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SAMMANFATTNING 

Sjukförsäkringen har gått mot en striktare arbetslinje och Försäkringskassan 

har utförsäkrat människor som bedömts besitta arbetsförmåga på den 

reguljära arbetsmarknaden. Arbetslöshetskassorna har mottagit 

ersättningsansökningar från utförsäkrade som förväntas söka arbete. 

Arbetslöshetskassorna bedömer inte arbetsförmåga, men det blir ändå en del 

av deras vardag när de behöver besluta huruvida de utförsäkrade kan och vill 

arbeta för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Ett beslut som inte ter 

sig helt oproblematiskt när sjukförsäkringens definitionen och bedömningen 

av arbetsförmågan inte delas av alla rehabiliteringsaktörer. Genom narrativa 

intervjuer ämnar denna uppsats fånga in arbetslöshetskassehandläggares 

upplevelser av att bedöma arbetsförmåga. Studiens respondenter var tre 

kvinnliga handläggare i 30–45 års åldern som arbetat på en a-kassa i 4–10 år. 

Intervjuerna har transkriberats, analyserats och presenterats som 

gemensamma berättelser(vinjetter) i resultatet. Resultatet visar att 

handläggarna förväntas följa ett regelverk de anser behöver ses över därför 

att det bidrar till att människor hamnar mellan stolarna när individen, 

arbetsgivaren och Försäkringskassan gör olika arbetsförmågebedömningar. 

Sammantaget visar studien behovet av en samsyn kring definition och 

bedömning av arbetsförmåga mellan framförallt Försäkringskassan och 

arbetsgivarna. Vidare behövs mer forskning kring samverkansformer i 

rehabiliteringsarbetet och validerade bedömningsverktyg för bedömning av 

arbetsförmåga.  
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INTRODUKTION  
Sjukförsäkringens striktare arbetslinje har bidragit till att människor utförsäkras av 

Försäkringskassan till arbetslöshet (Ekberg, 2014; IFAU, 2010:17). När de utförsäkrade 

ansöker om arbetslöshetsersättning hamnar handläggarna ofrånkomligen i en diskussion om 

arbetsförmåga, trots att det inte ingår i deras arbete. Därför är det av intresse att studera 

arbetslöshetskassehandläggares upplevelser av att bedöma arbetsförmågan inom ramen för 

rehabiliteringsvetenskap.    

BAKGRUND 

Under de senaste decennierna har sjukförsäkringen gått mot en striktare arbetslinje som 

påverkat arbetsförmågebedömningarna hos Försäkringskassan (prop. 2007/08:136; Ståhl et 

al, 2017; RiR, 2010:9). Regeringen införde ett antal reformer inom sjukförsäkringen mellan 

år 2006–2010 som syftade till att öka arbetsutbudet på arbetsmarknaden, bryta passivitet och 

gynna arbetsåtergång. (RiR, 2010:9; IFAU, 2010:17). De reformer som infördes var 

nystartsjobben, jobbskatteavdragen, den stegvisa nedräkningen och rehabiliteringskedjan 

(ibid). Det är rehabiliteringskedjan som beskrivs närmare och som kom att påverka hur 

arbetsförmågebedömningarna genomfördes vid olika tidpunkter gentemot ordinarie arbete 

eller den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Den 1 juli 2008 infördes rehabiliteringskedjan med tidsgränser för bedömning av 

arbetsförmågan. Vidare fastställdes en bortre gräns för sjukpenning och ändrade regler kring 

sjukersättningen (Prop. 2007/08:136; IFAU, 2010:17). Inom rehabiliteringskedjan utfördes 

arbetsförmågebedömningar av Försäkringskassan vid olika tidpunkter baserat på läkarintyg, 

avstämningsmöten, särskilda läkarutlåtanden eller teambaserade medicinska utredningar 

(Ekberg, 2014). För att berättigas sjukpenning behövde det föreligga objektiva och 

medicinska fynd som bidrar till nedsatt funktionsförmåga och arbetsoförmåga på minst 25 % 

på det ordinarie arbetet (ibid). Från dag 180 i sjukskrivningen bedömdes dock 

arbetsförmågan gentemot den reguljära arbetsmarknaden och fler fick avslag på 

sjukpenningen och utförsäkrades (IFAU, 2010:17). Med utförsäkrad menas därmed den som 

bedömts besitta arbetsförmåga och som därmed inte längre omfattas av sjukförsäkringen.  

