhoppningar om att praktiken skulle övergå i anställning. När vi 
ses andra gången berättar Jill att förhoppningen infriades, hon blev anställd på 
halvtid men kort därefter stängdes butiken. Hon blev arbetslös och hade 
fortfarande halv aktivitetsersättning. Efter ett par månader fick hon jobb på ett 
företag på hemorten. Det är där hon arbetar halvtid när vi ses andra gången. 
Hon har då en halvtidstjänst och halv aktivitetsersättning. När hon började på 
sitt nya jobb var det först på heltid med sin halva aktivitetsersättning kvar, 
men hon insåg att hon inte skulle orka arbeta heltid framöver och gick då ner 
till halvtid. I Jills fall har aktivitetsersättning fungerat som den trygga 
inkomstbasen parallellt med att hon själv aktivt försökt skaffa sig ett 
lönearbete som hon, trots partiell arbetsoförmåga, kan fullgöra. Jills exempel 
illustrerar också hur krokig vägen mot arbete kan vara. Att hon är den enda av 
de intervjuade som gått från att ha aktivitetsersättning på heltid till att 
kombinera lön från arbete med aktivitetsersättning som försörjning antyder 
också att en gradvis återgång i arbete inte är något vanligt förekommande 
förlopp för unga förtidspensionärer. Bland de intervjuade finns inga exempel 
på att aktivitetsersättning som försörjningskälla helt har ersatts av lön från 
arbete. Däremot finns exempel på att man kan lämna aktivitetsersättning för 
studier med studiemedel som försörjning. Under 5.3 Utträde återkommer jag 
till dem som har lämnat aktivitetsersättning och vilka försörjningsformer som 
tagit vid i deras fall. 

5.2.2 Kompletterande inkomster från trygghetssystem  
Närmare en femtedel av alla personer med aktivitetsersättning på grund av 
nedsatt arbetsförmåga hade vid en mätning 2011 även minst ytterligare en 
ersättning46 från kassan som syftade till att stödja eller hjälpa dem med deras 
funktionsnedsättning (Försäkringskassan, 2012c s. 15). Enligt samma 
registeranalys hade drygt hälften bostadstillägg parallellt med 
aktivitetsersättning (Försäkringskassan, 2012c s. 12). För de unga intervjuade 
består inkomsterna från andra transfereringssystem av bostadstillägg, 
handikappersättning, föräldrapenning, studielån och studiebidrag. Hur dessa 
ersättningstyper kombineras är resultatet av de kriterier som anges i de 
reglerande texterna, men också av de ungas kunskap om och syn på de olika 
ersättningarna samt handläggarnas kunskap om reglementet och tillämpning 
av detsamma. De faktiska belopp som de unga uppger sig ha i inkomst från 

                                                        
46 De två ersättningar som räknades var assistansersättning och handikappersättning. Den förra 
ersättningen får endast användas till köp av personlig assistans och förekom inte i intervjuerna med 
någon av de sjutton unga som jag intervjuat.  
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kronor i månaden har de äldsta 8 715 kronor (Försäkringskassan 2013a). 
Skillnaden mellan att ha aktivitetsersättning på garantinivå och vara 19 år och 
att vara 29 år är drygt 900 kronor per månad. Beloppet unga 
förtidspensionärer har att räkna med ökar alltså något i takt med att de blir 
äldre. Ökningen är knuten till prisutvecklingstakten i samhället, men denna är 
lägre än löneökningstakten för personer som arbetar. Resultatet blir att 
förtidspensionärer successivt tappar i inkomststandard i jämförelse med 
gruppen som arbetar (Försäkringskassan, 2009 a). 

Lisette utmärker sig genom att ha högskoleutbildning, tillika 
yrkesutbildning, och erfarenhet av att ha jobbat i det yrke som hon har 
utbildat sig till och genom att ha en sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). 
När vi ses för första gången har hon hel aktivitetsersättning, men trots det är 
privatekonomin ett bekymmer. Hon säger: ”Det är helt klart lättare att stå ut 
med tillvaron när man inte hela tiden måste oroa sig för hur pengarna ska 
räcka dessutom” (Lisette 2). Ekonomin är ett påtagligt orosmoment för 
Lisette. När vi ses för andra gången berättar hon att hon har sålt sin lägenhet 
och flyttat till en hyresrätt. Bostadsrätten var köpt med pengar som hon hade 
lånat av sin mamma och för att kunna betala tillbaka sin skuld sålde hon 
lägenheten. Vid andra intervjun berättar Lisette också att hon har tagit hjälp 
av en god man för att få ordning på sin ekonomi. 

Ellas berättelse framstår som ovanlig, med tanke på förvärvsarbetsfrekvens 
och anställningsformer bland unga i Sverige i början på 2000-talet. Hon 
hoppar av skolan efter nian, får en fast anställning på en fabrik och har som 
den enda av de intervjuade en avtalsförsäkring via sitt fackförbund. Ella 
berättar att hon har funderat en hel del på att lönen för de som arbetar 
vanligtvis stiger, medan hennes inkomst, som enligt utbetalningsavierna ska 
vara inkomstrelaterad, sjunker. ”Och då förstår jag inte riktigt varför min 
sjunker.” (Ella). 

Siri har, som Lisette, en yrkesutbildning men på gymnasienivå. När hon sa 
upp sig från sin fasta anställning för att gifta sig och flytta till sin mans hemort 
förlorade hon sin SGI. När hon beviljades hel aktivitetsersättning var det på 
garantinivå. 

Jämte frågan om ersättningen är inkomstrelaterad eller betalas ut på 
garantinivå påverkas försörjningsaspekten också av i vilken omfattning 
ersättning beviljas. Bland de intervjuade unga har ingen en fjärdedels 
ersättning. Vid första intervjutillfället hade 15 av de 17 unga hel ersättning. 
En, John, har halv ersättning och en, Lisa, har föräldrapenning. Lisa är den 
enda av unga intervjuade som redan när vi möts i första intervjuomgången har 
lämnat aktivitetsersättningen. Både John och Lisa har tidigare haft hel 
aktivitetsersättning. Vid andra intervjutillfället hade tre av de sju unga 
fortfarande hel aktivitetsersättning och en av dem hade halv ersättning. Av de 
tre som har lämnat aktivitetsersättning försörjer sig två på studiemedel och en 
har tillfällig sjukersättning beviljad enligt då gällande övergångsregler.  
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46 De två ersättningar som räknades var assistansersättning och handikappersättning. Den förra 
ersättningen får endast användas till köp av personlig assistans och förekom inte i intervjuerna med 
någon av de sjutton unga som jag intervjuat.  
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kompensera för extra kostnader som är direkt kopplade till ett 
funktionshinder. Det kan till exempel handla om merkostnader för resor till 
och från studier, hjälp med hushållsarbete som matlagning och städning, 
medicin eller behandling betingad av funktionsnedsättningen50. Samtliga unga 
intervjuade har merkostnader på grund av något av ovanstående. Inte minst 
medicin i form av psykofarmaka torde vara en utgiftspost för de flesta av de 17 
unga, av deras egna berättelser att döma. Samtidigt verkar uttag av 
handikappersättning inte vara vanligt i gruppen. Möjliga skäl är att utläggen 
för till exempel mediciner understiger den gräns som gäller för 
högkostnadsskyddet eller okunskap om ersättningens existens. Den som inte 
känner till att det finns något som heter handikappersättning frågar sannolikt 
inte heller efter det, eller annorlunda uttryckt: för att en förhandling ska 
uppstå måste förhandlingsobjektet vara känt för båda parter. 

Möjligheten att kombinera föräldrapenning med aktivitetsersättning 
skiftar. Lisa som är mamma till två barn har fått olika besked om vad som 
gäller. När hon fick sitt första barn fick hon besked att hon kunde ha 
föräldrapenningen parallellt med aktivitetsersättning. Hon tyckte det lät 
märkligt och bestämde sig för att låta aktivitetsersättningen rulla på utan att ta 
ut några föräldrapenningdagar. Hon och hennes man resonerade som så att 
föräldrapenningen skulle rendera mer pengar om han, som hade jobb, tog ut 
den. Själv skulle hon ha fått ut föräldrapenning på grundnivå, 180 kronor per 
dag, om hon plockat ut dagar för egen del. När hon fick sitt andra barn var 
beskedet från kassan ett annat. Det var inte möjligt att kombinera 
föräldrapenning och aktivitetsersättning. Lisa tycker att det senare beskedet 
verkar vettigare. Hon säger: ”Så tycker jag också egentligen att det borde vara. 
Jag menar, jag blev ju förvånad första gången.” (Lisa)  

Handläggarintervjuerna bekräftar bilden av att möjligheten att kombinera 
föräldrapenning och aktivitetsersättning skiftar. Medan Carin (HlCJE2)51 och 
Tommy (HlTS2) båda hävdar att det är fullt möjligt, menar Pia (HlPS1) att 
det är hennes uppgift som handläggare att utreda vem som gör vad hemma 
och hur mycket, när en person som har aktivitetsersättning får barn. Hon tar 
som exempel att det har bedömts att den som får tvillingar och tar hand om 
dem har en halv arbetsförmåga. Pia säger samtidigt att det är svårt att översätta 
det personen gör hemma med sitt barn till arbetsförmåga, och hon som 
handläggare har att bevisa att det rör sig om arbetsförmåga. Därför är det 
nästintill omöjligt att dra in aktivitetsersättningen för någon som har fått barn. 
Ilse (HlIP2) säger att hon inte är säker på svaret. Hon tror inte att 
aktivitetsersättningen kan dras in bara för att man blir förälder och tar ut 
föräldrapenning, men hon lämnar samtidigt en brasklapp och menar att hon är 
osäker.  

                                                        
50 Faktablad Handikappersättning (Försäkringskassan 2011c). Se även 50 kap. 4 – 6 § § SFB.  
51 Handläggarintervjuerna är refererade med koder. Se Bilaga 6 Intervjunyckel. 
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olika transfereringssystem varierar från 5 500 kronor till drygt 10 000 kronor 
per månad.47 

Bostadstillägget är det enskilda bidrag som är det vanligaste att ha jämte 
aktivitetsersättning bland de unga i studien. Ungefär hälften har 
bostadstillägg48 vid tiden för första intervjun, och ytterligare några har för 
avsikt att söka eller har gått från att inte ha till att ha vid andra intervjun. 
Bostadstillägg är riktat till personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning.49 
Boendekostnader och inkomster bestämmer storleken på bostadstillägget och 
som mest täcker det drygt 90 procent av boendekostnaderna. Bostadstillägget 
beräknas på hela hushållets inkomst. Det är alltså inte bara den egna 
privatekonomin som måste redovisas för kassan vid ansökan om bostadstillägg, 
utan också eventuell sammanboendes inkomst. Bostadstillägget är direkt 
anpassat för att komplettera just sjuk- och aktivitetsersättning 
(Försäkringskassan 2011b). Det finns ändå personer som inte har 
bostadstillägg, trots att de sannolikt skulle beviljas det om de ansökte. Hanna 
hade inte ansökt, när vi sågs för intervju. Lisette berättade när vi sågs första 
gången att hon planerade att göra en ansökan, men alla blanketter som ska 
fyllas i avskräcker. När vi sågs för andra gången hade hon beviljats 
bostadstillägg, men utbetalningarna hade inte fungerat smidigt. I samband 
med en flytt fick hon vänta fyra månader mellan två utbetalningar. Också Lou 
hade planer på att söka bostadstillägg för att kunna bidra till hyran och slippa 
lägga hela betalningsbördan på sin mamma. 

Jessica hade tidigare bostadstillägg, men när hennes sambo fick jobb drogs 
det in. Hon beskrev det ändå som en ekonomisk lättnad att han fick jobb. Det 
var kämpigare att få pengarna att räcka till varje månad tidigare, menade hon. 
Linn har haft bostadstillägg, men förlorade det när en granne anmälde till 
kassan att hennes kille bodde hos henne trots att han inte gjorde det. Vid tiden 
för intervjun hade han flyttat in och Linn berättade att de planerade att ansöka 
om bostadstillägg tillsammans nu, eftersom han var arbetslös. Sabina hade vid 
första intervjun både bostadstillägg och handikappersättning. När vi sågs andra 
gången berättade hon att hon inte längre hade rätt till bostadstillägg, eftersom 
hon gift sig och flyttat ihop med sin man.  

Handikappersättningen ska ersätta kostnader för läkarvård och mediciner, 
berättar Sabina. Hon är den enda av intervjupersonerna som nämner 
handikappersättning som inkomstkälla. Det utesluter inte att någon av de 
andra har handikappersättning utan att nämna det för mig. Med tanke på hur 
noggranna redogörelser jag fått av de unga ifråga om försörjning, belopp och 
varifrån de fått pengar framstår det som märkligt att bara Sabina nämner 
handikappersättning. Hennes beskrivning av ersättningsslaget stämmer väl 
överens med kassans informationsblad. Handikappersättningen ska 

                                                        
47 Båda beloppsuppgifterna härrör från intervjuer 2008. 
48 Någon av de unga säger bostadsbidrag när det sannolikt rör sig om bostadstillägg.  
49 En motsvarande variant för pensionärer finns, men den administreras av Pensionsmyndigheten. 
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47 Båda beloppsuppgifterna härrör från intervjuer 2008. 
48 Någon av de unga säger bostadsbidrag när det sannolikt rör sig om bostadstillägg.  
49 En motsvarande variant för pensionärer finns, men den administreras av Pensionsmyndigheten. 
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Som exempel nämner Lou att det känns skönt att kunna köpa hem en liter 
mjölk själv, utan att behöva be mamma om pengar. Hennes planer på att 
ansöka om bostadstillägg för att kunna betala hyra till sin mamma är ett led i 
att kunna bidra ytterligare till det gemensamma hushållet. Sandra lånar pengar 
av sina föräldrar för att få ekonomin att gå ihop och kommenterar det med 
orden ”det känns inte så bra” (Sandra). Sabina får pengar av sin mamma ibland 
för att ha råd att tanka bilen. Det rör sig om mer pengar än vad pappa vet om. 
Hon tillägger att hon ska göra en avbetalningsplan och börja betala tillbaka till 
sin mamma, för hon känner det som att hon snyltar på sina föräldrar.  

De unga som inte får hjälp av närstående kommenterar detta sällan. 
Utifrån intervjuerna i sin helhet sluter jag mig till att skälen till att inte få 
ekonomisk hjälp av föräldrar eller någon annan anhörig varierar. För Petter 
har bristen på pengar varit ett ständigt tema under uppväxten. Långt innan 
han första gången beviljades aktivitetsersättning vände han sig utan framgång 
en gång till kassan för att be om ekonomisk hjälp att skaffa en egen liten 
lägenhet. Han bodde med sin pappa ute på landet, och den ständiga kampen 
för att ta sig till och från stan och skolan, och sedermera orten han gjorde 
lumpen på, tärde på honom. Petter tänkte sig att den stress han upplevde 
skulle det ha kunnat rådas bot på genom ett eget boende som det var enkelt att 
ta sig till och från. I efterhand spekulerar han till och med i om han kanske 
inte hade blivit psykotisk om han i det tidigare skedet hade haft en egen 
lägenhet och sluppit känslan av att inte bo någonstans. Inte heller Belinda får 
någon ekonomisk hjälp av närstående. För henne är frånvaron av ekonomisk 
hjälp från familjen en logisk konsekvens av att hon inte får något som helst 
stöd från anhöriga: ”Det är väl det som är det speciella med min situation att 
jag varken har stöd från vänner eller familj.” (Belinda).  

Vid sidan av kompletterande inkomster från transfereringssystemen och lån 
och gåvor från det privata nätverket nämns lön som en parallell inkomstkälla. 
Jill kombinerar deltidslön med partiell aktivitetsersättning (se även 5.2.1 
Aktivitetsersättningens storlek). John resonerar om att kombinera lön och 
aktivitetsersättning men ser inga praktiska möjligheter för egen del. Han hade 
gärna arbetat deltid, men det finns inga sådana tjänster på arbetsmarknaden, 
menar han. Även Sandra spekulerar i att kombinera aktivitetsersättning och 
lön, men ekonomiskt hade hon inte tjänat något på att ta ett deltidsjobb. 
Marginaleffekterna hade blivit för stora. 

Ingen av de unga intervjuade som får ekonomisk hjälp av närstående 
beskriver att de är helt bekväma med situationen. Däremot känner sig flera av 
dem påtagligt obekväma med att vara ekonomiskt beroende av sina föräldrar. 
Att tjäna pengar genom lönearbete är ständigt närvarande som tanke och 
dröm. I realiteten är det däremot få som kompletterar sin aktivitetsersättning 
med lön. 
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Linns redogörelse för hur hon uppmanades att använda föräldrapenningen 
som försörjning innan hon ansökte om aktivitetsersättning är ett annat 
exempel på att regeltillämpningen skiftar ifråga om möjligheten att kombinera 
aktivitetsersättning med föräldrapenning. Motiveringen från Försäkrings-
kassans sida var att eftersom hon kunde ta hand om sitt barn, så kunde hon 
inte vara helt arbetsoförmögen. Resonemangen om hur föräldraskap påverkar  
försörjningsaspekten i aktivitetsersättningen återkommer i kapitel 9 Reglernas 
funktion. 

5.2.3 Gåvor, lön, lån 
De rapporter som tidigare refererats i det här kapitlet och som ger oss en 
övergripande uppfattning om vad som kännetecknar den totala gruppen unga 
förtidspensionärer har det välfärdsstatliga systemet och dess funktionssätt som 
sin utgångspunkt, inte de ungas horisont. Därför har rapporterna, publicerade 
av företrädesvis Inspektionen för socialförsäkring och Försäkringskassan, inte 
undersökt en sådan aspekt av försörjningsfrågan för unga förtidspensionärer 
som det privata nätverket. I den här avhandlingen, där de ungas egen 
utkikspunkt utgör grundval, framkommer att det välfärdsstatliga systemet som 
har till syfte att ge ekonomisk trygghet upplevs som långt ifrån tillräckligt för 
alla. Hälften av de unga uppger att de får ekonomisk hjälp av någon 
närstående, medan hälften uppger att de inte får ekonomisk hjälp av 
närstående. På vilket sätt de får hjälp skiftar. Jag kan konstatera att tillgång till, 
eller avsaknad av, ett privat nätverk påverkar försörjningssituationen. 

John berättar att han regelbundet lånar av sin pappa. Tidigare har han 
också lånat av vänner för att få sin ekonomi att gå ihop. Hanna får ibland 
ekonomisk hjälp av sin pappa men berättar också att hon bor tillsammans med 
sin sambo i hans hus. När hon flyttade in upprättade de ett hyreskontrakt där 
de kom överens om att hon skulle betala 1500 kronor i månaden i hyra till 
honom. Numera är inte kontraktet särskilt viktigt, men för henne känns det 
ändå angeläget. Hon säger: ”Jag vill ändå att det ska vara rätt.” (Hanna) 

Vid första intervjun berättar Lisette att hon ibland lånar pengar av föräldrar 
och syskon. När vi ses andra gången får hon inte längre någon ekonomisk 
hjälp av närstående. Hon berättar att hon har sålt lägenheten hon bodde i 
tidigare och flyttat till en hyresrätt för att kunna betala tillbaka de pengar hon 
lånat av sin mamma. Lägenheten hade varit Lisettes mormors, och hon 
flyttade in när mormodern flyttade till ett äldreboende. Lisette lånade då av sin 
mormor och när mormodern sedan dog stod Lisette istället i skuld till sin 
mamma. Det känns som en lättnad att vara av med skulden till mamma, säger 
Lisette (se även 5.2.1 Aktivitetsersättningens storlek). Lou har flyttat hem till 
sin mamma efter att ha bott i egen lägenhet något år, när vi ses för intervju. 
Hon beskriver det som att hon känner sig som en egen person igen sedan hon 
beviljats aktivitetsersättning. Hon tycker att hon återfått mycket av sin 
självkänsla. ”Jag kan, du vet, tillföra någonting till vårt hushåll, istället för att 
jag känner mig som en snyltare liksom.” (Lou) 
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ersättningsperioder som började 1999 med de som började 2006 har andelen 
arbetslösa stigit från 11 till 27 procent, bland dem som lämnade ersättningen 
inom två år.  

Tidigare forskning har ännu inte belyst avslagsfrågan i någon större 
utsträckning. I en rapport från Inspektionen för socialförsäkring (ISF, 2013a) 
konstateras att 17 procent av ansökningarna om aktivitetsersättning avslogs 
2011. Av det analyserade materialet framgår inte hur stor andel av avslagen 
som rörde förstagångsansökningar och hur stor andel som rörde 
omansökningar, men i rapporten görs antagandet att de flesta av 
avslagsärendena utgörs av förstagångsansökningar (ibid. s. 53). I min 
undersökning ingår bara ärenden som en gång beviljats aktivitetsersättning. 
De som vid en första ansökan blev nekade ingår alltså inte i urvalsgruppen, 
däremot finns bland de unga intervjuade exempel på sådana som blivit nekade 
en ny period med aktivitetsersättning. Ett rimligt antagande är att 2008 års 
regeländringar, som innebar att kriterierna för att kvalificera sig för ersättning 
skärptes, gjort att avslagsfrekvensen stigit de senaste fem åren. Forskning om 
hur 2008 års regeländringar påverkat handläggarnas sätt att bedöma rätten till 
aktivitetsersättning saknas.  

Undergruppen med ångest- och depressionsdiagnoser utmärker sig bland 
de unga som gått från aktivitetsersättning till sjukersättning och som har en 
psykiatrisk diagnos på sitt läkarintyg (Försäkringskassan, 2012d s. 82). 
Ångest- och depressionsdiagnoserna är vanligare bland de unga 
förtidspensionärer som inte går över i sjukersättning när de fyller 30 än bland 
de som beviljas. Det omvända gäller för gruppen med psykiatriska diagnoser 
betraktad som helhet. Bland dem är det vanligare att gå över i sjukersättning 
än att inte göra det. Detta mönster är ännu inte undersökt. Närmar vi oss 
mönstret deduktivt vore två sorters förklaringar tänkbara. En är att bland dem 
med en ångest- eller depressionsdiagnos lämnar fler aktivitetsersättning för 
försörjning via lönearbete än via sjukersättning. En annan möjlig förklaring är 
att de med en ångest- eller depressionsdiagnos får avslag på sin ansökan om 
sjukersättning i högre utsträckning än de beviljas. Det första alternativet kan 
tolkas som ett frivilligt lämnande av sjukförsäkringen, det andra som ett 
ofrivilligt. 

5.3.1 Ersättningsperioden 
Nästan alla, 16 av 17, unga intervjuade har erfarenhet av att lämna in ansökan 
om aktivitetsersättning fler än en gång. Omansökan förknippas för de unga 
med oro. Även de som tror att de också fortsättningsvis kommer att bedömas 
ha rätt till aktivitetsersättning menar att de aldrig kan känna sig helt säkra. 
Risken att få avslag finns. Med den följer risken att stå utan försörjning när 
den innevarande perioden löper ut. Att få tid hos läkare för att kunna lämna in 
sitt läkarintyg i tid, att fylla i alla blanketter rätt och att hålla reda på när den 
innestående perioden är på väg att löpa ut är svårigheter som hänger ihop med 
en omansökan. Oavsett om man har tyckt att pappersexercisen varit 
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5.3 Utträde 
Unga förtidspensionärer tror i högre grad än äldre förtidspensionärer på ökad 
arbetsförmåga i framtiden (Försäkringskassan, 2010 s. 32). Förtidspensionärer 
med ångest- och depressionsdiagnoser har dessutom ungefär dubbelt så hög 
benägenhet att tro på ökad framtida arbetsförmåga än dem med 
muskoskeletala diagnoser (Försäkringskassan, 2010 s. 32). Vad som i 
föreliggande avhandling tolkas som en kollektiv jobbdröm, närvarande i 
intervjuerna med samtliga unga, är sannolikt delvis betingad av att gruppen 
unga förtidspensionärer med psykiatriska diagnoser tror att den egna 
arbetsförmågan kommer att förbättras i framtiden. De hyser förhoppningar 
om att en återvunnen arbetsförmåga kommer att generera lön från arbete. De 
ungas tro på framtida arbetsförmåga och den jobbdröm de när speglas däremot 
inte i den bild som tonar fram i de undersökningar som belyst 
utträdesprocesserna. Av dem framgår att de flesta av de unga som en gång 
beviljas aktivitetsersättning har kvar ersättningen under lång tid och många går 
över i sjukersättning när de fyller 30 år (Försäkringskassan, 2007g, 2012d). De 
inlåsningseffekter som statsmakterna ville få bukt med i och med reformen 
2003 verkar finnas kvar i det nya systemet. 

Givet att många av dem som en gång blir förtidspensionärer aldrig 
kommer (tillbaka) till arbetslivet, hur ser det då ut för den minoritet som 
faktiskt lämnar sjukförsäkringen? Hur försörjer de sig när de har lämnat 
aktivitetsersättning bakom sig? Eftersom flera av dem inte har hunnit 
kvalificera sig för ersättning från de allmänna försäkringarna låter de sig inte 
följas i offentliga register (ISF, 2011c s. 52). De få studier som finns vilar på 
bearbetningar av Försäkringskassans egen statistik52.  

Ett vid en första anblick förvånande resultat är att fler och fler av dem som 
har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga hade lämnat 
ersättningen för jobb, sett över mätperioden 1996 till 2006 (ISF, 2011c). 25 av 
100 som lämnade ersättningen inom två år var anställda 1999. Motsvarande 
siffra 2006 var 36 av 100 (ibid. s. 54). Andelen som har jobb efter att de 
lämnat aktivitetsersättning ökar dessutom med antalet år med ersättning. 
Mönstret förklaras av att många av dem som har haft aktivitetsersättning 
under lång tid senare får ett subventionerat jobb via Arbetsförmedlingen (ibid. 
s 53). Det är alltså inte så att sannolikheten att få en anställning på den öppna 
arbetsmarknaden ökar med tiden i ersättning. Samtidigt som fler och fler 
lämnar aktivitetsersättningen för jobb är en parallell tendens att fler och fler av 
dem som lämnat aktivitetsersättningen skrivs in på Arbetsförmedlingen som 
arbetslösa (ISF, 2011c). Den ökningen är kraftig. Jämför vi de 

                                                        
52 Vägen tillbaka – en beskrivande studie av flödet ut från sjuk- och aktivitetsersättning (Försäkringskassan, 
2007g), Unga med aktivitetsersättning. Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsakerna till utvecklingen 
(ISF, 2011c) och Tio år med aktivitetsersättning. En studie av situationen för unga med aktivitetsersättning 
på grund av nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan, 2012d) är de tre undersökningarna som åsyftas.  
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52 Vägen tillbaka – en beskrivande studie av flödet ut från sjuk- och aktivitetsersättning (Försäkringskassan, 
2007g), Unga med aktivitetsersättning. Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsakerna till utvecklingen 
(ISF, 2011c) och Tio år med aktivitetsersättning. En studie av situationen för unga med aktivitetsersättning 
på grund av nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan, 2012d) är de tre undersökningarna som åsyftas.  
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beskeden här. Sen vet jag inte, ibland, tänker man ’Gör man likadant i 
hela landet?’. (HlAL1) 

 

Handläggare Ann har rätt i sin spekulation. Intervjuerna med de unga 
bekräftar att omansökan hanteras olika av skilda handläggare runt om på olika 
kassakontor. Ella har blivit informerad om att direktiven förändrats och att det 
numera är upp till henne att hålla reda på när det är dags att lämna in 
omansökan. Hon tillägger att hennes handläggare ändå brukar ringa och 
påminna henne. Linns läkare informerade henne om att hon skulle lämna in 
omansökan fyra månader innan innevarande period var slut för att undvika att 
stå utan aktivitetsersättning under tiden hennes omansökan handlades, men 
när Linn ansökte om aktivitetsersättning senaste gången fick hon besked om 
att hon var ute i alltför god tid.  

Den enda av de unga intervjuade som har fått avslag på en omansökan om 
aktivitetsersättning är Petter. När vi ses för intervju i andra omgången närmar 
sig hans innevarande period slutet, och han har planer på att kombinera halv 
aktivitetsersättning med studiemedel för att studera på halvfart. När jag 
intervjuar Petters handläggare Ilse senare berättar hon att han har fått avslag 
på sin ansökan om halv aktivitetsersättning. Ilses resonemang ger viss inblick i 
motiven bakom avslaget och kan sammanfattas med att Petter dels var alltför 
svår att bedöma, dels var alltför aktiv. Eftersom Petter inte kommenterat den 
ansökan han lämnade in och fick avslag på är det oklart vilken 
försörjningskälla som efterträtt aktivitetsersättning för hans del. Hans version 
av hur det gick till när han nekades aktivitetsersättning saknas således också. 
Senare i avhandlingen, i kapitel 9 Reglernas funktion, återkommer jag till de 
skäl till avslaget som Ilse anför. 

 
5.3.2 Den övre åldersgränsen  
Den som har aktivitetsersättning vid 29 års ålder har det alldeles säkert inte 
längre vid 30 år fyllda. Att passera 30-årsgränsen har en mycket konkret 
betydelse för unga med aktivitetsersättning, sett ur en försörjningshorisont. Då 
om inte förr upphör pengarna från aktivitetsersättning att ticka in på kontot. 
Därtill innebär tanken på att fylla 30 år oro och ovisshet för framtida 
försörjning. För den person vars hälsoläge inte förbättrats blir den naturliga 
strategin att ansöka om sjukersättning. Utöver den ovissa väntan på beslut om 
bifall eller avslag på en sådan ansökan så förknippas passerandet av den övre 
åldersgränsen med en mindre hoppfull framtidsprognos beträffande 
möjligheten att en gång få ett lönearbete. Flera av dem som börjar närma sig 
30-årsdagen menar att det kommer bli svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden 
när permanent sjukersättning en gång beviljats. 30-årsgränsen har för många 
övertoner av det definitiva utträde från arbetsmarknaden som man för allt i 
världen vill distansera sig från. Den möjlighet att ekonomiskt sponsra 
aktiviteter som handläggarna har till sitt förfogande i aktivitetsersättning 
försvinner vid den övre åldersgränsen. Målet om återgång i arbete är mer eller 

96 

komplicerad eller inte så är möjligheten att fråga någon på Försäkringskassan 
betydelsefull. Sabina kommenterar ansökningsproceduren: 
 

Man ska skriva varför man inte kan jobba och vad det beror på och 
allting och det bästa är att kolla läkarintyget så det är, för det är inte lätt 
(SKRATT), men jag får hjälp av Försäkringskassan. Det är skönt. 
(Sabina) 

 

Sabina beskriver omansökan som ett stressmoment. Även om hon tror att hon 
kommer att beviljas aktivitetsersättning också fortsättningsvis gör osäkerheten 
om framtida försörjning sig påmind varje gång blankett och läkarintyg lämnas 
in i samband med att innevarande period är på väg att löpa ut. Ett annat 
orosmoln är risken att hamna mellan ersättningsperioder och stå utan inkomst 
under några månader. Siri berättar också att omansökan alltid är förenad med 
stress. Försäkringskassan har skickat hem papper när det har varit dags för 
henne att komma in med omansökan, men det har inte alltid varit enkelt att få 
tid hos läkare för att få sitt läkarintyg uppdaterat. Tidigare har det varit struligt 
med utbetalningarna och hon har inte fått pengarna från Försäkringskassan 
insatta på kontot i tid, men numera kommer de punktligt varje månad.  

För handläggarna har proceduren för omansökan förändrats. Direktivet var 
tidigare att informera den försäkrade om möjligheten att ansöka om en ny 
period i god tid innan den innevarande löpte ut. Numera ska handläggarna 
inte uppmana någon att söka. Handläggare Ann kommenterar skiftet: 
 

Man kan säga att längre tillbaka då skickade man ju ut brev att nu går 
din ersättning ut snart, tänk på att du ska söka ny. Det gör man ju inte 
mer, för man ska ju inte uppmana någon att söka. Det är ju många som 
är vana vid det eller vet att det ska komma ett brev och de blir lite 
besvikna då när ersättningen kan dras in. (HlAL1) 

 

Det nya direktivet har fått till konsekvens att människor, som varit vana vid att 
bli upplysta om möjligheten att söka om en ny period när den gamla närmat 
sig sitt slut, har blivit abrupt medvetna om att det numera är deras egen 
skyldighet att lämna in sin omansökan. Risken att stå utan försörjning 
eftersom ansökan om en ny ersättningsperiod inte lämnats in i god tid innan 
den förra löper ut har ökat. Ann spekulerar i om praxis verkligen kommer följa 
direktivet, om alla handläggare kommer att göra likadant: 
 

Jag tror ju att på sikt så blir det ju att vi ändå muntligen kommer att 
informera om det i samband med våra samtal. Men inget det här med att 
man meddelar med brev, det blir det inte. Åtminstone har vi fått de 
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människor har, så att de får lite hjälp att få igång ett liv liksom. Så kan 
man dra sitt strå till stacken. (John) 

 

För honom är inte den egna åldern avgörande. Han förutsätter att han 
kommer att kunna få hjälp, också om han på sin 30-årsdag fortfarande inte 
försörjer sig via lönearbete. För John går en skiljelinje mellan att som han ser 
det få samhällets stöd tillbaka till ett liv och att bli förtidspensionär. John har 
uppfattat förtidspension och aktivitetsersättning som två helt skilda saker, men 
att 30-årsgränsen innebär att möjligheten till aktivitetsersättning försvinner är 
han sannolikt inte medveten om.  

5.3.3 Föräldrapenning, studiemedel, lön, sjukersättning 
4 av de 17 unga intervjuade har erfarenhet av att helt lämna 
aktivitetsersättning för annan försörjning. Lisa hade redan när vi sågs i första 
intervjuomgången lämnat aktivitetsersättning och försörjde sig på 
föräldrapenning. Av de resterande tre hade utträdet skett mellan de båda 
intervjuomgångarna. John och Emelie hade lämnat aktivitetsersättningen för 
utbildning och försörjning via studiemedel. Lisette hade beviljats 
sjukersättning.  

Handläggare Carin beskriver Emelies ärende med ordet ”solskenshistoria” 
(HlCJE2). Emelie berättade när vi sågs för en första intervju 2008 om en 
jobbdröm. Hon hade redan då konkreta planer för hur den skulle bli 
verklighet. Hon ville arbeta inom vården och hade sökt information om en 
utbildning till behandlingsassistent som hon tyckte verkade intressant. Vid 
vårt möte två år senare hade Emelie tagit konkreta steg för att förverkliga sin 
dröm. Hon hade slagit tankarna om att bli behandlingsassistent ur hågen men 
läste till undersköterska vid Komvux. I början av utbildningstiden hade hon 
kvar sin aktivitetsersättning, men efter tre månader upphörde ersättningen och 
när vi sågs försörjde sig Emelie på studiemedel från Centrala 
studiestödsnämnden, CSN. Hon hade också hunnit sommarjobba på ett 
äldreboende. Emelie beskriver hur hon hade tänkt sig att vägen från 
aktivitetsersättning till självförsörjning skulle gå snabbare. När hon ville 
påbörja utbildningen till undersköterska var det Carin som föreslog henne att 
vänta. I efterhand är Emelie glad att hon lydde rådet och väntade. Emelie såg 
fram emot att få tjäna egna pengar, och i mejlkorrespondens några månader 
efter vårt andra möte skrev Emelie att hon nyligen fått ett halvårsvikariat som 
undersköterska, efter en tid som timvikarie.  

John hade också lämnat aktivitetsersättningen när vi sågs för en andra 
intervju. Han studerade vid universitetet och försörjde sig på studiemedel. 
Han tycker det utbildningsprogram han går är allmänbildande, men 
utbildningen tar tid och istället för att kunna försörja sig via lönearbete tvingas 
han låna pengar. Han saknar vad han själv kallar ”ekonomisk stabilitet” och 
tycker inte att han har fått möjlighet att med stöd från Försäkringskassan slå 
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mindre närvarande i handläggningen av varje enskilt ärende hela tiden, men 
möjligheten att förlänga fristen för den enskilda finns trots allt som ett 
alternativ fram tills personen fyller 30 år. Att fylla 30 år är också att passera 
den gräns som i de reglerande texterna definieras som övre åldersgräns för den 
särskilt prioriterade gruppen unga. Den kärnregel som innebär att 30-års- 
gränsen är den övre åldersgränsen för aktivitetsersättning är känd för de flesta 
unga, och de allra flesta betraktar den också som en skarp skiljelinje men inte 
alla.  

Flera av de intervjuade uttrycker att om de inte har börjat jobba innan dess 
är risken påtaglig att de aldrig kommer att göra det. Jannas resonemang om 
30-årsgränsen vittnar om den slutgiltiga innebörd den har för många av de 
unga intervjuade: ”Ja det blir ju svårare att komma ut på arbetsmarknaden med 
sjukersättningen. Det är kanske nu man måste ta tag i det.” (Janna) 

Jannas uttalande speglar främst att hon ser en distinkt skillnad mellan 
aktivitetsersättning och sjukersättning och att hon tror att det kommer att bli 
svårare att komma ut på arbetsmarknaden om hon en gång beviljas 
sjukersättning. Hon tvivlar inte på att hon ska kunna lönearbeta i framtiden 
men konstaterar att det sannolikt blir svårare ju längre tiden går. Citatet 
reflekterar också en tro på att hon själv har möjlighet att förändra sin situation. 
Samtidigt tyder inget i den fortsatta intervjun på att Janna har några verkliga 
planer på vad hon ska kunna förändra för att uppnå drömmen om att försörja 
sig via lönearbete. Janna uttrycker sig inte i termer av vanmakt. Ändå tolkar 
jag frånvaron av strategier för hur drömmen ska uppnås som att Janna inte 
själv ser det som att hon förfogar över några verktyg för att kunna realisera sin 
jobbdröm. Hon närmar sig ofrånkomligen den övre åldersgräns som för henne 
framstår som en skiljelinje. Att passera den skiljelinjen och fortfarande vara 
förtidspensionär är att få sin aktivitetsersättning utbytt till sjukersättning, och 
steget mellan sjukersättning och arbetsmarknad är enligt Janna längre än 
steget mellan aktivitetsersättning och arbetsmarknad.  

John är ett undantag i det att han visserligen känner till 30-årsgränsen men 
inte vet vilka regler som gäller för den som fyllt 30 år och fortfarande är kvar i 
sjukförsäkringen och följaktligen inte oroar sig för att fylla 30 år.  
 

Alltså man vill ju inte bli förtidspensionerad, det är ju bara det liksom 
(SKRATT). För att då försvinner ju alla möjligheter. Jag menar, det 
spelar ju ingen roll om jag håller på och kruxar till jag är trettiofem. Bara 
jag får chansen att komma tillbaka till ett liv. För jag tror inte det är 
många som vill gå och inte göra någonting, för man blir ju inte friskare 
av det liksom. Man vill alltid ha möjlighet att komma tillbaka till 
samhället på rätt sätt, det gynnar en själv. Jag tycker att 
aktivitetsersättningen handlar om att man tar kanske en lite 
långsammare väg, men att man kommer tillbaka till samhället. Om vi 
tar de här individerna som har en svaghet då, som kanske inte alla 
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mindre närvarande i handläggningen av varje enskilt ärende hela tiden, men 
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jag får chansen att komma tillbaka till ett liv. För jag tror inte det är 
många som vill gå och inte göra någonting, för man blir ju inte friskare 
av det liksom. Man vill alltid ha möjlighet att komma tillbaka till 
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försörjning via arbete finns förvisso med som symboliskt cement i samtliga 
ärenden, men detta mål framstår som mer fjärran för handläggarna än för de 
unga. 

Trots att den vanligaste vägen in i aktivitetsersättning bland de unga 
intervjuade går via sjukskrivning, så hakar socialbidraget i 
aktivitetsersättningen på flera sätt. Ett sätt är när socialbidrag står för 
försörjningen i glappet mellan att ha lämnat in ansökan om 
aktivitetsersättning och få sin ansökan beviljad och pengar insatta på sitt 
konto. Ett annat sätt är som försörjningskälla för personer som träder in i 
aktivitetsersättning efter en tid som sjukskrivna, när sjukskrivning inte har 
genererat någon sjukpenning. För personer som sjukskrivits utan att ha en 
sjukpenninggrundande inkomst renderar inte sjukskrivning inkomst från 
sjukförsäkringen. En konsekvens av detta förhållande är att socialbidrag stått 
för försörjningen också för somliga av dem som innan de trädde in i 
aktivitetsersättning hade fått sin arbetsoförmåga klassificerad som medicinsk i 
och med att de sjukskrivits.  

Även när sjukpenning tidigare har stått för försörjningen har inträdet i 
aktivitetsersättning ofta lett till garantiersättning, eftersom den 
sjukpenninggrundande inkomst som sjukpenningen byggde på var så låg att 
den inte kvalificerade för ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. Förvisso 
tillhör både aktivitetsersättningens inkomstrelaterade del och dess 
garantiersättning de sociala försäkringarna. Den inkomstbortfallsprincip som 
är socialförsäkringarnas kungstanke är emellertid inte relevant för de många 
unga som tillerkänts rätten till försörjning genom sjukförsäkringen men som 
saknar tillräcklig erfarenhet av lönearbete för att kvalificera sig för 
inkomstrelaterad ersättning.  

Inträdet i aktivitetsersättning kan innebära mer pengar att röra sig med än 
innan, eller mindre. Vanligen rör det sig om små inkomster och ännu mindre 
skillnader, oavsett vilken försörjningsform inträdet skedde från. Ser vi till den 
vanliga vägen från försörjning via socialbidrag till försörjning via 
aktivitetsersättning framstår möjligheten att planera sin privatekonomi för 
minst ett år framöver som viktigare än den ökade inkomsten. Istället för att 
behöva redovisa sina utgifter för en socialsekreterare förfogar den som beviljats 
aktivitetsersättning själv över sina inkomster. Ett möjligt sätt att tolka 
övergången från en tillvaro med socialbidrag till en tillvaro med 
aktivitetsersättning är att se den som en resa från kategorin ovärdiga fattiga till 
kategorin värdiga. Försörjning via sjukförsäkringen borgar för att skälet till 
arbetsoförmågan har bedömts som legitimt. Samtidigt är ofta 
inkomstförändringen i realiteten liten, eftersom aktivitetsersättning utgår med 
garantibelopp. 

Om tillvaron för dem som försörjer sig på aktivitetsersättning präglas av 
ekonomisk stabilitet så kännetecknar ekonomisk instabilitet livssituationen för 
dem som lämnar ersättningen. Oavsett om steget ut ur ersättning är resultat av 
att de inte lämnar in någon ansökan om fortsatt aktivitetsersättning, får avslag 
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in på en väg som kan leda honom mot självförsörjning. ”Jag har ju aldrig känt 
att det finns någon riktig plan och jag har aldrig känt att de tar vad jag säger 
på allvar.” (John 2). Handläggare Carins version av gången i Johns ärende, 
inklusive utträdet, motsäger inte Johns men ger en delvis annorlunda bild. 
Hon menar att John varit initiativrik under de år han har levt på 
aktivitetsersättning. Hon har som handläggare försökt vara följsam och bejaka 
hans idéer om aktiviteter och underlätta för honom att till exempel kombinera 
jobb utomlands och studier med ersättning på deltid. Några av de förslag John 
har gett har enligt Carin inte kunnat förverkligas även om hon försökt tänja på 
regelverkets gränser. Jag tolkar Johns upplevelse av att sakna ekonomisk 
stabilitet som en oväntad och olycklig konsekvens av att handläggare Carin 
försökt att enligt de reglerande texternas intentioner låta John själv ha stort 
inflytande över ärendeplaneringen. En annan nyckel till förståelse av Johns 
ärende återfinns i gränsdragningen mellan vad som är en av kassan 
sanktionerad väg mot arbete och inte, med andra ord vad som kvalificerar sig 
som aktivitet och vad som inte gör det. John har efterfrågat yoga och 
meditation eftersom han tror det skulle bidra till att han närmade sig 
arbetsmarknaden, men han har inte fått det beviljat. I nästa kapitel, 6 
Aktiviteter, diskuterar jag vidare vad som är en aktivitet i aktivitetsersättning.  