 

Den 1 januari 2009 fattade riksdagen ett beslut som trädde i kraft den 1 januari 2010 om att 

delvis ändra reglerna vid bedömning av arbetsförmågan (IFAU, 2010:17; RiR, 2010:9; prop. 

2009/10:45). Här infördes beslut om att bedömning av arbetsförmåga under dag 180 kunde 
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skjutas upp om det förelåg särskilda skäl eller om det av andra orsaker kunde te sig oskäligt 

att bedöma arbetsförmågan vid det rådande tillfället. Vid arbetslöshet skulle arbetsförmågan 

dock alltid prövas mot den reguljära arbetsmarknaden vid dag 180 i sjukskrivningen (ibid). 

När rehabiliteringskedjan infördes år 2008 kunde en person ansöka om fortsatt rätt till 

sjukpenning efter dag 365, så länge det förelåg särskilda skäl på grund av en sjukdomsbild 

som inte gynnades av tidsgränser (RiR, 2010:9). Dock ändrades lagen den 1 januari 2010 som 

medförde att sjukpenningen enbart beviljades om sjukdomen medförde arbetsoförmåga. 

Därför skulle arbetsförmågan prövas mot den reguljära arbetsmarknaden dag 364 i 

sjukskrivningen, utan undantag (RiR, 2010:9; Prop. 2009/10:45).  

Vid bedömning av arbetsförmåga gentemot den reguljära arbetsmarknaden fick fler avslag på 

sjukpenningen och hänvisades till Arbetsförmedlingen för att påbörja program eller bli öppet 

arbetslösa (IFUN, 2010:17). Arbetsförmedlingens uppdrag var och är att bidra till en 

fungerande arbetsmarknad och kontrollerade att de arbetslösa följde regelverket för att kunna 

få stöd från arbetslöshetskassorna (Arbetsförmedlingen.u.å.). Arbetsförmedlingen behövde 

dock bedöma huruvida den utförsäkrade stod till arbetsmarknadens förfogande för att kunna 

anmäla den utförsäkrade till arbetslöshetskassan (Arbetsförmedlingen.u.å.). Vidare skickade 

Arbetsförmedlingen meddelande till arbetslöshetskassan om den utförsäkrade inte var aktivt 

arbetssökande (Arbetsförmedlingen.u.å.; Akademikernas arbetslöshetskassa.u.å.). Den största 

delen som lämnade sjukförsäkringen blev dock öppet arbetslösa, anmäldes till 

arbetslöshetskassan och sökte arbetslöshetsersättning (IFUN, 2010:17). De kunde dock ha en 

anställning i botten som de dock bedömdes sakna arbetsförmåga för (IFUN, 2010:17). 10% 

av de som lämnade sjukförsäkringen skrevs dock inte in hos Arbetsförmedlingen eller hos 

socialtjänsten (IFUN, 2010:17). Det finns inga påträffade studier som visar vart dessa 

individer tar vägen (ibid). 

Arbetslöshetsersättningen är en omställningsförsäkring som ger ekonomisk ersättning under 

sökandet efter ett nytt arbete (Akademikernas arbetslöshetskassa u.å.; A-kassornas 

samorganisation u.å.). I stora drag innebär villkoren inom försäkringen att du behöver stå till 

arbetsmarknadens förfogande och ha en förlorad arbetstid och arbetsinkomst för att berättigas 

ersättning (ibid). Den 1 januari 2009 infördes en förordningsändring som gjorde det möjligt 

att söka arbetslöshetsersättning vid tjänstledighet på grund av ohälsa (Lag 2008:565). Den 

som av hälsoskäl inte kunde arbeta hos sin tidigare arbetsgivare trots rehabiliteringsinsatser 

och omplaceringsförsök kunde ansöka om tjänstledighet på grund av hälsoskäl (Lag 

2008:565; Lärarnas arbetslöshetskassa u.å.). Som arbetslös eller som tjänstledig på grund av 

http://www.aea.se/
http://www.lararnasakassa.se/
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ohälsa från den ordinarie arbetsplatsen kunde individen söka arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden via Arbetsförmedlingen och samtidigt ansöka om arbetslöshetsersättning 

(Lärarnas arbetslöshetskassa u.å.) Arbetslöshetskassorna fick hantera ansökningar från 

personer som utförsäkrats från sjukförsäkringen och som var arbetslösa eller tjänstlediga på 

grund av ohälsa (IFUN, 2010:17; Lärarnas arbetslöshetskassa u.å.). Arbetslöshetskassorna 

behövde inhämta intyg och information från rehabiliteringsaktörer som Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren, husläkaren och individen för att bland annat bedöma hur 

mycket en individ kan och vill arbeta, vilket kallas arbetsutbud (Akademikernas 

arbetslöshetskassa u.å.). Handläggarna på arbetslöshetskassorna bedömer inte arbetsförmåga i 

sitt arbete (Akademikernas arbetslöshetskassa u.å.). Men det blev ändå en del av deras vardag 

när de hamnade i diskussion om arbetsförmågan med oeniga rehabiliteringsaktörer för att 

avgöra de utförsäkrades arbetsutbud som ett steg i att avgöra rätten till arbetslöshetsersättning 

(IFUN, 2010:17).  

TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel beskrivs arbetsförmåga och olika perspektiv på arbetsförmåga bland Sveriges 

rehabiliteringsaktörer. Enligt Ekberg (2009) diskuteras begreppet arbetsförmåga i den 

vetenskapliga litteraturen i tre grunddimensioner: Den fysiska dimensionen som fokuserar på 

individens kroppsliga förutsättningar, den psykiska dimensionen som fokuserar på kognitiva 

förmågor som minne och logiskt tänkande, och den sociala dimensionen som lyfter förmågan 

att samarbeta och vara flexibel. Vidare samspelar dessa dimensioner med den omgivande 

kontexten. De olika dimensionerna diskuteras närmare av Tengland (2011) och Nordenfelt 

(2009) som lyfter vikten av en mångdimensionell definition av begreppet arbetsförmåga. 

Enligt Nordenfelt (2009) är arbetsförmågan ett relationellt begrepp som kopplar individens 

förmågor till yttre standardomständigheter (icke extrema situationer). Nordenfelt (2009) anser 

att arbetsförmåga föreligger när det finns en praktisk möjlighet till handling. Det innebär att 

det behöver finnas en möjlighet för individen att aktivera sina förmågor och möta omgivande 

krav. Individens förmåga innefattar basal kompetens som mentala och fysiska förutsättningar, 

yrkeskompetens som innefattar förvärvade kunskaper via utbildning och praktik, 

kvalifikationer som personlighetsdrag som är nödvändiga för att möta rådande 

omständigheter. Dock lyfter Nordenfelt (2009) vikten av hälsa, motivation och viljan att 

faktiskt skrida till verket. Tengland (2011) lyfter liknande aspekter av begreppet 

arbetsförmåga. Tengland (2011) lyfter yrkeskompetens som erhålls via utbildning och som 

innefattar färdighet och praktisk kunskap. Hälsa, som syftar på individens basala förmågor 

och välbefinnande. Fysisk och psykosocial arbetsmiljö och slutligen arbetskrav. De 

http://www.lararnasakassa.se/
http://www.lararnasakassa.se/
http://www.aea.se/
http://www.aea.se/
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individuella förmågorna som hälsa och kompetens behöver sättas i relation till miljön för att 

avgöra om arbetsförmåga föreligger enligt både Tengland (2011) och Nordenfelt (2009). Vad 

som påverkar individens förmåga att arbeta är därmed komplext enligt Ekberg (2014) och 

Tengland (2011). Dock är det nödvändigt med en systematisk analys och definition av 

arbetsförmåga för att kunna bedöma om arbetsförmåga finns eller inte enligt Nordenfelt 

(2009). Även Tengland (2011) lyfter vikten av att analysera och definiera arbetsförmåga. 

Definitionen blir vägledande i bedömningen av rätten till socialförsäkringsförmåner, 

sjukskrivning, arbete, rehabiliteringsinsatser och utvärderingar av dessa (Ibid).  Idag finns 

dock ingen enhetlig definition och bedömningsmetod bland Sveriges myndigheter och 

rehabiliteringsaktörer (Nordenfelt, 2009; Tengland, 2011; Ekberg, 2014). 

PERSPEKTIV PÅ ARBETSFÖRMÅGA 

Socialförsäkringsförmåner är ersättningar som finansieras av staten genom skattemässiga 

intäkter och tillfaller medborgare som tillfälligt uppvisar arbetsoförmåga (Ekberg, 2014). 

Detta innefattar sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.  