5.4 Aktivitetsersättning, övergående ekonomisk 
stabilitet 
Hur kan då försörjningsaspekten i aktivitetsersättning sammanfattas med 
utgångspunkt i en analys av hela det empiriska materialet? Sett som en del i ett 
förlopp, där tiden innan aktivitetsersättning följs av en tid med 
aktivitetsersättning och ett utträde ur densamma, framstår livet med 
aktivitetsersättning som en tid av övergående ekonomisk stabilitet. Systemet är 
konstruerat så att unga förtidspensionärer för det första måste ansöka om en 
ny period senast tre år efter att de beviljades ersättningen och för det andra 
faller utanför personkretsen den dag de fyller 30 år. Tiden med 
aktivitetsersättning är därför alltid övergående och aldrig bestående.  

Spjälkas ovanstående tolkning framträder de båda aktörsgruppernas syn på 
försörjningsaspekten av aktivitetsersättning som distinkt åtskild i ett avseende. 
De unga betraktar aktivitetsersättning som en tillfällig försörjningskälla, i 
väntan på att som John säger ”få igång ett liv” (John 2) där lön från arbete står 
för försörjningen. För de unga framstår framtiden som mer eller mindre ljus 
när det gäller möjligheten att kunna komma ut på arbetsmarknaden. 
Handläggarna däremot vet av erfarenhet att få av de unga som en gång 
beviljats aktivitetsersättning någonsin lämnar sjukförsäkringen och försörjer sig 
på lön från arbete. För handläggarna framstår inkomster via sjukförsäkringen – 
oavsett om programmet ifråga heter aktivitetsersättning, sjukersättning eller 
något annat – snarare som en permanent försörjningskälla. Målet om 
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6 AKTIVITETER 

Aktiviteter, som det andra av två svar på frågan: ”Om vad förhandlas i 
aktivitetsersättningens praktik?” tillika ett av aktivitetsersättningens 
tvillingmål, är ämnet för det här kapitlet. Frågorna ”Vad består aktiviteterna 
av?” och ”Vad syftar aktiviteterna till?” besvaras empiriskt med intervjuerna 
som bas. Jag identifierar operationaliserade varianter av det övergripande målet 
om försörjning via lönearbete. I görandet av aktivitetsersättning har det 
övergripande målet brutits ned till mindre beståndsdelar, alternativa mål som 
syftar till att de unga exempelvis ska må bättre, fungera i ett socialt 
sammanhang och stärka sin fysiska och psykiska kapacitet.  

Kapitlet inleds med en tablå över de unga intervjuade och vilka sorters 
aktiviteter de deltagit i. 

 
Tablå 2. Aktiviteter  
Intervjuperson Aktiviteter 
Petter dagverksamhet, idrott, kurser, arbetslivspraktik 
Janna idrott, kurser, arbetslivspraktik, 
Jill dagverksamhet, idrott, kurser arbetspraktik 
John idrott, kurser 
Jessica idrott, kurser 
Hanna dagverksamhet, kurser, arbetspraktik 
Belinda idrott, kurser, arbetspraktik 
Lisette dagverksamhet, arbetspraktik 
Lisa Kurser 
Emelie dagverksamhet, kurser, arbetspraktik 
Lou Idrott 
Sandra Arbetspraktik 
Sabina dagverksamhet, idrott, kurser 
Ella idrott, kurser, arbetspraktik 
Paul idrott, arbetspraktik 
Siri - 
Linn - 
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på en sådan ansökan, får sin ersättning indragen eller fyller 30 år så 
representerar övergången från aktivitetsersättning till något ofta okänt en risk 
att stå utan försörjning för de unga i studien. Oron för att klara 
privatekonomin när aktivitetsersättning inte längre står för försörjningen är 
påtaglig. Ser vi till de tre unga som faktiskt, helt eller delvis, har bytt 
aktivitetsersättning mot studier och studielån och studiebidrag eller arbete och 
lön är en mer eller mindre skräddarsydd övergång utmärkande för dem. De 
har samtliga erfarenheter av smidiga övergångar från aktivitetsersättning till 
studier eller jobb, men ingen av dem går från aktivitetsersättning till en fast 
anställning och heltidslön. Att lämna ersättningen för att försörja sig via 
lönearbete är de facto ett högriskprojekt, i privatekonomiskt hänseende. Även 
om steget ut ur aktivitetsersättning underlättas av att det finns en 
förtroendefull relation mellan handläggare och ung så är denna relation ingen 
buffert mot att stå utan försörjning när väl steget är taget. Att lita på sin 
handläggare ökar sannolikt chanserna att lämna aktivitetsersättning för studier 
eller lönearbete. Därmed inte sagt att försörjningssituationen för den enskilda 
blir mer stabil. 

Försörjningsaspekten är den avgjort viktigaste aspekten av 
aktivitetsersättning, om vi utgår från intervjuerna. Ser vi till de ungas och till 
handläggarnas resonemang är aktivitetsersättningens centrala funktion att 
ekonomiskt skydda individen, medan främjandet av arbetsförmågan är dess 
andra funktion. I de reglerande texterna har denna senare funktion emellertid 
fått en allt mer framträdande position. Rätten att delta i aktiviteter, som skrevs 
in i lagen i och med 2003 års reform är en tydlig manifestation av 
aktiviteternas allt mer framskjutna ställning. Aktiviteterna spelar emellertid 
inte en lika framträdande roll i intervjuerna med unga och handläggare som 
försörjning gör. Visst finns aktiviteterna med i intervjuerna. De finns med i 
form av tal om träningskort på Friskis och Svettis, Komvuxkurser och praktik i 
äldreomsorgen, men till skillnad från försörjningsfrågan är aktiviteterna inte 
ett ständigt tema för alla intervjuade. Däremot finns de latent i de drömmar 
om att en gång kunna arbeta som de unga har och i handläggarnas tankar om 
vikten av att ha sysselsättning och ett socialt sammanhang. Det är om 
aktiviteterna nästa kapitel handlar. 
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på en sådan ansökan, får sin ersättning indragen eller fyller 30 år så 
representerar övergången från aktivitetsersättning till något ofta okänt en risk 
att stå utan försörjning för de unga i studien. Oron för att klara 
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lön är en mer eller mindre skräddarsydd övergång utmärkande för dem. De 
har samtliga erfarenheter av smidiga övergångar från aktivitetsersättning till 
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in i lagen i och med 2003 års reform är en tydlig manifestation av 
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vikten av att ha sysselsättning och ett socialt sammanhang. Det är om 
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deltagit i någon form av aktiviteter. En möjlig förklaring till detta är att 
kontakten med kassan är central för huruvida aktiviteter ska komma till stånd. 
Personer som har en etablerad kontakt med sin handläggare på kassan har för 
det första varit mer benägna att delta i intervjuundersökningen och för det 
andra sannolikt känt till sin rätt till aktivitet och nyttjat den.  

Innan jag presenterar de olika aktiviteterna, med utgångspunkt i hur de 
beskrivits i intervjuerna, diskuterar jag hur paraplyuttrycket arbetslivsinriktad 
rehabilitering förhåller sig till begreppet aktivitet i de reglerande texterna.  

6.1.1 Aktiviteterna och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen  
Till att börja med finns ingen enhetlig definition av begreppet rehabilitering 
(Lindqvist, 1995). I praktiken skiljs mellan fyra olika typer. Vid sidan av den 
arbetslivsinriktade finns medicinsk, psykologisk och social rehabilitering. 
Olika aktörer arbetar utifrån sina definitioner (ibid. s. 25), och redan detta 
faktum gör att rehabilitering förknippas med olika strategier i olika delar av 
välfärdsstaten. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen byggdes i Sverige upp 
under 1960-talet i anslutning till arbetsförmedlingarna (ibid.). Sedan början av 
2000-talet sker den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ofta i samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (Arbetsförmedlingen & 
Försäkringskassan, 2011a). Det är alltså den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringens förhållande till aktiviteterna i aktivitetsersättning som 
diskuteras nedan. Samtidigt hävdar jag att rehabiliteringsbegreppets skiftande 
innebörder bidrar till att göra gränserna mellan aktivitet och arbetslivsinriktad 
rehabilitering till ett tema för förhandling. 

I den vägledning handläggarna använder sig av när de handlägger 
aktiviteter refereras till lagtexten (Försäkringskassan, 2007e), men det ges 
också fallbeskrivningar som illustrerar exempel på vad som avses med aktivitet. 
Parallellt med typexempel på aktiviteter påminns handläggarna i vägledningen 
om att aktiviteterna måste vara individuellt anpassade: ”Vad som är en lämplig 
aktivitet för en person kan därför framstå som olämpligt för en annan.” (ibid. 
s. 70). Någon enhetlig och tydlig definition på, eller lista över, vad som är 
aktiviteter finns inte i vägledningen.  

En distinktion som skrivs ut är den mellan arbetslivsinriktad rehabilitering 
och aktivitet. Med hänvisning till både propositionen (Prop. 2000/01:96, 2001 
s. 181) och lagen (29 kap. 2 § SFB) konstateras att aktivitet är något annat än 
arbetslivsinriktad aktivitet. Det står: 
 

Aktiviteterna har till syfte att öka förutsättningarna för att förbättra 
arbetsförmågan. Detta utgör således en skillnad mot arbetslivsinriktad 
rehabilitering vars syfte är att den som drabbats av sjukdom ska få 
tillbaka sin arbetsförmåga och sina förutsättningar att försörja sig själv 
genom förvärvsarbete. (Försäkringskassan, 2007e s. 69f) 
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6.1 Rätten till aktivitet 
Personer som beviljas aktivitetsersättning har rätt att delta i aktivitet. 
Försäkringskassan har enligt lagen ett långtgående ansvar för att se till att 
aktiviteten i fråga blir av och att personen verkligen deltar.  
 

Försäkringskassan ska verka för att planerade aktiviteter kommer till 
stånd. Försäkringskassan ska samordna de insatser som behövs och se till 
att åtgärder vidtas för att underlätta för den försäkrade att delta i 
aktiviteterna. (33 kap. 23 § SFB 2010:110) 

 
Vad lagen föreskriver kassan är alltså inte bara ett ansvar för att verka för att 
aktiviteten blir av. Kassan ska också underlätta för den unga att delta. Medan 
rätten att delta i aktivitet är fast förankrad i lagtext, i kassans omfattande 
ansvar för att planera, samordna och vidta åtgärder för att underlätta för den 
unga att delta, så lämnar lagen öppet vad som räknas som aktivitet och vad 
som inte gör det. Istället är tanken att aktiviteten ska skräddarsys för den unga 
i just hennes eller hans ärende. Skrivningar som att aktiviteterna ska kunna 
antas ”ha en gynnsam inverkan på hans eller hennes sjukdomstillstånd eller 
fysiska eller psykiska prestationsförmåga” (33 kap. 21 § SFB 2010:110) och 
”Planeringen ska ske i samråd med den försäkrade och Försäkringskassan ska i 
möjligaste mån tillgodose den försäkrades önskemål” (33 kap. 22 § SFB 
2010:110) lämnar ytterst till handläggaren att avgöra vilka aktiviteter som 
kvalificerar sig som aktiviteter inom ramen för aktivitetsersättning i det 
enskilda ärendet.  

Med de reglerande texternas rätt till aktivitet presenterad konstaterar jag 
att denna rättighet i många ärenden som rör aktivitetsersättning aldrig 
materialiseras. Beroende på vad som definieras som aktivitet har mätningar av 
hur stor andel av de unga förtidspensionärerna som deltar i aktiviteter kommit 
till olika resultat. I den statliga översynen av reformen (SOU 2008:102, 2008) 
hävdades att få av dem som beviljats aktivitetsersättning har någon aktivitet. I 
Försäkringskassans egen studie Tio år med aktivitetsersättning 
(Försäkringskassan, 2012d) slogs det fast att i nästan hälften av ärendena hade 
det inte förekommit ”någon känd insats av rehabiliterande eller aktiverande 
karaktär” (s. 55). I mätningen, gjord 2011, inbegreps alltså såväl 
rehabiliterande som aktiverande insatser, och trots denna rymliga definition av 
insatser var det endast drygt hälften av alla unga förtidspensionärer som hade 
sådana erfarenheter.  

De ovan refererade mätningarna pekar på svårigheten att göra en tydlig 
distinktion mellan olika typer av insatser. Trots att aktivitet i de reglerande 
texterna beskrivs som något annat än rehabilitering, är gränserna mellan de 
faktiska verksamheterna otydliga. De unga i den här studien skiljer sig från 
den totala gruppen unga förtidspensionärer genom att de allra flesta har 
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att delta, vilket alltså inte är fallet med aktivitet. Med andra ord blir skillnaden 
mellan den ungas rätt att delta i aktivitet och samma persons skyldighet att 
delta i arbetslivsinriktad rehabilitering otydlig som en konsekvens av att 
gränsen mellan aktivitet och arbetslivsinriktad rehabilitering i sig själv är 
otydlig. 

6.1.2 Handläggarkontakten och tillvaratagandet av rättigheter 
Lagtexten förutsätter samarbete eller i varje fall någon form av 
kommunikation mellan handläggaren och den unga. Denna utgångspunkt till 
trots existerar det inte någon kontakt mellan ung och handläggare i ärenden 
som rör aktivitetsersättning. Idén att aktiviteter kommer till stånd efter en 
gemensam planering, där handläggare och ung kommer överens om vad som 
skulle kunna vara en lämplig aktivitet, kan bara realiseras i de ärenden där en 
kontakt är etablerad. Jag konstaterar alltså att den kontakt mellan ung och 
handläggare som förutsätts finnas om vi ser till lagtexten inte alltid existerar i 
verkligheten.  

Pauls, Hannas och Siris berättelser innehåller exempel på att det inte är 
någon självklarhet att det finns en etablerad kontakt mellan den unga och 
handläggaren på kassan och att inte alla unga känner till att deltagande i 
aktivitet är en rättighet. Paul har enligt egen utsago ingen handläggare på 
kassan men är trots det aktiv i en dagverksamhet. Han beskriver den 
verksamhet han går i som ”rehabilitering och gemenskap”. Paul utmärker sig 
genom att vara aktiv i en verksamhet som bedrivs av en ideell organisation och 
samtidigt inte ha någon kontakt med handläggare på kassan. För hans del är 
engagemanget i dagverksamheten inte en konsekvens av 2003 års reforms 
betoning på aktivitet. Det var inte på uppmaning av någon kassahandläggare 
han kom att delta i dagverksamheten. Hanna kände först inte till rätten att 
delta i aktivitet och hade heller ingen aning om vem på kassan som handlade 
hennes ärende, men efter att ha flyttat till en ny ort fick hon kontakt med en 
handläggare på det nya kassakontoret och har sedan dess gått kurser i måleri. 
Siri går och tränar i en gymlokal som hon har tillgång till gratis via sin 
bostadsrättsförening. Hade hon inte haft tillgång till det gymmet hade hon 
inte haft råd att träna, säger hon. Möjligheten att få ett träningskort betalt av 
kassan verkar inte ha föresvävat henne. Samtidigt berättar Siri att hon när hon 
beviljades ersättning erbjöds att delta i en dagverksamhet. Hon prövade men 
drabbades av panikattacker och slutade gå dit. Jag sluter mig till att hon inte 
känner till rätten att delta i aktivitet som den beskrivits i de reglerande 
texterna. Att tillsammans med sin handläggare på kassan skräddarsy en 
aktivitet som passar just henne ligger långt från det gratistränande i 
bostadsrättsföreningens gym som Siri nämner när jag för aktivitet i 
aktivitetsersättningen på tal.  

Pauls, Hannas och Siris berättelser är på intet sätt unika. Många unga med 
aktivitetsersättning känner inte till rätten att delta i aktivitet och ofta finns en 
koppling till hur kontakten med Försäkringskassan ser ut. Förenklat uttryckt 
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Tonen i vägledningen signalerar med det lilla ordet ”således” att det skulle 
finnas en tydlig skillnad mellan vad som är aktivitet och vad som är 
arbetslivsinriktad rehabilitering i aktivitetsersättning. Vad som samtidigt 
antyds är att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är aktuell för dem som 
befinner sig i ett läge där de kan förväntas få tillbaka förutsättningarna för 
självförsörjning via lönearbete, medan aktiviteten finns till för dem som 
bedöms stå långt från självförsörjning via lönearbete. Arbetslivsinriktad 
rehabilitering syftar till att återge arbetsförmågan. Aktiviteten syftar inte till 
att direkt återge arbetsförmågan men indirekt genom att öka förutsättningarna 
för att förbättra arbetsförmågan. I en sådan läsning indikerar skillnaden mellan 
aktivitet och arbetslivsinriktad rehabilitering ett bedömt avstånd till 
arbetsmarknaden för den enskilda med aktivitetsersättning. Det råder i så fall 
snarare en gradskillnad än en artskillnad mellan aktivitet och arbetslivsinriktad 
rehabilitering.  

De reglerande texterna rimmar dock illa med hur verkligheten ser ut på två 
punkter. För det första ryms både vad som kallas Finsam och vad som kallas 
fördjupad samverkan med Arbetsförmedlingen under paraplybenämningen 
arbetslivsinriktad rehabilitering. I Finsam deltar personer som bedöms stå 
långt från arbetsmarknaden. I den fördjupade samverkan med 
Arbetsförmedlingen deltar personer som bedöms stå tämligen nära 
arbetsmarknaden. För det andra är åtskillnaden mellan aktivitet och 
arbetslivsinriktad rehabilitering i det dagliga görandet av aktivitetsersättning 
ingen viktig gräns. I en rapport från Inspektionen för socialförsäkring (ISF, 
2013a s. 81ff) beskrivs tre olika typer av insatser för personer med 
aktivitetsersättning. Arbetslivsinriktad rehabilitering är den första. Deltagande 
i aktiviteter är den andra. Daglig verksamhet i kommunal regi är den tredje. 
Beskrivningen avspeglar bättre verkligheten än de många reglerande texter där 
skillnaden mellan arbetslivsinriktad rehabilitering och aktivitet betonas. 
Rapporten indikerar också hur aktiviteter sedan lanserandet 2003 successivt 
kommit att få mindre och mindre betydelse i aktivitetsersättningens praktik. 
Från att ha varit ett högprioriterat område när reformen infördes har 
aktiviteterna ett tiotal år senare kommit att bli en i raden av insatser för 
personer med aktivitetsersättning. I den av underlagsrapporterna till 
socialförsäkringsutredningen som behandlar just arbetslivsinriktad 
rehabilitering konstateras som ännu ett led i begreppsförvirringen att gränsen 
mellan medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering är svårdragen. 
Författarna, samtliga verksamma vid ISF, undviker själva en definition av 
begreppet med hänvisning till att gränsen mellan medicinsk och 
arbetslivsinriktad rehabilitering är diffus. Samtidigt påpekar de att de 
arbetslivsinriktade insatserna ofta avser ”icke-medicinska åtgärder riktade mot 
individer med bristande arbetsförmåga” (ISF, 2011a s. 9). 

Det råder inga tvivel om att begreppet arbetslivsinriktad är flitigt använt i 
såväl de reglerande texterna som i aktivitetsersättningens praktik. Med 
arbetslivsinriktad rehabilitering följer för unga förtidspensionärer skyldigheten 
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Tonen i vägledningen signalerar med det lilla ordet ”således” att det skulle 
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det innehållet i det gjorda som jag har utgått från i uppdelningen. Varje 
kategori aktiviteter beskrivs inledningsvis med vilka människor den vänder sig 
till och vilka mål som förknippas med deltagande för unga förtidspensionärer i 
just den kategorin.  

6.2 Dagverksamhet53  
Eh, just nu är jag med i en avslappningsgrupp. Där man lär sig att 
hantera ångest och sånt där. Och sen så har jag samtal och äter frukost 
där på fredagar. Innan hade jag bild och nåt som hette bk (basal 
kroppskännedom, min kommentar) med. Men det har jag haft så 
länge så det slutade jag med. (Emelie) 

 

De här aktiviteterna karakteriseras av att de riktar sig enbart till människor 
som inte har något arbete på den ”reguljära” arbetsmarknaden. Innehållet i 
verksamheterna skiftar från ort till ort om det finns någon verksamhet 
överhuvudtaget. Det kan röra sig om att träffas och laga mat, diskutera ett 
visst tema, promenera ihop, lyssna på en föreläsning eller besöka ett företag. 
Individuella samtal står ibland också på schemat. De alternativa mål som 
aktiviteterna förknippas med är att lära sig passa tider och kunna fungera i ett 
socialt sammanhang, att känna gemenskap och stärka sitt självförtroende. 
Målgruppen är ofta sjukskrivna, förtidspensionärer och arbetslösa. Ibland 
ingår bara en av grupperna. Kommunen eller landstinget står ofta som 
huvudmän, ibland en ideell förening. 

                                                        
53 Jag kallar den här kategorin aktiviteter ”Dagverksamhet” för att undvika sammanblandning med 
”daglig verksamhet” som är en juridisk term i Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS).  
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är risken att inte känna till den egna rätten till aktivitet påtaglig när ingen 
relation mellan ung och handläggare existerar. Av de intervjuade unga hade 14 
en relation till sin personliga handläggare, även om kontakten i vissa fall var 
skör eller sporadisk. Som följande framställning kommer att visa har också de 
allra flesta av de 17 unga erfarenheter av deltagande i aktivitet. Ridlektionerna, 
komvuxstudierna eller motionssimningen har oftast sanktionerats av en 
handläggare som aktivitet inom ramen för aktivitetsersättning, men det finns 
också exempel på hur de unga själva definierar deltagande i verksamhet som 
aktiviteter utan att någon handläggare vid kassan har varit med och planerat.  

6.1.3 Handläggarnas och de ungas operationaliserande av mål 
I handläggningen har de reglerande texterna operationaliserats. De har 

omtolkats till alternativa mål, som kan sammanfattas med att aktiviteterna ska 
kunna förväntas bidra till att personen mår bra samt visar prov på disciplin. 
Dessa operationaliseringar eller alternativa mål fungerar vägledande för 
handläggarna i motiveringarna av vad som är en lämplig aktivitet på ett 
generellt plan. De formuleras i termer av att känna gemenskap, bli starkare, få 
ett bättre självförtroende, lära sig passa tider och att fungera i ett socialt 
sammanhang. De alternativa målen legitimerar i olika grad de aktiviteter som 
beviljas. Att som myndighetsperson verka för att medborgaren mår bra och 
sköter sig enligt statens normer framstår som en självklarhet i intervjuerna med 
handläggarna. Annorlunda uttryckt samexisterar strävan mot mål som har 
individen i fokus och mål som kan hänföras till social ingenjörskonst på ett 
förgivettaget vis i deras yrkesutövande. På samma vis, men mindre styrda av de 
reglerande texterna, operationaliserar de unga målet om (åter)gång i arbete 
under sin tid i aktivitetsersättning. Med utgångspunkt i de ungas berättelser 
om vilka aktiviteter de deltagit i har jag delat in aktiviteterna i fyra kategorier: 
dagverksamhet, idrott, kurser, och arbetspraktik. Eftersom aktiviteterna i 
aktivitetsersättning inte definieras någonstans i de reglerande texterna saknas 
såväl formella yttre gräns för vad som är en aktivitet och riktlinjer för en 
uppdelning av aktiviteter i olika undergrupper. I rapporter från 
Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkring har olika försök gjorts 
att åskådliggöra vad som ibland har kallats ”aktiviteter” (Försäkringskassan, 
2005) och ibland ”insatser under tid med förtidspension” (ISF, 2013a). 
Undergrupperna varierar men kategorier med benämningen ”Kurser” och 
”Idrottsaktiviteter” är återkommande. I den ovan refererade rapporten delas 
insatserna in i ”Arbetslivsinriktad rehabilitering”, ”Deltagande i aktiviteter” 
och ”Daglig verksamhet” (ISF, 2013a s. 82f). Alltså betraktas aktiviteterna där 
som en undergrupp av insatserna. Jag tolkar de skiftande kategoriseringarna 
som ett utslag av att aktiviteterna saknar definition i de reglerande texterna 
men också som en konsekvens av att gränserna mellan vad som ska etiketteras 
som arbetslivsrehabilitering och vad som ska kallas aktivitet är diffus. Min 
kategorisering bygger som redan nämnts på de ungas egna beskrivningar av 
aktiviteter de har deltagit i inom ramen för aktivitetsersättning. Mer precist är 
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vad som saknas och vad som skulle behövas i arbetet med att få till stånd 
deltagande i aktivitet för unga förtidspensionärer säger Lilly:  

 
Alltså jag kände mycket mera sådana här samlingsställen så att säga, så 
det är ju inte bara, alltså en hård arbetslinje som gäller, utan att ’drar 
man in ersättningen så kan vem som helst jobba’, känns det nästan som 
[…] Alltså det är inte så enkelt, det finns, man kan ju dra in 
ersättningen, man kan göra vilka radikala förändringar som helst, men, 
folk blir inte mer arbetsföra för det. Det måste finnas andra mellanting. 
Mellan arbete och passiv sjukskrivning, det måste finnas ställen där man 
kan, alltså successivt träna upp sin arbetsförmåga. Mycket mer sådana 
här lokala samverkansprojekt och lösningar. Så bara det här med […] 
(namn på lokalt projekt), vad det betyder för en del. Alltså de blev ju 
helt andra människor nästan. Det kändes liksom att helt plötsligt så var 
det någonstans de kunde komma till. Och det kändes mer normalt att ta 
bilen och köra hemifrån, när alla andra åkte till jobbet. (HlLJ1) 

 
Glappet mellan ”sådana här lokala samverkansprojekt och lösningar” och ”en 
hård arbetslinje” är för stort. Lillys ser det som en brist att det inte finns 
tillräckligt många verksamheter av det här slaget. Hon vet att strängare krav 
inte automatiskt gör unga förtidspensionärer arbetsföra och efterfrågar fler 
möjligheter att kunna erbjuda social samvaro ”mellan arbete och passiv 
sjukskrivning”. Jag tolkar uttalandet som ett uttryck för en sorts professionell 
vanmakt, Lilly vet vad hon skulle vilja erbjuda men kan inte erbjuda detta.  

De allra flesta omdömen om den här sortens verksamheter är positiva. Den 
kritik som uttrycks pekar i riktning mot att dagverksamheterna inte alltid är 
rätt ställe för att främja prestationsförmågan, underlätta återgång i arbete eller 
ens få människor att må bättre. Deltagande i aktivitet som föranleder 
panikattacker kan knappast sägas främja hälsan eller arbetsförmågan. En 
annan sorts kritik går ut på att verksamheten inte upplevts som meningsfull. 
Kommentarer om att aktiviteten kändes som ett dagis och att arbetspraktiken 
känns mer verklig tyder på att det är lönearbete som är den gyllene standard 
mot vilken aktiviteterna mäts. Avståndet mellan dagverksamhet och 
lönearbete upplevs som alltför långt. Arbetspraktik framstår som mer likt 
lönearbete och är därför en mer åtråvärd aktivitet än dagverksamhet.  

Deltagande i en dagverksamhet är sällan resultatet av att de unga föreslår 
en aktivitet och handläggaren på Försäkringskassan tar ställning till om 
aktiviteten kan räknas som aktivitet inom ramen för aktivitetsersättningen. 
Istället är deltagande i en dagverksamhet ofta resultatet av att handläggare på 
kassan, socialarbetare eller sjukvårdspersonal känner till och föreslår de unga 
att delta. Huruvida aktiviteter i dagverksamhet är aktiviteter inom ramen för 
aktivitetsersättning är inget handläggare och unga förhandlar om. I de fall 
dagverksamhet finns på orten fungerar deltagande i dem ofta som ett självklart 
första erbjudande. De unga förtidspensionärer som vill vara med är välkomna 
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Finsam 
En allt vanligare form av organisation av verksamheterna i den här kategorin 
är den som kallas Finsam, eller samordningsförbund54. I Finsam finansierar 
kommun, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt 
verksamheten. Verksamheten beskrivs som finansiell samordning mellan 
olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet, och målgruppen beskrivs som 
personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de 
samverkande parterna (Hemsida Finsam, 2013). För att vara aktuell för den 
verksamhet som bedrivs av Finsam ska personen ha kontakt med minst två av 
de myndigheter som står bakom samordningsförbundet. Ett vanligt exempel 
är unga förtidspensionärer som har en psykiatrisk diagnos på sitt läkarintyg. 
De unga har då ofta kontakt med vården, via psykiatrin eller en vårdcentral, 
samtidigt som de har aktivitetsersättning via kassan. Ett annat exempel är 
arbetslösa personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och samtidigt 
har socialbidrag via kommunen.  

 
Flera av de unga jag talat med berättar att de är tacksamma för att de fått 
möjlighet att delta i den sortens verksamhet som ryms i kategorin 
dagverksamhet, både sådan dagverksamhet som bedrivs i Finsamform och 
sådan som ingår i kommunens ordinarie utbud av daglig verksamhet. Det har 
känts värdefullt att få komma till ett ställe och känna sig trygg, att få utvecklas 
i sin egen takt, menar Sabina. Hon ser ett samband mellan att hon går i 
verksamheten sedan några år och att hon mår bättre. Men det finns också de 
som är kritiska. Medan Petter visserligen säger att det var trevligt att gå där 
menar han att ”det kändes som ett dagis”. Samma dagisliknelse återfinns i en 
norsk studie (Solheim, 2009) där deltagare i ett aktiveringsprojekt 
intervjuades. Linn berättar att hon började i en verksamhet men fick sluta 
eftersom det inte fungerade, hon fick panikattacker. Lisette beskriver att det 
inte kändes meningsfullt att delta. De gjorde saker som skulle säljas vid en 
julmarknad och en vårmarknad och hon träffade bara sjukskrivna personer, 
berättar hon, och jämför med den arbetspraktik hon har när vi träffas. 
Praktiken sker på hennes gamla arbetsplats. Arbetspraktiken känns mer 
verklig, säger Lisette.  

Bland handläggarna är uppfattningen att den här sortens verksamhet ofta 
är betydelsefull för unga med aktivitetsersättning. Ingen av dem ifrågasätter 
värdet av dagverksamheterna. Tvärtom efterfrågas fler platser där människor 
får tillfälle att mötas och i sin egen takt bli arbetsföra. I ett resonemang om 

                                                        
54 Samordningsförbunden har en gemensam hemsida med information om organisationen. 
Verksamheten regleras i lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Hemsida 
Finsam, 2013)  
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att delta. Huruvida aktiviteter i dagverksamhet är aktiviteter inom ramen för 
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Finsam 
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personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de 
samverkande parterna (Hemsida Finsam, 2013). För att vara aktuell för den 
verksamhet som bedrivs av Finsam ska personen ha kontakt med minst två av 
de myndigheter som står bakom samordningsförbundet. Ett vanligt exempel 
är unga förtidspensionärer som har en psykiatrisk diagnos på sitt läkarintyg. 
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arbetslösa personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och samtidigt 
har socialbidrag via kommunen.  

 
Flera av de unga jag talat med berättar att de är tacksamma för att de fått 
möjlighet att delta i den sortens verksamhet som ryms i kategorin 
dagverksamhet, både sådan dagverksamhet som bedrivs i Finsamform och 
sådan som ingår i kommunens ordinarie utbud av daglig verksamhet. Det har 
känts värdefullt att få komma till ett ställe och känna sig trygg, att få utvecklas 
i sin egen takt, menar Sabina. Hon ser ett samband mellan att hon går i 
verksamheten sedan några år och att hon mår bättre. Men det finns också de 
som är kritiska. Medan Petter visserligen säger att det var trevligt att gå där 
menar han att ”det kändes som ett dagis”. Samma dagisliknelse återfinns i en 
norsk studie (Solheim, 2009) där deltagare i ett aktiveringsprojekt 
intervjuades. Linn berättar att hon började i en verksamhet men fick sluta 
eftersom det inte fungerade, hon fick panikattacker. Lisette beskriver att det 
inte kändes meningsfullt att delta. De gjorde saker som skulle säljas vid en 
julmarknad och en vårmarknad och hon träffade bara sjukskrivna personer, 
berättar hon, och jämför med den arbetspraktik hon har när vi träffas. 
Praktiken sker på hennes gamla arbetsplats. Arbetspraktiken känns mer 
verklig, säger Lisette.  

Bland handläggarna är uppfattningen att den här sortens verksamhet ofta 
är betydelsefull för unga med aktivitetsersättning. Ingen av dem ifrågasätter 
värdet av dagverksamheterna. Tvärtom efterfrågas fler platser där människor 
får tillfälle att mötas och i sin egen takt bli arbetsföra. I ett resonemang om 

                                                        
54 Samordningsförbunden har en gemensam hemsida med information om organisationen. 
Verksamheten regleras i lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Hemsida 
Finsam, 2013)  
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placera sig långt från målet att självmant se sig som någon som står långt från 
arbetsmarknaden. Farhågorna beträffande Finsams utveckling till en gräddfil i 
välfärdsstaten som presenterades i en avhandling om försöksverksamheten 
Finsam för snart 20 år sedan (Hammarsköld, 1997) verkar inte ha besannats 
när det gäller unga förtidspensionärer. Trots sockrade erbjudanden om att få 
körkortsstudierna betalda ringlar inte köerna till Finsam långa.  

6.3 Idrott  
”Jag har börjat träna” var ett av de vanligaste svaren jag fick när jag frågade: 
”Har du någon aktivitet inom ramen för aktivitetsersättning?”. Simning, 
gymträning, ridning och bowling är exempel på aktiviteter som ofta beviljas av 
de handläggare jag har talat med.  

Aktiviteterna i kategorin Idrott kännetecknas av att de handlar om att röra 
på kroppen. Gemensamt för aktiviteterna i den här kategorin är att de inte 
riktar sig specifikt till en målgrupp som inte arbetar. I de här aktiviteterna 
sammanlänkas de olika alternativa målen utan närmare förklaring. Att utöva 
idrott ger disciplin och välbefinnande, kroppen blir starkare och den fysiska 
och psykiska kapaciteten högre. Tanken att vi mår bättre om kroppen blir 
starkare tar sig uttryck i den självklarhet med vilken idrott beviljas som 
aktivitet i aktivitetsersättningen. Medan idrottsaktiviteter för vissa av de unga 
innebär att de kontinuerligt tränar i grupp eller enskilt på fasta tider, innebär 
aktivitet i den här kategorin för andra att de då och då går och bowlar. Idrott 
framstår i intervjuerna som något som nästan per automatik beviljas som 
aktivitet. Majoriteten av de unga intervjuade har någon gång under sin tid 
med aktivitetsersättning fått ett träningskort eller simhallskort betalt eller 
skickat in kvitton och fått tillbaka sina utlägg för ridlektioner, bowlingspel 
eller andra fysiska aktiviteter.  

Sabina berättar att hon tar ridlektioner: ”Och den är en aktivitet och det är 
både lite träning och lite social träning också” (Sabina). Hon berättar att hon 
alltid har varit intresserad av hästar och ofta följde med sina kompisar till 
stallet när hon var yngre. Hennes föräldrar hade inte råd att betala några 
ridlektioner för henne, och det är först nu när hon kan få dem betalda via 
kassan som hon har kunnat börja rida. John berättar när vi ses första gången 
2008 att för hans del är det jätteviktigt att hålla igång. Han tränar på gym som 
aktivitet och menar att när han tränar så kommer endorfinerna igång och han 
mår mycket bättre. Dessutom går han upp i vikt av de mediciner han äter. Det 
är ytterligare en anledning att äta rätt och hålla igång fysiskt, säger han. Petter 
berättar att han har varit på qigong-kurs, när vi ses första gången 2008. Han 
blev själv förvånad när han fick kursen beviljad som aktivitet och kommenterar 
det på följande sätt: ”Och det var lite chockande att jag skulle få det, för den 
kostar sextusen för tio dagar då” (Petter 2). Handläggare Carola beskriver hur 
de från kassans sida varit generösa med att bevilja Petter aktiviteter för att han 
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att delta på sina egna villkor. Däremot har erbjudandet om en plats i 
dagverksamhet ofta föregåtts av diskussioner mellan olika myndigheter. Finns 
det några verksamheter av det här slaget på orten? Om det finns, i vems regi? 
Har just den här unga personen tillträde till verksamheten? Dessa frågor har 
handläggaren på Försäkringskassan att besvara innan hon kan presentera något 
erbjudande om en plats i dagverksamhet för den unga. De förhandlingar om 
platser som sker mellan olika myndigheter eller mellan ideella föreningar och 
Försäkringskassan kan antingen likna ett Svarte Petter-spel (jfr Ekberg, 2010; 
Hultgren, 2007; Seing et al., 2012) eller präglas av konkurrens. I det första 
fallet hävdar handläggaren på Försäkringskassan att den unga i fråga tillhör 
verksamhetens målgrupp och därför borde ges möjlighet att delta, medan 
verksamheten anför olika skäl i motsatt riktning – den unga tillhör inte 
målgruppen för verksamheten, alternativt finns ingen plats. I det andra fallet 
tävlar verksamheter om deltagare och handläggaren på Försäkringskassan har 
att bedöma vilken av verksamheterna den unga ska erbjudas delta i. Det senare 
är ofta fallet beträffande unga förtidspensionärer. De är attraktiva presumtiva 
deltagare. 

Med stöd i regeringsuppdrag som funnits med i regleringsbreven för 2011, 
2012 och 2013 (Socialdepartementet, 2010, 2011b, 2012) prioriterar Finsam 
den här målgruppen. Ambitionen är att öka antalet unga förtidspensionärer i 
verksamheterna och personalen vid Finsam försöker därför rekrytera deltagare 
från just den här gruppen (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2011b). 
För de lokala Finsamaktörerna blir det därför en fjäder i hatten att i 
årsredovisningen kunna lägga fram statistik som visar att många unga 
förtidspensionärer deltar.  

Finsam har möjlighet att bekosta körkortsstudier för enskilda deltagare. 
Enligt reglerna får körkortsstudier inte beviljas som aktivitet av 
Försäkringskassan, men en person med aktivitetsersättning kan få sitt körkort 
betalt om hon eller han deltar i Finsams verksamhet. Denna möjlighet är inget 
officiellt erbjudande till alla deltagare utan ett selektivt erbjudande som 
beslutas om i enskilda ärenden55. Deltagande i dagverksamheterna framstår i 
intervjuerna med de unga inte som något som eftersträvats. Till skillnad från 
flera andra aktiviteter i aktivitetsersättningen är deltagande i dagverksamhet 
inget man som ung själv aspirerar på, utan snarast något som handläggaren på 
kassan föreslår. Medan Finsam som organisation alltså gärna tar emot 
personer med aktivitetsersättning i sin verksamhet är dess attraktionskraft på 
samma människor liten. Min tolkning är att detta delvis har sin förklaring i att 
Finsam är nytt på orten vid tiden för studien. Få känner till dess existens och 
möjligheten att delta i Finsam som dagverksamhet. En annan förklaring har 
att göra med att verksamheten uttryckligen riktar sig till personer som står 
långt från arbetsmarknaden56. När målet är återgång i arbete skulle det vara att 
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 Intervju med Finsam-personal 2011-12-06 
56 Intervju Finsam-personal 2011-12-06 
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godkänns som aktivitet beroende på om handläggaren betraktar den som 
idrott eller som rehabilitering.  

Oavsett om initiativet kommer från de unga själva eller det är handläggaren 
som föreslår så beviljas de aktiviteter som identifieras som idrott. Vad som är 
idrott och inte är dock inte kristallklart. Yoga, qigong och meditation är 
exempel på aktiviteter som både förknippas med idrott och (österländsk) 
medicin. Medan kopplingen till idrott gör att yoga, qigong och meditation 
ibland kvalificerar sig som aktiviteter gör kopplingen till medicin att 
aktiviteterna hänförs till rehabilitering. När unga och handläggare förhandlar 
om just aktiviteter som yoga, qigong och meditation blir utfallet av 
förhandlingen olika beroende på om aktiviteterna blir betraktade som idrott 
eller rehabilitering. Intervjuerna med Petter och John visar hur aktiviteterna 
ibland faller innanför ramarna för vad som beviljas som aktivitet och ibland 
utanför. En tolkning är att handläggarna genom att se yoga, qigong och 
meditation som idrott möjliggör att inlemma dem i aktivitetsersättningens 
aktivitetsbegrepp. Att däremot definiera yoga, qigong och meditation som 
rehabilitering är att utesluta dem som aktiviteter i aktivitetsersättningen. 
Forskning (Brouwers, Terluin, Tiemens & Verhaak, 2009; Ekberg, 2010; 
Fleten, Johnsen & Forde, 2004; Gerner, 2007) har gång på gång visat att 
framgångsrik rehabilitering till återgång i arbete förutsätter att individens egen 
syn på hur målet ska nås är viktig. Någon sådan utgångspunkt skymtar inte i 
Carins inställning till Johns förslag på aktivitet. Hennes uttalande om att han 
ofta pratar om buddhismen när han är på väg att bli sjuk kan dessutom tolkas 
som ett uttryck för giltiggörande av den egna bedömningen. Genom att 
koppla samman Johns önskan att få ägna sig åt meditation med hans sjukdom 
så antyder hon att det är sjukdomen som talar, inte han. I samma stund som 
hon gör den kopplingen giltiggör hon sitt eget beslut att gå emot hans förslag 
på aktivitet. 

Idén om en sund själ i en sund kropp gör att idrott sällan ifrågasätts som 
aktivitet i aktivitetsersättningen. Tilltron till idrottsutövning i alla dess former 
är långt ifrån unik för sjukförsäkringen. Företagshälsovårdens förskjutna fokus 
från behandling av skador och sjukdomar till friskvård (Hansson, 2006 s. 92; 
Maravelias, 2006 s. 128) är ett exempel på tron på att fysisk aktivitet är av 
godo, möjligheten för vårdpersonal att skriva ut fysisk aktivitet på recept 
(Hemsida FaR, 2013) ett annat. Jag ser denna idé om en sund själ i en sund 
kropp och kopplingen till fysisk träning som en av flera ingredienser i de 
folkuppfostrande ambitioner (Abukhanfusa, 1987; Berge, 1995 s. 20; Junestav, 
2004; Stone, 2002 s. 14) som genomsyrar aktivitetsersättning.  
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ska må bra. Hon tillägger att det ofta har rört sig om annorlunda aktiviteter 
och lägger betoningen på annorlunda. När jag träffar Petter 2010 spelar 
qigong fortfarande en stor roll i hans liv. Han har numera själv hållit i kurser, 
och han berättar att han mer och mer har börjat intressera sig för meditation 
och tycker att meditationen hjälper honom hantera den egna sårbarheten. Vid 
andra intervjun med John 2010 är han kritisk till att han inte kunnat få yoga 
och meditation som aktivitet. Han är själv övertygad om att han hade kunnat 
bli frisk om han bara hade haft ekonomisk möjlighet att helhjärtat ägna sig åt 
vad han ser som effektiv behandling, till skillnad från all psykofarmaka han får 
förskriven av vården. När jag påpekar för handläggare Carin att John berättat 
att han själv tror att han skulle kunna bli frisk om han fick ekonomisk 
möjlighet att åka på retreat, svarar hon att John brukar tala mycket om 
buddhismen när han är på väg att bli sjuk.  