Arbetslinjens principer är vägledande i socialförsäkringssystemet och ställer krav på 

medborgarnas egenförsörjning (Ekberg, 2009, 2014). Arbetslinjen och relationen mellan 

staten och individens kan ses ur olika perspektiv(ibid). Kontroll-och disciplinperspektivet 

lyfter individens eget försörjningsansvar och staten som tillfällig hjälp vid 

försörjningssvårigheter (Ekberg, 2014). Statens bidrag kopplas till arbete och kräver en 

motprestation från individen. Självhjälps-och uppfostringsperspektivet innebär att staten 

främjar aktivitet för att minska belastningen på staten och stärka individens egenansvar (ibid). 

Rättviseperspektivet har varit vägledande sedan mitten av 1900-talet och innebär att staten 

har ett ansvar att skapa förutsättningar för lämpliga arbeten. Lämpliga arbeten anses motsvara 

individens kompetens eller yrke (ibid). De olika perspektiven på arbetslinjen tillämpas inom 

olika myndigheter och avgör vilket perspektiv de har på arbetsförmågan (Ekberg, 2014).  

 

Sjuk och rehabiliteringsprocessen är enligt Ekberg, Eklund och Hensing (2015) en process 

där en individ ska genomgå olika faser med olika aktörer för att återgå i arbete. Här redogörs 

kort för de fem faserna i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen från Ekberg, Eklund och 

Hensing (2015). 1: arbetar och är frisk, 2: begynnande problem, 3: sjukskrivning, 4: 

arbetsåtergång, 5: varaktig arbetsförmåga (ibid). De aktörer som kan vara inblandade i 

sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen och som är med i bedömningen av 

arbetsförmågan är arbetsgivaren, sjukskrivande läkare, vårdpersonal, företagshälsovården, 
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Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och den sjukskrivna (Ekberg, Eklund 

& Hensing, 2015).  

 

I praktiken har rehabiliteringsaktörerna olika lagar, regler och verksamheter som förutom 

arbetslinjen bidrar till olika perspektiv på begreppet arbetsförmåga (Ekberg, 2014; Ekberg, 

Eklund & Hensing, 2015). Bedömningen av arbetsförmågan blir därmed en förhandling 

mellan rehabiliteringsprocessens olika aktörer och de kan göra olika bedömningar (ibid). 

Produktions och lönsamhetsperspektivet är i fokus för arbetsgivaren för att avgöra en individs 

förmåga att bidra till arbete och verksamhetsmål. Livsvärldsperspektivet ramar in individens 

syn på sig själv i processen (Ekberg, 2014). Det medicinska och vårdande perspektivet är 

dominerande inom vården och fokuserar på individens välmående (Ekberg, 2014). Enligt 

Ståhl, Svensson, Petersson och Ekberg (2009) har hälso-och sjukvården en mer holistisk syn 

på arbetsförmåga än vad socialförsäkringens aktörer har. Det regelstyrda och byråkratiska 

perspektivet dominerar inom socialförsäkringssystemet och fokus ligger på rätten till 

ersättning under den sjukskrivande fasen och vid arbetsåtergångsfasen (Ekberg, 2014).  

Inom sjukförsäkringen är arbetsförmåga ett juridiskt begrepp som avgör rätten till ersättning 

(Ekberg, 2014). Dock framgår ingen tydlig definition av begreppet arbetsförmåga i 

socialförsäkringsbalken (ibid). Enligt Ståhl, Svensson, Petersson och Ekberg (2009) råder en 

försäkringsmedicinsk bedömning i socialförsäkringssystemet som reducerar arbetsförmågan 

till individens medicinska status. Men enligt Seing, Ståhl, Nordenfelt, Bülow och Ekberg 

(2011) bestäms arbetsförmågan i slutändan utifrån arbetsgivarens anpassningsmöjligheter. 

Vidare skriver Seing, Ståhl, Nordenfelt, Bülow och Ekberg (2011) att arbetssituationen, 

anpassningsmöjligheterna på arbetsplatsen och individens livssituation inte beaktas i 

Försäkringskassans bedömningar. Melén (2008) skriver hur den striktare arbetslinjen inom 

sjukförsäkringen alltmer förskjuter ansvaret för den egna hälsan och arbetsförmågan till 

individen. Det finns en särskild skillnad i ansvarsförskjutningen mellan somatiska och 

psykiska sjukdomar (ibid). Vid somatiska sjukdomar finns oftast objektiva fynd, som inte 

alltid finns vid psykiska sjukdomar, som talar för arbetsoförmåga och som därmed tillåter 

individen att tillfriskna i fred med sjukpenning (Melén, 2008).  

Enligt Ståhl, Svensson, Petersson och Ekberg (2011) har dock förändringarna i 

sjukförsäkringen inneburit att de som tidigare bedömts arbetsoförmögna nu bedöms besitta 

arbetsförmåga. Enligt Ståhl, Svensson, Petersson och Ekberg (2011) har därmed samarbetet 
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mellan rehabiliteringsaktörerna brustit i praktiken eftersom Försäkringskassan bedömer 

arbetsförmåga och arbetsgivaren gör bedömningen att vissa inte går att anställa (ibid).  

PROBLEMFORMULERING  

Bakgrunden och den tidigare forskningen gör gällande att det finns ett inflöde från 

sjukförsäkringen till arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmågebedömningarna ses som en av 

orsakerna till detta inflöde. Den tidigare forskningen visar på arbetsförmågan som ett 

komplext begrepp som det finns en bristande samsyn kring.  Arbetslöshetskassans 

handläggare bedömer inte arbetsförmåga i sin yrkesroll, men det blir ändå en del av deras 

vardag när de utförsäkrade ansöker om arbetslöshetsersättning med olika 

bedömningsunderlag (IFUN, 2010:17, Akademikernas arbetslöshetskassa u.å.). Inga studier 

har påträffats gällande arbetslöshetskassans handläggarnas upplevelser av att bedöma de 

utförsäkrades arbetsförmåga, trots att det ofrånkomligen blir en del av deras vardag (IFUN, 

2010:17). Det skulle därmed vara intressant att undersöka arbetslöshetskassans handläggares 

egen definition och upplevelser av att bedöma arbetsförmåga utifrån vad de anser att 

begreppet står för. Upplevelserna skulle kunna bidra till ytterligare kunskap om 

konsekvenserna av en bristande samsyn på begreppet arbetsförmåga utifrån 

arbetslöshetskassans perspektiv. Kanske kan studien leda till att utveckla bättre samverkan 

kring gemensamma bedömningar av arbetsförmågan.  

SYFTE 
Studien syftar till att undersöka arbetslöshetskassans handläggares upplevelser av att bedöma 

arbetsförmåga hos personer som utförsäkrats från sjukförsäkringen. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur definierar handläggarna arbetsförmåga? 

Hur bedömer handläggarna att någon har arbetsförmåga?  

Vad finns det för utmaningar i bedömningen av arbetsförmåga? 

AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen bakgrund tar inte upp förändringar inom sjukförsäkringen innan år 2008, utan 

begränsar sig till att beskriva rehabiliteringskedjan och tidsgränserna i sjukförsäkringen för 

att förklara inflödet av sjukskrivna till Arbetsförmedlingen och Arbetslöshetsförsäkringen. 

Uppsatsen ämnar inte gå in mer på olika modeller eller teorier om arbetsförmåga i 

bakgrunden. Den tidigare forskningen om arbetsförmågan har ämnat belysa utmaningen med 

att definiera och bedöma arbetsförmågan och hur olika aktörer intar olika perspektiv. 

http://www.aea.se/
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Uppsatsens bakgrund har inte berört hur arbetslöshetsersättningen reformerats eller 

utvecklats. Vidare har jag inte ämnat utveckla försäkringen och dess lagar och regler inom 

ramen för denna uppsats.  Fokus i bakgrunden ligger på att beskriva vad arbetslöshetskassa 

gör för att förstå varför de utförsäkrade söker sig till dem. Vidare har jag begränsat mig till att 

beskriva nationell forskning kring Sveriges rehabiliteringsaktörer och deras perspektiv på 

arbetsförmågan. 

METOD 
För att fånga handläggarnas upplevelser och föra en empirinära studie väljer jag att använda 

mig av en narrativ teori, metod och analys (Johansson, 2005; Bryman, 2018; Tjora, 2012).  