I kategorin Idrott uppstår ibland en tydlig förhandlingssituation mellan 
ung och handläggare angående om en föreslagen verksamhet ska räknas som 
aktivitet eller inte. För den unga står den ekonomiska kostnaden för att delta 
på spel. Om förslaget godkänns som aktivitet står Försäkringskassan för 
kostnaderna. Om förslaget inte godkänns så betalar inte kassan och för den 
unga kvarstår då att betala själv eller att avstå från att delta. I min tolkning kan 
gränsdragningen mellan idrott och rehabilitering bli det som avgör om kassan 
beviljar aktiviteten eller inte. I propositionen (Prop. 2000/01:96, s. 87) anges 
att aktivitetsåtgärder är något annat än rehabilitering. Samma budskap 
uttrycks i den steg-för-steg-modell som ska hjälpa handläggarna att bedöma 
rätten till sjukpenning, se till rehabiliteringsbehov och vid rätt tillfälle byta ut 
sjukpenning mot sjuk- och aktivitetsersättning. Det sjunde och sista steget i 
modellen föreskriver att om den försäkrades arbetsförmåga bedöms som 
bestående i minst ett år, ska kassan pröva om sjukpenning ska bytas mot sjuk- 
eller aktivitetsersättning. Den sista meningen i detta sjunde steg lyder: 
 

Innan Försäkringskassan gör en sådan prövning ska det vara klarlagt att 
den försäkrade inte har någon arbetsförmåga som kan tas tillvara på 
arbetsmarknaden, och alla rehabiliteringsmöjligheter ska för tillfället 
vara uttömda. (Försäkringskassan, 2006a s. 23)  

 

Även om resonemangen om hur aktivitet och rehabilitering förhåller sig till 
varandra är motstridiga i de reglerande texterna, bidrar de till att verksamheter 
som förknippas med rehabilitering inte självklart klassificeras som aktivitet. Jag 
tolkar det som att sannolikheten att få sitt förslag på fysisk aktivitet bedömt 
som aktivitet i aktivitetsersättningen är stor så länge aktiviteten uppfattas som 
idrott. Risken att få sitt förslag diskvalificerat som aktivitet infinner sig först 
då aktiviteten förstås som rehabilitering. Alltså faller en och samma typ av 
aktivitet, med samma syfte, innanför respektive utanför ramen för vad som 
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godkänns som aktivitet beroende på om handläggaren betraktar den som 
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eller rehabilitering. Intervjuerna med Petter och John visar hur aktiviteterna 
ibland faller innanför ramarna för vad som beviljas som aktivitet och ibland 
utanför. En tolkning är att handläggarna genom att se yoga, qigong och 
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Idén om en sund själ i en sund kropp gör att idrott sällan ifrågasätts som 
aktivitet i aktivitetsersättningen. Tilltron till idrottsutövning i alla dess former 
är långt ifrån unik för sjukförsäkringen. Företagshälsovårdens förskjutna fokus 
från behandling av skador och sjukdomar till friskvård (Hansson, 2006 s. 92; 
Maravelias, 2006 s. 128) är ett exempel på tron på att fysisk aktivitet är av 
godo, möjligheten för vårdpersonal att skriva ut fysisk aktivitet på recept 
(Hemsida FaR, 2013) ett annat. Jag ser denna idé om en sund själ i en sund 
kropp och kopplingen till fysisk träning som en av flera ingredienser i de 
folkuppfostrande ambitioner (Abukhanfusa, 1987; Berge, 1995 s. 20; Junestav, 
2004; Stone, 2002 s. 14) som genomsyrar aktivitetsersättning.  
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Carin är glad över att misslyckanden på studiefronten nu verkar vändas till 
framgång för Sabina (HlCJS2). John har gått flera kurser av vitt skilda slag 
under tiden han har haft aktivitetsersättning. Gitarrkurs, baristakurs och 
språkkurs är bara några exempel. Carin kommenterar aktiviteterna i Johns 
ärende med att han är en person som själv kommer med förslag. Med John är 
det till och med så att hon ifrågasätter om hon alltid har gjort rätt som har 
beviljat honom aktiviteterna som han själv har föreslagit. Baristakursen är ett 
sådant exempel.  
 

Carin: Det kan vara han fått någon baristakurs. Det var väl gränsfall 
kanske. Han fick, du vet, med kaffe och sådant här då. 

 

Sara: Mm  
 
Carin: Ja det stämmer det har han fått. Han är ju bartender i botten. 
(HlCJJJ1) 

 

Carin tvivlar på om hon gjorde rätt som beviljade en baristakurs till John, men 
som argument till varför hon trots allt fattade det beslut hon gjorde anför hon 
att han är ”bartender i botten” (HlCJJJ1). Jag tolkar Carins uttalande som att 
hon bedömde baristakursen som ett möjligt steg i riktning mot lönearbete och 
självförsörjning just för att kursen låg i linje med det yrke John arbetat i 
tidigare. I ett fortsatt resonemang om att bevilja eller neka kurser ger Carin 
exempel på ett ärende, där hon inte tvivlade alls på att bevilja kurserna ifråga. 
Killen vars ärende hon handlade var döende. Både hon och han visste att hans 
tid var utmätt och de två hade en överenskommelse om att han fick studera vid 
den lokala högskolan hur mycket och hur länge han ville och förmådde. I det 
ärendet hade hon inga betänkligheter om i vilken utsträckning högskolekurser 
kunde räknas som aktiviteter och inte. Carin ger exemplet som en illustration 
till att varje ärende är unikt och måste bedömas som sådant. Hela 
resonemanget kan sägas representera dilemman handläggarna ställs inför när 
de väljer att individanpassa och inte använda standardlösningar (se Lipsky, 
2010 s. 99ff). Carins handlingsstrategi ovan präglas av ett aktivt och medvetet 
regeltöjande i syfte att skräddarsy insatser för de unga hon möter. Vilka 
eventuella konsekvenser, i form av exempelvis reprimander, ökad 
arbetsbelastning eller beskurna möjligheter att ha tid att ägna kommande 
ärenden individuell behandling, som eventuellt följer med en sådan 
handlingsstrategi framgår inte av Carins resonemang.  

Spekulationer om vad som kan tänkas beviljas som aktivitet styr ibland de 
egna planerna för framtiden för de unga. Lou vill läsa till undersköterska men 
tror inte att hon kommer få det beviljat som aktivitet. Istället är hon inställd 
på att läsa in kurser på Komvux motsvarande samhällsprogrammet, eftersom 
hon tror att ett sådant studieupplägg kommer att godkännas som aktivitet. 
Emilie däremot bestämmer under tiden med aktivitetsersättning sig för att 
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6.4 Kurser  
Jag känner att jag har fått en andra chans till gymnasiet utan att ta en 
massa studiestöd. Det är jätteskönt att inte heller ha pressen på sig. 
(Jessica) 

 

I kategorin ingår studier i olika former. Gemensamt för dessa aktiviteter är att 
de inte riktar sig enbart till en målgrupp som inte lönearbetar. De alternativa 
mål som förknippas med aktiviteterna är att kunna följa ett fastlagt schema 
och att fungera i ett socialt sammanhang. Dessutom associeras aktiviteterna 
med utbildning och får på så sätt del av stämpeln ”beprövad aktiv 
arbetsmarknadsåtgärd”. Arbetsmarknadsutbildning har jämte 
beredskapsarbeten varit det dominerande medlet för svensk 
arbetsmarknadspolitik under stora delar av förra seklet (Axelsson et al., 1987 s. 
81). Under åren 1960 till 1986 sexdubblades det genomsnittliga antalet i 
arbetsmarknadsutbildning (ibid.) och den statliga tilltron till utbildning som 
vapen mot arbetslöshet är fortsatt stark. 

Kurserna är i regel också tidsbestämda och löper över ett på förhand 
bestämt antal veckor. Motiven bakom valet att gå en viss kurs kan skifta. Det 
kan röra sig om alltifrån målinriktad poängjakt för att kvalificera sig till en 
särskild högskoleutbildning till intressestyrt tidsfördriv. Ofta har initiativet till 
att gå en kurs kommit från de unga själva. Alternativt har de kommit överens 
om aktiviteten med sin handläggare. Det kan handla om distansstudier för att 
skaffa sig ett gymnasiebetyg, en gitarrkurs i ett studieförbunds regi eller 
enstaka kurser vid Komvux. Jessica som citeras ovan beskriver hur chansen att 
läsa in gymnasiet öppnade sig i och med att hon kunde räkna studierna som en 
aktivitet vilket har gjort att hon har kunnat plugga utan att känna sig pressad. 
Ella berättar att hon slutade skolan efter nian och började jobba. I efterhand 
har hon ångrat detta. När vi ses läser hon in gymnasiekompetens på distans. 
Hon siktar på att skaffa sig den behörighet som krävs för att söka in på 
socionomprogrammet. Distansstudier fungerar bra, eftersom hon kan arbeta i 
sin egen takt och välja hur många kurser hon läser parallellt.  
 

Och det har varit guld värt och snart har jag har ju läst in 
gymnasiekompetensen. Den är färdig, men du vet så saknar man ju 
poäng. Jag tror jag skulle upp till 220 gymnasiepoäng för att kunna söka 
in till socionomutbildningen. (Ella) 

 

Sabina berättar när vi ses första gången att hon har försökt läsa på 
folkhögskola och på Komvux, men hon har alltid hoppat av studierna. Vid 
tiden för andra intervjun ska hon just börja läsa bokföring kvällstid via ett 
studieförbund. När jag kort därefter träffar hennes handläggare Carin, berättar 
hon att studierna förlöper som planerat. En fortsättningskurs är planerad. 
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(första) utbildning för att förbättra sina odds att i framtiden kunna försörja sig 
på lön från arbete. Icke desto mindre visar rapporten på att utbildning, efter 
stödperson, anges som den viktigaste hjälpinsatsen när unga förtidspensionärer 
själva får ange vad de behöver (ibid.).  

I kategorin kurser uppstår ibland en tydlig förhandlingssituation mellan 
ung och handläggare om vilka kurser som ska betraktas som aktivitet och inte. 
Frågan om vilka kurser som kvalificerar sig som aktivitet i 
aktivitetsersättningen blir aktuell när kursen ifråga är alltför omfattande eller 
bedöms ligga på en alltför hög nivå. Varken yrkesutbildningar eller 
högskoleutbildningar faller enligt de reglerande texterna självklart inom ramen 
för aktivitet i aktivitetsersättning, men det betyder alltså inte att en utbildning 
till undersköterska inte kan påbörjas under tiden med aktivitetsersättning, och 
det hindrar heller inte att enstaka kurser på högskolenivå tas under tiden med 
aktivitetsersättning. När kurser är uppe till förhandling mellan ung och 
handläggare är kärnfrågan för om en kurs ska räknas som en aktivitet ofta 
kursens kravnivå. Att som handläggare bevilja en kurs som förmodas kräva 
mycket av deltagarna skulle kunna vara att producera motbevis för den ungas 
rätt att uppbära aktivitetsersättning. Enligt ett sådant resonemang indikerar 
förmåga att studera på kvartsfart arbetsförmåga i motsvarande omfattning. En 
sådan tankegång finns i resonemang beträffande förmåga att ta hand om sina 
egna barn (se 9.2.1 Moderskapet och moderskapandet) och i rättsfall som rör 
hemmafruars rätt till förtidspension (Westerhäll, 1989). I det senare fallet 
uppstår frågan i vilken utsträckning förmåga att sköta det egna hushållet kan 
översättas till arbetsförmåga i juridisk mening. Att som handläggare avfärda de 
kurser som framstår som alltför krävande kan då giltiggöra det egna beslutet 
om att den här personens arbetsoförmåga är tillräckligt omfattande för att 
uppfylla kriterierna för aktivitetsersättning. En annan fråga som är av 
betydelse för om kursen ska klassificeras som aktivitet i aktivitetsersättningen 
är den om kursens attraktion. Kurser som framstår som alltför åtråvärda skulle 
kunna få ersättningsformen att framstå som attraktiv. Det skulle strida mot 
principen att det sociala skyddsnätet bör framstå som ett mindre attraktivt 
försörjningsalternativ än lönearbete (jfr Hollertz, 2010 s. 77).  

6.5 Arbetspraktik 
… förhoppningsvis har jag haft praktik ett bra tag några timmar då och 
några timmar då (Hanna) 

 
Orden ovan är tagna ur Hannas resonemang om den egna framtiden. Hon är 
noga med att skilja mellan vad hon hoppas och vad hon tror. Att hon om ett 
par år fortfarande kommer att ha krämpor kvar att hantera är hon säker på. 
Förhoppningen är att hon jobbar heltid, men ska hon vara realistiskt så tror 
hon att hon har en praktik. 
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hon vill bli undersköterska. Hon har fått hjälp av sin handläggare att ordna en 
praktikplats på ett äldreboende och efter praktik och sommarjobb förverkligar 
hon planen. Hon kommer överens med sin handläggare om att under en 
övergångsperiod ha kvar sin aktivitetsersättning på deltid när hon inleder 
studierna. När vi träffas för andra gången är hon i slutet av sin utbildning och 
har inte längre aktivitetsersättning.  

Universitetsstudier är ett annat exempel på när det inte är självklart om 
kursen ska räknas som aktivitet eller inte. Lisa var inskriven som student vid 
ett universitet när hon blev beviljad aktivitetsersättning. Efter att hon haft 
aktivitetsersättning ett tag hörde handläggaren av sig och började prata om 
aktiviteter. Lisa påpekade då att hon läste kurser vid universitetet och såg det 
som sin aktivitet. Handläggaren klargjorde att det egentligen inte var tillåtet, 
men Lisa fick också veta att för hennes del skulle det göras ett undantag. Hon 
skulle få dispens för sina studier och ges möjligheten att läsa under tiden med 
ersättning. Handläggaren frågade samtidigt om hon inte ville gå en kurs vid 
ett studieförbund eller kanske börja träna på Friskis och Svettis. Eftersom Lisa 
redan hade träningskort på Friskis och Svettis tackade hon nej till förslaget. 

Aktiviteterna, kurser av olika slag, förknippas med utbildning. Alltsedan 
LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner i slutet på 1940-talet 
förespråkade rörlighetsstimulerande åtgärder och mobilitetsincitament för 
arbetskraften har idéer om utbildning, vidareutbildning och omskolning (L. 
Johansson, 1989) varit viktiga statliga strategier för att realisera arbetslinjen. 
Tilltron till utbildning som ett verksamt medel i arbetslinjens tjänst kommer 
till tydligt uttryck i följande formulering: ”I arbetslöshetsbekämpande syfte är 
yrkesundervisning över huvud taget mycket värdefull, inte minst då det gäller 
att placera in ungdomen i förvärvslivet” (Socialstyrelsen, 1956 s. 434). Citatet 
är hämtat från en bok utgiven av Socialstyrelsen i mitten av 1950-talet, en 
programförklaring över svensk socialpolitik som tidigare också getts ut på 
engelska. I boken ägnas arbetsmarknadens olika parter och ”arbetstagarnas 
instabila sysselsättningsförhållanden” (ibid. s. 407) ett eget kapitel. 
Utbildningselementet har med andra ord kraftiga rötter i 1900-talets svenska 
arbetsmarknadspolitik. Ett aktuellt uttryck är den statliga utbildningsgarantin 
för unga som föreslogs för unga arbetslösa i en TCO-rapport (Olofsson, 2010) 
och som sedan varit uppe för debatt i riksdagen i modifierad version57. 

Bland unga förtidspensionärer rankas yrkesinriktad utbildning som en av 
de viktigaste insatserna, när de får frågan om vilken sorts hjälp de behöver 
(Försäkringskassan, 2010 s. 27). Den refererade undersökningen etiketterar 
visserligen insatsen med ”Utbildning till annat yrke”, vilket blir missvisande för 
många av de unga som det gäller här. Unga förtidspensionärer har vanligen 
inte någon befintlig yrkesutbildning, utan vad det är frågan om är att skaffa en 

                                                        
57 Se Utbildningsgaranti för unga (Riksdagsmotion Ub489 2012/13). 

 



119 

(första) utbildning för att förbättra sina odds att i framtiden kunna försörja sig 
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hemmafruars rätt till förtidspension (Westerhäll, 1989). I det senare fallet 
uppstår frågan i vilken utsträckning förmåga att sköta det egna hushållet kan 
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betydelse för om kursen ska klassificeras som aktivitet i aktivitetsersättningen 
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6.5 Arbetspraktik 
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några timmar då (Hanna) 

 
Orden ovan är tagna ur Hannas resonemang om den egna framtiden. Hon är 
noga med att skilja mellan vad hon hoppas och vad hon tror. Att hon om ett 
par år fortfarande kommer att ha krämpor kvar att hantera är hon säker på. 
Förhoppningen är att hon jobbar heltid, men ska hon vara realistiskt så tror 
hon att hon har en praktik. 
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uppgifterna under arbetspraktiken består i så beskrivs arbetspraktik som något 
eftersträvansvärt av de intervjuade unga. Arbetspraktik är den aktivitet som 
förknippas tätast med återgång i arbete. För dem som har haft ett jobb innan 
de blev förtidspensionärer sker ibland arbetspraktiken på den gamla 
arbetsplatsen. Tillgången på arbetspraktikplatser är mindre än efterfrågan. En 
praktikplats är något åtråvärt och handläggarna har inte den tid de skulle vilja 
ha för att ordna fram platser. I de fall de unga efterfrågar en praktikplats är det 
ofta upp till dem själva att etablera en kontakt med arbetsplatsen och se till att 
de är välkomna att praktisera. Samtidigt som arbetspraktik beskrivs som något 
åtråvärt vittnar flera av de som har provat praktik om att de misslyckats och 
känt att de befinner sig längre från arbetsmarknaden efter praktiken än innan. 
Jill upplevde att praktiken gjorde henne stressad. Lisette har testat att 
praktisera på sin gamla arbetsplats ett par gånger men det gick ”åt skogen” 
(Lisette 2) båda gångerna. Ella kände sig sämre än alla andra när hon var på 
sin praktikplats. Sandra praktiserade i en blomsteraffär men kände att hon 
likaväl skulle kunna göra exakt samma sysslor i ett lönearbete. Därför slutade 
hon med praktiken och blev då inskriven i ett trädgårdsprojekt. Det kändes 
som att gå kräftgång, så hon hoppade av också det. ”Så då hamnade jag 
utanför alltihop”, avslutar Sandra beskrivningen av de egna erfarenheterna av 
arbetspraktik. Hon indikerar att den som inte är följsam och deltar i föreslagna 
aktiviteter riskerar att stå utan socialt stöd. Hon riskerade inte att bli av med 
den ekonomiska ersättningen när hon valde att avsluta sin aktivitet, men hon 
upplevde sanktioner av annat slag. 

Belinda berättar att hon har arbetspraktiserat på flera ställen. Hon tycker 
det finns både positiva och negativa saker med praktik, men varnar för att vara 
för länge på ett och samma ställe, då finns risken att bli utnyttjad som gratis 
arbetskraft. Hon tycker själv att hon gjorde mycket bra ifrån sig under en 
praktikperiod i en butik, men det blev ändå aldrig tal om att få en anställning. 
När det började lida mot jul sa hon till butiksägaren att om hon skulle stanna 
över julruschen så ville hon ha betalt för arbetet hon utförde. Svaret hon fick 
var: ”Så roligt ska vi inte ha det”. Belinda konstaterar att arbetsgivaren inte 
hade några tankar på att anställa utan utnyttjade henne som gratis arbetskraft. 
Hon berättar också att företaget ifråga senare har uppmärksammats av 
kassahandläggarna för att ha satt sin strategi i system. ”Alltså han ville ha 
gratisarbetare”, fastslår Belinda. 

Också från handläggarhåll beskrivs problemet med arbetsgivare som inte 
verkar ha för avsikt att anställa, utan har satt i system att nyttja praktikanter 
som gratis arbetskraft. ”Då tar de in någon annan i tre månader och så får de 
ett nytt bidrag för att de har någon på praktik”, berättar Carin (HlCJE2). 
Lena Eriksson (2004) beskriver i sin doktorsavhandling hur den statliga 
arbetslöshetskommissionen (AK) såg på den egna verksamheten som en 
understödsverksamhet, samtidigt som nödhjälpsarbetarna betraktade samma 
verksamhet som ett företag där de själva var anställda. Belindas syn påminner 
om nödhjälpsarbetarnas. Till skillnad från 1920-talets AK-arbeten får Belinda 
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Aktiviteterna karakteriseras av att de utförs på en arbetsplats, där 
personerna runt omkring får betalt i lön, medan de unga förtidspensionärerna 
försörjer sig via aktivitetsersättning. För dem är ersättningen densamma 
oavsett om de arbetspraktiserar, deltar i någon annan aktivitet eller inte deltar i 
någon aktivitet alls. Arbetspraktik beskrivs ofta som i grunden annorlunda än 
aktiviteterna i de övriga kategorierna. Den äger rum på den eftertraktade 
arenan arbetsmarknaden. Här övas arbetslivets dygder inte i skyddade miljöer, 
utan ”på riktigt”. Arbetspraktiken vänder sig uteslutande till personer utanför 
arbetsmarknaden – lönearbetande befinner sig bokstavligen talat redan här, på 
arbetsplatsen. Eftersom arbetspraktik är den av alla aktivitetstyper som mest 
liknar lönearbete, förväntas de unga ha uppnått övriga aktivitetskategoriers 
alternativa mål när de befinner sig i arbetspraktik. Arbetspraktiken blir en 
yttersta övning i att på en och samma gång kunna fungera i ett socialt 
sammanhang, passa tider, följa instruktioner och därmed känna gemenskap, 
må bättre och höja sin fysiska och psykiska kapacitet. Ofta är nästa steg för 
personer som med framgång praktiserat en tid att gå över i det som kallas 
fördjupad samverkan med Arbetsförmedlingen.58  

Fördjupad samverkan 
Fördjupad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
räknas inte som aktivitet inom ramen för aktivitetsersättning. I de reglerande 
texterna (Försäkringskassan, 2006a) och av handläggarna beskrivs fördjupad 
samverkan som en del av det som innefattas av den vidare benämningen 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Hur verksamheten som bedrivs i fördjupad 
samverkan skiljer sig från aktiviteterna i aktivitetsersättning är oklart. Ett av 
få klargöranden som handläggarna ger är att det inom fördjupad samverkan 
finns större möjlighet att avsätta tid till vägledning och coaching än på kassan 
(HlCH1). Ett kriterium för att vara aktuell för fördjupad samverkan är att 
man kan förväntas vara i gång minst 10 timmar per vecka i praktik59. 
Handläggarna berättar att från fördjupad samverkan finns det propåer om att 
de vill ha fler unga i sin verksamhet och detta har lett till att tiotimmarsregeln 
har ruckats på. Också personer som ännu inte arbetspraktiserar 10 timmar per 
vecka har skrivits in i fördjupad samverkan (HlCP1). 
 
Oberoende om arbetspraktiken bedrivs inom ramen för fördjupad samverkan 
eller som en aktivitet i aktivitetsersättningen så kan sysslorna som utförs på 
arbetspraktiken vara anpassade efter personens nedsatta arbetsförmåga, men 
praktiken kan också bestå i att göra samma saker obetalt som personerna runt 
en gör mot lön. Arbetsplatsens symbolvärde är högt och oavsett vad 

                                                        
58 Det som i intervjumaterialet beskrivs som fördjupad samverkan har också andra namn. 
Handlingsplansamverkan är ett exempel. Se svar på regleringsbrevsuppdrag (Arbetsförmedlingen & 
Försäkringskassan, 2011b).  
59 Tiotimmarsregeln är numera borttagen (mejl från Daniel Terdell, Försäkringskassan, 2013-04-29) 
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Försäkringskassan, 2011b).  
59 Tiotimmarsregeln är numera borttagen (mejl från Daniel Terdell, Försäkringskassan, 2013-04-29) 



123 

Praktikantrollen åtnjuter inte samma status som rollen som anställd. Oavsett 
hur kompetenta och arbetsvilliga praktikanterna är så är jobbet de utför 
oavlönat, och det är helt upp till arbetsgivaren att avgöra om praktiken ska 
övergå i anställning, om de unga ska få åtnjuta den status som hänger samman 
med en anställning. Lön är en viktig del i en sådan status. De ungas chanser 
att omförhandla sin roll från praktikant till anställd är små, även om tanken på 
en eventuell anställning ofta är den som sporrar till engagemang och arbetsflit 
innan och i början av en arbetspraktik.  

6.6 Aktiviteterna, målen som blev medel och deras 
inbördes rangordning 
I de reglerande texter som föregick lanseringen av aktivitetsersättning 2003 
refererades till FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Enligt betänkandet Unga i 
ohälsoförsäkringen: tid för aktivitet och utveckling (SOU 1998:106) skulle 
standardreglerna genomsyra den nya reformerade förtidspensionen för unga. I 
standardreglerna ligger tonvikten just på delaktighet och jämlikhet i 
samhällslivet. Arbetslivet intar ingen särställning. Delaktigheten och 
jämlikheten hänvisar till samhällsdeltagande i bred bemärkelse. I dessa ges 
inget stöd för att enbart knyta aktivitetsinslaget till deltagande på 
arbetsmarknaden. Tvärtom tolkar jag standardreglernas deltagandemål som en 
ambition om att kunna skapa samhällelig delaktighet också på andra sätt än 
via deltagande i arbetskraften som lönearbetande för den person som på grund 
av funktionshinder utestängs från delar av samhällslivet. Det råder en 
diskrepans mellan standardreglernas innebörd av delaktighet, och 
delaktighetstanken såsom den tagit sig uttryck i aktivitetsersättningens 
aktiviteter. I aktivitetsersättningens aktiviteter har delaktighetstanken kommit 
att snävas in till att nära nog uteslutande syfta till att underlätta deltagande i 
arbetslivet, som lönearbetare.  

Från att ha tillskrivits ett egenvärde har aktivitet degraderats till något som 
ska leda till något annat. Måttet på framgång beträffande aktivitet är om den 
ökar möjligheten för aktivitetens deltagare att i framtiden kunna försörja sig 
via lönearbete. I de reglerande texterna är tendensen tydlig, men i praktikens 
politik nyanseras den. I praktikens politik är försörjning fortfarande viktigare 
än aktivitet och aktiviteterna tillmäts ibland ett egenvärde i kraft av att 
upplevas som meningsfull sysselsättning eller bara lindra ensamheten. Oavsett 
koppling till måluppfyllelse så skildras aktiviteter i positiva ordalag. Sett ur 
såväl de ungas som handläggarnas synvinkel är möjligheten till aktivitet inom 
ramen för aktivitetsersättning något bra. De få negativa omdömen som fällts 
rör sånär som på ett par undantag60 arbetspraktiken, den aktivitetskategori som 
                                                        
60 Se Linns, Lisettes och Petters kommentarer på dagverksamhet. 
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emellertid sin bild av att vara felaktigt behandlad bekräftad från 
handläggarhåll, när Carin tillstår att det är ett problem att somliga arbetsgivare 
inte har för avsikt att låta praktiken övergå i en anställning. 

Petter gör praktik på en kyrkogård när vi träffas för första gången 2008. 
Han är där tre förmiddagar i veckan, men har just haft ett möte med sin 
handläggare på kassan, sin handledare på kyrkogården och sin boendestödjare, 
och planen är att han ska vara där på halvtid framöver. Praktiken på 
kyrkogården handlar mycket om att samla timmar. Petter refererar till sin 
handläggare: ”Som Carola sa ”Det handlar bara om hur många timmar du har” 
eller nåt sånt” (Petter). Han tillägger att han inte vet vad han ska göra när 
vintern kommer. När vi ses 2010 berättar han att arbetstimmarna på 
kyrkogården utökades ytterligare, ända tills han fick besked om att det inte 
fanns någon möjlighet till anställning. Då slutade han. Petter säger att 
beskedet att han inte skulle få någon anställning var väntat, men att han ändå 
hade hoppats.  
 

Men jag jobbade nog lite mer än vad jag skulle kunna ha gjort. Helt 
klart. Så att, man vill ju liksom, ja, du vet, jobb, det är ju en trygghet 
liksom. Så att man hoppades att få jobb där, för om inget annat så 
gynnar det ju alltid liksom att, jag ville kanske testa mig lite också. Jag 
testade mig inte hårt men jag testade mig lite mer än vad jag hade 
behövt. (Petter 2) 

 

Vid intervjun 2010 har han flyttat till en annan ort. Han har också blivit 
erbjuden att praktisera på en camping, men där stod det klart redan från 
början att det inte skulle kunna bli tal om någon anställning. Visst kunde han 
tänka sig att hjälpa tyskar tillrätta med kanoterna, klippa gräs och gå omkring 
och fixa, men samtidigt visste han att de behövde arbetskraft på gården där 
han nu bor. ”Så att där, när jag gör något där så hjälper jag ju verkligen till. 
Men jag kan inte få praktik där. De har köttkor och hästar och får och skog” 
(Petter 2). På gården upplever han att han utför ett meningsfullt arbete, men 
det kan inte räknas som praktik, berättar han.  

Bilden av arbetspraktik som en gyllene väg tillbaka till arbete är inte den 
bild som tonar fram i intervjuerna. Petter ser det som att praktiken handlar om 
att samla timmar. Det var viktigt att kunna uppvisa de tio timmars 
praktikaktivitet som krävdes för att komma ifråga för deltagande i fördjupad 
samverkan. Fördjupad samverkan fungerar på så vis som ett alternativt mål. 
Att blir överflyttad dit är att ta ett steg närmare det slutgiltiga målet, 
lönearbetet. Även om praktik på förhand hägrat för många av de unga så har 
den ibland förstärkt känslan av att inte hålla måttet och därmed upplevts som 
ännu ett misslyckande. Ibland har praktiken lett till känslan av att vara 
utnyttjad som gratis arbetskraft och upplevelsen att inte duga trots stora 
ansträngningar. I det senare fallet är praktikantens utsatta position slående. 
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återgång i arbete. Måttet på framgång för rehabilitering bland 
förtidspensionärerna i Wessers avhandling gick alltså utanför 
socialförsäkringens på arbetslinjen byggda målsättning om återgång i arbete. 
På sätt och vis gäller detsamma för de unga i den här studien och deras syn på 
aktiviteterna. De flesta som har deltagit i aktiviteter ser erfarenheten som 
något positivt. Samtidigt framstår avståndet mellan aktivitet och lönearbete 
som stort. Det finns ingen direkt koppling mellan upplevelsen av att med 
framgång ha deltagit i aktivitet och återgång i arbete.  

Ser vi till hur aktiviteterna motiveras är det övergripande målet om 
försörjning via lönearbete detsamma för samtliga kategorier. I den dagliga 
handläggningen operationaliseras detta övergripande mål för att vara 
användbart som ledstjärna. De alternativa mål som kopplas till deltagande i de 
olika kategorierna av aktiviteter speglar också en stigande kravnivå. Medan 
deltagande i dagverksamhet är förknippad med ambitioner om bättre mående 
och möjligheter att träna sig att passa tider på individens egna villkor så är 
tanken bakom deltagande i arbetspraktik att den ska förbättra den fysiska och 
psykiska kapaciteten och främja välmående samt fungera som en sorts tröskel 
och test. Under arbetspraktiken prövas om personen är redo för nästa steg, 
som ofta är fördjupad samverkan med Arbetsförmedlingen61.  

Kapitlet avslutas med en tablå i vilken de olika kategorierna aktiviteter 
sammanfattas och kopplas samman med den position i den interna hierarkin 
de har och de mål de förknippas med. 

 
Tablå 3. Aktiviteter och mål i aktivitetsersättningen  
Aktivitets-
kategori 

Position i 
aktivitets- 
hierarkin 

Exempel på 
aktivitet 

Övergripande 
mål 

Alternativa mål 

Arbetspraktik högst arbets-
praktik 

lönearbete fungera i ett socialt 
sammanhang, passa tider, 
följa instruktioner, känna 
gemenskap, höja sin 
fysiska och psykiska 
kapacitet, må bättre 

Kurser mellan Komvux-
studier 

lönearbete fungera i ett socialt 
sammanhang, följa ett 
schema 

Idrott mellan gymträning lönearbete bli fysiskt och psykiskt 
stark, må bättre 

Dagverksamhet lägst Finsam lönearbete fungera i ett socialt 
sammanhang, passa tider, 
känna gemenskap, stärka 
självförtroendet, , må 
bättre 

                                                        
61 Denna tröskelfunktion kan förmodas vara mindre i dagsläget, när regeln om att de unga ska 
förväntas kunna arbeta minst 10 timmar per vecka innan inträde i fördjupad samverkan blir aktuell är 
borttagen.  
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finns högst upp i aktivitetshierarkin. Jill, Lisette och Ella ser i backspegeln på 
sina arbetspraktiker som misslyckanden. Belinda känner sig utnyttjad som 
gratis arbetskraft och Petter har tappat tron han hade på att arbetspraktik 
skulle kunna vara en väg till lönearbete. Som en konsekvens av de slutsatser 
han dragit utifrån egen erfarenhet av arbetspraktik tackar han nej till 
möjligheten till ny arbetspraktik. Jag kommer att fördjupa resonemanget om 
hanteringen av aktiviteterna i kapitel åtta och nio. 

Trots att målet om lönearbete inte figurerar uttryckligen i lagens 
skrivningar om aktivitetsersättningens aktiviteter är det ständigt närvarande i 
de ungas och handläggarnas tal om aktiviteter. Den inbördes hierarki som 
råder mellan de olika kategorierna speglar att lönearbete ses som det 
övergripande målet. Arbetspraktiken, den aktivitet som fysiskt äger rum på 
samma plats som lönearbete utförs på intar den högsta positionen i den 
inbördes rangordningen. Tillträde till den fysiska platsen, arbetsplatsen, är en 
viktig markör. Det är som att den eftertraktade ställningen som lönearbetande 
lånar något av sin glans till praktikanterna. Bara att få lov att finnas och verka 
på en arbetsplats är betydelsefullt. Dessutom förstärks kopplingen mellan 
arbetspraktik och lönearbete när de handlingar som de facto utförs av 
praktikanterna ofta är helt identiska med lönearbetarnas handlingar. Kurser och 
idrott intar en mellanposition. Aktiviteterna liknar visserligen inte lönearbete, 
men de sker som en integrerad del av samhällslivet. På studieförbunden och 
gymmet är lönearbete ingen vattendelare. Dessa arenor är inte öppna enbart 
för dem som lönearbetar eller enbart för dem som inte lönearbetar. Såväl idrott 
som kurser är dessutom exempel på typer av aktiviteter som knappast behöver 
motiveras. Idrottsutövande ingår i den uppsättning fysiska aktiviteter som i 
början av 2000-talet närmast är att likna vid en dogm, en trossats som vilar på 
övertygelsen att individen själv medvetet ska underhålla sin hälsa bland annat 
genom att röra på kroppen. Kurser förknippas med utbildning och utbildning 
har en lång tradition som statlig strategi för att rusta icke-lönearbetande 
medborgare till lönearbetare. Dagverksamheten, aktiviteter som sker isolerade 
från arbetsmarknaden och de delar av samhället där personer med lönearbete 
och personer utan lönearbete vanligen möts, återfinns längst ner i 
aktiviteternas hierarki. Den fysiska platsen, avskild från både arbetsplatsen och 
övriga samhällslivet, indikerar att den person som deltar i dagverksamhet på 
flera sätt befinner sig långt från målet om lönearbete. I motsats till 
arbetspraktik, där efterfrågan på praktik är större än tillgången på platser, får 
alla som vill delta i dagverksamheternas aktiviteter.  

Trots att de reglerande texterna beskriver rehabilitering och aktivitet som 
åtskilda är det med utgångspunkt i praktiken rimligt att se rehabilitering och 
aktiviteter som ett kontinuum. Det rör sig om mått och steg för röja de hinder 
som står i vägen för lönearbete. Så betraktade blir Wessers (1998) resultat 
rörande förtidspensionärers inställning till hur framgångsrik rehabilitering 
varit i det egna ärendet relevanta. Många av dem som fått 
rehabiliteringsåtgärder tyckte att dessa hade hjälpt, trots att de inte lett till 
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1996:113) skissat på ett förslag till reformerat förtidspensionssystem. 
Arbetsnamnet på den nya ersättningen var månadsersättning. Huvuddragen i 
månadsersättningen skulle i kombination med de förslag till reformerat 
förtidspensionssystem som presenterats i betänkandet Reformerat 
pensionssystem (SOU 1994:20) utgöra grunden för arbetet. I ett tilläggsdirektiv 
(Dir. 1997:123) uppdrog regeringen åt förtidspensionsutredningen att minska 
utgifterna för förtidspension och sjukbidrag. För att kunna fullfölja saneringen 
av den svenska ekonomin skulle utgifterna minska med 200 miljoner kronor 
brutto år 1999 och 317 miljoner kronor brutto år 2000. Man föreslog att 
besparingarna skulle göras genom att ändra beräkningen av antagandeinkomst 
för förtidspensionärer. Samtidigt påpekades att andra förslag till besparingar, 
utöver ändrade regler för beräkning av antagandeinkomst, var välkomna 
(ibid.).  

Utredningen kom att kallas Förtidspensionsutredningen och lämnade 
senare samma år över betänkandet Ohälsoförsäkringen. Trygghet och aktivitet 
(SOU 1997:166) till regeringen. Förtidspensionsutredningen pekade ut en rad 
principer för utformningen av en ny försäkring mot långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga. Principerna innebar inte något brott mot tidigare grundregler. 
Att det bör finnas tydliga medicinska kriterier för rätt till ersättning, att ingen 
permanent ersättning ska betalas ut förrän möjlighet till rehabilitering och 
omställning är uttömda och att försäkringen bör ge inkomsttrygghet var 
grundregler också i den gamla ordningen. Vad som framstår som nytt är kravet 
att försäkringen ska underlätta för de personer som beviljats ersättning att vara 
aktiva. De som ville pröva på att arbeta eller studera skulle uppmuntras (SOU 
1997:166, s. 13f). Aktivitetsbegreppet fick sedan ytterligare genomslag när 
förtidspensionsutredningen 1998 kompletterade sitt uppdrag med det 
betänkande som i särskild ordning rörde unga, Unga i ohälsoförsäkringen. Tid 
för aktivitet och utveckling (SOU 1998:106).  

7.2 Aktivitetsersättningens tre utmärkande drag 
Tre huvuddrag blir tydliga när tillblivelsen av aktivitetsersättning spåras till 
diskussionen om nytt system för ekonomisk ersättning vid långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga i 1990-talets förtidspensionsutredning. För det första får tanken 
om att åldersindela försäkringen genomslag genom att aktivitetsersättning ska 
gälla för personer mellan 19 och 29 år samtidigt som personer mellan 30 och 
65 ska omfattas av sjukersättningen. För det andra skrivs rätten till aktivitet in 
i försäkringen, och unga får härmed en formell rätt till hjälp med att kunna 
delta i aktivitet genom planering och ekonomisk ersättning för kostnader 
förknippade med aktiviteter. För det tredje tidsbegränsas aktivitetsersättning 
och kan som längst utgå i tre år. Därefter måste ny prövning av ärendet göras. 
Tidsgränsen innebär att det inte längre finns någon möjlighet för personer 
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7 DEN FÖRESKRIVNA 
HANDLÄGGNINGEN  

I kapitlet beskrivs aktivitetsersättningens rättsliga och organisatoriska 
sammanhang utifrån de reglerande texterna. De skäl till reformerat 
förtidspensionssystem för unga som anfördes i förarbetena presenteras. 
Därefter diskuteras vilka statliga intentioner som motiverade de tre drag som 
kom att känneteckna aktivitetsersättning och skilja den från tidigare system.  

7.1 Motiven bakom reformeringen av 
förtidspensionssystemet 
Hur kom det sig att aktivitetsersättning lanserades i början på 2000-talet? 
1997 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle få i uppdrag att ta 
fram ett förslag till nytt system för ekonomisk ersättning vid långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga (Dir. 1997:9). Förtidspensionssystemet hade länge varit under 
diskussion och en rad argument för att revidera systemet lades fram i 
regeringsdirektivet. För det första pekade man på att antalet förtidspensionärer 
ökat kontinuerligt sedan 1960-talet. Dessutom gjordes bedömningen att den 
demografiska utvecklingen och läget på arbetsmarknaden kunde förväntas 
innebära fortsatt press på förtidspensionssystemet. Det ökande antalet 
förtidspensionärer och den allt tyngre försörjningsbörda ökningen innebar, 
sågs som ett hot mot förtidspensionssystemet. För det andra pekades på att få 
av dem som en gång beviljats förtidspension eller sjukbidrag någonsin återgick 
i arbete. Förtidspensionssystemet bedömdes innehålla inlåsningsmekanismer. 
För det tredje framhölls reformeringen av ålderspensionssystemet som ett 
argument för att revidera även systemet för förtida pension. De båda systemen 
var tätt sammanlänkade och i samband med att ålderpensionssystemet lades 
om krävdes att detta, såväl lagtekniskt som finansiellt, hanterades i ett separat 
system. Det förslogs att förtidspensionssystemet skulle skiljas från 
ålderspensionssystemet och integreras i en allmän ohälsoförsäkring (ibid.). 
Sjuk- och arbetsskadekommittén hade i ett betänkande året innan (SOU 
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betydande svårigheter i livsföringen. Personer under 30 år som var långvarigt 
sjuka, men inte lika funktionshindrade, skulle ha rätt till långtidssjukpenning 
om de inte kunde arbeta (Ds 2000:40, s. 87). Långtidssjukpenningen skulle 
alltså ersätta den tillfälliga varianten av förtidspension, sjukbidrag, för gruppen 
unga. Ersättningarna skulle finnas kvar för personer över 29, men 
habiliteringspenning skulle ersätta förtidspension för dem mellan 19 och 29 år. 

De två parallella promemorior (Ds 2000:39; Ds 2000:40) som följde tog 
fasta på förtidspensionsutredningens tanke om en tudelad försäkring, där ålder 
var avgörande för vilket ärendeslag som blir aktuellt vid långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga. Däremot förkastades tanken om olika ersättningsslag beroende 
på funktionshindrets omfattning. I Aktivitetsersättning. Nytt försäkringsstöd för 
unga med långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan (Ds 
2000:40) föreslogs aktivitetsersättning ersätta förtidspension och sjukbidrag 
för personer mellan 19 och 29 år. Ett av skälen som angavs för att åldersdela 
systemet var att förtidspension och sjukbidrag hade varit inriktade på de behov 
som funnits för personer som varit etablerade på arbetsmarknaden, och 
försäkringens uppgift hade därför främst bestått i att ge ekonomisk trygghet. 
Vidare hävdades att de behov av habilitering och rehabilitering som ofta finns 
hos dem som redan som unga kommit in i systemet inte hade blivit 
tillgodosedda (ibid. s. 70). Principiellt menade man att det var viktigt att sända 
ett budskap om att ingen ska behöva bli pensionerad i mycket unga år. Den 
tidigare 16-årsgränsen tillkom på 1960-talet, när skolgången för de flesta 
upphörde vid den åldern. I och med att nästan alla ungdomar nu gick 
gymnasiet hade 16-årsgränsen blivit otidsenlig. Vidare påpekades att det 
befintliga systemet hade en uppenbar inlåsningseffekt, eftersom incitament till 
egna insatser från de ungas sida för att kunna komma ut på arbetsmarknaden 
nästan helt saknades (Ds 2000:40).  

Promemorian innehåller alltså flera argument för att höja den undre 
åldersgränsen. Höjningen av den undre åldersgränsen framhölls också som ett 
av de bärande inslagen i ett nytt, reformerat system. Argumenten bakom den 
föreslagna övre åldersgränsen på 29 år är inte lika framträdande. Två 
pragmatiska skäl lyftes fram. För det första överensstämde åldergränsen med 
den som var satt för Unga Handikappade, en av Arbetsmarknadsverkets 
(AMS) verksamheter, en sorts arbetsförmedlingsservice riktad till personer 
med grav funktionsnedsättning. För det andra knöt den väl an till en 
åldersrelaterad trappa som föreslogs gälla fram till 30-årsålder och som var 
tänkt att garantera att unga med aktivitetsersättning på garantinivå fick sin 
ersättning höjd vartannat år fram till 30-årsålder. Vidare nämndes att 30 för de 
allra flesta representerar en definitiv övergång till arbetslivet och att 
inkomstutvecklingen för de flesta är relativt kraftig fram till 30-årsåldern för 
att sedan stagnera gradvis. Samtidigt tillstod man att valet av just 30 år som 
åldergräns kunde diskuteras (Ds 2000:40, s. 85).  

Det slutliga förslaget nytt system för ekonomisk ersättning vid långvarigt 
nedsatt arbetsförmåga presenterades i regeringspropositionen Sjukersättning 
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under 30 år att få en permanent ersättning beviljad, oavsett grad och art av 
arbetsoförmåga.  

7.2.1 En åldersdelad försäkring 
Tanken på att åldersindela systemet för ekonomisk ersättning vid långvarigt 
nedsatt arbetsförmåga var inte ny. 1970 hade de så kallade äldrereglerna 
införts. Dessa innebar att äldre individer lättare kunde beviljas förtidspension 
eller sjukbidrag genom att kraven på medicinska skäl till nedsatt arbetsförmåga 
minskade. Personer som hade svårt att orka med ett tungt arbete kunde efter 
särskild prövning beviljas ersättning. Äldrereglerna togs bort 1997 (Ryberg-
Welander, 2008 s. 209f). Ytterligare ett inslag av åldersåtskillnad var rätten till 
förtidspension på grund av arbetsmarknadsskäl som infördes 1972. 
Förtidspension av arbetsmarknadsskäl utgick till personer som var minst 58 år 
när de blev arbetslösa och som därefter stämplat ut från 
arbetslöshetsersättningen. Även regeln om rätt till förtidspension på grund av 
arbetsmarknadsskäl togs bort under 1990-talet i samband med att kraven på 
att arbetsoförmågan måste vara strikt medicinskt betingad stärktes (ibid.).  