Enligt Johansson (2005) kan narrativa studier benämnas som berättelseforskning. Att berätta 

tycks vara en universal mänsklig aktivitet (ibid). I berättandet lyfter vi upp mänskligt 

tänkande genom att konstruera och kommunicerar vår uppfattning om världen (ibid). Genom 

berättandet kan vi därmed åskådliggöra våra upplevelser och göra dem meningsfulla och 

hanterbara. Det är genom berättandet vi lyfter upp upplevelser om den sociala verkligheten 

till ytan (Johansson, 2005). Upplevelser som formas i interaktion mellan oss själva och vår 

omvärld.  Narrativen är därmed av central betydelse för att konstruera vår identitet enlig 

Phoenix (2004), eftersom vi skapar oss själva när vi berättar om vårt liv. Den narrativa teorin 

har därmed påverkat mitt förhållningssätt till metoden när jag utformat intervjufrågor, utfört 

intervjuer, transkriberat och analyserat (Johansson, 2005; Holley & Colyar, 2009; McAlpine, 

2016). 

Jag har behövt urskilja narrativen från andra berättelseformen som argumenterande, 

instruerande eller konverserande text (Johansson, 2005). En berättelse kan karaktäriseras av 

att den har en början, mitt och ett slut. Den kan dock samtidigt vara cirkulär. Vidare kan den 

definieras genom sin kausalitet där händelser är kopplade till varandra (Johansson, 2005; 

Holley & Colyar, 2009; McAlpine, 2016). Vad en berättelse är och vad den avslöjar beror 

vidare på vilket perspektiv som antas (ibid). Eftersom syftet med studien är att fånga 

handläggarnas upplevelser blir berättelseformen central för att inhämta data som kan besvara 

syftet (ibid).  

Upplevelser kan i korthet sägas vara slutsatser av våra observationer. Det är tolkningar vi gör 

av vår sociala kontext genom att tolka ord, kroppsspråk och handlingar (Ahrne & Svensson, 

2015). I denna studie kommer jag att studera handläggarnas upplevelser genom narrativa 

intervjuer som utmynnar i berättelser. Det innebär att jag kommer att få ta del av 
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handläggarnas upplevelser genom den muntliga framställningen. Det är därmed genom 

språket som jag ska samla in data om de tolkningar respondenten gör av sin omgivning. 

Vidare ska jag som intervjuare förlita mig på de språkliga intervjuerna för att få fram deras 

upplevelser av att bedöma sina klienters arbetsförmåga som är grundad på deras tolkning av 

det språkliga. Därmed kommer definitionen av upplevelse i denna uppsats att baseras på 

språkliga utsagor (Ahrne & Svensson, 2015).  

URVAL 

För att besvara syftet har jag kontaktat handläggare på tre olika arbetslöshetskassor. 

Jag har gjort ett bekvämlighetsurval där jag kontaktat två tidigare kollegor som jobbar på en 

arbetslöshetskassa (Ahrne & Svensson, 2015). Jag har även gjort ett snöbollsurval genom att 

kollegorna tipsat om tre kollegor som vill deltaga som respondenter i studien (ibid). 

Snöbollsurval kallas även nätverksprincipen enligt McAlpine (2016). Dock finns ingen 

personlig relation mellan mig och de respondenter jag intervjuat. Vi har tidigare haft en 

professionell relation där vi i stort sett känner varandra till namnet. I första ledet har jag 

kontaktat respondenterna via telefon och Facebook Messenger för att efterfråga intresse för 

att delta i en intervju inom ramen för mitt skolarbete. I nästa steg har jag mejlat ut ett 

samtyckesbrev där jag informerat om studien och samlat in samtycke från de respondenter 

som valt att vara med i studien (Ahrne & Svensson, 2015; Vetenskapsrådet, 2002). Dock har 

två av respondenterna inte återkommit med samtycke och därmed fallit bort.  De tre 

respondenter som slutligen deltog i studien är kvinnor mellan 30–45 år som arbetat mellan 4–

10 år som handläggare på en av Sveriges a-kassor.  De benämns som respondent A,B och C.  

DATAINSAMLING  

Enligt Johansson (2005) finns det olika modeller för en intervju inom intervjuforskningen. 