Den första allmänna, universella försäkringen som infördes i Sverige 1913 
anses vara den första i sitt slag i världen (Edebalk, 2000). Det rörde sig om en 
försäkring som utgick till den som på grund av ålder (67 år) eller invaliditet 
inte kunde arbeta, en sammanhållen pensionsförsäkring som garanterade viss 
ersättning till alla personer, oavsett ålder. Universalism62, som ofta beskrivs 
som en av grundprinciperna för svensk välfärdspolitik, stämde väl överens med 
tanken på att alla medborgare som på grund av ålderssvaghet eller 
funktionsnedsättning inte kunde arbeta hade samma rätt till ekonomisk 
grundtrygghet. Folkpensionens införande i och med 1946 års stora reform på 
området befäste ordningen med en bred pensionsförsäkring. Folkpensionen 
bestod av tre delar – ålderspension, förtidspension och efterlevandepension.   

Men nu föreslog alltså förtidspensionsutredningen att åldersdela systemet 
för ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Två ersättningar skulle 
kunna bli aktuella för personer mellan 30 och 65 år. Medan förtidspensionen 
skulle finnas kvar, delvis förändrad, så skulle långtidssjukpenning bli den nya 
ersättningsform som tog vid efter ett års sjukskrivning för personer med 
långvarigt men inte varaktigt nedsatt arbetsförmåga (SOU 1997:166). För 
gruppen unga föreslogs också två ersättningar, habiliteringspenning och 
långtidssjukpenning. Habiliteringspenningen skulle utgå dels för förlängd 
skolgång, dels för unga med ett så stort funktionshinder att det orsakade 

                                                        
62 Universell är ett problematiskt ord när rättigheten knyts till medborgare i en stat. Universell är också 
missvisande med tanke på att alla medborgare inte är inkluderade på samma villkor. Se exempelvis 
Kerstin Abukhanfusas avhandling (1987) och Christina Bergqvists artikel (1990) för diskussioner om 
kvinnans rättigheter i den svenska välfärdsstaten. Vad jag vill poängtera här är pensionens omfattande 
och enhetliga karaktär; ett enat offentligt försäkringsskydd. 
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62 Universell är ett problematiskt ord när rättigheten knyts till medborgare i en stat. Universell är också 
missvisande med tanke på att alla medborgare inte är inkluderade på samma villkor. Se exempelvis 
Kerstin Abukhanfusas avhandling (1987) och Christina Bergqvists artikel (1990) för diskussioner om 
kvinnans rättigheter i den svenska välfärdsstaten. Vad jag vill poängtera här är pensionens omfattande 
och enhetliga karaktär; ett enat offentligt försäkringsskydd. 
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och återkom över 20 gånger i regelsamlingen64. I introduktionen definierades 
delaktighet och jämlikhet på följande vis: 
 

Begreppet innefattar en process som leder till att både olika 
samhällsområden och omgivningen blir tillgängliga för alla, särskilt för 
människor med funktionsnedsättning. Det gäller service, aktiviteter, 
information och dokumentation. (Utrikesdepartementet, 
Socialdepartementet & Nationerna, 1995)  

 
Delaktighet på arbetsmarknaden nämns inte särskilt i definitionen och inte 
heller i texten i övrigt läggs särskilt fokus på deltagande på arbetsmarknaden. 
Det nämns att människor med funktionshinder bör få det stöd de behöver 
inom de reguljära systemen för utbildning, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad 
och social service, men principen om delaktighet rör alltså delaktighet i 
samhällslivet generellt, inte deltagande på arbetsmarknaden specifikt. 

En överordnad ambition med utformningen av en ny ohälsoförsäkring var 
att få till stånd ett system som innebar att de ersättningsberättigade så långt 
möjligt skulle ha likvärdiga chanser som andra att leva ett aktivt och 
självständigt liv (SOU 1998:106, s. 42f). Kopplingarna mellan ambitionen om 
att med ersättningen ge likvärdiga chanser till ett aktivt och självständigt liv 
och värden som demokrati och delaktighet är tydliga. Aktivitet knyts snarare 
till att kunna delta i samhället än att kunna delta i arbetslivet. Samtidigt ges 
aktivitet en mycket konkret betydelse i vissa av resonemangen. Att vara aktiv 
handlar om att orka. Men att vara aktiv i bemärkelsen att orka är i 
sjukförsäkringen å ena sidan något som ska främjas, å andra sidan något som 
indikerar att du kanske inte har rätt till ersättning genom försäkringen.  

Den dittills rådande restriktiva synen på aktivitet förklarades och 
försvarades med följande argumentationskedja: en hög grad av aktivitet hos en 
person som är pensionerad efter ett långt yrkesliv tyder på att denna har 
arbetsförmåga. Det är därför naturligt att en ohälsoförsäkring som i huvudsak 
är inriktad på de villkor som gäller för dem som pensioneras sent i livet är 
restriktiv i förhållande till aktivitet (SOU 1998:106, s. 10f). Den restriktiva 
synen på aktivitet ansågs dessutom nödvändig för att säkerställa rättssäkerhet 
och legitimitet för systemet. Den som däremot i unga år blir långvarigt sjuk 
och hamnar i ohälsoförsäkringen har sällan hunnit skaffa en plattform på 
arbetsmarknaden. Denna skillnad mellan gruppen äldre och gruppen yngre 
motiverar att aktivitet ska främjas för de unga. En generös syn på aktivitet 

                                                        
64 (http://www.independentliving.org/standardrules/STILStandardRegler1.html, hämtad 2014-03-
03). I den engelska originalversionen används ”equalization of participation” 
(http://www.un.org/disabilities/documents/gadocs/standardrules.pdf, hämtad 2014-03-03) och i den 
franska versionen ”egalisation des chances” 
(http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrfr1.htm#Notions, hämtad 2014-03-03). 
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och aktivitetsersättning istället för förtidspension (Prop. 2000/01:96). 
Regeländringarna beskrevs som en konsekvens av att ett nytt 
ålderspensionssystem hade införts. I den föreslagna ordningen tillhörde 
ersättningarna inte pensionssystemet, utan sjukförsäkringarna. Ålderspension 
och förtidspension var separerade. Tanken på ett tudelat system hade alltså fått 
gehör från regeringshåll. Också förtidspensionen delades upp i två separata 
delar med ålder som skiljelinje. Sjukersättning föreslogs ersätta förtidspension 
och sjukbidrag för personer mellan 30 och 65 år. Aktivitetsersättning föreslogs 
ersätta förtidspension och sjukbidrag för personer mellan 19 och 29 år. 
Regeringen instämde i departementets argumentation och det fördes inte 
någon direkt diskussion om åldersintervallen för de båda ersättningarna i 
propositionen. Däremot upprepades tidigare argument för att knyta 
miniminivån av ersättning till ålder. Det gamla systemets åldersoberoende 
garantinivå ersattes med en åldersberoende garantinivå. Man hävdade att 
garantinivån borde knytas till de inkomstförhållanden som är normalt 
förekommande för personer i motsvarande åldrar med argumentet att eftersom 
ungas inträde på arbetsmarknaden sker senare än förut har de också relativt 
måttliga inkomster. Det vore därför rimligt att det garanterade beloppet startar 
på en lägre nivå för de allra yngsta för att sedan räknas upp realt med stigande 
ålder upp till 30 år. Vidare konstaterades att begynnelsenivån med en sådan 
konstruktion skulle bli förhållandevis måttlig, men att jämnåriga också i regel 
har låga inkomster (Prop. 2000/01:96, s. 111f).  

7.2.2 Aktivitet i aktivitetsersättning  
En av de idéer som genomsyrar aktivitetsersättning som socialpolitisk reform 
är att aktivitet är av godo. Redan i förtidspensionsutredningens båda 
betänkanden figurerade substantivet aktivitet i titeln (SOU 1997:166; SOU 
1998:106)63. Ett uttalat syfte med det nya systemet för ekonomisk ersättning 
vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga var att främja aktivitet hos personer som 
blivit beviljade ersättning.  

I det här skedet av utvecklingen mot det som idag heter aktivitetsersättning 
föreslogs alltså habiliteringspenning och en långtidssjukpenning som allmänt 
försäkringsskydd för den grupp som drabbats av långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga (SOU 1998:106, s. 11). De standardregler som FN antog 1993 
för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet 
borde enligt betänkandet fungera som ledstjärnor i utformningen av ett nytt 
system. Standardreglerna innehöll konkreta förslag till hur ett land kan 
undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning och på så sätt skapa 
ett tillgängligt samhälle. Delaktighet och jämlikhet sågs som ett nyckelbegrepp 
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 SOU 1997:166 har titeln Ohälsoförsäkringen – trygghet och aktivitet och SOU 1998:106 heter Unga i 
ohälsoförsäkringen. Tid för aktivitet och utveckling. 
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hänvisas till specificeras inte i resonemanget. Istället framstår snarast aktivitet 
som något självklart gott, ett inslag med ett egenvärde som knappast behöver 
förklaras eller motivereras. I kontrast till det självklart eftersträvansvärda 
exemplifieras med vad som inte är önskvärt. Det poängteras att ”försäkringen 
skall verka för aktivitet och inte inta ett passivt förhållningssätt” (ibid. s. 78). 
Som exempel på främjandet av aktivitet nämndes systemet med vilande 
förtidspension65 som hade införts år 2000. Några nya argument för att aktivitet 
är av godo lades inte fram i promemorian. De övergripande utgångspunkterna 
för ett nytt reformerat system var desamma som i förtidspensionsutredningens 
betänkande.  

I propositionen som föregick införandet av aktivitetsersättning kopplades 
tanken att aktivitet är av godo allt tätare ihop med arbetslinjen. Det föreslagna 
systemet skulle innehålla en balans mellan målen att ge ekonomisk trygghet 
och att stimulera till eget arbete (Prop. 2000/01:96, s. 70). Det betonades 
också att regeringen såg mycket allvarligt på den ökande sjukfrånvaron och det 
ökade antalet förtidspensionärer. Därför hade en omfattande översyn av 
orsakerna bakom den ökande ohälsan i arbetslivet inletts. En särskild utredare 
hade fått i uppdrag att ge förslag till en samlad handlingsplan för ökad hälsa i 
arbetslivet. Arbetslinjen, preciserad som princip, arbete ska löna sig, skulle 
genomsyra samhällets insatser. Utredaren skulle därför undersöka vilka aktiva 
åtgärder som kunde genomföras för att undvika sjukdom och skada och för att 
sjukskrivna och förtidspensionärer skulle kunna återgå i arbete. I och med att 
arbetslinjen i propositionen presenterades som en viktig princip för 
sjukförsäkringen skedde en glidning från förtidspensionsutredningens 
resonemang med FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionshinder som ledstjärna i riktning mot det uttalade målet 
att alla ska lönearbeta. Deltagande blev detsamma som deltagande på 
arbetsmarknaden och jämlikhet nämndes inte längre. 

Införandet av aktivitetsersättning 2003 ligger i linje med en våg av 
aktiveringspolitik som svepte över inte bara Sverige, utan många av Europas 
länder under 1990-talet (se t.ex. Dingeldey, 2011; Guillemard, 2008; Hvinden 
& Johansson, 2007; Van Berkel & Hornemann Møller, 2002). Retoriskt har 
aktiv och passiv ofta använts som motsatspar, och den nya, aktiva politiken har 
fått kontrastera den gamla, passiva. En sådan dikotomi leder tanken i fel 
riktning (Van Berkel & Hornemann Møller, 2002). Bidragslinjen har ställts 
mot arbetslinjen som om kravet på att den som är frisk och arbetsför ska stå 
till arbetsmarknadens förfogande aldrig har funnits i de sociala försäkringarna, 
när denna grundidé i själva verket funnits med alltsedan tillkomsten av 
socialförsäkringssystemet. Dessutom klargörs i dessa diskussioner sällan vem 
som förväntas vara aktiv och på vilket sätt. Är det staten som ska avkrävas 
aktivitet i form av att erbjuda individer rätt typ av utbildning för att stärka 
                                                        
65 År 2000 infördes systemet med vilande förtidspension. I och med detta gavs möjlighet att pröva på 
att arbeta eller studera under en period, utan att riskera rätten till ersättning.  
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skulle bidra till att skapa förutsättningar för unga att etablera sig på 
arbetsmarknaden (ibid.). Den restriktiva synen på aktivitet i relation till äldre 
framhölls alltså som en rättssäkerhetsgarant i ohälsoförsäkringen, samtidigt 
som samma synsätt sågs som en hämsko för unga. Hur rättssäkerheten och 
förtroendet för systemet skulle upprätthållas när synen på aktivitet i relation 
till gruppen unga nu föreslogs ändras till att bli generös framgår inte i 
betänkandet.  

Det konstaterades att systemet i praktiken redan medgav att en person som 
har ersättning i form av förtidspension och sjukbidrag ägnar sig åt aktiviteter 
av olika slag men att denna möjlighet inte var reglerad i försäkringen. Den var 
snarare resultatet av att människor som under lång tid har sin arbetsförmåga 
nedsatt måste tillåtas att själva förfoga över sin tid. En genomgång av praxis 
visade att det är möjligt att bedriva studier på såväl gymnasie- som 
högskolenivå utan att riskera att rätten till ekonomisk ersättning påverkas 
(SOU 1998:106, s. 35). Vad som nu föreslogs var att denna möjlighet till 
aktivitet skulle lagstadgas.  

Sammantaget ger betänkandet uttryck för en kluven syn på hur aktivitet 
bör betraktas i relation till ohälsoförsäkringen. Hur aktiv kan den försäkrade 
vara och samtidigt vara ersättningsberättigad? Å ena sidan försvaras 
argumentet att aktivitet i viss mån tyder på arbetsförmåga och att hög grad av 
aktivitet kan indikera att vederbörande kanske egentligen inte har rätt till 
ersättning. Å andra sidan ses aktivitet som en nödvändighet för att unga som 
hamnat i ohälsoförsäkringen ska kunna komma ut i arbetslivet. Dessutom 
konstaterades att det trots gällande nämnda restriktivitet är fullt möjligt för 
personer med förtidspension eller sjukbidrag att vara aktiva. Min tolkning av 
betänkandets många skrivningar om aktivitet i relation till förtidspension är att 
den för systemets legitimitet så viktiga restriktiva synen på aktivitet från och 
med nu negligerades för de unga men inte för de äldre. Idén om att aktivitet 
hos de unga är en förutsättning för återgående i arbete fick företräde framför 
idén om att en restriktiv syn på aktivitet säkrar systemets legitimitet.  

Uppfattningen att aktivitet alltid är av godo för individens möjligheter till 
återgång i arbete ifrågasätts däremot inte. Tvärtom tas detta för givet. Utan att 
gå in på vilka studier som avses hänvisar man i utredningen till att forskningen 
visat på att aktivitet främjar återgång i arbete. Användningen av begreppet 
aktivitet, och närbesläktade ord som aktiv och aktivering, som något 
oproblematiskt och alltigenom positivt är inte unik för den retorik som 
omgärdar sjukförsäkringen. Tvärtom är aktivitet vanligt förekommande i en 
rad sammanhang som rör såväl hälso- och sjukvårdspolitik som 
arbetsmarknadspolitik. Innebörden är inte identisk i de olika sammanhangen, 
men överallt står aktivitet för något positivt. 

I promemorian (Ds 2000:40) sades att samhällsutvecklingen medfört ett 
förändrat synsätt på socialförsäkringen. Beträffande personer med långvarigt 
nedsatt arbetsförmåga hade denna samhällsutveckling fört med sig att 
försäkringen borde verka för aktivitet. Vad i samhällsutvecklingen som 
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skall verka för aktivitet och inte inta ett passivt förhållningssätt” (ibid. s. 78). 
Som exempel på främjandet av aktivitet nämndes systemet med vilande 
förtidspension65 som hade införts år 2000. Några nya argument för att aktivitet 
är av godo lades inte fram i promemorian. De övergripande utgångspunkterna 
för ett nytt reformerat system var desamma som i förtidspensionsutredningens 
betänkande.  

I propositionen som föregick införandet av aktivitetsersättning kopplades 
tanken att aktivitet är av godo allt tätare ihop med arbetslinjen. Det föreslagna 
systemet skulle innehålla en balans mellan målen att ge ekonomisk trygghet 
och att stimulera till eget arbete (Prop. 2000/01:96, s. 70). Det betonades 
också att regeringen såg mycket allvarligt på den ökande sjukfrånvaron och det 
ökade antalet förtidspensionärer. Därför hade en omfattande översyn av 
orsakerna bakom den ökande ohälsan i arbetslivet inletts. En särskild utredare 
hade fått i uppdrag att ge förslag till en samlad handlingsplan för ökad hälsa i 
arbetslivet. Arbetslinjen, preciserad som princip, arbete ska löna sig, skulle 
genomsyra samhällets insatser. Utredaren skulle därför undersöka vilka aktiva 
åtgärder som kunde genomföras för att undvika sjukdom och skada och för att 
sjukskrivna och förtidspensionärer skulle kunna återgå i arbete. I och med att 
arbetslinjen i propositionen presenterades som en viktig princip för 
sjukförsäkringen skedde en glidning från förtidspensionsutredningens 
resonemang med FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionshinder som ledstjärna i riktning mot det uttalade målet 
att alla ska lönearbeta. Deltagande blev detsamma som deltagande på 
arbetsmarknaden och jämlikhet nämndes inte längre. 

Införandet av aktivitetsersättning 2003 ligger i linje med en våg av 
aktiveringspolitik som svepte över inte bara Sverige, utan många av Europas 
länder under 1990-talet (se t.ex. Dingeldey, 2011; Guillemard, 2008; Hvinden 
& Johansson, 2007; Van Berkel & Hornemann Møller, 2002). Retoriskt har 
aktiv och passiv ofta använts som motsatspar, och den nya, aktiva politiken har 
fått kontrastera den gamla, passiva. En sådan dikotomi leder tanken i fel 
riktning (Van Berkel & Hornemann Møller, 2002). Bidragslinjen har ställts 
mot arbetslinjen som om kravet på att den som är frisk och arbetsför ska stå 
till arbetsmarknadens förfogande aldrig har funnits i de sociala försäkringarna, 
när denna grundidé i själva verket funnits med alltsedan tillkomsten av 
socialförsäkringssystemet. Dessutom klargörs i dessa diskussioner sällan vem 
som förväntas vara aktiv och på vilket sätt. Är det staten som ska avkrävas 
aktivitet i form av att erbjuda individer rätt typ av utbildning för att stärka 
                                                        
65 År 2000 infördes systemet med vilande förtidspension. I och med detta gavs möjlighet att pröva på 
att arbeta eller studera under en period, utan att riskera rätten till ersättning.  
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skulle bidra till att skapa förutsättningar för unga att etablera sig på 
arbetsmarknaden (ibid.). Den restriktiva synen på aktivitet i relation till äldre 
framhölls alltså som en rättssäkerhetsgarant i ohälsoförsäkringen, samtidigt 
som samma synsätt sågs som en hämsko för unga. Hur rättssäkerheten och 
förtroendet för systemet skulle upprätthållas när synen på aktivitet i relation 
till gruppen unga nu föreslogs ändras till att bli generös framgår inte i 
betänkandet.  
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av olika slag men att denna möjlighet inte var reglerad i försäkringen. Den var 
snarare resultatet av att människor som under lång tid har sin arbetsförmåga 
nedsatt måste tillåtas att själva förfoga över sin tid. En genomgång av praxis 
visade att det är möjligt att bedriva studier på såväl gymnasie- som 
högskolenivå utan att riskera att rätten till ekonomisk ersättning påverkas 
(SOU 1998:106, s. 35). Vad som nu föreslogs var att denna möjlighet till 
aktivitet skulle lagstadgas.  

Sammantaget ger betänkandet uttryck för en kluven syn på hur aktivitet 
bör betraktas i relation till ohälsoförsäkringen. Hur aktiv kan den försäkrade 
vara och samtidigt vara ersättningsberättigad? Å ena sidan försvaras 
argumentet att aktivitet i viss mån tyder på arbetsförmåga och att hög grad av 
aktivitet kan indikera att vederbörande kanske egentligen inte har rätt till 
ersättning. Å andra sidan ses aktivitet som en nödvändighet för att unga som 
hamnat i ohälsoförsäkringen ska kunna komma ut i arbetslivet. Dessutom 
konstaterades att det trots gällande nämnda restriktivitet är fullt möjligt för 
personer med förtidspension eller sjukbidrag att vara aktiva. Min tolkning av 
betänkandets många skrivningar om aktivitet i relation till förtidspension är att 
den för systemets legitimitet så viktiga restriktiva synen på aktivitet från och 
med nu negligerades för de unga men inte för de äldre. Idén om att aktivitet 
hos de unga är en förutsättning för återgående i arbete fick företräde framför 
idén om att en restriktiv syn på aktivitet säkrar systemets legitimitet.  

Uppfattningen att aktivitet alltid är av godo för individens möjligheter till 
återgång i arbete ifrågasätts däremot inte. Tvärtom tas detta för givet. Utan att 
gå in på vilka studier som avses hänvisar man i utredningen till att forskningen 
visat på att aktivitet främjar återgång i arbete. Användningen av begreppet 
aktivitet, och närbesläktade ord som aktiv och aktivering, som något 
oproblematiskt och alltigenom positivt är inte unik för den retorik som 
omgärdar sjukförsäkringen. Tvärtom är aktivitet vanligt förekommande i en 
rad sammanhang som rör såväl hälso- och sjukvårdspolitik som 
arbetsmarknadspolitik. Innebörden är inte identisk i de olika sammanhangen, 
men överallt står aktivitet för något positivt. 

I promemorian (Ds 2000:40) sades att samhällsutvecklingen medfört ett 
förändrat synsätt på socialförsäkringen. Beträffande personer med långvarigt 
nedsatt arbetsförmåga hade denna samhällsutveckling fört med sig att 
försäkringen borde verka för aktivitet. Vad i samhällsutvecklingen som 
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7.2.3 Tidsbegränsningen 
En bärande tanke hos förtidspensionsutredningen var att unga människor 
aldrig borde räknas ut permanent från arbetsmarknaden. Ingen skulle behöva 
förtidspensioneras i unga år (SOU 1998:106, s. 106). 
Förtidspensionsutredningen anförde en rad argument för att det är olämpligt 
med permanenta ersättningar till unga personer. Man hävdade att möjligheten 
att besluta om pensionering i mycket unga år stod emot de långa 
habiliteringstider som ofta är nödvändiga och den osäkerhet som ofta ligger i 
en tidig bedömning av hur länge en nedsättning av arbetsförmågan kommer 
att bestå. Under ungdomsåren och fram till 30-årsåldern sker också en 
förhållandevis snabb utveckling i en människas liv och i de flesta fall torde det 
vara nästintill ogörligt att bedöma den framtida möjligheten att delta i 
arbetslivet. Särskilt bland de psykiskt funktionshindrade förekommer att 
sjukdomstillståndet svänger, menade man. Detta kräver ofta behandling under 
en lång följd av år, och innan sjukdomen eller funktionshindret stabiliserat sig 
är det i sådana fall svårt att förutse en mycket ung individs funktionsförmåga 
och möjlighet att arbeta. Dessutom kan en alltför tidig pensionering leda till 
att unga fastnar i passivitet som i sin tur hämmar förmågan att förbättra sina 
förutsättningar att hävda sig på arbetsmarknaden. En annan synpunkt var att 
nästan alla unga funktionshindrade önskar att de kunde få ett arbete, istället 
för att förtidspensioneras (ibid. s. 28f). Detta sågs som ytterligare ett skäl till 
att särbehandla gruppen unga i syfte att underlätta för dem att kunna arbeta i 
framtiden. Utöver dessa argument nämndes i betänkandet att genombrott i 
den medicinsk-tekniska utvecklingen kan bidra till att förändra hälsotillståndet 
hos individen och därmed möjligheten att arbeta och att ett förändrat framtida 
arbetsmarknadsläge kan påverka möjligheten till framtida arbete (ibid. s. 30). 
Jag ställer mig frågan varför de två senare argumenten inte skulle gälla också 
för personer över 30 år, men argumenten anförs alltså i anslutning till förslaget 
att tidsbegränsa ersättningen för unga och inte som betingelser som potentiellt 
påverkar chanserna till framtida arbete för samtliga förtidspensionärer. 

Medan förtidspensionsutredningen föreslog två ersättningsslag, 
habiliteringspenning och långtidssjukpenning, för gruppen unga menade man 
i promemorian (Ds 2000:40) att en sådan ordning skulle bli svår att tillämpa i 
praktiken. Promemorian var, i enlighet med flera av remissinstanserna, kritisk 
till att utformningen av kriterierna för habiliteringspenning i stor utsträckning 
utgick från begrepp inom lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS). Istället föreslogs en sammanhållen ersättningsform, 
aktivitetsersättning, gälla för samtliga under 30 med långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga, oavsett grad av funktionshinder. Aktivitetsersättning skulle 
alltid vara tidsbegränsad till längst tre år. Ett reformerat ersättningssystem 
med syfte att uppmuntra till aktivitet måste ha ett ekonomiskt stöd som är 
tidsbegränsat och som med vissa intervall omprövas. Det ansågs därför 
angeläget att varaktighetsperioden i normalfallet inte skulle bli alltför lång och 
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individens konkurrenskraft på arbetsmarknaden, eller är det individerna som 
på eget bevåg förväntas företa mått och steg för att göra sig om inte 
anställningsbara så åtminstone arbetsförmögna?  

Inte minst i exemplet aktivitetsersättning blir idén om att politiska insatser 
är antingen aktiva eller passiva problematisk. Visserligen hade man i 
promemorian föreslagit lagändringar som skulle innebära att rätten till 
ersättning skulle kunna upphöra om en försäkrad inte bedömdes uppfylla vissa 
krav på aktivitet (Ds 2000:40). Den nya reformerade försäkringen skulle 
uppmuntra och förutsätta aktivitet hos de försäkringsberättigade (ibid. s. 78) . 
I skrivningen låg krav på aktivitet från såväl systemet som den försäkrade. I 
den proposition som senare lades fram har kravet på aktivitet från den 
försäkrades sida försvunnit. Kravet på systemet att främja aktivitet står 
emellertid kvar. Aktivitetsersättning skulle ”stimulera till aktivitet utan att den 
ekonomiska tryggheten påverkas” (Prop. 2000/01:96, s. 81). Kravet på 
aktivitet från individens sida slopades i den slutliga utformningen av 
aktivitetsersättning, och kravet på systemet att främja aktivitet för individen är 
i sin formulering i praktiken till intet förpliktigande. I lagrummen som 
reglerar aktivitet inom ramen för aktivitetsersättning står det att 
Försäkringskassan ska undersöka om den försäkrade kan delta i aktiviteter som 
kan antas ha en gynnsam inverkan på hans eller hennes sjukdomstillstånd eller 
prestationsförmåga. Om den försäkrade bedöms kunna delta i sådan aktivitet 
ska kassan i samråd med den försäkrade planera aktiviteten. Kassan ska vidare 
verka för att aktiviteten kommer till stånd (SFS 1962:381, 7 kap. 5-6 §§)66. 

Aktivitetsersättning skapades alltså genom en reformering av ett befintligt 
system för kompensation av inkomstbortfall på grund av långvarig sjukdom. 
Den ekonomiska tryggheten villkorades inte. Något krav på aktivitet ställdes 
inte uttryckligen. Ersättningen var heller inte resultatet av att en grupp som 
tidigare inte omfattades av socialförsäkringen nu gör det. Istället är 
aktivitetselementet ett inslag som inlemmas i systemet i samband med att 
systemet förändras. Slutsatsen att aktivitetsersättning i sin rättsliga utformning 
inte kräver motprestation av den som blivit beviljad är viktig i ljuset av att 
rätten till ekonomiskt stöd villkorades inom andra delar av det sociala 
skyddsnätet under 1990-talet. I många svenska kommuner lanserades program 
i vilka socialbidragstagare var tvungna att delta i olika former av aktiviteter för 
att få socialbidrag. Det är dessa program som till stor del fått stå modell för 
den aktiveringspolitik som uppmärksammats och studerats flitigt det senaste 
decenniet (se t.ex. Hedblom, 2004; Hollertz, 2010; Minas, 2008; Nybom, 
2012; Thorén, 2008; Ulmestig, 2007). 

                                                        
66 Lagen om allmän försäkring (AFL) ersattes 2011 av socialförsäkringsbalken (SFB). Lagrummet 
ovan motsvaras i den nya ordningen av SFS 2010:110, 33 kap. 21-23 §. 
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66 Lagen om allmän försäkring (AFL) ersattes 2011 av socialförsäkringsbalken (SFB). Lagrummet 
ovan motsvaras i den nya ordningen av SFS 2010:110, 33 kap. 21-23 §. 
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Det reformerade förtidspensionssystemet där inkomstbortfallsprincipen 
skall gälla innebär att försäkringen i viss utsträckning får en helt ny 
principiell inriktning jämfört med nuvarande system, som mer kan 
betecknas som en kompromiss mellan ett intjänande av pensionsrätt och 
inkomstbortfallsprincipen. ( Prop. 2000/01:96, s. 89) 

 

I propositionen föreslogs vidare det nya systemet anknyta till den försäkrades 
faktiska framtida inkomstbortfall, uppkommen vid medicinskt orsakad 
arbetsoförmåga (ibid. s. 90). Ersättningsnivån skulle alltså grundas på en 
uppskattning av framtida inkomstbortfall (ibid.), så kallad antagandeinkomst. 
På kassan omsattes dessa principer till en beräkningsformel där hänsyn tas till 
bruttoårsinkomster69 inom en viss ramtid. Så räknas antagandeinkomsten fram 
(34 kap. 4 § SFB). Hel aktivitetsersättning utgår med 64 procent av 
antagandeinkomsten (34 kap. 12 § SFB). Summan ställs sedan i relation till 
prisbasbeloppet och till beviljad ersättningsgrad (Försäkringskassan, 2004 s. 
208).  

Så ser alltså beräkningsgrunderna för aktivitetsersättning som 
inkomstrelaterad ersättning ut. I verkligheten är denna huvudförmån inte den 
vanligaste bland alla beviljade aktivitetsersättningar. De flesta som fick 
aktivitetersättning mellan 1995 och 2010 fick istället garantiersättning (ISF, 
2011c s. 34f). Andelen ökade påtagligt mellan 2004 och 2010. Bland de allra 
yngsta hänger ökningen ihop med det ökande antalet unga med 
aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång. Den som inte har gått ut 
gymnasiet har vanligen heller inte lönearbetat i en sådan utsträckning att hon 
eller han kvalificerar sig för inkomstrelaterad ersättning. Mer svårförklarligt är 
att fler och fler personer i åldrarna 25 till 29 år beviljas garantiersättning. 1995 
gällde detta en av tio. 2009 gällde det nästan fem av tio (ibid.).  

Garantiersättning är utformad som en flat rate-ersättning (Ryberg-
Welander, 2008 s. 252). Beloppet är oberoende av tidigare inkomster från 
förvärvsarbete (ibid.). Att garantiersättningen är bosättningsbaserad innebär 
att man ska vara bosatt i Sverige och ha varit det under viss tid för att det ska 
bli aktuellt med aktivitetsersättning (ibid.). Garantiersättning är ett 
grundskydd (Försäkringskassan, 2004 s. 230). Det är alltså personer som när 
de beviljas aktivitetsersättning har låga, eller inga förvärvsinkomster som 
kommer ifråga för garantiersättning (ibid.).  

Beräkningsformeln för garantiersättningen tar fasta på försäkringstid70. För 
den som uppfyller kriterierna för försäkringstid och således har rätt till hel 

                                                        
69 Bruttoårsinkomsten sammanfaller i hög utsträckning med vad som kallas pensionsgrundande 
inkomst (PGI). 
70

 Försäkringstiden kan räknas ut på två sätt, som faktisk och som framtida (Ryberg-Welander, 2008, s. 
252ff). Konstruktionen med en framtida försäkringstid är framför allt ett försök att undvika att just 
unga skulle förfördelas av att de drabbats av arbetsoförmåga i unga år (ibid., se även Prop. 2000/01:96, 
s 110.  
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att Försäkringskassan, när ersättningsperioden löpte ut, ingående skulle 
granska vilka aktiviteter den enskilda hade genomgått under tiden med 
ersättning (ibid. s. 87f). 

I förslaget om aktivitetsersättning som ett separat ersättningsslag enbart 
riktat till unga mellan 19 och 29 år ingår tanken att ersättning till denna grupp 
bör vara tidsbegränsad. Syftet är att ingen ska behöva bli permanent uträknad 
från arbetskraften i unga år och att ersättning inte ska utgå för längre tid än 
nödvändigt. I propositionen föreslås slutligen att rätten till förmån ska prövas 
på nytt med jämna mellanrum, som längst var tredje år. Det påpekades 
samtidigt att Försäkringskassan vid prövning av fortsatt rätt till 
aktivitetsersättning utifrån varje enskilt fall gör en bedömning av hur 
omfattande den förnyade prövningen bör bli och att det är angeläget att en ny 
prövning genomförs på ett sådant sätt att den inte i onödan skapar oro för den 
enskilde inför framtida möjligheter till ersättning. (Prop. 2000/01:96). 

7.3 Beloppen i aktivitetsersättning 
De exakta beräkningsgrunderna i aktivitetsersättning är resultat av en rad 
regelförändringar. Ändringarna framstår inte alltid som lättbegripliga eller ens 
logiska (se Ryberg-Welander, 2008 s. 251). Jag pekar ut några av de 
grundprinciper som beräkningen av ersättningsbeloppen i aktivitetsersättning 
formellt bygger på. En viktig utgångspunkt är att beloppet som betalas ut är 
skattepliktigt (Prop. 2000/01:96, s. 124).67 

Den som bedömts som berättigad får sin ersättning utbetalad antingen i 
form av inkomstrelaterad ersättning eller som garantiersättning (Prop. 
2000/01:96, s. 72). Den första räknas till gruppen arbetsbaserade68 (ibid. s 75) 
och den andra räknas till gruppen bosättningsbaserade förmåner bland 
socialförsäkringarna (ibid. s 78). Inkomstrelaterad ersättning beskrivs som 
aktivitetsersättningens huvudförmån (Försäkringskassan, 2004 s. 208). Syftet 
med inkomstrelaterad ersättning är att kompensera för det bortfall av 
förvärvsinkomster som blir följden av en långvarig medicinskt betingad 
arbetsoförmåga (ibid.). I propositionen (Prop. 2000/01:96) beskrevs det nya 
systemet delvis utgöra ett brott mot tidigare principer i förtidspensionen. 
Intjänandeprincipen skulle nu helt försvinna och inkomstbortfallsprincipen 
skulle råda.  
 

                                                        
67 I samband med reformeringen av reglerna om beräkning av förtidspension avskaffades den lindring i 
inkomstbeskattningen som tidigare uppnåtts genom det särskilda grundavdraget för folkpensionärer 
(SGA). I stället höjdes bruttonivån på ersättningen i syfte att nettoutfallet skulle bli i princip 
oförändrat för individen (Prop. 2000/01:96). 
68 De reglerande texterna begreppspar ”arbetsbaserad ersättning” och ”bosättningsbaserad ersättning” 
ska inte blandas ihop med Stones teoretiska begreppspar ”arbetsbaserat system” och ”behovsbaserat 
system” som nämns i avhandlingen under rubriken 1.4 Socialpolitik bottom-up. 
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69 Bruttoårsinkomsten sammanfaller i hög utsträckning med vad som kallas pensionsgrundande 
inkomst (PGI). 
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som bedöms vara långvarig (bestående under minst ett år) och 
arbetsoförmågan ska vara medicinskt orsakad.  
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garantiersättning gäller att garantinivån varierar beroende på den försäkrades 
ålder. Nivåerna ökar i takt med ålder. Garantinivåerna är knutna till 
prisbasbeloppet71 och är sex till antalet. Den 20-åring som beviljas hel 
garantiersättning har rätt till en årlig summa som motsvarar 2.10 gånger 
prisbasbeloppet. Den 29-åring som beviljas hel garantiersättning har rätt till 
en årlig summa som motsvarar 2.35 gånger prisbasbeloppet. I kronor räknat 
handlar det om en månatlig ersättning före skatt på 7 788 kronor respektive  
8 715 kronor (Försäkringskassan 2013a).  

7.4 De rättsliga och organisatoriska ramarna över tid 
Sammanfattningsvis konstateras att 2003 års reform inte innebar någon 
politisk kursändring på socialförsäkringsområdet. Man skulle kunna uttrycka 
det som att institutionen förtidspension genomgick förändringar och 
namnbyte. Grundfunktionen – att verka som ekonomiskt grundskydd för 
personer som på grund av medicinskt nedsatt arbetsoförmåga inte kan försörja 
sig via lönearbete – var och är densamma. Samtidigt har ett nytt element 
betonats genom reformen och aktiveringspolitiken genomsyrar nu 
sjuksäkringen. Ett tydligt tecken är namnet på ersättningen och den rätt till 
aktivitet som den utlovar. 

Tre drag utmärker den nya ordningen. Det första är åldersdelningen. Det 
andra är rätten till aktivitet. Det tredje är tidsbegränsningen. Till skillnad från 
tidigare ordning är det ekonomiska skyddet vid långvarig, medicinskt betingad 
arbetsoförmåga numera åldersdelat. För personer i åldrarna 19 till 29 år 
kommer aktivitetsersättning ifråga. För personer mellan 30 och 65 år heter 
motsvarade ersättning sjukersättning. Med rätten till ekonomisk ersättning 
följer i aktivitetsersättning rätten att delta i aktivitet. Kassan ska enligt lagen 
verka för att aktiviteter kommer till stånd i enskilda ärenden. Det tredje draget 
motiveras från statens sida med att ingen människa i unga år helt ska räknas ut 
som arbetskraft på arbetsmarknaden. Det ekomiska skyddet ska därför vara 
tidsbegränsat. Ambitionen är att minska inlåsningseffekterna som noterats i 
det förra systemet och öka möjligheterna för unga förtidspensionärer att i 
framtiden byta ersättning via sjukförsäkring till lön från arbete som 
försörjningsform.  

Kravet på att arbetsförmågan ska vara av medicinsk karaktär förändrades 
inte med 2003 års reform. Ringar vi in aktivitetsersättning som socialpolitisk 
insats ställer de reglerande texterna följande tre krav för att ersättning ska 
komma ifråga: personen ska vara mellan 19 och 29 år, ha en arbetsoförmåga 

                                                        
71

 Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt 
bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av 
konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Prisbasbeloppet för 2013 är 44 500 kronor (SCB, 
2013a). 
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lönearbetare befrias från ekonomisk otrygghet och att bidra till att samma 
människor tar sitt ansvar som arbetskraft på marknaden (Berge, 1995 s. 18). I 
praktikens politik jämkas dessa båda mål i varje enskilt ärende. I beslut om 
rätten till aktivitetsersättning, beviljande av aktiviteter och planering för 
stundande omansökan genomförs denna balansakt gång på gång.  

8.2 Mål som symboliskt cement och täckmantel 
En vag målsättning är en förutsättning för att komplexa organisationer ska 
kunna fortleva (Strauss, 1963). Det övergripande målet, att de unga som 
beviljats aktivitetsersättning i framtiden ska lämna ersättningen och kunna 
försörja sig på lön från arbete, fungerar som en vision att sträva mot för 
samtliga inblandande. Det vaga, övergripande målet är också rymligt nog att 
härbärgera andra mål av vitt skilda slag. Det fungerar som symboliskt cement 
för hela verksamheten (ibid.). Lipsky (1980) beskriver ett stort antal 
sinsemellan motstridiga mål som ett av kännetecknen för vad han kallar 
gräsrotsbyråkratier. Han skiljer mellan mål som kan hänföras till social 
ingenjörskonst och mål som har individen i fokus (Lipsky, 2010 s. 40ff). 
Målen harmonierar ibland och strider ibland mot varandra. Ett exempel från 
aktivitetsersättningens praktik är det statsnyttiga målet att utgifterna för 
förtidspensionssystemet ska minska (Dir. 1997:123) som existerar parallellt 
med det individinriktade målet att de unga som på grund av långvarig, 
medicinskt betingad arbetsoförmåga inte kan försörja sig via lönearbete ska få 
sin försörjning tryggad via aktivitetsersättning (Prop. 2000/01:96). Både 
Strauss och Lipskys resonemang om vilken roll målen spelar i förhandlad 
ordning respektive gräsrotsbyråkratier ger konstruktiva förslag till analysen av 
görandet av socialpolitik. Aktivitetsersättningens tvillingmål är närvarande i 
görandet av aktivitetsersättning men måste förstås mot bakgrund av mål som 
härrör från vad Strauss kallar kontext.  

Jag börjar min analys av målens funktion i görandet av 
aktivitetsersättningen i en uppsättning överordnade målsättningar som är mer 
eller mindre viktiga för allt samhälleligt liv och bestående över tid, men som 
samtidigt ger upphov till politisk oenighet i samma stund som de fylls med 
innehåll (Stone, 2002 s. 14). Jämlikhet, effektivitet, trygghet, välbefinnande 
och frihet är ”motherhood issues” eller värden72 som alla människor skriver 
under på så länge de presenteras som abstrakta (ibid.). Som tankefigurer är de 
samhälleliga förhoppningar om hur det borde vara. Jämte det övergripande 

                                                        
72 Det värde jag har översatt med välbefinnande är det som Stone kallar ”welfare”. Hon förtydligar med 
att hon avser ”well-being”. Här är det långt ifrån självklart vilket svenskt ord som bäst motsvarar vad 
Stone avser. Vårt ord välfärd skulle också kunna vara det bäst lämpade att översätta med (se Olofsson, 
2007 s. 25ff för en diskussion om välfärdsbegreppet i socialpolitik), men givet Stones eget förtydligande 
– det är ”well-being” hon avser och det motsvaras på svenska närmast av ”välbefinnande” – laborerar jag 
med ”välbefinnande” som värde. 
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8 MÅLENS FUNKTION  

I det här kapitlet analyseras görandet av aktivitetsersättning med fokus på 
målens funktion. Utifrån empiriska teman som frilagts i kapitel fem, sex och 
sju diskuteras hur aktivitetsersättningens tvillingmål, försörjning och aktivitet 
ständigt omdefinieras av unga och handläggare i praktikens politik. Eftersom 
socialpolitikens utformning uttrycker förväntningar på hur medborgarna ska 
bete sig, så blir målen som finns formulerade i socialpolitikens reglerande 
texter till rättesnören för aktörerna som har att göra politiken. Samtidigt som 
målen i sin form som tryckta ambitioner är förankrade i de reglerande texterna 
och i någon mån stakar ut färdriktningen för aktivitetsersättningens praktik, är 
de inte entydiga. I aktivitetsersättningens praktik hanteras målen snarare än 
följs. Här utvecklar jag med stöd i Anselm Strauss, Michael Lipskys och 
Deborah Stones tankar min egen uppfattning om hur mål kan förstås inte bara 
som monolitiska riktmärken att ställa in kompassen mot, utan också som 
redskap att förfoga över.  

8.1 Målen i de reglerande texterna 
I propositionen Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension 
(Prop. 2000/01:96) står utskrivet att aktivitetsersättningen ska innehålla ”en 
väl avvägd balans mellan målen att ge ekonomisk trygghet och att stimulera till 
eget arbete” (s. 69). Den ekonomiska tryggheten kan översättas med 
försörjning. Stimulans till eget arbete är detsamma som aktivitet. Lagstiftarens 
intentioner rimmar väl med OECD:s tvillingmål, samhälleligt deltagande och 
ekonomisk trygghet. Ställt i relation till aktivitetsersättningens praktik förstår 
jag ambitionen om balans mellan de två tvillingmålen, försörjning och 
aktivitet, som ett försök att betona det nya aktivitetsinslaget i det reformerade 
förtidspensionssystemet för unga snarare än att föreskriva total jämvikt mellan 
de två. Deltagandemålet träder in ännu tydligare än tidigare i de reglerande 
texterna när aktivitetsersättning 2003 ersätter förtidspension, men i praktiken 
råder fortfarande inte någon fullständig balans i bemärkelsen jämvikt. 
Tvillingmålen reflekterar socialpolitikens dubbla syfte: att medverka till att 
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72 Det värde jag har översatt med välbefinnande är det som Stone kallar ”welfare”. Hon förtydligar med 
att hon avser ”well-being”. Här är det långt ifrån självklart vilket svenskt ord som bäst motsvarar vad 
Stone avser. Vårt ord välfärd skulle också kunna vara det bäst lämpade att översätta med (se Olofsson, 
2007 s. 25ff för en diskussion om välfärdsbegreppet i socialpolitik), men givet Stones eget förtydligande 
– det är ”well-being” hon avser och det motsvaras på svenska närmast av ”välbefinnande” – laborerar jag 
med ”välbefinnande” som värde. 
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8 MÅLENS FUNKTION  
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(2009) menar att socialdemokratins frihetsbegrepp har haft starka band till 
trygghetsbegreppet. De välfärdsstatliga institutionerna har skapat mänsklig 
frihet genom att de borgat för människors trygghet (J. Andersson, 2009 s. 
26).75 Min tolkning är att den positiva frihet som dominerat i den nordiska 
politiken inte artikulerats lika tydligt som det negativa frihetsideal som uttalats 
i andra delar av västvärlden. Frihet som centralt värde har helt enkelt inte haft 
en lika framträdande roll i den politiska retoriken i Norden som på många 
andra håll. Dessutom ryms frihet i de handikappolitiska mål som förarbetena 
refererar till. Redan i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
från 1948 finns frihet med som mål, jämte rättvisa och fred 
(Regeringskansliet, 2011). Här och i konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning (Socialdepartementet & Förenta Nationerna, 2009) 
– som är en vidareutveckling av 1948 års FN-deklaration – är alla människors 
lika rättigheter grundvalen för frihet, rättvisa och fred. Lika rättigheter är alltså 
basen för tre värden som tas för givna och verkar som allmänmänskligt 
symboliskt cement.  

Oavsett om de övergripande allmänpolitiska målen nämns och i så fall 
vilken betydelse de ges i vägledningen är de inte till någon större hjälp för 
handläggarna i det dagliga görandet av aktivitetsersättning. Målen som 
symboliskt cement håller samman verksamheten och blir för alla inblandade 
unga, handläggare, beräknare och chefer något att enas kring som ledstjärna. 
Målens allmänpolitiska karaktär gör det dessutom möjligt för vitt skilda 
ideologier, tekniker och personliga preferenser att existera sida vid sida i 
aktivitetsersättningens praktik. Hur den föreskrivna balansen mellan 
försörjning och aktivitet bortses från och det förra målet prioriteras framför 
det senare illustreras i följande exempel. När handläggarna i det vardagliga 
görandet av aktivitetsersättning tvingas definiera vilket av målet som kommer 
främst råder ingen tvekan. I aktivitetsersättningens praktik är försörjning vad 
som prioriteras. Någon verklig balans mellan arbetet med aktiviteter och 
arbetet med utbetalningar existerar inte och rangordningen mellan de olika 
arbetsuppgifterna är klar. Lillys kommentar ”pengar och utbetalningar som är 
löpande det kommer ju alltid som nummer ett” (HlLJ1) vittnar om att i 
handläggningen av aktivitetsersättning så styr det individfokuserade målet om 
ekonomisk trygghet prioriteringsordningen i arbetet. Utbetalningarna 
prioriterar sig själva. Arbetet med aktiviteter kommer i andra hand.  

Målens vaga karaktär möjliggör också för handläggarna att hantera den 
förskjutning i riktning från försörjningstrygghet till deltagande som ägt rum i 
                                                        
75 Se Ernst Wigforss socialdemokratiska pamflett med titeln Frihet för vem? (1948). I ett resonemang 
om skatt och frihet skriver han: ”Skatterna är till för att täcka avgifterna. Vill man utgifterna måste man 
också godtaga skatterna. De är inte till för att minska friheten. En del av dem går till att skydda 
friheten mot faror utifrån, en del till att skapa frihet från nöd” (ibid. s. 20). Också i Tage Erlanders 
Valfrihetens samhälle (1962) återfinns denna frihetssyn: ”I själva verket utgör känslan av trygghet ett 
frihetsvärde av enorm betydelse för den enskilda människan” (ibid. s 77)  
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målet om försörjning via lönearbete fungerar de som symboliskt cement för 
görandet av aktivitetsersättning. Jag väljer att kalla dem allmänpolitiska mål. 
Till denna grupp allmänpolitiska mål räknar jag också rättvisa och fred, i kraft 
av att dessa värden står utskrivna som mål redan i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna från 194873. De mänskliga rättigheterna är en ständigt 
återkommande referens i reglerande texter på en rad politiska områden. De 
når aktivitetsersättningen via de av den svenska riksdagen antagna 
handikappolitiska målen (Prop. 1999/2000:79; Socialdepartementet, 2011a). I 
de handikappolitiska målen sticker dessutom delaktighet och jämlikhet ut som 
begreppspar med status som värde, stadfäst i FN-konventionen för personer 
med funktionsnedsättning som för Sveriges del ratificerades 2008 (Lindberg, 
2011).  

När de allmänpolitiska målen länkas till en särskild politisk fråga 
transformerade från abstrakta till konkreta exempel uppstår genast 
meningsskiljaktigheter. Målen är tillräckligt generella för att förbli intakta när 
reformer lanseras och verksamheter förändras. De är flexibla nog för att 
härbärgera motiv och drivkrafter från vitt skilda ideologiska håll. I strävan efter 
jämlikhet, effektivitet, trygghet, välbefinnande och frihet kan politiska partier 
från höger och vänster mötas. Även om tyngdpunkten ligger på olika mål för 
de olika partierna är alla målen tillräckligt generella för att kunna enas kring. 
De allmänpolitiska målen existerar på en hög abstraktionsnivå och fungerar 
som symboliskt cement (Strauss, 1963 s. 154).74 Detta hindrar inte att de är 
vanligt förekommande i reglerande texter på en verksamhetsnära nivå. Flera av 
målen förekommer i den handbok (Försäkringskassan, 2007e) som 
handläggarna använder i sin löpande handläggning av aktivitetsersättning. 

I handboken, med kassans officiella terminologi kallad vägledning, beskrivs 
hur arbetet ska bedrivas effektivt och att det handikappolitiska målet om 
jämlikhet ska eftersträvas. Trygghet betonas på flera ställen, företrädesvis med 
bestämningen ekonomisk trygghet. Ekonomisk trygghet, som i propositionen 
beskrivs som ett av två mål, får i handboken en bibetydelse av medel. 
Ekonomisk trygghet bidrar till att den unga ska ”våga och bli motiverad till att 
ta vara på sin återstående arbetsförmåga” (Försäkringskassan, 2007e s. 12). 
Utöver att vara ett mål i sig är ekonomisk trygghet ett medel för att nå 
självförsörjning via lönearbete. Frihet nämns däremot inte alls som mål i 
handboken. Att jämlikhet, effektivitet och trygghet men däremot inte frihet, 
finns tydligt utskrivna i de reglerande texterna har sannolikt att göra med att 
nordisk politik under de senaste hundra åren snarare präglats av 
socialdemokratisk än liberal ideologi. Ekonomhistorikern Jenny Andersson 

                                                        
73 Frihet, rättvisa och fred i världen nämns i den allmänna förklaringens första mening 
(Regeringskansliet 2001, s. 3). 
74 Robert F. Drake ger i sin bok The Principles of Social Policy (2001) förslag på hur värden, principer 
och utfall hänger samman i socialpolitiken. Han visar också på hur vad jag kallar allmänpolitiska mål 
kan fungera som ledstjärnor för vitt skilda ideologier.  
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Lilly uppmärksammat vad hon ser som en fokusförskjutning i 
aktivitetsersättningens praktik, där tidigare ambitioner om ökad livskvalitet 
numera hamnat i skymundan. 

De övergripande allmänpolitiska målen härbärgerar alltså mål som blir mer 
relevanta för aktörerna i aktivitetsersättningens praktik att förhålla sig till, 
målen om försörjning och deltagande. Samtidigt döljer de stora orden 
målförskjutningen från deltagande i samhällslivet i vidare bemärkelse till 
deltagande i arbetssamhället som lönearbetare. Deltagandemålet är inte längre 
ett mål i sig – talet om meningsfull sysselsättning är inte längre lika aktuellt. 
Deltagandemålet är däremot eftersträvansvärt i syfte att främja återgång i 
arbete, som medel för att uppnå målet om självförsörjning via lönearbete.  

Jag har nu försökt beskriva de reglerande texternas olika mål och den 
funktion de fyller för varandra, i en ordning där de mest allomfattande målen 
rymmer målen på en mellannivå och där mål som är specifika för 
aktivitetsersättningen finns innanför dessa båda mållager. Målens inbördes 
relation för tankarna till en rysk docka. Allmänpolitiska mål i ett 
transnationellt yttersta lager i FN-konventioner fungerar som ett oantastligt 
fundament som alla människor förväntas skriva under på, värden som inte 
kräver några argument. Mål i ett inre lager är vaga nog att rymma 
ståndpunkter från vitt skilda politiska läger men betonas olika mycket i olika 
länder, av förespråkare från olika politiska ideologier och mellan olika 
politikområden. De handikappolitiska målen om delaktighet och jämlikhet är 
fortfarande generella och gäller hela välfärdsområdet. De centrala målen för 
aktivitetsersättningen som politik, försörjning och aktivitet, omfattas av målen 
i de övriga lagren. Det är dessa mål som operationaliseras i det dagliga 
görandet.  

8.3 Målen i praktiken 
Om vi lämnar de reglerande texternas mål och ser till praktikens politik, vilka 
mål urskiljs i handlingar som utförs i aktivitetsersättningens namn runt om på 
kassor? Vilken betydelse har de reglerande texternas mål för processerna på 
gräsrotsnivå, och hur förhåller sig målen sedda från de ungas horisont till 
målen sedda från handläggarhåll? Sammanfaller de eller har handläggare och 
unga skilda mål när de möts i aktivitetsersättningens praktik? De vaga målen 
fungerar alltså som legitimerande ledstjärnor som samtliga inblandade aktörer 
svetsas samman av och bekänner sig till. De här målen möjliggör också med 
sin vaghet att mer precisa mål, som försörjning och aktivitet, förskjuts i olika 
riktningar. De reglerande texternas skrivningar förblir intakta och 
förändringen är snarare inkrementell än resultatet av en officiellt förändrad 
politik. Det engelska begreppet ”policy drift” (Hacker, 2004) är ett försök att 
fånga fenomenet och peka på hur omfattande förändringar i praktikens politik 
kan ske utan att principernas politik förändras. 
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principernas politik. Målförskjutningen från livskvalitet och meningsfull 
sysselsättning till arbetsförmåga och självförsörjning har skett med de 
handikappolitiska målen om delaktighet och jämlikhet som täckmantel. I de 
reglerande texterna har referenserna till de handikappolitiska målen blivit färre 
och färre från förtidspensionsutredningens rapporter skrivna på tidigt 1990-tal 
till propositionen 2001, och deltagandemålet har på så sätt blivit allt mer 
renodlat i sitt syfte att främja arbetsförmågan och underlätta återgång i arbete.  

De övergripande allmänpolitiska målen delaktighet och jämlikhet har 
fungerat som täckmantel och underlättat målförskjutningen från 
försörjningstrygghet mot deltagande, som har kunnat ske gradvis utan att 
målen har behövt formuleras om. Handläggarna är medvetna om denna 
målförskjutning, men alla är inte överens om att den är önskvärd. 
Målförskjutningen bemöts därför på olika sätt av olika handläggare. Pia är 
övertygad om att sysslolösheten är grundproblemet för många av de unga hon 
möter och tror på kassans strategi att tackla problemet genom aktivering. I 
sättet hon beskriver hur hon tror att Siri är sjuk och har fått hjälp från vården 
och kassan antyder hon det omvända – att Siri knappast är sjuk och att den 
hjälp hon behöver inte är traditionell hjälp med försörjning och sjukvård. Det 
Siri behöver är istället aktivitet:  
 

Därför så tycker jag naturligtvis att hon är sjuk och hon ska ha hjälp, 
men jag tror inte att hjälpen har varit rätt för henne från vårdens sida 
och från vår sida, så därför så aktiverade jag henne i att ’jag tycker att du 
ska ta tag i något du tycker är kul’. (HlPS1) 

 

Pia fortsätter sitt resonemang med att säga att hon i andra fall ofta är mer 
resolut än i Siris ärende. För Siri handlade aktivitet om välbefinnande, inget 
annat. När hon talar om den hjälp som kassan tidigare hade erbjudit Siri 
handlade det om hjälp med försörjningen, ekonomisk hjälp. Som Pia ser det 
var enbart pengar inte rätt hjälp, utan aktivering var ett steg i rätt riktning. Jag 
tolkar Pias hållning som att hon tror på aktivering som strategi från kassans 
sida och att hon vanligen brukar formulera tydliga mål som syftar till att 
underlätta återgång i arbete när hon handlägger ärenden som rör 
aktivitetsersättning. I just det här specifika ärendet är det dock mindre viktigt 
vari aktiviteten består. Det viktiga är att Siri gör något. Lilly är mer kritisk till 
målförskjutningen som ägt rum och reflekterar över vad hon uppfattar som ett 
ökat fokus på återgång i arbete på bekostnad av ambitionen om ökad 
livskvalitet: ” Sen tror jag lite att man glömmer bort, när man pratar om det 
här att syftet är inte att enbart återgång till arbete.” (HlLJ1). Återgång i arbete 
har kommit att överskugga ökad livskvalitet, som egentligen är ett mer aktuellt 
mål för vissa grupper unga förtidspensionärer, menar hon. Medan handläggare 
Pia inte problematiserar aktiveringstrenden och dess konsekvenser så har alltså 
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Lilly uppmärksammat vad hon ser som en fokusförskjutning i 
aktivitetsersättningens praktik, där tidigare ambitioner om ökad livskvalitet 
numera hamnat i skymundan. 
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rymmer målen på en mellannivå och där mål som är specifika för 
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ståndpunkter från vitt skilda politiska läger men betonas olika mycket i olika 
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gräsrotsnivå, och hur förhåller sig målen sedda från de ungas horisont till 
målen sedda från handläggarhåll? Sammanfaller de eller har handläggare och 
unga skilda mål när de möts i aktivitetsersättningens praktik? De vaga målen 
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svetsas samman av och bekänner sig till. De här målen möjliggör också med 
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fånga fenomenet och peka på hur omfattande förändringar i praktikens politik 
kan ske utan att principernas politik förändras. 
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principernas politik. Målförskjutningen från livskvalitet och meningsfull 
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Det vaga syftet med aktiviteter som anförs i de reglerande texterna, att 
aktiviteterna ska inverka positivt på sjukdomstillståndet eller 
prestationsförmågan, överlämnar åt handläggarna att precisera aktiviteternas 
syfte. På sätt och vis fungerar de reglerande texternas syfte som gräns för vad 
som beviljas som aktivitet eller inte. Alla aktiviteter som inte inverkar negativt 
på sjukdomstillståndet eller prestationsförmågan kan bli aktuella enligt en 
sådan uteslutningslogik. I verkligheten beviljas inte alla aktiviteter som inte 
inverkar negativt på personens hälsotillstånd. Istället fungerar en rad idéer som 
vägledande i lokalt eller centralt påbjuden praxis. En viktig sådan idé är den 
om mindre attraktiv (jfr Hollertz, 2010), aktiviteten får inte framstå som så 
attraktiv att den kan tänkas locka personer till ersättningen. 
Körkortsutbildning är exempel på aktiviteter där idén om mindre attraktiv 
appliceras. Att få sin körkortsutbildning betald och samtidigt uppbära 
aktivitetsersättning är alltför generöst och därför inte möjligt, utifrån idén om 
mindre attraktiv. Universitetsutbildning är ett annat. Möjligheten att skaffa sig 
en universitetsexamen under tiden försörjningen tryggas via 
aktivitetsersättning skulle kunna framstå som alltför attraktiv. Förmåga att 
studera på heltid vid universitetet signalerar dessutom kapacitet som eventuellt 
skulle kunna omsättas i arbetsförmåga. Konsekvensen blir att 
universitetsutbildning vanligen faller utanför ramen för aktivitet i 
aktivitetsersättning.  

8.3.1 Konflikt och ambivalens i deltagandemålet 
Jämte de hittills diskuterade övergripande och vaga målen som spåras till de 
reglerande texterna finns mål som får ännu större betydelse för de unga och 
handläggarna på gräsrotsnivå. Det är de mål som knyts direkt till enskilda 
ärenden. I varje enskilt ärende finns alltså mål som kan hänföras till social 
ingenjörskonst och mål som har individens bästa i fokus. Tar vi 
dagverksamhet och arbetspraktik som exempel på aktiviteter så blandas här 
syftet att lära sig passa tider och följa instruktioner med ambitioner om att de 
unga ska må bättre av att ha ett ställe att gå till och vara del av en gemenskap. 
Dessa båda målkategorier står inte alltid i strid med varandra, även om så är 
fallet ibland.  

Lisette har gått i två olika dagverksamheter, men tycker inte att hon kände 
någon gemenskap med de andra deltagarna där. Sysslorna kändes heller inte 
meningsfulla. Jämför Lisette med den arbetspraktik som hon har gjort på sin 
tidigare arbetsplats under ett par omgångar så har den känts vettigare under 
tiden hon har varit där, men båda praktikperioderna har ”gått åt skogen” 
(Lisette 2). Hon har blivit sämre och slutat gå dit. I Lisettes fall verkar målet 
att kunna visa prov på disciplin vara uppnått. Ambitionen att praktiken ska 
bidra med social gemenskap har misslyckats, när hon trots regelbundet 
deltagande inte har känt någon samhörighet med de andra deltagarna i 
dagverksamheten. För henne var praktik i form av dagverksamhet meningslöst 
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Utöver dessa båda funktioner, som symboliskt cement och som täckmantel 
för gradvisa målförskjutningar i principernas politik, spelar målen en viss roll 
för praktikens politik, då som operationaliserade varianter. Ett exempel är 
ambitionen i kassans interna resultatstyrning om att minst tre fjärdedelar av 
alla ansökningsärenden ska handläggas inom 120 dagar (Försäkringskassan, 
2012a). Åtminstone delvis görs effektivitetsmålet mätbart med en sådan 
precisering, och med den följer automatiskt en anpassning av tekniken 
(Brodkin, 2008). Utifrån vad vi känner till från tidigare forskning vore ett 
tänkbart scenario att tre månaders utredning blir en gyllene standard, vare sig 
den faktiska tidsåtgången för att handlägga ärendet är större eller mindre. 
Förvaltningslagens (SFS 1986:223) pålaga om att handlägga ärenden så 
enkelt, snabbt och billigt som möjligt är relativ och svårmätt. Den blir mindre 
viktig och möjlig att helt bortse från när effektivitetsmålet kvantifieras och på 
så sätt görs mätbart. Att handlägga på 120 dagar blir det egentliga målet. 
Effektivitetsmålet, speglat i förvaltningslagens ”enkelt, snabbt och billigt” är så 
vagt att det potentiellt också rymmer sin motsats, ineffektivitet när 120-
dagarsmålet blir måttstocken. En annan möjlig konsekvens av 120-
dagarsmålet är att handläggarna lämnar de allra svåraste ärendena därhän och 
koncentrerar sig på de ärenden som är enklast och tar minst utredningstid i 
anspråk, så kallad creaming (Lipsky, 2010). En sådan tendens noterades i en 
studie av kopplingen mellan kassans verksamhet och de styrmedel som 
identifierats för att politiska beslut skulle kunna verkställas i handläggning av 
ärenden (Paulsson, 2012 s. 116). I en rapport från Inspektionen för 
socialförsäkringen rörande beslut om sjukersättning (ISF, 2011b) noterades 
ytterligare en tänkbar konsekvens av 120-dagars-målet. För att nå målet kände 
handläggare sig pressade att avslå istället för att utreda vidare när 120-
dagarsgränsen närmade sig.  

Fyra månader är också den handläggningstid som framhålls när 
handläggarna beskriver sitt dagliga arbete, de har som de ser det 120 dagar på 
sig att handlägga ärendet. I handläggare Carins resonemang (HlCJE2) 
framställs emellertid den övre tidsgränsen som avskräckande. Fyra månaders 
väntetid på beslut är en alldeles för lång tid, menar hon. Förr kunde de unga få 
vänta så länge, men eftersom hon och hennes kollegor har sett hur illa många 
unga far av att leva med ovisshet under flera månader så har de i hennes 
arbetsgrupp bestämt sig för att utreda snabbare. Strategin som Carin beskriver 
är ett undantag från de mönster som tidigare forskning visat på. Det empiriska 
exemplet visar hur 120-dagarsmålet i kassans interna resultatstyrning får 
konsekvenser som är oväntade utifrån tidigare forskning som tolkningsram. 
Att medvetet reflektera över 120-dagarsmålet och vad det innebär för de unga 
och därefter sträva mot en annan målsättning, en kortare handläggningstid, 
förstår jag som en genomtänkt och resurskrävande strategi. Med min förståelse 
blir ambitionsnivån genom handläggarnas strategier högre i praktikens politik, 
än den som föreskrivs i principernas politik.  
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av arbetsgivares systematiska utnyttjande av gratis arbetskraft eller som ett 
resultat av det egna dåliga måendet, så blottar arbetspraktiken målkonflikter 
mellan alternativa mål som disciplin och välbefinnande. I arbetspraktiken blir 
det följaktigen uppenbart att slutmålet om återgång i arbete är mer eller 
mindre frikopplat från de olika delmål som beskrivits som steg på vägen mot 
slutmålet. I arbetspraktiken blir det istället tydligt att alternativa mål 
förknippade med det lönearbete som arbetspraktiken försöker efterlikna, som 
gemenskap och meningsfullhet, inte alltid uppnås. Förvisso vore det tänkbart 
att också arbetspraktik som inte lett till anställning skulle kunna ses som 
värdefull genom att den i någon mån fungerat som träning och förberedelse 
inför eventuella framtida anställningar. Någon sådan uppfattning är dock inte 
framträdande i intervjuerna med de unga. Tvärtom framstår en efterföljande 
anställning som måttet på framgång framför andra i de ungas resonemang om 
praktik.  

8.3.2 Risktagande och säkerhetsstrategier i relation till målet om 
ekonomisk trygghet 
En målkonflikt rörande försörjningsaspekten som kommer i öppen dager varje 
gång en beslutad period med aktivitetsersättning lider mot sitt slut eller när 
unga förtidspensionärer närmar sig den egna 30-årsdagen är den mellan en 
säkrad men låg månatlig inkomst via sjukförsäkringen eller en osäker men 
högre månatlig inkomst via lönearbete. Frågan om att lämna in omansökan, 
eller för dem som närmar sig 30-årsgränsen ansöka om sjukersättning, ger de 
unga två möjliga handlingsstrategier. Den första strategin är att ha tillförsikt 
inför möjligheten att kunna försörja sig utan aktivitetsersättning som primär 
inkomstkälla och inte lämna in någon omansökan. Den andra strategin är att 
skaffa fram läkarintyg, lämna in omansökan och hoppas bli bedömda som 
arbetsoförmögna av rätt orsak och på tillräckligt lång tid76 för att tillerkännas 
rätten till ersättning – fortsatt aktivitetsersättning eller sjukersättning för de 
som fyllt 30 år. Alla unga intervjuade drömmer om att försörja sig via 
lönearbete. Olika hinder för att uppfylla drömmen, nå målet, gör emellertid 
att deras handlingsstrategier skiftar ifråga om att ansöka om ersättning på nytt 
eller avstå från att söka. Med erfarenheter av otaliga misslyckanden i 
ryggsäcken framstår möjligheten till vidare försörjning via sjukförsäkringen 
som det mest logiska alternativet. Målet om ekonomisk trygghet är inom 
räckhåll när ansökan om fortsatt ersättning lämnats in. Vägen mot målet om 
självförsörjning genom lönearbete, med eller utan omvägen via studier och 
studiestöd, är i ljuset av de egna erfarenheterna ett riskabelt vågspel.  

Petter valde att våga språnget, åtminstone halvvägs, när han skrev in sig på 
en distanskurs vid universitetet och samtidigt lämnade in en ansökan om halv, 
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tidsfördriv, medan arbetspraktiken som hon visserligen sett som meningsfull 
har slutat i misslyckanden varje gång hon har försökt.  

Också Petter, Jill, Belinda, Lisa, Ella och Siri är ambivalenta inför 
arbetspraktiken och undrar om den verkligen leder i riktning mot målet om 
återgång i arbete. Jill, Lisa, Ella och Siri beskriver hur praktikerna har lett i 
motsatt riktning, de har befunnit sig längre från arbetsmarknaden efter 
praktiken än före. Petter och Belinda har var och en på sitt sätt bjudit 
motstånd mot den gängse bilden av arbetspraktik som ett 
aktivitetsersättningens översta, eftertraktade trappsteg på vägen mot 
lönearbete. Belinda beskrev arbetspraktiken som ett medel för 
systemutnyttjande näringsidkare. Praktik ger företagen möjlighet att utnyttja 
unga människor som gratis arbetskraft. Petters erfarenhet av att anstränga sig 
till det yttersta, men ändå inte få någon anställning när praktiktiden löpte ut 
bidrog till att han när han senare erbjöds praktik på ett annat ställe tackade 
nej. Istället valde Petter att hjälpa till på gården där han bodde. Med de 
erfarenheter han hade valde Petter sysslorna hemma på gården framför en 
arbetspraktik som han bedömde vara en återvändsgränd.  

I arbetspraktiken blir Lipskys potentiella målkonflikter mellan å ena sidan 
mål som har med social ingenjörskonst att göra och mål med individens bästa i 
fokus en realitet. En uppmärksammad målkonflikt i 
socialförsäkringssammanhang är den mellan att rehabilitera människor från 
ohälsa och att sänka ohälsotalet (Jeffmar, 1993). Rehabiliteringen av en svårt 
funktionsnedsatt människa kan ta lång tid. En sådan satsning rimmar inte 
alltid med mål om sänkta ohälsotal, ofta tidsbestämda per kvartal eller år. Mål 
med anknytning till social ingenjörskonst och mål med individen i fokus 
harmonierar inte alltid, och mål inom en och samma målkategori kan också 
stå i strid med varandra. Även om personer visar prov på att kunna passa tider 
och utföra angivna uppgifter – uppvisar arbetsdisciplin – leder detta inte 
nödvändigtvis i riktning mot återgång i arbete. Det allt annat överskuggande 
skälet till det har både Belinda och Petter noterat. Hur de än anstränger sig 
ligger nämligen möjligheten till en anställning i arbetsgivarens händer. Den 
arbetsgivarmakt som noterats i tidigare forskning rörande arbetslivsinriktad 
rehabilitering (Edlund, 2001; Seing et al., 2012) skymtar alltså också här. Det 
spelar ingen roll hur arbetsvillig och kompetent praktikanten är, så länge 
arbetsgivaren inte delar handläggarens och den ungas vision om att en lyckad 
praktik ska övergå i en anställning. Varken Belinda eller Petter uttrycker 
känslor av vanmakt. De konstaterar snarast sakligt ett samband som de slutit 
sig till utifrån egna erfarenheter och av den kunskap om arbetsmarknaden som 
de besitter. Det ligger inte i deras makt att påverka huruvida de får en 
anställning eller inte, utan detta styrs av faktorer som ligger utanför deras 
räckvidd.  

Belinda och Petter undantagna tenderar de unga att tolka misslyckad 
praktik som resultatet av egna brister, de ser eget dåligt mående som orsaken 
till misslyckandet. Oavsett om en misslyckad praktik förklaras som ett resultat 
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av arbetsgivares systematiska utnyttjande av gratis arbetskraft eller som ett 
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8.3.3 Aktivitet som frivillig disciplinövning 
Att lära sig passa tider, fungera i ett socialt sammanhang och kunna följa ett 
på förhand fastlagt schema är några av de alternativa mål med aktiviteterna 
som handläggarna framhåller. De alternativa målen för tankarna till 
disciplinering, ett anpassande av den egna personen för kollektivets nytta och 
är exempel på delmål kopplade till social ingenjörskonst. Inslaget av 
disciplinering är också centralt i aktiveringstrenden, som den har tagit sig 
uttryck i den nordiska social- och arbetsmarknadspolitiken sedan 1990-talet 
(H. Johansson & Hvinden, 2007; Lind, Møller & Hansen, 2008; Lødemel, 
1997). Den aktiveringstrend som till stora delar studerats i svensk kommunal 
arbetsmarknadspolitik och där innehåller krav på motprestation, när rätten till 
socialbidrag kopplas till deltagande i aktivitet (Hollertz, 2010; Nybom, 2012; 
Thorén, 2008; Ulmestig, 2007), har med andra ord drag gemensamma med 
den aktivering som gestaltas i statlig sjukförsäkringspolitik genom 
aktivitetsersättning. Också drag av aktivering i arbetslöshetsförsäkringen flyter 
samman med aktiveringen i aktivitetsersättning. I arbetslöshetsförsäkringen 
har kravet på aktivitet från den arbetslösas sida alltid funnits (Edebalk et al., 
1998 s. 126), men under 1990-talet skärptes reglerna och individens ansvar för 
att själv hitta jobb förstärktes (Junestav, 2007 s. 51f). 

Samtidigt skiljer sig aktivering i aktivitetsersättning från aktivering i 
kommunal arbetsmarknadspolitik och i arbetslöshetsförsäkringen i ett 
grundläggande avseende. Trots att dragen av disciplinering finns med som mål 
för aktivering i aktivitetsersättning är deltagande i aktiviteterna en rättighet, 
inte en skyldighet. Deltagande i aktivitet är frivilligt. Om den unga personen 
vill delta i aktivitet är det dessutom handläggarens ansvar att tillsammans med 
den unga kartlägga exakt vilken aktivitet som kan komma ifråga och när detta 
är gjort underlätta så att hon eller han verkligen kommer igång med den 
språkkurs eller simträning, arbetspraktik eller dagverksamhet som den unga 
vill delta i. Den som har formella skyldigheter i fråga om aktivitet i 
aktivitetsersättningen är handläggaren, inte den unga. ”Försäkringskassan är 
skyldig att erbjuda den som har beviljats aktivitetsersättning möjlighet att delta 
i aktiviteter” (Försäkringskassan, 2007e s. 66). Med stöd i 
handläggarintervjuerna sluter jag mig emellertid till att denna skyldighet är till 
intet förpliktigande. Eftersom prioriteringsordningen mellan tvillingmålen är 
klar, sker i vissa ärenden inget arbete alls med att få till stånd aktiviteter. Den 
överordnade position handläggaren har gentemot den unga gör det dessutom 
möjligt för henne att helt bortse från skyldigheten att erbjuda aktiviteter utan 
att detta leder till några sanktioner. 

Även om intervjuerna med handläggare och unga tyder på att deltagande i 
aktivitet kan initieras på många olika sätt och att det inte är en självklarhet att 
processen som fört den unga till den ena eller andra aktiviteten nödvändigtvis 
är driven av henne själv, så tyder inget på att de unga upplevt sig tvingade att 
delta i aktivitet mot sin vilja. Tvärtom beskrivs aktiviteter ofta som en 
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inte hel som tidigare, aktivitetsersättning. Bedömningen i hans fall blev att 
han var alltför aktiv för att tillerkännas halv ersättning. Siri tvekade inför att ta 
språnget och börja studera på heltid vid universitetet. När vi sågs hade hon 
fortfarande aktivitetsersättning men hon spekulerade i vilka möjligheter att 
kombinera ersättning från sjukförsäkringen och studiestöd som existerar. Lisa 
är den enda som hade lämnat ersättningen redan när vi sågs i första 
intervjuomgången. För henne framstod då aktivitetsersättning som en black 
om foten. När vi sågs var hon föräldraledig och hade föräldrapenning, men 
hon berättade att hon även om hon inte hade fått barn, hade valt att inte 
ansöka om en ny period när den förra tog slut. Istället ville hon ha möjlighet 
att kunna ta ett påhugg om det dök upp. Hade hon haft aktivitetsersättning 
hade den hindrat henne från att kunna ta eventuella extrajobb, resonerade hon. 
Lisa är ett undantag när hon väljer bort möjligheten att få fortsatt ersättning 
via aktivitetsersättningen och inte lämnar in någon ansökan. För de allra flesta 
unga med aktivitetsersättning innebär att avstå från att omansökan att riskera 
att stå helt utan inkomst. Risken att bli nekad rätten till ersättning och därmed 
sakna inkomst finns förstås kvar, men att välja att inte söka utan sätta sin 
tilltro till att kunna försörja sig på ett annat sätt än det man vant sig vid under 
minst ett år med aktivitetsersättning framstår för de allra flesta som en 
våghalsig chansning.  

Den absolut vanligaste strategin bland de 17 unga jag har intervjuat är 
alltså att när innevarande ersättningsperiod börjar lida mot sitt slut sikta in sig 
på försörjning genom sjukförsäkringen snarare än försörjning via lönearbete. 
Av statistiken att döma är denna strategi representativ för de flesta unga 
förtidspensionärer, eftersom de personer som en gång beviljats 
aktivitetsersättning ofta blir kvar i ersättning under lång tid. Även för dem 
som känner sig friska nog att arbeta framstår jobb som alltför riskfyllt att sikta 
mot. Lisa representerar ett intressant undantag och jag ska därför dröja mig 
kvar vid hennes exempel. Hon är mamma. Till skillnad från de flesta unga 
som väljer att inte lämna in en ansökan om fortsatt ersättning riskerar hon inte 
att stå helt utan inkomst. En låg, men säker månatlig inkomst kan hon räkna 
med via föräldrapenningen under den närmast kommande tiden. Lisas 
situation som föräldraledig underlättar för henne att välja en strategi som inte 
är den gängse. Hennes sätt att resonera speglar i min tolkning statens syn på 
att stå utan lönearbete på grund av sjukdom respektive stå utanför lönearbete 
på grund av föräldraskap. Moderskapet medför inte bara rätt till ersättning i 
kronor och ören. Föräldraskapet och vidhäftande föräldraförsäkring förser 
individen med en viss status. Betraktar vi socialpolitiken som statens sätt att 
föreskriva en viss moral (Berge, 1995; Stone, 2002) skiljer sig 
föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen åt genom att den första uppmuntrar 
avsteg från lönearbetsnormen medan den senare tillåter avsteg från 
lönearbetsnormen. Att föda och fostra barn är en social förtjänst, något som 
staten premierar (Christensen, 1997).  
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individen. Ur samhällssynpunkt dras ofta paralleller mellan aktivitet i allmän 
bemärkelse och aktivitet på arbetsmarknaden. Aktivitet handlar om att 
underlätta för att i framtiden kunna bidra till samhällsnyttan genom att sälja 
sin arbetskraft på arbetsmarknaden. Aktivitet ska främja arbetsförmågan och 
på så sätt underlätta självförsörjning genom lönearbete. Samtidigt finns i 
aktivitetsersättningens aktiviteter spår av de handikappolitiska målen om 
delaktighet och jämlikhet. I dem inbegriper delaktighet inte bara arbete, utan 
där avses också andra samhällsarenor. I de handikappolitiska målen utgör inte 
arbetssamhället samhället.  

8.4 Hur målen fungerar, en sammanfattning 
Försörjning och aktivitet är viktiga inte bara som orienteringspunkter för de 
handlingar som unga och handläggare företar i aktivitetsersättningens namn 
utan också som föreskrivna mål i de reglerande texterna. Tvillingmålen om 
ekonomisk trygghet och samhälleligt deltagande motsvaras i görandet av 
aktivitetsersättning av försörjning och aktivitet. Den balans mellan de två 
målen som principernas politik påbjuder föreligger inte i praktikens politik. 
Försörjning prioriteras framför aktivitet i de fall målen kräver olika 
handlingsstrategier – en prioriteringsordning som gäller såväl de unga som 
handläggarna. Denna prioriteringsordning speglas i att de allra flesta unga 
lämnar in en omansökan när en period håller på att löpa ut. Trots att de 
uppger att de skulle vilja försörja sig genom lönearbete och tror på sin förmåga 
att jobba, bedöms risken att stå helt utan försörjning som så stor att deras 
strategi blir att också fortsatt ansöka om ersättning. Prioriteringsordningen 
reflekteras också i handläggarnas arbetsrutiner, när de ger förtur åt de 
uppgifter som krävs för att utbetalningarna ska fungera, framför de uppgifter 
som krävs för att aktivitet ska komma till stånd.  

Granskas deltagandemålet mer ingående framgår att det mer och mer 
kommit att avse deltagande i en särskild del av samhället – arbetsmarknaden. I 
departementspromemorian beskrevs syftet med aktivitet som att främja både 
möjligheterna till förvärvsarbete och möjligheterna till ett aktivt och 
självständigt liv (Ds 2000:40). I propositionen (Prop. 2000/01:96) har däremot 
budskapet att aktiviteterna ska främja ett aktivt och självständigt liv tonats 
ned. Att deltagandemålet allt mer betonats som deltagande på 
arbetsmarknaden reflekteras också i aktivitetsersättningens praktik. I den 
interna rangordningen tronar arbetspraktiken överst. Deltagande i 
dagverksamhet, den kategori aktiviteter som minst liknar lönearbetet, finns 
nederst i rangordningen. Samtidigt finns i praktikens politik åsikten att 
aktiviteterna inte i varje enskilt ärende syftar till försörjning via lönearbete, 
utan ibland snarare motiveras utifrån mål som har med förbättrad livskvalitet 
att göra.  
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möjlighet, ett positivt inslag. Allra tydligast blir det ifråga om den åtråvärda 
arbetspraktiken. Flera unga intervjuade har lagt ner stor möda för att få till 
stånd en praktik. Dagverksamhet presenteras ofta av handläggarna som en 
möjlig aktivitet i den mån en sådan verksamhet riktad till målgruppen med 
aktivitetsersättning existerar på orten. Gymkort eller klippkort på den lokala 
simhallen är en annan sorts aktivitet som mer eller mindre regelmässigt 
erbjuds unga. Som jag har visat i kapitel 6 Aktiviteter stämmer utfallet av 
aktiviteterna inte alltid med de förhoppningar som ställts till dem i de enskilda 
ärendena. Även om vägen fram till aktivitet ser olika ut för olika unga och de 
reglerande texternas ambition om aktiviteten som en del i en större 
individuellt utformad plan inte alltid överensstämmer med verkligheten, så är 
bilden av aktiviteterna som ett positivt inslag i aktivitetsersättning tydlig.  

Skillnaden mellan aktivering i den kommunala arbetsmarknadspolitiken 
och aktivering i aktivitetsersättningens praktik är en spegling av de båda 
verksamheternas institutionella hemvist, men som jag har argumenterat för 
under 2.2 Från fattighjälp till förtidspension var inte försäkringstanken, 
manifesterad i 1913 års pensionsreform, något totalt brott mot tidigare 
fattigvårdstradition. Snarare har lager lagts på lager i en inkrementell process, 
och olika tiders normativa mönster samexisterar i dagens socialförsäkring. 
Frågan om aktivitet som rättighet eller skyldighet är icke desto mindre ett 
exempel på den inriktning socialpolitiken tog i och med införandet av sociala 
försäkringar för ett hundratal år sedan. Socialbidrag å ena sidan är en sorts 
nådegåva, en ättling i rakt nedstigande led till kyrkliga allmosor och sedermera 
fattigvårdslagstiftning. Forna tiders argument för lösdriverilagstiftning och 
synen på den icke-förvärvsarbetande som lat och arbetsovillig (Geremek, 
1991) aktualiseras i den kommunala arbetsmarknadspolitiken med sina krav på 
aktivitet som demonstration av tjänstvillighet och lydnad. Aktivitetsersättning 
å andra sidan härstammar från 1913 års folkförsäkring. Försäkringstanken 
motiverades i hög grad av en förändrad syn på skälen till fattigdom. 
Individuella tillkortakommanden var inte längre tillräckliga skäl att förklara 
fattigdom med. Hur samhället var organiserat bidrog också till att människor 
blev fattiga. Genom försäkringstanken erkände staten viss grad av ansvar för 
uppkomsten av fattigdom. Individens ansvarsok lättade i motsvarande grad. 
Staten skulle nu fördela sådana risker som individerna utsattes för som en 
konsekvens av den samhälleliga organisering som kapitalismen och 
industrialiseringen hade upprättat betingelserna för under 1800-talet. 
Aktiveringstrenden som sammantvinnad idé i aktivitetsersättningen består på 
så sätt av frivilliga disciplinövningar. Målet om att kunna visa prov på disciplin 
finns med, men aktiviteterna är aldrig ett tvång.  

Jag kan konstatera att aktivitet i aktivitetsersättningen har gemensamma 
drag med aktiveringstrenden såsom den beskrivits främst i studier av 
socialbidragspraktiken, även om frivilligheten utmärker aktivitetsersättningens 
aktiviteter. Den mest generella likheten är synen på aktivitet som något i sig 
gott. Att vara aktiv förutsätts vara positivt ur samhällssynpunkt och för 
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9 REGLERNAS FUNKTION  

Med avstamp i reglernas funktion för görandet av aktivitetsersättning 
analyseras tre teman som frilagts i sjätte och sjunde kapitlets 
empiriframställning. I förhandlingarna om hur olika försörjningskällor kan 
kombineras och – vad som til syvende og sidst är viktigt för de unga – vilka 
inkomster de förfogar över, visade sig moderskap innebära förändrade och 
oklara försörjningsvillkor. Vidare analyseras den över tid allt tydligare 
kopplingen mellan aktivitet och lönearbete som illustrerats i såväl de 
reglerande texterna som i praktiken. Idén om att aktivitet är av godo vilar i 
aktivitetsersättningens praktik i hög grad på den starka kopplingen mellan 
lönearbete och aktivitet. Avslutningsvis framstod alliansen mellan handläggare 
och ung som en nyckelfaktor för den ungas upplevelse av aktivitetsersättning. I 
de reglerande texterna förutsätts en personlig kontakt. I praktiken finns denna 
kontakt inte alltid.  

9.1 Reglernas karaktär 
Förhandlingsperspektivets betoning på process, handlande och förhandlande 
gör att frågan om regler inte handlar om huruvida de följs eller inte följs. 
Regelverket har visserligen betydelse för görandet, men reglernas 
förklaringspotential är begränsad när det gäller att analysera 
aktivitetsersättningens praktik. ”Hence, the area of action covered directly by 
clearly enunciated rules is really very small.” (Strauss, 1963 p. 153). Istället blir 
frågan hur reglerna används och vilken funktion de fyller för handläggare och 
unga.  

En viktig förutsättning för reglernas funktion i aktivitetsersättningens 
praktik är det stora antalet (Prottas, 1979 s. 137; Strauss, 1963 s. 151ff). Att 
reglerna är så många är en naturlig konsekvens av det förhållande som 
beskrivits i åttonde kapitlet, att verksamhetens mål är många och olika. 
Motstridiga mål och de många regler som följer i dess kölvatten har beskrivits 
som resultatet av politiska skenkompromisser där intressekonflikter i själva 
verket byggts in i beslut för att politiker ska kunna uppvisa en ny reform 
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Om vi jämför principernas och praktikens politik, skiljer sig målen åt på två 
punkter. För det första har betoningen på deltagandemålet i principernas 
politik inte fått genomslag i praktikens politik. I praktikens politik prioriteras 
målet om ekonomisk trygghet framför deltagandemålet. För det andra är den 
avgränsning av deltagandemålet till att gälla nästan uteslutande deltagande på 
arbetsmarknaden tydligare i principernas politik än i praktikens politik. Ett 
sätt att förklara dessa skillnader är att betrakta principernas politik som 
dämpad i praktikens politik. Det rör sig om en jämkning mellan å ena sidan 
arbetslinjen och å andra sidan faktiska villkor, som att antalet arbetssökande är 
fler än antalet arbetstillfällen och att unga förtidspensionärer som grupp har 
ovanligt många nackdelar i den konkurrenssituation som råder på 
arbetsmarknaden. Denna jämkning företas av handläggarna. I min tolkning är 
jämkningen en konstruktiv handläggarstrategi, mot bakgrund av de båda 
centrala aktörsgruppernas syn på aktiviteter. För samtliga unga är målet 
försörjning via lönearbete, men bland handläggarna är synen på 
deltagandemålet och aktiviteternas funktion mer mångfacetterad. Medan 
några handläggare återger de reglerande texternas tilltagande betoning på 
återgång i arbete – aktiviteternas funktion som arbetsförmågefrämjande – så 
betonar andra att ett av de reglerande texternas syften med aktiviteter är att 
främja samhälleligt deltagande. Förbättrad livskvalitet blir då ett mål som 
tillmäts egenvärde. Jag tolkar den kollektiva jobbdrömmen hos de unga som 
att arbetslinjen har varit framgångsrik som statlig uppfostringsstrategi. 
Budskapet ”arbete ska löna sig” är klart och tydligt förmedlat. De unga 
intervjuade har inte bara uppfattat den av staten föreskrivna moralen, utan 
också gjort den till sin. Handläggarnas jämkning dämpar emellertid den 
arbetsnorm som återspeglas i de ungas önskan om att ha ett jobb. 
Diskrepansen mellan å ena sidan arbetslinjen, manifesterad i de ungas 
jobbdrömmar och i skrivningar om att främja eget arbete, och å andra sidan de 
verkliga förutsättningarna – antalet arbetssökande är fler än antalet 
arbetstillfällen – hanteras av handläggarna i görandet av aktivitetsersättning. 
Resultatet blir att principernas politik dämpas i praktikens politik. 

Erfarenhet av att handlägga aktivitetsersättning är en faktor som inverkar 
på handläggarnas strategier. De handläggare som har lång erfarenhet vet att 
det övergripande målet om försörjning via lönearbete är ouppnåeligt i många 
ärenden. De åberopar oftare mål som har med förbättrad livskvalitet att göra, 
än de handläggare som är nya i sin yrkesroll. 



155 

9 REGLERNAS FUNKTION  

Med avstamp i reglernas funktion för görandet av aktivitetsersättning 
analyseras tre teman som frilagts i sjätte och sjunde kapitlets 
empiriframställning. I förhandlingarna om hur olika försörjningskällor kan 
kombineras och – vad som til syvende og sidst är viktigt för de unga – vilka 
inkomster de förfogar över, visade sig moderskap innebära förändrade och 
oklara försörjningsvillkor. Vidare analyseras den över tid allt tydligare 
kopplingen mellan aktivitet och lönearbete som illustrerats i såväl de 
reglerande texterna som i praktiken. Idén om att aktivitet är av godo vilar i 
aktivitetsersättningens praktik i hög grad på den starka kopplingen mellan 
lönearbete och aktivitet. Avslutningsvis framstod alliansen mellan handläggare 
och ung som en nyckelfaktor för den ungas upplevelse av aktivitetsersättning. I 
de reglerande texterna förutsätts en personlig kontakt. I praktiken finns denna 
kontakt inte alltid.  

9.1 Reglernas karaktär 
Förhandlingsperspektivets betoning på process, handlande och förhandlande 
gör att frågan om regler inte handlar om huruvida de följs eller inte följs. 
Regelverket har visserligen betydelse för görandet, men reglernas 
förklaringspotential är begränsad när det gäller att analysera 
aktivitetsersättningens praktik. ”Hence, the area of action covered directly by 
clearly enunciated rules is really very small.” (Strauss, 1963 p. 153). Istället blir 
frågan hur reglerna används och vilken funktion de fyller för handläggare och 
unga.  

En viktig förutsättning för reglernas funktion i aktivitetsersättningens 
praktik är det stora antalet (Prottas, 1979 s. 137; Strauss, 1963 s. 151ff). Att 
reglerna är så många är en naturlig konsekvens av det förhållande som 
beskrivits i åttonde kapitlet, att verksamhetens mål är många och olika. 
Motstridiga mål och de många regler som följer i dess kölvatten har beskrivits 
som resultatet av politiska skenkompromisser där intressekonflikter i själva 
verket byggts in i beslut för att politiker ska kunna uppvisa en ny reform 

154 

Om vi jämför principernas och praktikens politik, skiljer sig målen åt på två 
punkter. För det första har betoningen på deltagandemålet i principernas 
politik inte fått genomslag i praktikens politik. I praktikens politik prioriteras 
målet om ekonomisk trygghet framför deltagandemålet. För det andra är den 
avgränsning av deltagandemålet till att gälla nästan uteslutande deltagande på 
arbetsmarknaden tydligare i principernas politik än i praktikens politik. Ett 
sätt att förklara dessa skillnader är att betrakta principernas politik som 
dämpad i praktikens politik. Det rör sig om en jämkning mellan å ena sidan 
arbetslinjen och å andra sidan faktiska villkor, som att antalet arbetssökande är 
fler än antalet arbetstillfällen och att unga förtidspensionärer som grupp har 
ovanligt många nackdelar i den konkurrenssituation som råder på 
arbetsmarknaden. Denna jämkning företas av handläggarna. I min tolkning är 
jämkningen en konstruktiv handläggarstrategi, mot bakgrund av de båda 
centrala aktörsgruppernas syn på aktiviteter. För samtliga unga är målet 
försörjning via lönearbete, men bland handläggarna är synen på 
deltagandemålet och aktiviteternas funktion mer mångfacetterad. Medan 
några handläggare återger de reglerande texternas tilltagande betoning på 
återgång i arbete – aktiviteternas funktion som arbetsförmågefrämjande – så 
betonar andra att ett av de reglerande texternas syften med aktiviteter är att 
främja samhälleligt deltagande. Förbättrad livskvalitet blir då ett mål som 
tillmäts egenvärde. Jag tolkar den kollektiva jobbdrömmen hos de unga som 
att arbetslinjen har varit framgångsrik som statlig uppfostringsstrategi. 
Budskapet ”arbete ska löna sig” är klart och tydligt förmedlat. De unga 
intervjuade har inte bara uppfattat den av staten föreskrivna moralen, utan 
också gjort den till sin. Handläggarnas jämkning dämpar emellertid den 
arbetsnorm som återspeglas i de ungas önskan om att ha ett jobb. 
Diskrepansen mellan å ena sidan arbetslinjen, manifesterad i de ungas 
jobbdrömmar och i skrivningar om att främja eget arbete, och å andra sidan de 
verkliga förutsättningarna – antalet arbetssökande är fler än antalet 
arbetstillfällen – hanteras av handläggarna i görandet av aktivitetsersättning. 
Resultatet blir att principernas politik dämpas i praktikens politik. 

Erfarenhet av att handlägga aktivitetsersättning är en faktor som inverkar 
på handläggarnas strategier. De handläggare som har lång erfarenhet vet att 
det övergripande målet om försörjning via lönearbete är ouppnåeligt i många 
ärenden. De åberopar oftare mål som har med förbättrad livskvalitet att göra, 
än de handläggare som är nya i sin yrkesroll. 



157 

9.2 Reglerna i praktiken 
Reglerna är inte är universella föreskrifter (Strauss, 1963). Tvärtom, avkrävs 
handläggaren i varje enskilt ärende en bedömning av regelns relevans, en 
bedömning som innefattar besvarande av frågor som: Är regeln användbar? I 
vilken utsträckning ska den följas? Vem ska följa regeln? Är den förknippad 
med sanktioner? De här frågorna innehåller var och en stoff till förhandlingar 
mellan ung och handläggare och ofta också mellan handläggaren och 
representanter för andra välfärdsstatliga organisationer. Vidare är alla regler 
inte lika viktiga (Prottas, 1979; Strauss, 1963). De få regler, kärnregler, som är 
klart uttalade och vanligtvis följs består av långvariga överenskommelser 
mellan inblandande aktörer (Strauss, 1963 s. 253). Prioriteringsordningen 
mellan arbetet med utbetalningar och arbetet med aktiviteter är en sådan 
överenskommelse bland handläggarna på kassan. Ingen skulle komma på 
tanken att ägna arbetstid åt aktivitetsplanering innan det jobb som krävs för att 
den unga ifråga ska få sin månatliga ersättning insatt på sitt konto i tid är 
gjort. Bireglerna – i realiteten de allra flesta – används på olika sätt som 
redskap (Prottas, 1979 s. 92f) i den löpande verksamheten. De här reglerna är 
töjbara, förändringsbara och möjliga att bortse från. Hur skilda inkomstkällor 
är möjliga att kombinera för unga förtidspensionärer, vem som ska göra vad i 
samband med omansökan och vad som är en aktivitet i aktivitetsersättning är 
samtliga områden som kringgärdas av biregler. 

9.2.1 Moderskapet och moderskapandet 
Gränserna mellan olika inkomstkällor regleras med hjälp av biregler. Är det 
tillåtet att lönearbeta någon timme i veckan och samtidigt ha kvar sin 
aktivitetsersättning? Vad gäller för deltidsstudier och studiebidrag för den som 
är förtidspensionär? Svaren går inte att besvara generellt utan faller inom 
handläggarnas handlingsutrymme. 

Hur rätten till föräldrapenning förhåller sig till redan beviljad 
aktivitetsersättning är inte heller självklart. Ovisshet bland handläggarna om 
vad reglerna föreskriver skulle kunna förklara att bilden förblir splittrad också i 
handläggarintervjuerna. Ilse är emellertid den enda av de fyra jag tar upp 
frågan med som uttryckligen säger att hon inte vet vilka regler som gäller när 
någon med aktivitetsersättning blir förälder. Övriga tre ger inte ett 
samstämmigt svar, men de hänvisar inte heller till att de inte kan reglerna på 
området. Carin och Tommy svarar båda att inkomstkällorna kan kombineras. 
Om du blir förälder under tiden som du har aktivitetsersättning kan du 
fortfarande nyttja föräldraförsäkringen. Pia däremot för ett längre resonemang 
om det egna ansvaret som handläggare att utreda vem som gör vad i hemmet 
och därmed fastställa eller vederlägga arbetsförmåga. Förmågan att ta hand om 
sitt eget barn i hemmet skulle kunna indikera arbetsförmåga är hennes 
argument. 
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samtidigt som ideologiska motsättningar formuleras om till byråkratiska 
problem (Brodkin, 1990 s. 108).  

Det stora antalet regler har i fallet med aktivitetsersättning också att göra 
med att nya regler under hundra års tid har lagts till gamla i en svåröverskådlig 
förändringsprocess, där de sociala försäkringarna byggts ut och modifierats, 
utan att grundprinciperna rivits upp eller varit föremål för öppen politisk 
debatt. Det befintliga systemet är resultatet av en sedimenteringsprocess som 
pågått under lång tid, där lager av regler har lagts på varandra för att idag bestå 
av ett nästintill oöverblickbart regelverk som är frukten av otaliga 
kompromisser och uppgörelser mellan politiska partier i den lagstiftande 
riksdagen. Förändringarna ryms alla på den inslagna vägen mot de abstrakta 
allmänpolitiska målen. 

Introduktionen av ett offentligt finansierat pensionssystem i händelse av 
arbetsoförmåga orsakad av ålder eller funktionsnedsättning har inte ifrågasatts 
sedan införandet 1913. Det är ett exempel på hur politiska tilltag kommit att 
haka i varandra och sinsemellan innebära gradvisa förändringar i, förändringar 
som på avstånd framstår som en tämligen konsekvent utbyggnad av det 
välfärdsstatliga trygghetssystemet mot ekonomisk fattigdom, men som vid 
närmare granskning hyser såväl inbyggda konflikter som förskjutningar i olika 
riktningar. Realiseringen av en allmän, obligatorisk sjukförsäkring 1955, cirka 
tio år efter att riksdagen beslutat om en sådan (Edebalk & Olofsson, 1999 s. 
284; Junestav, 2004 s. 93ff) är ett annat sådant exempel. Inte heller 
sjukförsäkringen har varit föremål för någon grundlig revision och omdaning. 
Däremot har både pensionen och sjukförsäkringen ändrats och justerats ett 
otal gånger sedan de infördes.  

Scenariot är typiskt för socialpolitik som i de reglerande texterna vilar på 
abstrakta mål, värden som alla kan enas om så länge de är just formulerade 
som värden men så fort de omsätts i handling blir föremål för oenighet (Stone, 
2002). Dessa abstrakta värden finns hela tiden med som symboliskt cement 
och täckmantel. Som symboliskt cement fyller de en legitimerande funktion. 
Med jämlikhet, effektivitet, trygghet, välbefinnande, frihet, rättvisa och fred 
som ledord kan samtliga inblandande aktörer enas om vägen. Som täckmantel 
underlättar de förskjutningar i olika riktningar samtidigt som den utstakade 
vägen fortfarande är densamma.  

Till denna långa process av utbyggnad, tillägg och på senare tid också 
åtstramningar kommer att aktivitetsersättningen till sin utformning är en 
hybrid med sitt arv som en del av den offentliga pensionsförsäkringen och sin 
nutida hemvist i sjukförsäkringen. Därmed har de principer den vilar på rötter 
i politiska diskussioner förda såväl under tidigt 1900-talet, som under 
efterkrigstiden. 
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inte lika uttalade som för hundra år sedan, men mycket tyder på att det 
fortfarande existerar systematiska skillnader mellan hur de välfärdsstatliga 
trygghetssystemen mot ekonomisk fattigdom fungerar för män och för 
kvinnor. I Angelins (2009 s. 219ff) avhandling framstod moderskap som ett 
hinder, inte direkt i mötet med socialtjänsten, men indirekt genom att 
moderskap upplevdes försvåra möjligheterna att kunna ta ett jobb (exempelvis 
genom att barnsomsorg saknades under presumtiva arbetstider på nätter och 
helger) och att detta ledde till ett mer svårbrutet beroende av socialbidrag som 
inkomstkälla. Moderskapet var också ett hinder genom att mammorna 
upplevde sig diskriminerade på arbetsmarknaden. Vid jobbsökande var 
moderskap förknippat med risken att utebli från arbetet eller önskan om 
deltidsarbete, enligt de intervjuade mammorna. De reglerande texternas 
kriterier för vem som är berättigad till socialbidrag eller aktivitetsersättning gör 
i början av 2000-talet ingen skillnad på män och kvinnor. Kriterierna för 
rätten till ersättning är desamma. Samtidigt verkar föräldraskapet få olika 
innebörd för möjligheten till försörjning beroende på könstillhörighet. 

9.2.2 Aktiviteten som substitut för lönearbete 
Att de många och svårtydda reglerna ibland ger upphov till tolkningar som 
står uppenbart i strid med de reglerande texterna illustreras i Sabinas 
resonemang om hur deltagande i aktiviteter i aktivitetsersättningen är knutet 
till rätten till ersättning. Enligt henne måste man delta i aktivitet för att ha rätt 
till ersättning. I Sabinas ögon är ersättningen villkorad aktivitet.  
 

Sara: Om du tänker dig aktivitetsersättningen som ersättning och som 
socialpolitik, har du några idéer om vad som är bra eller dåligt?  
 
Sabina: Det är ju bra att för att behålla den så måste du ju göra 
någonting. Du måste ju fullfölja aktivitet för att få ha pengarna. Det 
tycker jag är bra för att man ska inte bara sitta hemma och slappa, och tro 
att man ska få pengar. Det blir man inte bättre på. (Sabina) 

 

För det första visar Sabinas svar på att hon inte ser på aktiviteterna i 
aktivitetsersättningen som frivilliga. Tvärtom. De reglerande texternas 
skrivningar om att det inte finns några krav på deltagande i aktivitet för 
personer som har beviljats aktivitetersättning och att deltagande i aktivitetet 
därför helt bygger på frivillighet (Försäkringskassan, 2007e s .66) har inte fått 
genomslag i Sabinas förståelse av aktiviteternas ställning i 
aktivitetsersättningen. För det andra betraktar Sabinas detta tolkade samband 
mellan deltagande i aktivitet och rätten till ekonomisk ersättning som något 
bra. Sabina är en av de intervjuade unga som deltagit i flest aktiviteter inom 
ramen för aktivitetsersättningen. Dagverksamhet, kurser, ridlektioner och 
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Medan Ilses svar alltså tydligt grundas i att hon inte vet vad reglementet 
föreskriver är Carins och Tommys svar exempel på hur de tolkar reglerna som 
glasklara. För dem ger föreskrifterna inte utrymme för tolkning eller 
förhandling med den unga som motpart. De anser att förhållandet mellan 
föräldrapenning och aktivitetsersättning är tydligt reglerat. Pia menar att 
samma förhållande avkräver henne som handläggare en ny 
arbetsförmågebedömning. När en person med aktivitetsersättning blir förälder 
tolkar Pia reglementet som att den arbetsförmågebedömning som redan är 
gjord bör göras om. Förändrade förhållanden är ett incitament för henne att 
ompröva rätten till ersättning.  

När Lisa fick sitt första barn fick hon besked av sin handläggare på kassan 
att det var möjligt att kombinera föräldrapenning och aktivitetsersättning. När 
hon fick sitt andra barn fick hon tvärtom veta att ersättningarna inte kunde 
betalas ut samtidigt. Linn är också mamma. I hennes ärende anförde 
handläggaren samma sorts argument som Pia ovan, att den som kan ta hand 
om sitt eget barn kanske också kan lönearbeta. Rätten till aktivitetsersättning 
ifrågasattes. Meningsskiljaktigheter uppstod när Linns mamma som 
motargument hävdade att det var hon som skötte barnet. Linn var för sjuk 
både för att jobba och för att ta hand om sitt eget barn. Om Linn och hennes 
mamma hade hänvisat till en tydlig regel om hur den som har 
aktivitetsersättning och blir förälder har rätt till fortsatt aktivitetsersättning 
och föräldrapenning, så hade de åtminstone idealt minimerat möjligheten för 
handläggaren att ifrågasätta rätten till ersättning och rätten att kombinera 
föräldrapenning och aktivitetsersättning. Den givna hierarkin, där 
handläggaren är överordnad och den unga är underordnad gör att 
regeltolkningen vanligen följer samma mönster, den ungas tolkning 
underordnas handläggarens. Ytterligare en aspekt av de ungas respektive 
handläggarnas regelanvändning är att handläggarens regelsyn ofta blir den 
ungas. De unga litar på sin handläggare och förutsätter att hon informerar om 
vilka regler som gäller. Visserligen beskrivs reglerna som svårbegripliga och 
ibland otydliga för de unga själva, men deras tro på att det finns ett ”facit”, ett 
entydigt reglemente som handläggarna vanligen följer, är stark och ifrågasätts 
knappast. Mönstret är detsamma som det iakttagna i Halls (2001) studie: de 
försäkrade litar på sina handläggare. I Halls tolkning är denna tillit en 
nödvändig strategi, eftersom det komplicerade regelverket gör att de 
försäkrade inte har tid eller förmåga att själva sätta sig in i systemet. 

Reglernas betydelse för personer som blir föräldrar under tiden de lever på 
aktivitetsersättning har bland de unga som jag har intervjuat aktualiserats i 
ärenden där kvinnor blivit mammor. Ingen av de tre männen har blivit pappa 
under tiden de levt med aktivitetsersättning. Jag kan ändå inte undgå att ställa 
mig frågan om just moderskapet är ett hinder i mötet med kassan i ärenden 
som rör aktivitetsersättning. Tanken är inte ny. Abukhanfusa (1987) har visat 
hur de svenska socialförsäkringarna under 1900-talet försett kvinnor och män 
med olika skyldigheter respektive rättigheter. Skillnaderna på 2000-talet är 
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ibland otydliga för de unga själva, men deras tro på att det finns ett ”facit”, ett 
entydigt reglemente som handläggarna vanligen följer, är stark och ifrågasätts 
knappast. Mönstret är detsamma som det iakttagna i Halls (2001) studie: de 
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nedsatt i relation till alla upptänkliga jobb på arbetsmarknaden. Dessutom var 
det svårt att göra arbetsförmågebedömningen i hans fall. ”Det gick heller inte 
att pröva honom eftersom han gick så sin egen väg”, säger Ilse. Hon avslutar 
sin motivering till varför Petters ansökan avslagits med att retoriskt fråga sig 
om aktivitet bör premieras och själv svara att aktiviteterna nog borde 
premieras, men att försäkringen inte gör det.  

Alla de olika verksamheter Petter berättat för Ilse att han är involverad i 
och all den initiativförmåga han visar prov på genom att själv anordna kurser 
och göra resor till olika platser ligger honom i fatet när han ansöker om 
aktivitetsersättning på halvtid för att kunna sig försörja sig när han studerar på 
halvtid. Ilse antyder visserligen i sitt resonemang att aktivitet bör premieras, 
men hänvisar samtidigt till socialförsäkringens regler som argument för att 
avslå hans ansökan. Enligt dem är han alltför aktiv för att bedömas som 
berättigad till aktivitetsersättning på halvtid. Det går inte att utesluta att han 
faktiskt skulle kunna arbeta, menar Ilse.  

Avslaget på Petters ansökan om aktivitetsersättning på deltid för att 
parallellt kunna studera på deltid betraktar jag som ett kontraproduktivt drag, 
om Petters plan att studera faktiskt var en medveten strategi för att närma sig 
arbetsmarknaden. Handläggare Ilse hänvisar till de regler som säger att 
arbetsförmågan ska bedömas gentemot alla arbeten på arbetsmarknaden och 
att det inte går att utesluta att Petter faktiskt har arbetsförmåga. Jag menar att 
hon lika gärna hade kunnat argumentera för att Petter behövde ha sin 
ekonomi tryggad för att ges förutsättningar att lyckas med de studier han såg 
som sin väg mot självförsörjning via lönearbete.  

9.2.3 Handläggaren som ideologisk stötdämpare 
Ett exempel på hur regler kan vara kända men medvetet bortsedda från och 
där handlingarna går stick i stäv mot föreskrifterna är processen som föregår 
omansökan av aktivitetsersättning. Handläggarna berättar att de tidigare var 
ålagda att informera den unga om möjligheten till omansökan av 
aktivitetsersättning när den beviljade perioden var på väg att löpa ut. Kontakt 
skulle tas i god tid innan innevarande period var slut för att den unga skulle ha 
möjlighet att hinna skaffa ett nytt läkarintyg, lämna in omansökan och få den 
behandlad innan den förra perioden var till ända. Numera ska handläggarna 
inte informera om möjligheten till omansökan, när en innevarande 
ersättningsperiod närmar sig sitt slut. Direktivet ligger i linje med betoningen 
på individens ansvar som fungerat som ledstjärna för kassahandläggarna under 
2000-talets inledande år och som karakteriserat arbetslinjen och 
aktiveringspolitiken sedan 1990-talet. Motivet är kort och gott att ingen ska 
uppmanas att ansöka om aktivitetsersättning. Flera av de intervjuade 
handläggarna nämner denna regelförändring och motivet bakom. Vad de 
sedan säger i anslutning till att de berättar om denna förändrade regel är att de 
liksom tidigare kontaktar de unga när en innevarande ersättningsperiod lider 
mot sitt slut (HlAL1). Förhållandet bekräftas i intervjuerna med de unga.  
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Finsam gör i hennes fall aktivitetsersättningens aktiviteter centrala i tillvaron. I 
allt väsentligt har hon trivts med sina aktiviteter och de har upptagit en stor 
del av hennes vardag. För hennes egen del fyller det tänkta sambandet en 
funktion. Hon gör sig själv berättigad till ekonomisk ersättning genom 
aktivitet. Vad lagen säger eller vad det villkorande av försörjning via aktivitet 
som hon förknippar med aktivitetsersättningen skulle kunna leda till för andra 
människor med aktivitetsersättning är inte taget i beaktande i hennes svar. 
Hennes ord utgår från den egna situationen och bidrar till att bekräfta den 
egna rätten till ersättning. Hon uppfyller sina åtaganden när hon varje vecka 
passar tiderna och infinner sig i stallet för ridlektion, går till sin dagverksamhet 
fyra dagar i veckan och gör var som står på schemat. Kort sagt uppnås i hennes 
ärende disciplineringsmålet och målet om att känna gemenskap. Hon trivs 
med sina aktiviteter och mår bra av att träffa de andra, i stallet och på 
dagverksamheten.  

Utdraget från intervjun med Sabina skulle också kunna tolkas som ett 
uttryck för att hon internaliserat arbetssamhället. I brist på eget lönearbete 
som försörjningskälla hänvisar hon till de dygder hon kan uppvisa i de 
verksamheter hon deltar i. Dessutom trivs hon med vad hon gör där. 
Sammantaget uppnås flera av de mål som lönearbetet är förknippat med. 
Aktiviteterna bidrar till att hon känner samhörighet med andra och mår 
bättre. Hon visar prov på förmåga att infinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt 
och följa instruktioner. Kopplingen mellan de jobbliknande handlingarna hon 
utför och försörjning, kopplingen mellan aktivitet och ersättning, står hon själv 
för när hon hävdar att ”Du måste ju fullfölja aktivitet för att få ha pengarna”. 
Genom denna koppling drar hon en gräns mellan sig själv och de som ”bara 
sitter hemma och slappar”. Sabinas regeltolkning fungerar som försvar för den 
egna rätten till aktivitetsersättning. Via deltagande i aktivitet förtjänar hon sin 
inkomst. Vad reglerna faktiskt föreskriver är inte relevant i sammanhanget, 
hennes koppling mellan aktivitet och ersättning fyller sitt syfte som 
rättfärdigande av aktivitetsersättning i det egna fallet.  

Handläggare Ilse använder reglerna som omgärdar aktiviteterna i 
aktivitetsersättningen på ett omvänt sätt. Hon betraktar Petter som alltför 
aktiv för att vara berättigad aktivitetsersättning. Aktivitet används i Petters 
ärende som ett argument för att avslå den ansökan om halv aktivitetsersättning 
som han lämnat in. I intervjun med Ilse, efter det att hon har avslagit Petters 
ansökan om halv fortsatt aktivitetsersättning, förklarar hon i målande ordalag 
hur han yogade, var arborist, själv höll i kurser och gjorde resor till olika delar 
av landet. ”Det var nästan så man fick hålla för öronen” (HlIP2) säger Ilse för 
att betona att Petter verkligen hade fler bollar i luften än de flesta andra unga 
med aktivitetsersättning hon stött på. När jag rakt ut ställer frågan om det var 
så att Petter var alltför aktiv för att beviljas aktivitetsersättning nyanserar hon 
bilden och menar att det inte råder några som helst tvivel om att han har de 
svårigheter som finns noterade i hans läkarintyg. Vad som hindrar honom från 
rätten till aktivitetsersättning är att hon inte bedömer hans arbetsförmåga som 
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period med aktivitetsersättning närmar sig sitt slut. Ingen ska uppmanas att 
ansöka och ansökningsblanketter kommer därmed inte sändas ut när en period 
närmar sig slutet. Till Ella har handäggaren ändå ringt och påmint när det har 
varit dags. Ella har undantagits regeln. När Lisa frågade sin handläggare om 
det var möjligt att fortsätta med den universitetskurs som hon var mitt uppe i 
när hon beviljades aktivitetsersättning fick hon reda på att det enligt reglerna 
inte gick att kombinera kursdeltagande med aktivitetsersättning. Men för Lisa 
skulle handläggaren bortse från regeln. Lisa fick lov att fortsätta med sin kurs 
parallellt med att hon hade sin försörjning säkrad via aktivitetsersättning.  

 
… då fick jag ju studera under de två åren. Egentligen så fick jag inte 
det, men det var ändå så att de sa att jag fick det. Jag hade ju även 
läkarintyg på det att det inte var lämpligt att jag tog CSN till exempel. 
Så där kan väl jag känna att det var väldigt oklara riktlinjer och jag 
menar det måste finnas ett alternativ att kunna studera. (Lisa) 

 
I både Ellas och Lisas ärenden fungerar regelöverträdelse som 
alliansförstärkare. Genom att vara undantaget som bekräftar regeln förstärker 
handläggare och ung banden sinsemellan. Regelöverträdandet blir ett medel 
att få till stånd alternativt förstärka den viktiga alliansen mellan handläggare 
och ung. 

9.3 Hur reglerna fungerar, en sammanfattning 
Att de allra flesta av reglerna som omgärdar aktivitetsersättningen är töjbara, 
förändringsbara och möjliga att bortse från är en förutsättning för de olika 
funktioner de fyller i aktivitetsersättningens praktik. Det stora antalet är i sin 
tur en omständighet som möjliggör reglernas flexibilitet. Att ingen känner till 
alla regler är en konsekvens av att de är så många. En annan konsekvens av 
reglernas stora antal är att handläggarna förutsätter att reglerna inte är kända 
av alla, en utgångspunkt som underlättar för dem i användandet av reglerna 
som anpassningsbara redskap. Handläggarnas olika uppfattningar om vad som 
gäller när en ung person med aktivitetsersättning blir förälder illustrerar 
reglernas funktion som underlag för argumentation i vitt skilda riktningar. 
Medan någon handläggare hävdar att hon inte känner till vad reglementet 
föreskriver menar en annan att ersättningarna går att kombinera och den tredje 
att det krävs en ny individuell bedömning. Från de ungas horisont får detta till 
följd att föräldraskap får olika ekonomiska konsekvenser beroende på hur 
handläggarna förhåller sig till reglerna. 

Tre funktioner som reglerna fyller är att verka giltiggörande, 
riskreducerande och alliansförstärkande.  

Giltiggörande är den av de tre funktionerna som framträder tydligast i 
görandet av aktivitetsersättning i praktikens politik. Den funktionen är också 
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Ella berättar att hon tidigare brukade få papper från kassan hemskickade 
när det var dags att lämna in en omansökan. Numera ska ingen uppmanas att 
söka, utan tanken är att man själv ska hålla reda på när det är dags att söka om. 
Samtidigt får Ella ett telefonsamtal av sin handläggare när det är dags att börja 
tänka på att skaffa ett nytt läkarintyg och fylla i ansökningsblanketten.  

Anledningarna till att handläggare väljer att medvetet göra tvärtemot vad 
reglementet föreskriver är förmodligen flera. Insikten om vilken oro ett 
eventuellt glapp mellan olika försörjningskällor medför för många unga är en. 
Handläggarna vet av erfarenhet att rädslan för att stå utan försörjning är stor 
bland de unga. För att minimera riskerna för ett sådant scenario informerar 
handläggarna de unga om möjligheten att ansöka på nytt och om kravet på att 
lämna in ansökan flera månader innan innevarande period löper ut, för att 
beviljandet (som är en realitet i de allra flesta fallen av omansökningar) ska 
kunna verkställas utan att de unga ska hamna i ett glapp mellan två 
utbetalningar och stå utan försörjning i flera månader mellan två perioder av 
beviljad aktivitetsersättning. Kersti kommenterar de nya direktiven om att inte 
påminna när en period närmar sig sitt slut med följande ord: ”det kommer ju 
få till följd att det blir glapp och så blir de så stressade” (HlKLS1). 

Ett annat skäl till att handla i strid mot reglerna ger Lilly exempel på. Hon 
förklarar att de reglerande texterna visserligen inte föreskriver handläggarna att 
skicka påminnelsebrev längre. Däremot förutsätts i de reglerande texterna 
kontinuerlig kontakt mellan handläggare och ung. Överenskommelsen om att 
ansöka alternativt inte ansöka sker per automatik vid ett kontakttillfälle och 
påminnelsebrev blir i ett sådant scenario överflödigt. De unga som eventuellt 
har en stundande omasökan framför sig ska vara medvetna om detta via sin 
kontinuerliga kontakt med sin personliga handläggare vid kassan. Lilly 
berättar att eftersom detta scenario saknar motstycke i aktivitetsersättningens 
praktik – handläggarna hinner inte ha kontinuerlig kontakt med alla – sänder 
hon och hennes kollegor fortfarande ut påminnelsebrev när innevarande 
period närmar sig slutet för en ung med aktivitetsersättning. Eftersom regeln 
bygger på ett antagande om aktivitetsersättningens praktik som inte stämmer 
med den verkliga praktiken struntar handläggarna i att följa den. Den 
kalkylerade effekten blir densamma för Kersti och Lilly: risken att en ung 
förlorar sin försörjning reduceras. Att bryta mot regeln fyller en 
riskreducerande funktion. 

Ett handlingsmönster som möjliggörs när reglerna är många och oklara är 
alltså det som beskrivits ovan. Handläggarna poängterar skillnaden mellan hur 
de faktiskt handlar och hur de är föreskrivna att handla och manifesterar på så 
sätt sin självständighet som aktörer vis à vis det reglemente och den 
organisation de verkar i. Ett delvis överlappande tillvägagångssätt som kan 
spåras till karaktären på reglerna och som har likheter med ovanstående är den 
regeltänjning som handläggare använder för att signalera utvaldhet inför, och 
stärka banden till, den unga vars ärende hon handlägger. Ella berättar hur 
hennes handläggare informerat henne om den nya ordning som råder när en 
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period med aktivitetsersättning närmar sig sitt slut. Ingen ska uppmanas att 
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riskreducerandet är en sorts medel som helgas av ändamålet så är det 
medvetna regelbrottet i egenskap av just regelbrott vad som ger 
alliansförstärkandet kraft att verka som ett kitt mellan ung och handläggare. 
Det är regelbrottets signaler om exklusivitet och särskiljande från det gängse 
som gör att den unga känner sig sedd och unik i det möte med handläggaren 
som annars i så hög grad är präglat av byråkratiska ramar. Att göra undantag 
blir för handläggaren detsamma som att individanpassa och förstärka den 
viktiga personliga kontakten till den unga. 

Reglernas funktion som användbara redskap för handlande aktörer är 
exklusiv för handläggarna. För de unga framstår reglerna inte som en 
uppsättning redskap att använda sig av. Den enda regelanvändning gjord av de 
unga som framkommer i intervjuerna är det meningsskapande resonemang 
som beskrivits av Sabina ovan, där aktivitetsersättningens inkomst villkoras 
med deltagande i aktivitet. Det rör sig paradoxalt nog om regelanvändning 
som begränsar, inte vidgar, friheten för gruppen unga förtidspensionärer. 
Denna regelanvändning kan också tolkas som att den stärker den egna 
positionen som värdig mottagare av samhällets hjälp och vidgar avståndet till 
en odefinierad grupp människor som inte deltar i en av stat eller kommun 
anvisad aktivitet men ändå uppbär offentligt stöd. Med den ovan diskuterade 
asymmetriska relationen mellan ung och handläggare följer att handläggarna 
känner till reglerna bättre än de unga. Dessutom förser staten via 
Försäkringskassan handläggarna med en särskild status som gör att de 
förväntas vara kompetenta. Som en konsekvens av den status de besitter och 
de förväntningar som ställs på dem kan reglerna tolkas på vitt skilda sätt av 
olika handläggare, alternativt bortses helt från. Reglerna används av 
handläggarna, men inte av de unga. Därmed inte sagt att reglerna omöjligen 
skulle kunna fungera som förhandlingsredskap också för de unga även om ett 
sådant scenario är svårt att föreställa sig, givet den komplexa strukturen på 
sjukförsäkringens reglemente. 
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den mest komplexa av dem. I grunden fungerar den som ett upprätthållande 
av arbetslinjen, det ska löna sig att arbeta. När Sabina beskriver hur hon 
genom deltagande i aktivitet förtjänar sin ersättning fungerar reglerna 
giltiggörande, med utgångspunkt i normen om att arbete (eller dess substitut) 
ska löna sig. Också när handläggare Carin, trots funderingar om att 
bedömningen kanske inte var helt förenlig med principen om mindre attraktiv, 
motiverade Johns bartenderutbildning med att den kunde antas underlätta 
återgång i arbete giltiggör hon sitt beslut utifrån arbetslinjen. I det enskilda 
ärendet är emellertid syftet med giltiggörandet att rättfärdiga egna 
bedömningar. Handläggare Ilses motiv för att avslå Petters omansökan 
giltiggör bedömningen genom att hänvisa till hans många aktiviteter. För att 
giltiggöra beslut om rätten till aktivitetsersättning i enskilda ärenden måste 
handläggaren se till att buffertzonen mellan vad som är en aktivitet och vad 
som är arbete förblir intakt. Att bevilja en alltför jobbliknande aktivitet är att 
tillskriva en förtidspensionär alltför omfattande kapacitet, vilket i sin tur är 
detsamma som att underminera rätten till ersättning för samma person. I och 
med en förändrad arbetsordning på kassan, där personliga handläggare nu 
både utreder rätten till ersättning och följer ärendena under tiden med 
ersättning i planerandet och beviljandet av aktiviteter, kan giltiggörandet 
förväntas bli mer framträdande än tidigare, när olika handläggare utredde 
rätten till ersättning respektive beviljade aktiviteter77. Den personliga 
handläggare som idag beviljar en alltför krävande aktivitet ifrågasätter sin egen 
bedömning av rätten till ersättning gjord i ett tidigare skede. För att framstå 
som konsekvent gäller det för handläggaren att å ena sidan bevilja aktiviteter 
som leder i riktning mot förbättrad arbetsförmåga och å andra sidan inte 
bevilja aktiviteter som kan antyda en syn på den unga som alltför kapabel.  

Riskreducerandet består i att stämma av de reglerande texternas preskriptiva 
bild av hur aktivitetsersättningens praktik bör se ut med de egna och 
kollegornas erfarenheter och därefter handla utifrån praktikens villkor, inte 
utifrån de reglerande texternas. Syftet med regelöverträdelsen är att minska 
risken för den unga att stå utan försörjning. Riskreduktionen är en del av 
aktivitetsersättningens praktik i vilken försörjningsaspektens framskjutna 
position manifesteras. När det gäller att säkra måluppfyllelse beträffande de 
ungas försörjningstrygghet används också sådana medel som inbegriper 
regelbrott. Några resonemang om att de riskreducerande strategiernas 
regeltöjande och regelbrott i sig skulle innebära risker förekommer inte i 
intervjuerna med handläggare. De uttrycker ingen rädsla för att bli 
tillrättavisade av sina chefer.  

I alliansförstärkandet signalerar handläggaren utvaldhet till den unga genom 
att öppet och medvetet bryta mot regeln. Om eventuella regelbrott i 
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emellertid att en och samma handläggare ska hålla i ärendets alla delar, från ny ansökan via arbete med 
aktiviteter till omansökan.  
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rollen som lönearbetande. Min andra slutsats består således av en 
målförskjutning som är en avgränsning av deltagandemålet. Samhälleligt 
deltagande har begränsats till att gälla en särskild del av samhället, 
arbetsmarknaden.  

Min tredje slutsats är att den föreskrivna kontakten mellan ung och 
handläggare ibland utgörs av en icke-kontakt. En bärande tanke i de 
reglerande texterna är att en personlig kontakt ska etableras mellan ung och 
handläggare i ärenden som rör aktivitetsersättning. Denna kontakt ska utgöra 
basen för planerandet av aktiviteter, men också underlätta för de unga att 
tillgodose sina rättigheter beträffande den ekonomiska försörjning som de 
tillerkänts i och med att de har beviljats aktivitetsersättning. Att de 
gräsrotsbyråkrater som administrerar sjukförsäkringen numera heter personliga 
handläggare är en tydlig viljeyttring från kassans håll. I praktiken skiljer sig 
denna kontakt avsevärt från ärende till ärende. Ibland består den av en relation 
mellan två individer som fysiskt träffas med jämna mellanrum. Ibland känner 
de unga inte till att det finns en personlig handläggare på kassan med ansvar 
just för det egna ärendet. Ofta liknar kontakten mellan de två parterna ett 
scenario mellan de två ytterligheterna – de unga har ett namn på en 
handläggare som de aldrig har mött. Att kontakten mellan de två centrala 
förhandlingsparterna ser så olika ut i de olika ärendena är ett betydelsefullt 
resultat i ljuset av att de reglerande texterna i sina beskrivningar av 
ärendeprocessen utgår från att en relation mellan ung och handläggare 
existerar. Icke-kontakten är också ett viktigt resultat, eftersom empirin tydligt 
talar för att en upplevt god relation mellan ung och handläggare är ett 
utmärkande drag för de ärenden där unga faktiskt lämnat aktivitetsersättning 
och närmat sig försörjning via arbete.  

Robert Merton har beskrivit målförskjutning som en process i vilken ett 
instrumentellt värde blir ett slutgiltigt värde (Merton, 1939 s. 563). 
Målförskjutning i denna bemärkelse förklarar några av de förhandlingar som 
rör aktiviteter i aktivitetsersättningens praktik. Där blir överflyttning av 
ärendet till Arbetsförmedlingen ibland ett slutmål för handläggarna på kassan. 
En annan sorts målförskjutning som äger rum i aktivitetsersättningens praktik 
är degraderandet av deltagandemålet. Att delta i aktiviteter för att uppnå 
meningsfull sysselsättning tillmäts inget egenvärde, utan har snarare renodlats 
som medel för att uppnå målet om självförsörjning genom lönearbete. Det rör 
sig således om en process i vilken ett slutgiltigt värde har blivit ett 
instrumentellt värde. Målförskjutningar kan alltså både inbegripa processer där 
medel blir mål och det omvända, processer där mål blir medel. De 
målförskjutningar jag betraktar som huvudresultat är emellertid av annorlunda 
slag. Här handlar det om tyngdpunktsförskjutningar i de på förhand angivna 
målen om ekonomisk trygghet och deltagande – i aktivitetsersättning översatta 
till försörjning och aktivitet. Tyngdpunktsförskjutningarna som tillhör 
avhandlingens huvudresultat är alltså interna processer som sker inom 
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10 SLUTDISKUSSION 

10.1 Målförskjutning och icke-kontakt 
Utifrån avhandlingens syfte – att beskriva och analysera hur 
aktivitetsersättning görs i ärenden där den medicinska orsak som ligger till 
grund för rätten till ersättning är en ångest- och/eller depressionsdiagnos – har 
jag dragit tre slutsatser. Två av slutsatserna är målrelaterade. Den tredje utgörs 
av en icke-kontakt.  

Min första slutsats består av en målförskjutning i principernas politik som 
inte har ägt rum i praktikens politik. För att återkoppla till ett konstaterande 
som varit en utgångspunkt i den här avhandlingen så har målet om 
samhälleligt deltagande under 2000-talets första decennium kommit att 
tillmätas allt mer vikt på bekostnad av målet om ekonomisk trygghet. Av 
tvillingmålen om ekonomisk trygghet och samhälleligt deltagande har det 
senare betonats mer än det förra i OECD-ländernas förtidspensionssystem, 
inklusive det specifika fallet aktivitetsersättning som tillkom i Sverige år 2003. 
Betoningen på deltagande är manifesterad i namnet aktivitetsersättning och i 
den rätt att delta i aktiviteter som reformen innebar. 
Tyngdpunktsförskjutningen från målet om ekonomisk trygghet mot 
deltagandemålet återspeglas emellertid inte i aktivitetsersättningens praktik. 
Förtidspensionens ursprungliga uppgift – att fungera som ekonomiskt skydd 
för individer när arbetsoförmåga hindrar lön från arbete – är fortfarande dess 
viktigaste uppgift om vi ser till praktikens politik. Försörjning är den mest 
centrala frågan för unga förtidspensionärer och deras handläggare.  

Min andra slutsats består av en målförskjutning som har skett inom 
deltagandemålet. Deltagandemålet, uttryckt i aktivitetsersättningens rätt till 
aktivitet, har reducerats till att innebära deltagande på arbetsmarknaden. 
Denna målförskjutning är synlig både i principernas politik och i praktikens 
politik. Det samhällsdeltagande i vid bemärkelse som i tidiga förarbeten fanns 
utskrivet som mål reflekteras förvisso i enstaka uttalanden gjorda av 
kassahandläggarna. Men i såväl de ungas uttalanden som i senare uttryck från 
statsmakternas sida har samhällsdeltagande kommit att betyda deltagande i 
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rollen som lönearbetande. Min andra slutsats består således av en 
målförskjutning som är en avgränsning av deltagandemålet. Samhälleligt 
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10 SLUTDISKUSSION 

10.1 Målförskjutning och icke-kontakt 
Utifrån avhandlingens syfte – att beskriva och analysera hur 
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10.2.1 Medierad målförskjutning 
I aktivitetsersättningens praktik sker en jämkning mellan å ena sidan 
arbetslinjen och å andra sidan verklighetens villkor. Denna jämkning företas av 
handläggarna. Att översätta det övergripande målet om försörjning via 
lönearbete och istället åberopa mål som livskvalitet är en strategi för att 
undvika att nära nog samtliga ärenden blir misslyckanden i relation till det 
övergripande målet. Det är detta jämkande som jag tolkar som mediering av 
de reglerande texternas målförskjutning, där deltagandemålet allt mer kommit 
att avse deltagande på arbetsmarknaden. I det följande redogör jag för hur det 
kommer sig att målmediering framstår som en konstruktiv handläggarstrategi 
utifrån de båda centrala aktörsgruppernas syn på aktiviteter och för hur 
aktiviteterna förhåller sig till deltagandesmålet i aktivitetsersättning.  

Samtliga unga uppger att målet är självförsörjning via lönearbete. 
Deltagande i aktivitet uppfattas ofta som positivt även när kopplingen till 
lönearbete är svag. Annorlunda uttryckt är aktiviteten ofta uppskattad, även 
när de unga inte ser den som ett medel för att uppnå målet om självförsörjning 
via lönearbete. I arbetspraktiken, den aktivitet som är närmast förknippad med 
lönearbete, blir besvikelsen ibland stor, eftersom målet om självförsörjning 
sällan nås ens för de som tagit sig dit. Vid sidan av arbetspraktik har också 
yrkesutbildning en tydlig koppling till lönearbete. Att studera med ett yrke i 
sikte blir ett medel för att uppnå målet. Övriga kategorier aktiviteter saknar 
däremot arbetspraktikens och yrkesutbildningens lönearbetets likheter. För de 
unga är sambandet svagt mellan å ena sidan delta i dagverksamhet, utöva 
idrott eller att gå en kurs och å andra sidan stärka sin konkurrenskraft som 
potentiell lönearbetare.  

Bland handläggarna är synen på deltagandemålet och aktiviteternas 
funktion i aktivitetsersättning mer mångfacetterad än bland de unga. Medan 
några handläggare återger de reglerande texternas tilltagande betoning på 
återgång i arbete – aktiviteternas funktion som arbetsförmågefrämjande – 
betonar andra att ett av de reglerande texternas syften med aktiviteter är att 
främja samhälleligt deltagande. Ökad livskvalitet blir då ett mål som tillmäts 
egenvärde. Jag förstår den heterogena synen på aktiviteter som delvis betingad 
av omfattningen av handläggningserfarenhet. Ingen av handläggarna är 
uttryckligen motståndare till 2003 års reforms tonvikt på aktivitet, men åsikten 
att aktiviteter inte i alla ärenden har till syfte att underlätta återgång i arbete är 
vanligare bland handläggare med lång erfarenhet än bland dem som nyligen 
har anställts på kassan.  

Jag tolkar de ungas strävan efter deltagande på arbetsmarknaden som att 
arbetslinjen har varit framgångsrik som statlig uppfostringsstrategi. 
Handläggarnas mediering dämpar emellertid den arbetsnorm som lyser starkt i 
de ungas önskan om att ha ett jobb. Diskrepansen mellan å ena sidan 
arbetslinjen, manifesterad i de ungas jobbdrömmar och i de reglerande 
texternas skrivningar om att främja eget arbete, och å andra sidan de verkliga 
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tvillingmålen, men de är också processer som inte nödvändigtvis verkar i 
samma riktning i principernas politik och i praktikens politik. 

Att det existerar en relation mellan ung och handläggare i ärenden som rör 
aktivitetsersättning betraktar jag som ett nödvändigt villkor för att reformens 
intentioner ska få genomslag. Kontakten är ett nödvändigt, men inte 
tillräckligt, villkor. För att tillerkända rättigheter ska kunna materialiseras 
krävs dessutom att en tillitsplattforn gjuts. Nedan besvaras avhandlingens 
frågeställningar. Efter det återkommer jag till tillitsplattformens betydelse i 
görandet av aktivitetsersättning.  

10.2 Först brödet… 
Svaret på avhandlingens första frågeställning: ”Hur beskriver den unga 
personen respektive handläggaren aktivitetsersättning utifrån det egna 
ärendet?” är att i aktivitetsersättningens praktik kommer försörjningsfrågan 
först. Aktiviteterna, ansträngningarna för att underlätta återgång i arbete, 
kommer i andra hand. Denna inställning gäller såväl de unga själva som deras 
handläggare. ”Först kommer brödet sedan kommer moralen”78, Bertolt 
Brechts uttryck från Tolvskillingsoperan sammanfattar alltså svaret på 
avhandlingens första fråga. Den statliga uppfostringsstrategi som syftar till att 
medborgarna ska vara aktiva och själva sörja för såväl hälsa som ökad 
konkurrenskraft i rollen som potentiell lönearbetare får stå tillbaka för det 
mänskliga behovet av att ha sin försörjning tryggad.  

Avhandlingens andra frågeställning: ”Vilka uttryck tar sig statens 
intentioner i de texter som reglerar aktivitetsersättning?” besvaras med 
åldersdelningen, tidsbegränsningen och rätten till aktivitet. Dessa tre var de 
utmärkande drag i den nya ordning som lanserades 2003 som 
aktivitetsersättning. Unga förtidspensionärer, i åldrarna 19-29 år, skulle 
särskiljas i ett eget system. Till skillnad från de äldre åldersgrupperna skulle 
det för dem inte finnas något permanent ersättningssystem. Rätten till 
ersättning skulle istället prövas igen efter som längst tre år efter beviljande. 
Slutligen skulle de unga med aktivitetsersättning ha rätt att delta i aktiviteter.  

De sista frågeställningarna: ”Överenstämmer handläggarnas och de ungas 
bilder av aktivitetsersättning med varandra och med statens intentioner?” och 
”Vilka är de sociala följderna av att leva med aktivitetsersättning för de unga 
intervjuade?” kräver utförligare resonenemang till svar, än de två första. Den 
ena besvaras i ett resonemang om medierad målförskjutning. Den andra 
besvaras i en diskussion om de unga intervjuade som en sorts andra klassens 
förtidspensionärer. 

                                                        
78 ”Erst kommt das Fressen und dann die Moral”. ”Das Fressen” motsvaras på svenska snarast av 
”käket”, ”krubbet”, men ”Fressen” är också substantivet för djurs ”föda”, ”djurmat”. 
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ersättning på garantinivå i dagens aktivitetsersättning, gäller också i relation 
till dagens socialbidrag – dåtidens fattighjälp. 1913 års reform skapade en 
andra klassens pensionärer som trots allt hade en starkare ställning än 
fattighjälpsklienterna. På samma sätt har de andra klassens unga 
förtidspensionärerna hundra år senare en starkare ställning än 
socialbidragstagarna. Den månatliga inkomsten räknad i kronor och ören är 
högre och tvånget att redovisa sin privatekonomi för en socialsekreterare som 
följer med försörjning via socialbidrag finns inte för de unga 
förtidspensionärerna.  

10.3 Arbetssamhället och aktiveringstrenden 
Om aktivitetsersättningens praktik i stor utsträckning kretsar kring 
försörjningsaspekten, hur ska då den tilltagande betoningen på aktiviteter i 
principernas politik tolkas? Här diskuterar jag hur aktiveringstrenden gestaltas 
i aktivitetsersättning och hur denna trend förhåller sig till arbetssamhället. Jag 
hävdar att aktiviteterna, betraktade som aktivitetsersättningens innehåll – de 
rättigheter som aktivitetsersättningen vid sidan av ekonomisk ersättning består 
av – förutsätter att det existerar en tillitsplattform för de unga och 
handläggarna att utgå från. 

10.3.1 Kontraproduktiv statlig misstro 
Den tilltagande betoningen på deltagande och aktivitet i aktivitetsersättning 
har i de reglerande texterna i hög grad motiverats utifrån en förgivettagen 
utgångspunkt i vilken aktivitet är något i sig gott. Aktiv har getts betydelse 
som motsats till passiv, och de två har setts som varandra uteslutande. Ett sätt 
att försöka förklara de reglerande texternas framhävande av aktiviteter är att 
tolka det som uttryck för en tilltagande statlig misstro riktad mot 
medborgaren.  

Denna misstro är tydligast ådagalagd i undersökningar av 
socialbidragspraktiken. Att så är fallet är ingen slump. Det är här, i 
välfärdsstatens trygghetssystem mot ekonomisk fattigdom riktat till kategorin 
ovärdiga fattiga, som den tar sig tydligast uttryck. I socialförsäkringarna, 
motsvarande system för de värdiga fattiga, är uttrycken mer subtila. Dessa 
senare system befolkas av individer som i en första sortering bedömts som 
arbetsoförmögna på grund av ålder eller medicinska skäl. De har vanligen inte 
behövt visa upp sin arbetsvilja, utan ansetts ha ett giltigt skäl för att få sin 
försörjning tryggad via socialförsäkringen. Icke desto mindre finns flera 
likheter mellan aktiveringsinslaget i socialbidragspraktiken och 
aktiveringsinslaget i aktivitetsersättning. Kraven på medverkan i 
arbetslivsinriktad rehabilitering och tidsbegränsningen som medför 
omprövning senast vart tredje är två exempel. Medan det förra kan tolkas som 
ett test av arbetsviljan, kan det senare ses som ett uttryck för kontroll. 
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förutsättningarna – antalet arbetssökande är fler än antalet arbetstillfällen och 
unga förtidspensionärer har som grupp ovanligt många nackdelar i den 
konkurrenssituation som råder på arbetsmarkanden – hanteras av 
handläggarna med mediering av förskjutningen i deltagandemålet. 

10.2.2 Andra klassens förtidspensionärer  
I en bottom-up-studie som denna, där utkikspunkten är en bestämd grupp 
individers och blicken är riktad mot ett specifikt socialpolitiskt program, är det 
slående hur det marginella system som var tänkt att täcka upp i undantagsfall 
blir det gängse. Eftersom de flesta unga förtidspensionärer inte har kvalificerat 
sig för inkomstrelaterad ersättning får de ersättning på garantinivå, de blir en 
sorts andra klassens unga förtidspensionärer.  

Detta förhållande kan förklaras med att det normativa grundmönster, 
säkrandet av en grundläggande inkomstnivå för utsatta grupper, som var det 
ursprungliga i 1913 års reform åter har kommit i öppen dager. Mönstret har 
under stora delar av 1900-talet varit skymt av senare tiders pålagringar, 
inkomstbortfallsprincipen och intjänandeprincipen. Konsekvensen av att 
situationen på dagens arbetsmarknad i så ringa omfattning motsvarar de 
politiska ambitioner om full sysselsättning som inkomstbortfallsprincipen 
byggde på är att det ursprungliga mönstret trängt undan de två senare. 
Inkomstbortfallsprincipen med rötter i ett mönster som är vanligt i andra delar 
av rättsordningen, nämligen skydd för etablerad position, blir irrelevant när 
ingen position finns att skydda. Enligt intjänandeprincipen sker utdelning 
enligt social förtjänst. Denna princip skulle enligt de reglerande texterna inte 
råda i aktivitetsersättning och hade även om den fortfarande varit gällande 
varit föga applicerbar på gruppen unga. De har i regel få eller inga sociala 
förtjänster att belönas för. Både inkomstbortfallsprincipen och 
intjänandeprincipen bygger på att medlemmarna i arbetssamhället förväntas 
nyttja de sociala försäkringarna först efter mångårigt lönearbete och med en 
fast förankring på arbetsmarknaden, en premiss som rimmar illa med de 
verkliga förhållandena för de allra flesta unga förtidspensionärer. För alla dem 
som inte uppfyller de förväntningarna men ändå gör anspråk på försörjning via 
aktivitetsersättning återstår det normativa mönstret grundläggande 
inkomstnivå. 

De allra flesta unga med aktivitetsersättning befinner sig idag i en ställning 
som är jämförbar med de pensionärer som för hundra år sedan försörjde sig på 
pensionstillägg, en sorts andra klassens pensionärer.79 De är tillerkända 
ekonomiskt stöd genom socialförsäkringen, men de kvalificerar sig inte för 
huvudförmånen, inkomstrelaterad ersättning, utan har ersättning på 
garantinivå. Jämförelsen mellan andra klassens pensionärer som skapades i och 
med 1913 års reform, och det ökande antalet unga förtidspensionärer med 
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ersättning på garantinivå i dagens aktivitetsersättning, gäller också i relation 
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följer med försörjning via socialbidrag finns inte för de unga 
förtidspensionärerna.  
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hävdar att aktiviteterna, betraktade som aktivitetsersättningens innehåll – de 
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handläggarna att utgå från. 
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utgångspunkt i vilken aktivitet är något i sig gott. Aktiv har getts betydelse 
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aktiveringsinslaget i aktivitetsersättning. Kraven på medverkan i 
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omprövning senast vart tredje är två exempel. Medan det förra kan tolkas som 
ett test av arbetsviljan, kan det senare ses som ett uttryck för kontroll. 
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aktivitetsersättning vara utbytt mot resignation i de ärenden där ingen 
etablerad kontakt mellan handläggare och ung existerar – när det inte finns 
någon att fråga. Mycket talar för att komplicerade system är ett bekymmer för 
befolkningen i stort. Jag har tidigare betraktat ungdomlig oerfarenhet av hur 
välfärdsstaten fungerar som en betingelse som inverkar till den ungas nackdel i 
mötet mellan ung och handläggare. Det gäller exempelvis möjligheten att 
kombinera föräldrapenning och aktivitetsersättning för de unga 
förtidspensionärer som blir föräldrar, möjligheten att studera med ett yrke i 
sikte för de som har specificerat sin jobbdröm i ett konkret yrke och 
möjligheten att kombinera aktivitetsersättning med lön från arbete eller 
studielån under en övergångsperiod. En annan möjlig förklaring till de icke 
tillvaratagna rättigheterna är att se dem som konsekvenser av ett reglemente 
som nära noga ingen behärskar. Samtidigt som ungdom i sig kan tolkas som 
en delförklaring till att många unga upplever välfärdsbyråkratin som 
svårbegriplig, så upplever nämligen ålderspensionärer svårigheter med att 
ansöka om bostadstillägg (ISF, 2013b). Tidigare har invandrarskap lyfts fram 
som en försvårande omständighet för individer i mötet med kassan (Gerner, 
2005; Soydan, 1995). Unga, äldre och invandrare är alltså tre grupper för vilka 
icke tillvaratagna rättigheter har beskrivits som ett problem. Om nu stora delar 
av befolkningen har svårigheter med att ta tillvara sina rättigheter eftersom 
reglerna är komplicerade, ligger lösningen på problemet snarare i att förenkla 
systemen än att rikta särskilda upplysningsinsatser mot enskilda 
befolkningsgrupper. Så länge försörjningen är tryggad gör de unga inga 
anspråk på att nyttja andra sorters rättigheter som eventuellt är förknippade 
med aktivitetsersättning. Oavsett varför de unga intervjuade ofta saknar 
kunskap om de välfärdsstatliga systemen riskerar okunskapen leda till 
uppenbara privatekonomiska förluster och mer svårmätta förluster i termer av 
outnyttjade möjligheter att delta i aktiviteter, när de går miste om sina 
rättigheter.  

I aktivitetsersättningens praktik är emellertid bristande systemkunskap 
inget oundvikligt hinder. Tvärtom hade problemet till stor del eliminerats om 
den föreskrivna kontakten mellan ung och handläggare hade existerat i alla 
ärenden. Resultatet från den här studien visar att en tillitsplattform har goda 
möjligheter att gjutas, under förutsättning att kassan som myndighet erbjuder 
unga förtidspensionärer en förhandlingspartner inte bara genom hemskickade 
fönsterkuvert och en hemsida på nätet utan också i form av en mänsklig 
kontakt. Om den personliga handläggare som formellt är knuten till alla 
ärenden också hade varit en fakticitet, om alla unga förtidspensionärer hade 
stått i kontakt med en person på kassan som kände till såväl regelverk som den 
unika situation hon eller han befann sig i, så hade sannolikt problemet med 
rättigheter som inte tas tillvara varit om inte obefintligt, så i varje fall mindre. 
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Dessutom gäller aktiveringsinslaget inte alltid interaktionen mellan 
handläggare och ung. Promemorians (Ds 2000:40, s. 78) idé om att 
aktivitetsersättning ska verka för aktivitet och inte ha ett passivt 
förhållningssätt har inte fått något genomslag i de ärenden där kontakt mellan 
ung och handläggare saknas. Konstaterandet har likheter med en av Nyboms 
(2012) slutsatser, att i socialtjänstens aktiveringsprogram förväntades 
klienterna snarare än socialsekreterarna vara aktiva. En för individen påtaglig 
skillnad mellan aktivitetsersättning och socialbidrag är att icke-deltagande inte 
leder till reducerad eller indragen ekonomisk ersättning i aktivitetsersättning, 
medan icke-deltagande i anvisad aktivitet för den som lever på socialbidrag 
kan leda till ekonomiska sanktioner. Ekonomisk ersättning är inte förknippad 
med krav på motprestation i form av deltagande i aktivitet för unga 
förtidspensionärer. I aktivitetsersättning krävs heller inte något redovisande av 
hur ersättningsbeloppet använts, försäkringslogiken gör att ersättning utgår 
oavsett vad de unga lägger sina pengar på. Utifrån en syntes av tidigare 
forskning av såväl socialbidragspraktik som socialförsäkringsadministration 
sluter jag mig till, att kassan måste signalera att de unga förtidspensionärerna 
är betrodda, för att en tillitsfull relation mellan handläggare och ung ska kunna 
uppstå. Gjutandet av en tillitsplattform underlättas av att staten via kassan litar 
på medborgarna. Omvänt försvåras samma gjutande av en tillitsplattform av 
att staten via kassan misstror medborgarna.  

10.3.2 Tillitsplattformen och de icke tillvaratagna rättigheterna 
I det enskilda ärendet formas interaktionen mellan handläggare och ung i hög 
grad av i vilken utsträckning mötet präglas av tillit. Av intervjuerna att döma 
är möjligheterna att få till stånd en tillitsplattform goda om en relation finns. 
Misstro framstår snarare som ett utslag av att en relation aldrig existerat än 
som ett resultat av en havererad relation mellan ung och handläggare. De unga 
som har en handläggare att höra av sig till när en period med 
aktivitetsersättning närmar sig slutet eller när de har frågor om aktiviteter är 
ofta nöjda med sin relation till handläggaren och ser handläggaren som någon 
som strävar i samma riktning som de själva. De som däremot aldrig har träffat 
någon handläggare eller bara talat med denna någon enstaka gång i telefon, 
tenderar däremot att betrakta kassan och dess företrädare antingen som en 
motståndare eller som en neutral förhandlingspart, ingen att räkna med 
beträffande stöd. Jag ser tillitsplattformen som en viktig förutsättning för att 
principernas politik beträffande rätten till aktivitet ska bli till handling i 
praktikens politik. Ytterst handlar det om att skapa de förutsättningar som 
krävs för att tillerkända rättigheter ska kunna materialiseras.  

Under 1970-talet och början 1980-talet, som på många sätt var den 
svenska välfärdsstatens storhetstid i termer av högra ambitioner och faktiskt 
omfång, kritiserades samtidigt välfärdsstaten för att vara alltför byråkratisk i 
meningen krånglig och svårbegriplig – byråkratin beskrevs ge upphov till 
irritation hos medborgaren (Ahrne, 1985). Irritationen verkar i dagens 
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skymtar som en allt mer fjärran vision. Istället går västvärldens politiska 
etablissemang genom OECD och svensk lagstiftning i takt i motsatt riktning.  

Handläggarna på Försäkringskassan står för en, om inte fullständigt 
avvikande, så mindre entydig hållning. Bland dem rymmer fortfarande 
deltagandemålet ambitioner som går utanför målet om försörjning via arbete. 
Hos handläggarna finns hållningen att aktivitetsersättningens aktiviteter inte i 
varje ärende syftar till att underlätta återgång i arbete utan ibland har som syfte 
att skapa livskvalitet och en meningsfull sysselsättning, och att dessa mål har 
ett egenvärde och inte enbart motiveras som ett medel för att underlätta 
återgång i arbete. Denna hållning förstår jag som aktivitetsersättningens enda 
återstående plattform för synen på samhällelig delaktighet som något annat än 
deltagande i arbetslivet. Arbetssamhället har slagit igenom i de politiska 
målsättningarna för socialpolitiken och i de ungas livsdrömmar, men med 
handläggarnas hållning undviks att aktivitetsersättning i nära nog samtliga 
ärenden framstår som ett misslyckande. Handläggarna känner till att de allra 
flesta unga förtidspensionärer aldrig någonsin kommer att försörja sig på 
lönearbete. Istället för att sträva mot ett mål som de vet är i det närmaste 
ouppnåeligt åberopar de vad de ser som mer realistiska mål. Denna hållning 
från handläggarna är på intet sätt genomgående, men den finns och är 
intressant eftersom den utmanar arbetssamhällets dominans. Jag tolkar denna 
avvikelse som en möjlig bas för en vidare syn på vad deltagande innebär än den 
som har kommit att bli den gängse. En sådan bas skulle kunna användas för 
att återupprätta synen på samhälleligt deltagande som något som sträcker sig 
förbi den snäva definitionen som arbetssamhället har bidragit med, en syn där 
alla som inte lönearbetar ställs utanför.  

10.5 Tanketrådar att spinna vidare på  
I denna sista del skiftar jag från sammanfattande till framåtblickande och 
presenterar uppslag till fortsatt forskning. Presentationen sker som konkreta 
förslag till framtida undersökningar. 

Det första förslaget rör studier ämnade till att undersöka vad som 
egentligen sker när aktiviteter äger rum. Jag tänker främst på de aktiviteter 
som uteslutande vänder sig till personer som inte lönearbetar. Runt om i 
landet pågår verksamhet under namn som Växthuset, Horisont och 
Trampolinen80. Att förbehållslöst granska dessa praktiker, inte med 
utgångspunkt i formella mål, utan med blicken fast riktad mot de handlingar 
som de består av, kan bidra med nya insikter om dessa praktikers funktion för 
såväl välfärdsstaten som individen. Vi saknar än så länge den överblick ett 

                                                        
80 Ett utmärkande drag för dessa verksamheter är deras obeständighet. Det rör sig ofta om projekt med 
en begränsad livslängd, varför studieobjekten sannolikt imorgon inte är Växthuset, Horisont och 
Trampolin men kanske Växthuset II, Perspektivet eller Språngbrädan.  

174 

10.4 Ett allt trängre innanförskap 
När tre regeringsföreträdare i en debattartikel 2012 (Kristersson, Engström & 
Larsson, 2012 s. 1) lanserade regelförändringar i aktivitetsersättningen och 
skrev: ”Reformer på detta känsliga område kräver både varsamhet och 
långsiktighet, men det behövs fler vägar in i samhället” menade de att det 
behövdes fler vägar in i arbetslivet för unga förtidspensionärer. De 
regelförändringar som presenterades gick ut på att underlätta för unga 
förtidspensionärer att i framtiden kunna försörja sig på egen hand, via 
lönearbete. Artikeln avslutas med att ”fler ska få möjlighet att bidra i 
arbetslivet” (ibid. s. 2). De vägar in i samhället som efterfrågas leder alltså till 
en avgränsad del av samhället, arbetslivet.  

Arbetsnormen inte bara betonas i den politiska retoriken ovan. Den 
osynliggör det grundläggande faktum att vi alla under olika skeden av livet är 
beroende av andras försorg för att överleva och att alla samhällen därför hyser 
två försörjningssystem, ett som utgår från arbete och ett som utgår från behov 
(Stone, 1984). I den refererade debattartikeln sätts likhetstecken mellan 
lönearbete och samhällsdeltagande. Samhälle är alltså likställt med 
lönearbetssamhälle i den politiska retoriken. Det politikområde som denna 
förskjutning blir tydligast inom är kanske just välfärdspolitiken. Trygghet i 
livet har i arbetssamhället och i den duala välfärdsstaten kommit att innebära 
trygghet i anställningen och i de försörjningsformner, exempelvis 
socialförsäkringen, som anknyter till anställningen (Christensen, 1983 s. 15). 
Arbetsnormens exkluderande funktion har också frilagts i en analys av den 
politiska konstruktionen av begreppet utanförskap (Davidsson, 2010). 
Davidsson konstaterade att utanförskap i riksdagsdebatten tydligt hade 
kopplats till bidragsberoende. Bidragsberoendet i sin tur formulerades i 
kontrast till självförsörjning via lönearbete. Det dikotoma begreppsparet 
innanförskap och utanförskap med sina konnotationer till arbete respektive 
bidrag ligger i linje med ministrarnas skrivning om att det behövs fler vägar in 
i samhället. De skriver samhället och avser arbetsmarknaden.  

1913 års reform kan förstås som ett försök att vidga ett socialt 
innanförskap. Grupper som tidigare hade varit hänvisade till den med 
ovärdighet stämplade fattigvården fick genom folkpensionen rätt till 
ekonomisk trygghet genom ett försäkringsskydd. Enligt samma logik kan 
tendensen i dagens arbetssamhälle förstås som att det sociala innanförskapet 
blir allt snävare definierat. Att som förtidspensionär rättmätigt nyttja sitt 
sociala försäkringsskydd innebär inte längre att befinna sig i socialt 
innanförskap. Målförskjutningen i riktning från delaktighet i samhället mot 
deltagande på arbetsmarknaden som har blivit synlig i analysen av 
aktivitetsersättning tolkar jag som ett uttryck för en sådan utveckling. FN:s 
standardregler för personer med funktionsnedsättning, i vilka deltagandemålet 
har en vid innebörd och där samhället inte inskränks till arbetsmarknaden, 
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fenomenet ”jobless growth” (Rifkin, 2004) som exempel. Åtminstone sedan 
ett trettiotal år tillbaka har vi i olika delar av världen kunnat bevittna hur 
ekonomisk tillväxt är möjlig utan behov av en större insats i termer av 
mänsklig arbetskraft. Istället för att betrakta detta fenomen som en styggelse 
som pressar upp de förhatliga staplarna över antalet arbetslösa individer skulle 
vi kunna välja att se fenomenets potential i att frigöra människors kraft. Tack 
vare tillväxt utan ökad efterfrågan på arbete och de tekniska landvinningar som 
är dess förutsättning skulle ekonomisk tillväxt kunna kombineras med större 
möjligheter för människor att ägna sin tid åt annat än lönearbete. 
Tillväxtkritiken är långt ifrån ny. I en svensk politisk idéskrift från 1977 står 
att läsa:  

 
Ett expansivt näringsliv får inte betyda mer produktion av prylar utan 
mer produktion av nyttigheter och tjänster av verkligt värde för oss och 
för andra länders människor. Vi måste spräcka myten att vad som behövs 
är ’tillväxt’ och att denna i så hög grad skall tillåtas gå till den privata 
konsumtionen. (Myrdal, s. 7, 1977) 

 
Ett annat tankespår som rör kapitalismen som ekonomisk livsform företräds av 
organisationsforskaren Valérie Fournier i artikeln Escaping the economy: the 
politics of degrowth (2008). Fournier pekar på att tillväxtkritiska rörelser 
förvisso kan inspirera till förändring i tanke och handling men ser 
tillväxtkritiken främst som en möjlighet för oss människor att begreppsliggöra 
alternativ till ett ekonomiskt sätt att tänka och tala om samhällelig 
organisation. Ekonomin bör politiseras. Ekonomisk rationalitet bör 
underkastas värden som demokrati, jämlikhet och solidaritet. Ytterligare ett 
aktuellt sätt att närma sig ett ännu okänt alternativ till dagens samhällsordning 
med lönearbetet som central institution är att utmana den förgivettagna 
sanningen att mänsklig välfärd kräver ekonomisk tillväxt. Ekonomen Tim 
Jackson visar i sin bok Välfärd utan tillväxt (2012) hur dagens västerländska 
ekonomi bygger på en ständig expansion av skulddriven materialistisk 
konsumtion. Resultatet är en livsform som inte bara är ekologiskt och socialt 
problematisk, utan också ekonomiskt instabil. Jackson skissererar i sin bok en 
samhällsordning där mänskligt välstånd inte bygger på ekonomisk tillväxt. 
Tillväxtkritiken, ekologiskt, socialt eller psykologiskt motiverad, är rik på 
alternativa uppslag till hur dagens samhälle ska blir morgondagens. Återstår 
gör försök att applicera och utveckla den i relation till empiriska exempel. 

Fjärde och sista förslaget knyter an till den organisation som jag har 
kommit att ägna tankekraft de senaste åren, Försäkringskassan. Otaliga är de 
förändringsdirektiv handläggarna har tagit emot bara under den senaste 
tioårsperioden. Jag vill fästa uppmärksamheten på ett, och uppmana till studier 
om vad preciseringen ”personlig” framför befattningstiteln ”handläggare” har 
inneburit. En hypotes som är välgrundad i forskning – inte minst genom 
föreliggande avhandling – är att relationen mellan medborgare och 
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flertal explorativa studier av vad som egentligen försiggår i 
aktiveringspolitikens och den arbetslivsinriktade rehabiliteringens namn skulle 
kunna ge oss. Med tanke på den begreppsliga oreda som regerar i 
terminologin på området skulle en rad empiriska, närgångna undersökningar 
som frilägger vad som sker i verkligheten dessutom bidra till att skapa ordning 
underifrån. När väl kartan över verkligheten existerar kan arbetet med att 
etikettera, namnge och skapa riktlinjer enklare företas. Ett sådant 
tillvägagångssätt vore att löpa linan ut med Richard L. Elmores (1979) modell 
backward mapping.  

Om det första förslaget kräver etnografisk ansats och gediget intresse för 
tidsödande observationer så kräver det andra förslaget inte nödvändigtvis några 
empiriska studier, men däremot sinne för filosofi och en lust att bättre begripa 
den mänskliga driften att sortera och kategorisera. Ian Hacking har genom sin 
forskargärning försett samhällsvetenskaperna med insikter om hur mänskliga 
sorter (human kinds) är interaktiva, hur kategori och kategoriserad påverkar 
varandra i en loopande rörelse. I den dynamiska nominalism som Hacking 
(2004) förespråkar riktas intresset mot nya eller förändrade kategorier av 
människor. Idé- och lärdomshistorikern Karin Johannisson (2006, 2009) har 
bidragit med analyser inspirerade av dessa tankegångar, särskilt med fokus på 
psykiatriska diagnoser och hur dessa och de individer som diagnosticeras med 
dem interagerar. En aktuell kategori som jag hävdar vore angelägen att 
analysera i samma anda är utanförskap. Hur påverkar det människor att bli 
kategoriserade som utanför och hur påverkar samma människor 
utanförskapandet, sättet på vilket kategorin ”utanförskap” skapas? Är 
utanförskapandet rent av ett sätt att bana väg för ett nytt sätt att vara människa 
på? Om svaret är ja, så tyder mycket på att den samhällsutveckling som Guy 
Standing, utvecklingsekonom, tecknar i sin Prekariatet. Den nya, farliga klassen 
(2013) kommer göra sig gällande också i Sverige i sinom tid. I ett scenario där 
innanförskapet definieras allt snävare och de som ställs utanför blir allt fler, är 
risken att populistiska krafters förenklade lösningar på komplexa problem får 
gehör och de utanförställda i desperation ansluter sig till en förbittrad 
världsbild. Ett scenario där Brechts uttryck ”Först kommer brödet sedan 
kommer moralen” blir aktuellt i en annan av sina innebörder, den att 
solidaritet med andra är svåruppbådad när den egna existensen är hotad. Men 
detta är ännu bara spekulationer. Vad som efterfrågas är alltså studier av 
utanförskap och utanförskapande i linje med den analytiska ansats som 
Hacking erbjuder.  

Mitt tredje förslag till fortsatt forskning kräver nyfikenhet och förmåga att 
föreställa sig en annan samhällsordning. Vad som efterfrågas är förmåga att 
skissera framtidsvisioner. Om vi utgår från att lönearbetet är detta samhälles 
centrala institution men att ett annat scenario är möjligt, hur skulle alternativet 
kunna tänkas se ut? Jag uppmanar inte i förstone till att ta sig an uppgiften att 
skissera en helt ny världsordning (även om jag inte heller avråder från det), 
men till att tänka utanför de ramar vi ser som gängse i nuläget. Vi kan ta 
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SUMMARY 

Doing Activity Compensation in Sweden. Goal Displacement and Non-
contact in the Early Retirement Pension System for Young Adults   

Introduction 
This is a thesis addressing Swedish social policy. More precisely it is 
concerned with the Swedish social insurance system focusing Activity 
Compensation (AC), regulated by the Swedish Social Insurance Agency. In 
2003 AC replaced Early Retirement Pension as a system against financial 
poverty for persons aged 19 to 29 years and medically diagnosed with a 
protracted, occupational disability. The reform meant that a specific system for 
young adults was established, in which a citizenship-based right to participate 
in a qualified activity was included. Additionally, from the time of 
implementation, permanent benefit compensation would be unavailable for 
these young people, who would instead have their compensation eligibility re-
assessed after no more than three years.  

Since the 1990s the number of young, early retirees, and later, young adults 
with AC has doubled in Sweden, progressing from approximately 15 000 to 
around 30 000 individuals. Simultaneously the constitutional elements of the 
insured group have changed. The intended target group, Swedish citizens with 
a serious disability originating early in life, has decreased in numbers while 
those diagnosed with mental health disorders have increased. To simplify, 
today's young people accorded AC are individuals who have entered the labor 
market and left it again, while the early retirees of yesteryear were initially 
lacking employment capacity. 

At present, the majority of those accorded AC have a medically certified 
psychiatric diagnosis forming the basis for compensation assessment. My 
starting point is the practice of AC in which developments concerning the 
target group has directed sample selection. The thesis employs a bottom-up 
approach resulting in a purposive sampling of young adult interviewees with 
experience of AC benefits received from the Swedish social insurance system. 
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gräsrotsbyråkrat är en viktig nyckel till förståelse i studiet av socialpolitik. 
Denna hypotes kan ställas trots att sjukförsäkringsadministrationen under 
2000-talets inledande år präglats av att de lokala kassakontoren blivit färre, att 
stora satsningar har gjorts i syfte att få medborgarna att ”möta” 
Försäkringskassan på hemsidan och att spontanmöten med handläggare nära 
nog omöjliggjorts genom tidsbokningssystem, som kräver att medborgarna 
ringer eller mejlar på förhand. ”Har ambitionen om att handläggning på 
kassan ska vara personlig, att medborgaren i sin kontakt med kassan ska ha en 
människa att vända sig till med sina frågor, fått genomslag?” och ”Vad har 
detta i så fall inneburit för görandet av socialpolitik?” är denna avhandlings två 
sista obesvarade frågor.  
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The origin and development of Activity Compensation 
The purpose of early retirement pension systems in the Western welfare states 
is to provide their citizens with financial security when illness or injury makes 
salaried employment impossible and to encourage social engagement through 
participation in activities outside the home. Financial security and social 
participation have been named the twin goals of Early Retirement Pension 
(OECD, 2003). In recent years the regulatory emphasis has shifted to the 
latter goal. Participation is equated with activity, as evident in the title of the 
reformed early retirement pension system for young adults in Sweden, Activity 
Compensation. The emphasis on participation is also present in the activation 
trend that has been observed in several welfare states under names like 
”Aktivierender Sozialstaat” , ”Enabling State” , ”Etat social actif”. This trend 
is expressed differently in different times and places. The historical context 
from which a political program arises often contributes to the understanding 
of its current function. In this thesis AC in the early 21st century is traced 
back to the Swedish pension reform of 1913, a social insurance scheme that 
has made the history books as the first national pension system in the world 
(Edebalk, 2000). While the 1913 pension system can be viewed as a triumph 
of insurance logic over poverty relief logic, it was not a complete break with 
the past. In practice the pension system of 1913 gave birth to two classes of 
pensioners (Berge, 1996). First-class pensioners were those who could sustain 
an adequate livelihood on the pension benefit that was insurance-based and 
thusly income-related. Second-class pensioners found it difficult to maintain 
financial security on an income-based benefit alone. Additional income for 
this group of pensioners was made available as a means-tested pension 
supplement. Thus the reform of 1913 was crucial for the income-based, 
general welfare policy that has characterized the Nordic model during the 20th 
century, while retaining traces of the selective poverty relief logic, in criticism 
of which it was created.  

Method and Empirical Material 
Politics of Practice and Politics of Principles 
The expressions politics of practice (cf. Brodkin, 2010) and politics of principles 
emphasize the difference between how AC is conducted in day-to-day 
practice (politics of practice) and how it is prescribed in texts (politics of 
principles). Although the focus is on the politics of practice, this is interpreted 
against a background of the politics of principles. 

Interviews and Regulating Texts 
The core material consists of interviews with 17 young persons, all with 
personal experiences of AC and who have an anxiety and/or depression 

180 

Two specific diagnostic groups, those recipients with an anxiety and/or 
depression diagnosis, have further directed the sampling. The empirical core 
material consists of not only interviews with these young adults but includes, 
when possible, each beneficiary’s respective case administrator(s) at a local 
office of the Swedish Social Insurance Agency. Texts regulating AC as a 
procedural case are also examined. With this approach, the doing of AC 
becomes the object of study.  

Early Retirement Pension (ERP) is highlighted from different perspectives 
in the existing scientific literature. Economists have calculated welfare state 
costs for ERPs. Medical researchers have investigated the correlation between 
specific diagnoses and the risk of early retirement. Political scientists and 
sociologists have examined the workings of ERPs in relation to other areas of 
social policy. However, this thesis contributes with a bottom-up study of the 
specific program of AC.  

Purpose of the Study and Research Questions 
The purpose of the thesis is to describe and analyze how AC is conducted in 
cases where the medical cause forming the basis of compensation is an anxiety 
disorder and/or depression diagnosis. The blanket term doing refers to actions 
that collectively shape AC. In close association with action is negotiation, 
stressing human action while directing attention toward the fact that human 
activity largely consists of interaction and dialogue. Although doing is 
understood as a process with multiple actors, the focus rests on the negotiation 
between the local insurance administrator and the young adults awarded AC 
benefits. Laying bare the procedural components constituting the practice of 
AC allows an interpretation of this practice in relation to the welfare state’s 
intentions and any associated social consequences for the insured beneficiary.  
 

The doing of Activity Compensation is explored by posing the following 
questions: 

• How do the interviewed young adults and case administrator(s) 
respectively describe Activity Compensation as pertaining to the case?  

• How are the intentions of the welfare state expressed in texts 
regulating Activity Compensation? 

• Do the descriptions of Activity Compensation given by 
administrators and young adults accorded Activity Compensation 
conform with each other and to the intentions of the state?  

• What are the social consequences of Activity Compensation as a 
means of income for the young adults interviewed? 
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My usage of the negotiation perspective supports two objectives. Firstly, it 
directs my attention toward the doing of AC as interaction and dialogue; as 
negotiation between participants. Secondly, the negotiation perspective 
provides a structure for the empirical presentation, defining that which is 
negotiated in the doing of AC: subsistence and activity. 

Labor Society and the Dual Welfare State 
The structure of a labor society is reflected in the complex of the welfare state 
reproducing patterns of organization and integration of ideology. In the labor 
society, wage labor has become an end in itself where salaried employment is 
the norm. This is made explicit in the activation trend where activity in a 
specific form (salaried employment) and within a distinct arena (the labor 
market) is intended. The welfare state is dichotomized on the issue of 
protection against financial poverty. On the one hand, a universal social 
insurance protects the integrity and dignity of its citizens and users. The 
means-tested social welfare allowance, on the other hand, appears as 
illegitimate and incites feelings of indignity (cf. Tussing 1974, p. 50). 

The status of the individual in relation to the social insurance system is 
largely dependent on her previous and current position on the labor market 
(Marklund & Svallfors, 1986). The active mechanism, called the ‘income-loss 
principle’, separates those receiving income-related compensation from those 
awarded basic compensation. The analysis has been guided by the concepts of 
a labor society and salaried employment as norm, as made manifest in the 
political rhetoric of activation as well as in the ‘income-loss principle’.  

Empirical Presentation  
Subsistence 
Seen as a process AC, as a means of income, offers temporary financial 
stability. The system requires these young adults to re-apply for a new period 
of benefits no more than three years after the initial insurance award was 
granted. In addition, beneficiaries are excluded from AC at the age of 30.  

The goal of salaried employment is symbolically present in all cases, 
appearing more distant to administrators than to the young adults in this 
study. The young adults focus on salaried work, viewing benefits as a 
temporary source of subsistence. Case administrators are inclined to view 
insurance benefits as a permanent means of subsistence.  

Although the most common path to the state directed AC among those 
interviewed is sick leave, a means-tested social welfare allowance granted by 
the local municipality ties into the benefit program in several ways. For some, 
the social welfare allowance bridged the income gap created between the time 
of filing and processing an application for AC and the grant decision. Social 
welfare allowance also tied into AC as a source of subsistence for people 
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diagnosis in their medical certificate on file at a local branch of the national 
insurance agency. The study design is intended to highlight AC from ’both 
sides of the desk’. Thus, when possible, the respective administrator(s) at the 
local Swedish Social Insurance Agency for each young adult interviewed has 
been included in the interview study, which consists of two rounds of 
interviews. In the first round all 17 young adults are interviewed. In 12 cases 
their administrator(s) are interviewed. Interviewing all case administrators was 
not possible as interviews were subject to consent from the beneficiary. In one 
case consent was denied. A broader explanation of why administrator 
interviews have not been conducted in all cases relates to one of the main 
findings of the study. Namely, that a viable contact between the young adult 
and the insurance administrator is not always present. In several cases the 
young adult was unaware of having an administrator at the local Swedish 
Social Insurance Agency. As selection was based on the insured identifying 
the responsible case administrator, an individual’s inability to identify the 
necessary administrator made it impossible to establish contact. Conducting 
the interview study in two parts is motivated by the assumption that doing AC 
is a process, a case with a beginning and an end. In the second round, 
conducted about a year later, I have re-interviewed 7 young adults and their 
administrator(s). Completing the empirical material are official documents 
prescribing AC. I have gathered such texts under the term regulating texts (cf 
Smith 2005). These include United Nations’ documents, legislative texts and 
internal directives. Electronic mail exchanges with key persons and experts 
have constituted complementary material. 

Theory 
Interactionism and the Negotiation Perspective  
With the negotiation perspective I stress human action as the smallest 
constituent part of social life, while also taking surrounding factors, negotiation 
context and structural context in the terminology of Strauss, into account. Using 
the negotiation perspective (Strauss, Schatzman, Ehrlich, Bucher, & Sabshin, 
1963), I have consciously traced those aspects of doing activity compensation 
that consist of human interaction while remaining attentive to context. The 
circumstances surrounding human interaction in this study involve youthful 
inexperience, the asymmetrical relation whereby a young adult is subordinated 
to an insurance administrator and the low status of the psychiatric diagnosis. 
These circumstances are part of the context of doing AC influencing the way 
doing is performed.  

The analysis dwells on goals and rules. The goal of salaried employment 
works as a symbolic adhesive, cementing the interaction between beneficiary 
and case administrator. In an interactionist perspective goals and rules are 
utilized by participants rather than remaining something they relate to. 
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Activity 
Activity has been degraded in the politics of principles, its intrinsic value 
having been transformed to an intended goal of salaried employment.  An 
activity is deemed successful if it increases the chances of future subsistence 
through salaried work. This policy shift is clear in the regulating texts, while 
remaining more nuanced in the politics of practice where activities retain an 
intrinsic value for the insured and administrators, being experienced as socially 
meaningful.  

The activities of the young adults in this study are divided into four 
categories: work placement, adult education/courses, sports and daily activity. 
These categories are based on the descriptions by participants. The hierachy 
established within categories reflects salaried employment as the main goal. 
Work placement, activity taking place in a physical location where salaried work 
occurs, enjoys the highest position in the ranking order. Admittance to this 
physical space, the workplace, is an important marker where permission to be, 
and act, in a workplace is significant. The activity, or task(s), performed by the 
trainees is often identical to those of the salaried workers. Seemingly the sheen 
of a desirable position of salaried worker is reflected onto trainees as the 
connection between work placement and salaried work is strengthened. 
Courses and sports occupy a middle position. At adult education/study 
associations and at the gym, salaried work is absent although the occupied 
space is an integrated part of Swedish society. These arenas are neither 
exclusively open to salaried workers nor are the directed activities for those 
without salaried work. In addition, sports and courses of study are activities 
that need not be motivated. Practicing sports is included in the range of 
physical activities that since the beginning of the 21st century can be likened 
to dogma, resting on the conviction that individual health should be 
consciously maintained, among other things, by moving the body. Courses are 
associated with education and, liken to sports, education has a long tradition 
as a welfare state strategy to mold non-salaried citizens into salaried workers. 
Daily activity, encompasses activities that occupy space, often at day activity 
centers, in isolation from the job market and other parts of society where 
people usually meet irrespective of employment status. Daily activity is located 
at the bottom of the hierarchy of activities. The physical location indicates 
that the participant is distant from the goal of salaried work. In contrast to 
work placement, where the demand for trainee opportunities is greater than 
the supply, all beneficiaries of AC who express a desire may participate in 
these activities.  

In the doing of AC, the goal of salaried employment through capacity-
building is the same for all activities. This general goal is operationalized in 
everyday practice by formulating a number of alternative objectives. These 
alternative goals also reflect an ever-increasing level of capability. While daily 
activity has alternative goals such as experiencing community and functioning 
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eligible for insurance benefits during a period of sick leave but void of an 
income of employed work qualifying them for sickness benefits. When income 
preceding AC was the social welfare allowance, improving one’s economic 
situation for at least a year onwards was expressed as liberating. Providing a 
greater degree of economic freedom, the stability of benefit income and the 
diminished level of regulatory control over personal finances is perceived as 
more important than the higher income level.  

The personal, social and financial consequences of entry into the AC 
system are contingent upon the basis for calculating benefits. The guiding 
concept of social insurance, the income-loss principle, is irrelevant in most 
cases. Oftentimes those aged 19-29 years lack sufficient experience of salaried 
employment to compute income-related compensation. Disposable income 
may then be higher when exiting the municipal social welfare system, before 
entering AC. For those who have previously received sickness benefits, AC 
benefits may mean a lower monthly income. Generally the incomes involved 
are marginal and the differences even smaller, regardless of the form of 
subsistence previously obtained. What is significant are the experiences 
forming perceptions of income sources related to aspects of personal freedom.  

If life for those subsisting on AC is characterized by – albeit temporary – 
financial stability, the opposite is true for those who leave the program. 
Whether exiting results from an active choice, failure to re-submit an 
application for continued AC, having an application rejected, having the 
compensation withdrawn or reaching the age of 30, for the young adults in 
this study the transition from AC to something unknown represents a risk in 
which they may be rendered without an income. Worries of how to manage 
finances when benefits are no longer paid are palpable. If we examine the 
three young adults who have fully or partly replaced AC with student loans or 
salaried employment, transitions are characterized by being ’tailor-made’, as a 
result of an individual plan created in an insured-administrator interaction.  

The chances of leaving AC for studies or salaried work seem to improve 
when there is a trust platform (Solheim, 2009) from which the future plans for 
young adults are formulated. Not all the young adults interviewed have had an 
on-going contact with administrators at the local insurance agency. Yet those 
exiting AC for work or study prior to the second round of interviews were 
distinguished by having this relation to, and the opportunity to plan their exit 
in consultation with, their case administrator. Despite experience of a smooth 
transition from AC to study or work, none have gone to permanent, full-time 
employment. Leaving compensation is a high risk project for one’s private 
economy. A trusting relation between the administrator and the young adult 
may increase the likelihood of exit but this relationship offers no protection 
from income insufficiency once exit has been achieved. The trust platform 
does not affect the labor market situation. 
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Activity 
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are not solely intended to facilitate a return to work. For certain beneficiaries 
case administrators are more focused on improving life quality, acknowledging 
that activities possess an intrinsic value. For some young adults activities are 
about providing a more tolerable existence, about being together with others 
and giving rise to the feeling of being needed. When objectives concerning 
quality of life are downplayed, activities risk becoming drills in discipline and 
willingness to work. The shifting goals in the regulating texts, where activity is 
increasingly emphasized and, equally so, has increasingly come to refer to 
participation within the labor market, are thus restrained in the politics of 
practice. 

The Function of the Rules 
Three functions filled by rules are identified: validation, risk reduction and 
alliance strengthening. Validation is the function surfacing most clearly in the 
doing of AC and also the most complex. Validation serves to uphold the work 
strategy, the notion that working should be profitable. To validate decisions 
regarding the right to AC in individual cases, the administrator(s) must ensure 
that the buffer zone between activity and salaried employment remains intact. 
Granting an activity too reminiscent of work is to ascribe the person awarded 
benefits too large employment capacity, which in turn is the same as 
undermining that person’s eligibility for compensation. After a change in case 
procedure at the Swedish Social Insurance Agency, case administrators now 
both assess the right to compensation and monitor cases during the 
compensation period. Assessment of young adults’ occupational disability and 
thereby eligibility for compensation was previously performed by different 
administrators than those granting access to qualifying activities. In planning 
and granting activities, the validation can therefore be expected to become 
more prominent than before this procedural change. The administrator who 
grants an activity viewed as too demanding questions her own assessment of 
the right to compensation. For the sake of consistency the administrator must 
grant activities that move in the direction of improved working capacity, yet 
avoid accepting activities that might suggest an assessment of the young adult 
as being capable of employment.  

Risk reduction means first adapting the prescriptive view of the practice of 
AC in the regulating texts to personal, local experiences as well as those of 
colleagues. Thereafter case administrators will act based on these experiences 
of real practice, not on the politics of principles as expressed in the regulating 
texts. This often results in bending the rules. The purpose of manipulating 
rules is to reduce the risk of rendering young beneficiaries without a means of 
income. Risk reduction is a part of doing AC where the dominant position of 
the subsistence goal is manifested.  

In alliance strengthening the case administrator signals exclusivity to the 
young adult by openly and consciously breaking a rule. Whereas the ends can 
be seen as justifying the means in bending a rule when practicing risk 

186 

in a social context, the alternative goals of work placement consist of building 
mental and physical capacity, for example being punctual and following 
instructions. 

The Prescribed Procedure 
When AC replaced ERP the state expressed certain intentions with program 
structure. The eligibility age was raised from 16 to 19 years, adapting the 
insurance scheme to reflect a broader development of delayed entry of young 
adults into the Swedish labor market. The "activity" of AC stressed the 
Swedish work strategy (arbetslinjen) which meant that policy sent a message: 
(work)activity must be profitable. The intention was to stimulate activities that 
facilitated re-/entry into the workforce. Activity participation was formulated 
as a regulatory right, to be claimed as a result of mutual planning, requiring 
interaction between the insured and the case administrator. Another 
difference from the previous order was the time limit introduction. After 
reform implementation, the working capacity of the individual was to be re-
assessed at intervals no longer than three years assuring that those early on in 
life were not excluded from the working community. The ambition of entering 
or returning to salaried work was to be kept alive (Ds 2000:40). 
Simultaneously, the control function of the state was increased by the removal 
of a permanent ERP. The societal ideology that asserts salaried work as norm 
(Paulsen, 2010) is present in the preparatory texts that paved the way for AC 
as a new Early Retirement Pension System for young adults in Sweden.   

Results 
The Function of the Goals 
Subsistence and activity are important, not merely as points of orientation for 
the actions taken by young adults and case administrators in the doing of AC, 
but also as prescribed targets in the regulating texts. The balance between 
these two goals described in the texts regulating AC is not present in reality, 
where the subsistence goal has priority over the activity goal in cases where the 
twin goals require different strategies. This applies both to the insured and the 
administrators. Although most young adults would prefer salaried income, and 
believe in their own work capacity, the risk of being left without a means of 
income is deemed to be so great that the common strategy is to apply for 
continued benefits. Behavior patterns of administrators, whereby benefit 
payments are prioritized, show that subsistence remains more important than 
activity.  

In the regulating texts the activity goal has increasingly been described as a 
means to the true goal in a specific form, that is, salaried employment. This 
shift of the activity goal as reflected in the politics of principles is not fully 
established in the politics of practice. Administrators point out that activities 
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during the first decade of the 21st century, at the expense of the financial 
security goal. Of the twin goals of financial security and social participation, 
the latter has been emphasized more than the former in the ERP systems in 
the Western World generally, but also in the specific case of AC that started 
in Sweden in 2003. The emphasis on participation is made manifest in the 
new name, Activity Compensation, and in the right to participate in activities 
as signified by the reform. The shift in emphasis from the goal of financial 
security to the goal of social participation is not reflected, however, in the local 
practice of AC. The original purpose of the former ERP (to serve as financial 
security for individuals when occupational disability impedes salaried work) 
remains the chief purpose in AC, considering the demonstrated politics of 
practice. Subsistence is the most central issue to young beneficiaries of AC and 
their case administrators. This first conclusion thus consists of a goal shift 
between the twin goals in the politics of principles that has not become 
realized in the politics of practice. 

My second conclusion consists of a goal shift within the goal of participation. 
The goal of participation, expressed as the right to activity in AC, has been 
reduced to denote participation within the labor market. This goal shift is 
visible in both the politics of practice and in the politics of principles. 
Participation in society intended as a social inclusion strategy in the early 
preparatory texts is reflected in comments by administrators during interviews. 
In contrast, statements made by the young adults interviewed and in more 
recent governmental statements, the conceptual meaning of participation has 
become participation in the role of salaried worker. My second conclusion thus 
reflects a goal shift that forms a demarcation of the participation goal. 
Participation in society has increasingly been limited to apply to a specific part 
of society, the labor market.  

My third conclusion is that the prescribed contact between the young 
insured adult and the case administrator in the politics of practice is 
sometimes non-existent, a non-contact. A fundamental concept in the 
regulating texts is that in cases of AC a personal contact must be established 
between the young beneficiary and the case administrator. This contact is 
intended to form the basis for planning activities, but also to facilitate the 
young insurance beneficiaries’ ability to protect their rights of financial 
subsistence acquired through being granted AC. In reality, personal contact 
between the young adults and their administrator(s) does not always take 
place. This non-contact is an important finding, considering that descriptions 
of the case process for AC in the regulating texts assume the existence of a 
relationship between the young adult and the administrator. Non-contact is 
also a significant result given that the empirical findings clearly show that a 
perceived good relationship between the young adult and the administrator is 
a distinguishing trait for cases where young adults exit AC and approach self-
sufficiency through salaried work. I return to non-contact below, in the form 
of an argument for a trust platform. Contact between the young adult and the 
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reduction, consciously breaking a rule in and of itself allows alliance 
strengthening to function as an adhesive, cementing a relationship structure 
between the young adult and her case administrator. Breaking a rule signals 
also distinction from convention, making the young beneficiary feel unique in 
meetings with administrators, an otherwise bureaucratically framed event. A 
rule exception is equated with individualizing while strengthening an 
otherwise difficult to establish, yet vital, link between the young adult and the 
administrator. 

These functions of the rules, heightening rule utility for acting participants 
are perceptually exclusive to case administrators. The young adults in this 
study lack a conscious knowledge of rules and their functions as negotiation 
tools when doing AC in interaction with their case administrator(s). One 
example of reasoning among them is that “you earn your compensation” 
through activity participation. In this way beneficiaries transform rule 
function, here validation, to reflect personal responsibility rather than a policy-
based right to activity. In so doing, the young adults paradoxically limit their 
freedom when doing AC instead of expanding it. This can also be interpreted 
as unwittingly strengthening the position of worthy receiver of aid from 
society in contrast to those viewed as unworthy recipients of public benefits.  

The asymmetric relation between the young adult and the administrator is 
an important contextual structure when doing AC. Inherent in this relation is 
that administrators are more knowledgeable of rules than the young insured. 
The state gives administrators an additional, unique status reflecting the 
monopoly the Swedish Social Insurance Agency has on public health 
insurance matters. The superior position enjoyed by the administrators, in 
respect to the young adults, enables them to bend or disregard rules. Rules are 
thus used consciously by administrators but not by the insured. This is not to 
say that the rules could never be used by young adults as a means of 
negotiation, although such a scenario is difficult to conceive given the 
complexity of health insurance regulations.  

Closing Discussion 
Three overall conclusions are presented here before the questions of the thesis 
are answered. My conclusions are summarized as two instances of goal 
displacement, or goal shifts, and what is determined as non-contact. In closing, I 
discuss the importance of the existence of a trust platform as a starting point 
for administrators and young adults in the mutual doing of AC.  

Goal Displacement and Non-contact 
My first conclusion reflects a goal shift in the politics of principles that has not 
taken place in the politics of practice. To return to a fundamental statement in 
this thesis, the participation goal has increasingly come to the foreground 



189 

during the first decade of the 21st century, at the expense of the financial 
security goal. Of the twin goals of financial security and social participation, 
the latter has been emphasized more than the former in the ERP systems in 
the Western World generally, but also in the specific case of AC that started 
in Sweden in 2003. The emphasis on participation is made manifest in the 
new name, Activity Compensation, and in the right to participate in activities 
as signified by the reform. The shift in emphasis from the goal of financial 
security to the goal of social participation is not reflected, however, in the local 
practice of AC. The original purpose of the former ERP (to serve as financial 
security for individuals when occupational disability impedes salaried work) 
remains the chief purpose in AC, considering the demonstrated politics of 
practice. Subsistence is the most central issue to young beneficiaries of AC and 
their case administrators. This first conclusion thus consists of a goal shift 
between the twin goals in the politics of principles that has not become 
realized in the politics of practice. 

My second conclusion consists of a goal shift within the goal of participation. 
The goal of participation, expressed as the right to activity in AC, has been 
reduced to denote participation within the labor market. This goal shift is 
visible in both the politics of practice and in the politics of principles. 
Participation in society intended as a social inclusion strategy in the early 
preparatory texts is reflected in comments by administrators during interviews. 
In contrast, statements made by the young adults interviewed and in more 
recent governmental statements, the conceptual meaning of participation has 
become participation in the role of salaried worker. My second conclusion thus 
reflects a goal shift that forms a demarcation of the participation goal. 
Participation in society has increasingly been limited to apply to a specific part 
of society, the labor market.  

My third conclusion is that the prescribed contact between the young 
insured adult and the case administrator in the politics of practice is 
sometimes non-existent, a non-contact. A fundamental concept in the 
regulating texts is that in cases of AC a personal contact must be established 
between the young beneficiary and the case administrator. This contact is 
intended to form the basis for planning activities, but also to facilitate the 
young insurance beneficiaries’ ability to protect their rights of financial 
subsistence acquired through being granted AC. In reality, personal contact 
between the young adults and their administrator(s) does not always take 
place. This non-contact is an important finding, considering that descriptions 
of the case process for AC in the regulating texts assume the existence of a 
relationship between the young adult and the administrator. Non-contact is 
also a significant result given that the empirical findings clearly show that a 
perceived good relationship between the young adult and the administrator is 
a distinguishing trait for cases where young adults exit AC and approach self-
sufficiency through salaried work. I return to non-contact below, in the form 
of an argument for a trust platform. Contact between the young adult and the 

188 

reduction, consciously breaking a rule in and of itself allows alliance 
strengthening to function as an adhesive, cementing a relationship structure 
between the young adult and her case administrator. Breaking a rule signals 
also distinction from convention, making the young beneficiary feel unique in 
meetings with administrators, an otherwise bureaucratically framed event. A 
rule exception is equated with individualizing while strengthening an 
otherwise difficult to establish, yet vital, link between the young adult and the 
administrator. 

These functions of the rules, heightening rule utility for acting participants 
are perceptually exclusive to case administrators. The young adults in this 
study lack a conscious knowledge of rules and their functions as negotiation 
tools when doing AC in interaction with their case administrator(s). One 
example of reasoning among them is that “you earn your compensation” 
through activity participation. In this way beneficiaries transform rule 
function, here validation, to reflect personal responsibility rather than a policy-
based right to activity. In so doing, the young adults paradoxically limit their 
freedom when doing AC instead of expanding it. This can also be interpreted 
as unwittingly strengthening the position of worthy receiver of aid from 
society in contrast to those viewed as unworthy recipients of public benefits.  

The asymmetric relation between the young adult and the administrator is 
an important contextual structure when doing AC. Inherent in this relation is 
that administrators are more knowledgeable of rules than the young insured. 
The state gives administrators an additional, unique status reflecting the 
monopoly the Swedish Social Insurance Agency has on public health 
insurance matters. The superior position enjoyed by the administrators, in 
respect to the young adults, enables them to bend or disregard rules. Rules are 
thus used consciously by administrators but not by the insured. This is not to 
say that the rules could never be used by young adults as a means of 
negotiation, although such a scenario is difficult to conceive given the 
complexity of health insurance regulations.  

Closing Discussion 
Three overall conclusions are presented here before the questions of the thesis 
are answered. My conclusions are summarized as two instances of goal 
displacement, or goal shifts, and what is determined as non-contact. In closing, I 
discuss the importance of the existence of a trust platform as a starting point 
for administrators and young adults in the mutual doing of AC.  

Goal Displacement and Non-contact 
My first conclusion reflects a goal shift in the politics of principles that has not 
taken place in the politics of practice. To return to a fundamental statement in 
this thesis, the participation goal has increasingly come to the foreground 



191 

texts is to support participation in society. Thusly improved quality of life, as 
made possible by participation in society, gives this goal an intrinsic value. The 
work dream described the by the young adults in this study is in line with the 
state-initiated work strategy. The mediation of case administrators diminishes 
the job frenzy of a labor society that emerges so strongly in the wishes for 
gainful employment expressed by young adults. The discrepancy between the 
Swedish work strategy on one hand and, on the other hand, the factual labor 
market circumstances (the number of job applicants is greater than the number 
of job opportunities) is managed by administrators through mediating the 
shift in the participation goal. 

Most young adults accorded AC today are in a position comparable to 
those individuals that subsisted on pension supplement a hundred years ago, 
creating second-class pensioners. They are granted financial support through 
the social insurance system, but do not qualify for the main benefit, income-
related compensation. Instead benefits are at base level compensation. The 
comparison between second-class pensioners that appeared after the reform of 
1913 and the increasing number of young adults with AC present in today’s 
ERP system also applies in relation to social welfare allowance, the poverty 
relief of the past. The 1913 reform created second-class pensioners who 
despite this categorization retained a stronger position than poverty relief 
clients. In the same way, second-class, young AC beneficiaries a hundred years 
onwards maintain a stronger position than those receiving a social welfare 
allowance. The monthly income of benefits is higher for those migrating from 
social services to the social insurance system. Not least as the decision period is 
a minimum of one year and, as when receiving a social welfare allowance, a 
stipulated requirement to report in detail regarding one’s private economy does 
not apply to young adults awarded AC.  

In closing, I argue the importance of establishing a trust platform in order 
to facilitate the doing of AC to provide the necessary support to which the 
beneficiary is entitled. A trusting relationship between a young adult and a 
case administrator does not affect the labor market situation, but stands out as 
a success factor for young adults in mentally preparing to exit the benefit 
program. To start, the regulating texts state that planning activities should 
take place in cooperation between the young adult and the administrator. 
Personal contact between the two is a fundamental requirement for this 
mutual planning of activities to occur. Such contact is a first step in creating a 
trust platform. Secondly, the few cases in which young adults have left AC for 
work or study are distinguished by the existence of a trust platform. My third 
argument for the significance of a trust platform is that it creates conditions 
for the materialization of the rights granted. The mutual trust platform is 
demonstrated in this study making visible the citizenship experiences of young 
pensioners with an anxiety and/or a depression diagnosis awarded beneficiary 
status by the Swedish Social Insurance Agency. Cases where young adults turn 
to caring administrators with questions and where administrators endeavor to 
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administrator is a necessary but not in itself a sufficient condition for the 
creation of a trust platform. 

Review of the research questions  
The answer to the first question of the thesis is that both the young adults and 
the administrators describe AC as a way to make a living. No balance is 
present between the goal of subsistence and the goal of participation in the 
politics of practice. The former takes precedence over the latter. The answer to 
the second question is age division, time limitation and the regulated right to 
activity. These were the three main motives put forward when AC was 
launched. Young retirees, aged 19–29 years, were to be separated into a 
specific system, with an intention that no one should be excluded from the 
labor market at such an early stage of adulthood. In contrast to older age 
groups there was to be no permanent compensatory system for young adults. 
Instead, the right to compensation based on occupational disability was to be 
re-assessed no more than three years after being granted. Young adults 
accorded AC were given a specific express right exclusive to them due to their 
youth. AC came with the right to participate in activities. The answer to the 
third question is given in the form of a discussion of a mediated goal shift, but 
is also partly answered by the observed non-contact. Contact between the 
administrator and the young adult is one of the welfare state’s intentions 
clearly expressed in the politics of principles through regulating texts. This 
contact is, as I’ve found, not always present in the politics of practice. The 
answer to the last question takes the form of a discussion of the young 
interviewees as second-class early retirement pensioners, being reminiscent of 
Sweden’s first early retirement pension system from 1913. 

The goal shifts in the regulating texts, the emphasis on participation and 
the demarcation of the activity goal to exclusively denote participation within 
the labor market, is restrained in the politics of practice. An adjustment takes 
place between an axiom of work strategy on one hand and the practical 
conditions of doing AC on the other. This adjustment is made by local 
insurance administrators. Transforming the general goal of salaried 
employment and instead invoking goals such as quality of life is a strategy 
employed to avoid almost all cases being viewed as failures. It is this 
adjustment that I interpret as a mediation of the goal shift in the regulating 
texts, where the participation goal increasingly refers to participation in the 
labor market. In my interpretation goal mediation is a constructive 
administrator strategy, seen with respect to how activities are regarded by both 
actor groups interviewed. For all the young adults the goal is subsistence by 
means of salaried work.  Among administrators the interpretation of the 
participation goal and the function of activities are multifaceted. While some 
administrators relate the increasing emphasis in the regulating texts on 
returning to work – the function of activities being thus to improve working 
capacity – others stress that one of the purposes of activities in the regulating 



191 

texts is to support participation in society. Thusly improved quality of life, as 
made possible by participation in society, gives this goal an intrinsic value. The 
work dream described the by the young adults in this study is in line with the 
state-initiated work strategy. The mediation of case administrators diminishes 
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a success factor for young adults in mentally preparing to exit the benefit 
program. To start, the regulating texts state that planning activities should 
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argument for the significance of a trust platform is that it creates conditions 
for the materialization of the rights granted. The mutual trust platform is 
demonstrated in this study making visible the citizenship experiences of young 
pensioners with an anxiety and/or a depression diagnosis awarded beneficiary 
status by the Swedish Social Insurance Agency. Cases where young adults turn 
to caring administrators with questions and where administrators endeavor to 
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administrator is a necessary but not in itself a sufficient condition for the 
creation of a trust platform. 
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answer to the last question takes the form of a discussion of the young 
interviewees as second-class early retirement pensioners, being reminiscent of 
Sweden’s first early retirement pension system from 1913. 

The goal shifts in the regulating texts, the emphasis on participation and 
the demarcation of the activity goal to exclusively denote participation within 
the labor market, is restrained in the politics of practice. An adjustment takes 
place between an axiom of work strategy on one hand and the practical 
conditions of doing AC on the other. This adjustment is made by local 
insurance administrators. Transforming the general goal of salaried 
employment and instead invoking goals such as quality of life is a strategy 
employed to avoid almost all cases being viewed as failures. It is this 
adjustment that I interpret as a mediation of the goal shift in the regulating 
texts, where the participation goal increasingly refers to participation in the 
labor market. In my interpretation goal mediation is a constructive 
administrator strategy, seen with respect to how activities are regarded by both 
actor groups interviewed. For all the young adults the goal is subsistence by 
means of salaried work.  Among administrators the interpretation of the 
participation goal and the function of activities are multifaceted. While some 
administrators relate the increasing emphasis in the regulating texts on 
returning to work – the function of activities being thus to improve working 
capacity – others stress that one of the purposes of activities in the regulating 



193 

REFERENSER 

Abrahamson, M. (1991). Från var sin sida av skrivbordet: 87 klienter och deras 
handläggare om socialtjänstens insatser. Stockholms universitet, Stockholm.    

Abrahamson, P. (1999). The welfare modelling business. Social Policy & 
Administration, 33(4), 394-415.  

Abukhanfusa, K. (1987). Piskan och moroten: om könens tilldelning av skyldigheter 
och rättigheter i det svenska socialförsäkringssystemet 1913-1980. Stockholm: 
Carlsson. 

Acker, J. (1988). Class, gender, and the relations of distribution. Signs, 13(3), 473-
497.  

Ahrne, G. (1985). Den irriterade medborgaren: en undersökning om erfarenheter och 
upplevelser av byråkrati. Stockholm: Sociologiska institutionen, 
Stockholms universitet. 

Album, D. & Westin, S. (2008). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey 
among physicians and medical students. Social Science & Medicine, 66(1), 
182-189.  

Alexanderson, K. (2012). Socialförsäkringsforskning och dess nestor: Staffan 
Marklund. I K. Alexanderson (Red.), Socialförsäkringsforskning. En 
vänbok till Staffan Marklund. Stockholm: Karolinska Institutet, Sektionen 
för Försäkringsmedicin  

Allen, D. (1997). The nursing medical boundary: a negotiated order? Sociology of 
Health & Illness, 19(4), 498-520.  

Andersson, F. (2012). Speglingar av en förvaltning i förändring: reformeringen av 
Försäkringskassan. Stockholm: Santérus. 

Andersson, J. (2009). När framtiden redan hänt: socialdemokratin och 
folkhemsnostalgin. Stockholm: Ordfront. 

Andrén, D. (2001). Work, sickness, earnings, and early exits from the labor market: an 
empirical analysis using Swedish longitudinal data. Göteborg: 
Nationalekonomiska institutionen. 

Angelin, A. (2009). Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig 
arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Lund: 
Socialhögskolan Lunds universitet. 

192 

inform the young adults about their rights and responsibilities, promotes 
integration into society as explicitly expressed in the politics of principles. 
Equally, and supporting a necessary human interaction, the trust platform 
demonstrates how the exercise of citizenship-based rights within the universal 
insurance system enables social inclusion beyond the labor market as 
performed in the politics of practice. 
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BILAGA 1 FÖRFRÅGAN OM 
DELTAGANDE I STUDIE 

    Växjö xxxxxx 
Intervjuundersökning om aktivitetsersättningen 

Jag heter Sara Hultqvist och är doktorand vid universitetet i Växjö. I min 
doktorsavhandling kommer jag att undersöka hur aktivitetsersättningen 
uppfattas av unga försäkrade och deras handläggare. Jag är särskilt intresserad 
av hur personer som på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och 
depressioner har aktivitetsersättning ser på saken. En anledning till detta är att 
de sjukdomarna har ökat dramatiskt bland unga människor i Sverige på senare 
år.  

 

Under februari och mars kommer personer som har aktivitetsersättning på 
grund av stressrelaterad psykisk ohälsa eller depression att bli tillfrågade om att 
delta i studien. Du är en av dem som får frågan och jag skulle gärna vilja att du 
berättade för mig om dina erfarenheter av aktivitetsersättningen! 

 

Om du vill dela med dig av dina upplevelser av aktivitetsersättningen fyller du 
i ditt namn, telefonnummer och din mejladress på pappret nedan och lägger 
det i det bifogade svarskuvertet och postar. Sedan tar sedan kontakt med dig 
och vi bestämmer tid och plats för en intervju. Intervjun kommer att ske 
någonstans där du föreslår att vi ses. Eftersom jag gärna vill veta hur det har 
varit att leva med aktivitetsersättning under en tid är jag tacksam om du till vår 
träff försöker dra dig till minnes hur länge du haft ersättningen, om du har 
ansökt fler än en gång och vilka aktiviteter du deltagit i. Det är helt frivilligt 
att delta och det kommer bara vara mig du träffar under intervjun. Inga namn 
eller andra personuppgifter kommer att finnas med i själva avhandlingen.  

 

210 

Westerholm, P., Lundberg, I., Anderzén, I., Lytsy, P., Fredriksson, K., Rehfisch, 
P., Helgesson, M., Gustafsson, M.,Zaar, K. (2013). Aktivitetsersättning 
– en väg till arbete? En systematisk litteraturöversikt 
Socialförsäkringsrapport 2013:3. Uppsala: Arbets- och Miljömedicin, 
Uppsala Universitet. 
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Namn: 
 

Telefonnummer: 
 

Mejladress: 
 

 

Jag nås enklast på  
 

förmiddagen   eftermiddagen   
 

 

Det okej att kontakta mig också efter intervjun, om fler frågor skulle dyka upp 
 

Ja   Nej   
 

 

Jag vill att du mejlar mig och berättar när avhandlingen är färdig 
 

Ja   Nej   

212 

Vill du inte träffas och berätta om dina erfarenheter, men ändå förmedla din 
syn på aktivitetsersättningen går det bra att mejla mig på följande adress: 
sara.hultqvist@vxu.se. 

 

Med vänliga hälsningar,  
Sara Hultqvist 
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 Inte aktuellt 
 

 
11. Har du en avslutad gymnasieutbildning? 
 

 Ja 
 Nej, jag hoppade av gymnasiet 
 Nej, jag påbörjade aldrig någon gymnasieutbildning 

 
 

32. Får du ekonomisk hjälp från dina föräldrar eller närstående? fsi 67) 
 

 Ja, lite grann (eller ibland) 
 Ja, ganska mycket (eller regelbundet) 
 Nej 

 
 
3. Vad händer på vardagarna?/Hur kan en vanlig dag se ut för dig? 

 
44. Motsvarar ditt liv idag dina förväntningar? (fsi 24 ) 

 

Svara med hjälp av nedanstående skala! 
    Motsvarar inte alls                            Motsvarar helt 
                           1   2    3    4   5   6   7   
 
Hjälpfrågor:  
• Deltar du i någon verksamhet regelbundet? 

Om ja: 
• Vad för sorts verksamhet? (i vems regi, betald av vem?) 
• Hur kom det sig att du började? (vem tog initiativ?) 
 

Här är det intressant att höra om kassans ae-aktiviteter har någon 
framträdande roll i den ungas bild av sin vardag. Det är också intressant att få 
reda om de unga skiljer mellan aktiviteter (om de t.ex. säger att den aktiviteten 
är ordnad av den organisationen och finansierad av den myndigheten osv…)  
 

48. Till sist vill vi fråga dig om dina levnadsförhållanden i allmänhet (Ulf 450 

id 2001) 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE UNGA, 
OMGÅNG 1 

Intervjuguide unga, första omgången 

Presentation av mig och avhandlingen. Redogöra för upplägg.  
 

Tidsram 1h 
 

1. Vem är du? – ge en presentation av dig själv 

Hjälpfrågor:  
• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Var bor du? (geografiskt) 
• Hur bor du? (hus, lägenhet, ensam, med flera) 

 

Bjuda in till ett berättande snarare än ett svarande på frågor. Ge 
intervjupersonen möjlighet att presentera sig som han eller hon själv vill, dvs 
framhålla (resp. undanhålla) valfria sidor/detaljer/karateristiska. 
 
2. Hur ser din bakgrund ut? 

Hjälpfrågor: 
• Ursprungsfamiljen? 
• Utbildning? 
• Jobb? 

 
6. Hur gammal var du när du första gången flyttade från ditt föräldrahem 

och bodde borta minst 6 månader? fsi 5) 
 

 Jag flyttade hemifrån första gången när jag var___..år 
 Jag bor kvar i föräldrahemmet 



215 

 Inte aktuellt 
 

 
11. Har du en avslutad gymnasieutbildning? 
 

 Ja 
 Nej, jag hoppade av gymnasiet 
 Nej, jag påbörjade aldrig någon gymnasieutbildning 

 
 

32. Får du ekonomisk hjälp från dina föräldrar eller närstående? fsi 67) 
 

 Ja, lite grann (eller ibland) 
 Ja, ganska mycket (eller regelbundet) 
 Nej 

 
 
3. Vad händer på vardagarna?/Hur kan en vanlig dag se ut för dig? 

 
44. Motsvarar ditt liv idag dina förväntningar? (fsi 24 ) 

 

Svara med hjälp av nedanstående skala! 
    Motsvarar inte alls                            Motsvarar helt 
                           1   2    3    4   5   6   7   
 
Hjälpfrågor:  
• Deltar du i någon verksamhet regelbundet? 

Om ja: 
• Vad för sorts verksamhet? (i vems regi, betald av vem?) 
• Hur kom det sig att du började? (vem tog initiativ?) 
 

Här är det intressant att höra om kassans ae-aktiviteter har någon 
framträdande roll i den ungas bild av sin vardag. Det är också intressant att få 
reda om de unga skiljer mellan aktiviteter (om de t.ex. säger att den aktiviteten 
är ordnad av den organisationen och finansierad av den myndigheten osv…)  
 

48. Till sist vill vi fråga dig om dina levnadsförhållanden i allmänhet (Ulf 450 

id 2001) 

 

214 

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE UNGA, 
OMGÅNG 1 

Intervjuguide unga, första omgången 

Presentation av mig och avhandlingen. Redogöra för upplägg.  
 

Tidsram 1h 
 

1. Vem är du? – ge en presentation av dig själv 

Hjälpfrågor:  
• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Var bor du? (geografiskt) 
• Hur bor du? (hus, lägenhet, ensam, med flera) 

 

Bjuda in till ett berättande snarare än ett svarande på frågor. Ge 
intervjupersonen möjlighet att presentera sig som han eller hon själv vill, dvs 
framhålla (resp. undanhålla) valfria sidor/detaljer/karateristiska. 
 
2. Hur ser din bakgrund ut? 

Hjälpfrågor: 
• Ursprungsfamiljen? 
• Utbildning? 
• Jobb? 

 
6. Hur gammal var du när du första gången flyttade från ditt föräldrahem 

och bodde borta minst 6 månader? fsi 5) 
 

 Jag flyttade hemifrån första gången när jag var___..år 
 Jag bor kvar i föräldrahemmet 



217 

 

I de fall då personen i ålder börjar närma sig 30 kommer jag också uppmana 
till tankar på den övre åldergränsen. 
 

• Hur ser du på att ae är för personer mellan 19 och 29 år? 
• Har du funderat på vad det innebär om du framöver istället ska 

ansöka om sjukersättning? 
 

5.Har du kontakt med några andra myndigheter eller organisationer än 

kassan? Om ja, vilka? 

 

6. Allmänna funderingar kring aktivitetsersättning 

Hjälpfrågor: 
• Skulle du vilja att aktivitetsersättningen såg ut på något annat sätt 

eller sköttes av någon annan än kassan?  
• Har du några förslag på hur det skulle kunna se ut i så fall? 
• Har du några tankar kring varför så många unga i Sverige idag mår 

psykiskt dåligt och har ae? 
7. Hur ser du på framtiden? 

Hjälpfrågor: 
• Vad tror du att du gör om ett år? 
• Vad tror du att du gör om fem år? 
• Tror du att du kommer kunna jobba? 

Om ja,  
• Med vad tror du i så fall att du kommer jobba? 
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Noll (0) betyder sämsta tänkbara levnadsförhållanden och tio (10) bästa 
tänkbara levnadsförhållanden. Var på skalan befinner du dig för närvarande? 
Ringa in ditt svar! 
 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Sämsta tänkbara levnadsförhållanden         Bästa tänkbara levnadsförhållanden                                                   

 

4. Hur ser du på aktivitetsersättning för egen del? 

Hjälpfrågor:  
• Hur kom det sig att du ansökte? 
• Hur länge har du haft ae?  
• I vilken omfattning har du ae? 
• Hur är kontakten med kassan? 
• Hur ofta träffar du någon där? 
• Är det en eller flera du har kontakt med? 
• Har kontakten med kassan förändrats under den tid du har haft med 

dem att göra? 
• Vilken roll tycker du det spelar i ditt liv, att du har 

aktivitetsersättning? (Spelar den någon roll?) 
 

Om jag märker att de två nya inslagen i ae (aktiviteterna och förnyandet efter 
högst tre år) inte kommer upp som teman när jag har frågat specifikt om hur 
ae upplevs, är det ett intressant resultat i sig viktigt att notera. Så här långt 
gånget under intervjun är då min tanke att ’rikta intervjupersonerna’ mot just 
dessa inslag och ställa särskilda frågor rörande detta. 
 

Hjälpfrågor: 
• Har du någon aktivitet via ae? 

Om ja, 
• Vad för aktivitet? 
• Vad är syftet med aktiviteten/aktiviteterna? 
• Vem tog initiativet till aktiviteten/aktiviteterna? 
• Hur ofta? 

 

Hjälpfrågor: 
• Har du ansökt fler än en gång? 

Om ja, 
• Hur går det till när det ska förnyas? 
• Hur många gånger har du ansökt? 
• Hur lång tid har du beviljats ae vid varje ansökning? 
• Vem håller reda på när det är dags att söka om? 
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dem att göra? 
• Vilken roll tycker du det spelar i ditt liv, att du har 

aktivitetsersättning? (Spelar den någon roll?) 
 

Om jag märker att de två nya inslagen i ae (aktiviteterna och förnyandet efter 
högst tre år) inte kommer upp som teman när jag har frågat specifikt om hur 
ae upplevs, är det ett intressant resultat i sig viktigt att notera. Så här långt 
gånget under intervjun är då min tanke att ’rikta intervjupersonerna’ mot just 
dessa inslag och ställa särskilda frågor rörande detta. 
 

Hjälpfrågor: 
• Har du någon aktivitet via ae? 

Om ja, 
• Vad för aktivitet? 
• Vad är syftet med aktiviteten/aktiviteterna? 
• Vem tog initiativet till aktiviteten/aktiviteterna? 
• Hur ofta? 

 

Hjälpfrågor: 
• Har du ansökt fler än en gång? 

Om ja, 
• Hur går det till när det ska förnyas? 
• Hur många gånger har du ansökt? 
• Hur lång tid har du beviljats ae vid varje ansökning? 
• Vem håller reda på när det är dags att söka om? 



219 

Aktivitetsersättningen 

• Hur ser du på ärendeslaget? 
• Hur ser du på tidsbegränsningen? 
• Hur ser du på aktiviteterna? 
• Hur ser du på ersättningsnivåerna? 
• (Ev. jämförelse före och efter 2003) 
• Finns det något som utmärker AE som ersättningsslag, i jämförelse 

med övriga ersättningar på som administreras av FK? 
•  

Ae i detta ärende 

• Är … en ’typisk ae’? 
• Vad ser du som kärnproblemet i detta ärende? 
• Underlättar aktivitetsersättningen här återgång i arbete? 
• Aktiviteterna? 
• Hur ser du på din yrkesroll i detta ärende? 

•  
Övrigt 

• Ser du några att gruppen unga som har ae på grund av psykisk ohälsa 
har grundläggande behov som staten borde, men inte förmår 
tillfredsställa i dagsläget? 

• Vad skulle behövas? /Vilka insatser saknas? 
• Har du några tankar kring varför gruppen ökat? 

•  
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE 
HANDLÄGGARE OMGÅNG 1 

Intervjuguide handläggare, första omgången 

Något om dig! 

• Tid på kassan 
• Bakgrund (utbildning, yrkeserfarenhet) 
• Ålder 
• Tjänst (innehåll, omfattning, lön) 

•  
Din yrkesroll 

• Hur länge har du handlagt dessa ärenden? 
• Ingår både ”bifall-avslag” och ”under tid med” i dina arbetsuppgifter? 
• Hur ser du på din yrkesroll? 
• Valde du själv att arbeta med just de uppgifter du arbetar med? 
• Vad är viktig kompetens för din yrkesroll? 
• Träffar du i allmänhet de försäkrade personligen? 
• Om inte, vilken är det vanligaste kontaktsättet? 
• Trivs du med ditt jobb? 

•  
Förutsättningarna 

• Hur många ärenden har du aktuella samtidigt? Av dessa, hur många 
rör ae? 

• Har du tillräckligt med tid för att känna att du gör ett gott jobb i 
samtliga ärenden? 

• Vilka är förutsättningarna för att göra ett gott jobb i din yrkesroll? 
• Hur ser du på FK som arbetsgivare? 
• Tillhandahåller din arbetsgivare rätt verktyg?/Ges du rätt 

förutsättningar? 
• Om inte, hur skulle du vilja att det var? 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE 
HANDLÄGGARE OMGÅNG 1 
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 Nej 

 

44. Motsvarar ditt liv idag dina förväntningar? (fsi 24 ) 

Svara med hjälp av nedanstående skala ! 
 

     Motsvarar inte alls                                                  Motsvarar helt 

                                   1   2    3    4   5   6   7    8    9    10 

48. Till sist vill vi fråga dig om dina levnadsförhållanden i allmänhet (Ulf 450 

id 2001) 

 

Noll (0) betyder sämsta tänkbara levnadsförhållanden och tio (10) bästa 

tänkbara levnadsförhållanden. Var på skalan befinner du dig för närvarande? 

Ringa in ditt svar 

 

                               1      2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Sämsta tänkbara levnadsförhållanden        Bästa tänkbara levnadsförhållanden                                                                    

 
Hur ser du på framtiden? 
 
Hur ser du på ae som ersättningsform? 
 
Har du kontakt med några andra myndigheter/organisationer än kassan? 
 
Har du några tankar om varför så många unga i Sverige idag mår psykiskt 
dåligt? 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE UNGA, 
OMGÅNG 2 

Intervjuguide unga, andra omgången 

Namn:                                                                                             Födelseår: 

 
Vad har hänt sedan vi sågs senast? 

 
Aktivitetsersättning 

Sedan när? 
 
Omfattning? 
 
Hur mycket får du ut via aktivitetsersättningen per månad? 
Har du någon annan ersättning/inkomst, utöver ae, varje månad? 
 
Har du några aktiviteter som betalas via aktivitetsersättningen? 
Hur funkar det? 
Leder aktiviteterna någonvart? 
 
Hur många gånger har du ansökt om aktivitetsersättning? 
Hur har du uppfattat omansökningarna? 
 
Vad heter din handläggare på kassan? 
Hur ser du på kontakten med kassan? 
 
32. Får du ekonomisk hjälp från dina föräldrar eller närstående? fsi 67) 

 Ja, lite grann (eller ibland) 

 Ja, ganska mycket (eller regelbundet) 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE UNGA, 
OMGÅNG 2 

Intervjuguide unga, andra omgången 
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BILAGA 6 INTERVJUNYCKEL 

Intervjuer med unga 
Intervjuomgång 1 Intervjuomgång 2 
Petter Petter 2 
Jill Jill 2 
John John 2 
Lisette Lisette 2 
Emelie Emelie 2 
Sabina  Sabina 2 
Siri Siri 2 
Belinda  
Ella  
Hanna  
Janna  
Jessica  
Linn  
Lisa  
Lou   
Paul   
Sandra   

 
 

Intervjuer med handläggare, omgång 1 
Handläggare om ärende  Kod 
Carola om Petter HlCP1 
Carin om Janna, Jill, John HlCJJJ1 
Lilly om Jessica HlLJ1 
Carin om Hanna HlCH1 
Lilly om Belinda HlLB1 
Anne om Lisette HlAL1 
Carin om Emelie HlCE1 
Kersti om Lou, Sabina HlKLS1 
Pia om Siri HlPS1 
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BILAGA 5 INTERVJUGUIDE 
HANDLÄGGARE, OMGÅNG 2 

I den andra intervjuomgången var några handläggare nya bekantskaper, medan andra redan 
var intervjuade i första omgången. Nedanstående guide användes vid möten med 
handläggare som jag redan hade intervjuat. När intervjun var den första med vederbörande 
så liknade frågeguiden en kombination av föreliggande och den som finns redovisad i Bilaga 
3 Intervjuguide handläggare omgång 1.   

 
Intervjuguide handläggare, andra omgången 

Namn:                                                                           Namn ung: 
 
Vad har hänt sedan vi sågs senast? 
 

Vad ser du som …s huvudsakliga problem? 
 

Aktivitetsersättning 

Sedan när?                                                                   Omfattning:  
•  
• Har … har/haft några aktiviteter som betalas via ae? 
• Hur har det funkat/funkar det? 
• Leder aktiviteterna någonvart? 
• Hur många gånger har … ansökt om ae? 
• Hur har omansökningarna sett ut för…, svårt/lätt? 
• Hur ser du på kontakten med ….? 
• Hur ser du på framtiden för ….? 
• Hur ser du på ae som ersättningsform? 
• Har du några tankar om varför så många unga i Sverige idag mår 

psykiskt dåligt? 
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BILAGA 5 INTERVJUGUIDE 
HANDLÄGGARE, OMGÅNG 2 
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BILAGA 7 INTERVJUPROCESSEN 

Intervjuprocessen återskapad utifrån de 17 unga intervjuade  

 
Till vänster i figuren finns samtliga 17 unga namngivna. Figuren visar vem/vilka 
handläggare som intervjuats i respektive ärende. Figuren visar också hur lång tid som 
förflutit mellan intervjuomgång ett och två i de ärenden jag intervjuat ung och respektive 
handläggare i två omgångar. 
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Intervjuer med handläggare, omgång 2 
Handläggare om ärende  Kod 
Ilse om Petter HlIP2 
Carin om John, Emelie HlCJE2 
Carin om Jill, Sabina HlCJS2 
Tommy om Siri HlTS2 
Vera om Lisette HlVL2 
 
I intervjunyckeln framgår vilken kod som är kopplad till vilken intervju. I intervjuer som 
ingår i intervjuomgång 1 med unga består koden av intervjupersonens förnamn. I 
intervjuomgång 2 med unga består koden av intervjupersonens förnamn och siffran 2. I 
intervjuomgång 1 med handläggare består koden av Hl (handläggare), initialbokstaven i 
handläggarens förnamn, initialbokstaden i den ungas/de ungas namn vars ärende/n 
intervjun gäller samt siffran 1. I intervjuomgång 1 med handläggare är koden uppbyggd 
enligt samma logik, men avslutas med siffran 2. 
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