Inom kvalitativ forskning är det vanligt att använda den såkallade delad-förståelsemodellen 

där studenten intar en neutral och öppen hållning (ibid) samt diskursmodellen där den främsta 

idén är att intervjun är ett samspel mellan studenten och respondenten, men där studenten 

intar en öppen och neutral hållning (Wall & Sjöstedt Landén, 2014). För att samla in 

information om handläggarnas upplevelser väljer jag att använda mig av narrativa intervjuer 

där jag vill öppna upp för ett berättande som styrs av respondenten. Dock kan jag inte bortse 

från den sociala interaktionen mellan mig och respondenten trots min avsikt att förhålla mig 

neutral (Johansson, 2005; Wall & Sjöstedt Landén, 2014). Jag har för avsikt att fånga in 

respondenternas egna berättelser och har därmed utformat intervjuguiden med öppna och 

övergripande frågor som uppmuntrar till eget berättande (Johansson, 2005; McAlpine, 2016; 
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Wall & Sjöstedt Landén, 2014). De är därmed fria att följa sina tankar och utveckla sina 

upplevelser utan att jag sätter ramar för berättandet (ibid). Dock har jag en önskan att 

berättandet ska besvara syftet och har därmed efterfrågat ett övergripande berättande inom ett 

visst område via intervjuguiden (ibid).  

INTERVJUSITUATIONEN 

Handläggarna kontaktades i god tid för att bestämma tid och rum för intervjun (Ahrne & 

Svensson, 2018).  Jag har på grund av tunt respondentunderlag inte utfört någon testintervju, 

utan första intervjun utvärderades för att utveckla intervjuguiden med frågan ” berätta mer 

om kontakten med medlemmarna” (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2018; Tjora, 2012). 

Den första intervjuns kvalité bedöms dock inte bli lidande av detta upplägga, utan följdfrågan 

kom naturligt som ett led i intervjun och har därmed lagts till i intervjuguiden.  Intervjuerna 

har utförts i ett avskilt rum på av respondenterna valda ställen för att möjliggöra inspelning 

av intervjun utan störande ljud (Bryman, 2018; Ahrne & Svensson, 2015). Vidare har jag 

tagit ansvar för att de ramar som tidigare sats upp och som jag informerat om i 

samtyckesbrevet följs (Johansson, 2005; Vetenskapsrådet, 2002). Innebärandes att tid och 

plats respekteras, samt att jag informerar om studiens syfte, samtycke och hur materialet 

kommer hanteras (ibid). Vidare har jag testat inspelningsutrustningen och kontrollerat 

kvalitén och återigen frågat om samtycke att spela in intervjun. Jag har fört anteckningar 

under intervjun för att samla in tankar till analysen (Johansson, 2005; Tjora, 2012). Vidare 

har jag varit tydlig med att anteckningar och materialet kommer transkriberas och sparas på 

lösenordskyddad dator fram till uppsatsen är klar. För att bevara fokus under intervjun har jag 

utfört max en intervju per dag och transkriberat intervjun direkt efter (Tjora, 2012). 

Handläggarna erhöll biobiljetter som kompensation efter intervjutillfället och fick tillfälle att 

ställa frågor och gav samtycke till vidare kontakt vid eventuella frågetecken vid 

transkriberingen av det inspelade materialet, vilket är viktigt enligt Ahrne och Svensson 

(2015). Dock uppkom inga följdfrågor eller vidare kontakt kring materialet. 

TRANSKRIBERING  

Enligt Elinor Ochs (från Johansson, 2005) har sättet man transkriberar en betydelse för hur 

berättelsen utformas. Därför är det viktigt att jag väljer en transkirberingsmetod som speglar 

vald analysmetod och perspektiv. Jag har gjort en ordagrann men grov transkribering av det 

inspelade materialet för att exakt återge det sagda ordet. Efter en grovtranskribering har jag 

gjort en mer noggrann transkribering där jag inte exkluderat några ord, upprepningar, 

stackningar eller pauser. Jag har analyserat talflödet genom bland annat Gees 
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transkirberingsmetod (från Johansson, 2005) där jag letat efter rytmiska strukturer i texten, 

dvs jag har skrivit ihop tal som det låter som hör ihop (ibid). Det är berättarstycken som har 

en viss takt och ton och som flyter utan uppehåll, och som därmed utgör en sammanhängande 

idé. Denna metod lämpar sig vanligen vid en analysmetod som enbart ämnar lyfta teman och 

kategorier(ibid). Men genom att skriva ihop stycken som innehåller sammanhängande idéer 

är min tanke att behålla den variation som annars kan gå förlorad i transkribering mellan tal 

och text (Johansson, 2005). I texten kan annars lätt variationer, betoningar, pauser och skratt 

försvinna, vilket kan få det sagda ordet att tolkas annorlunda (ibid). Dock har jag även tagit 

fasta på den sociala interaktionen mellan studenten och respondenten i transkriberingen, 

eftersom berättelsen kan bli en produkt av denna interaktion enligt Johansson (2005). Jag har 

därmed valt att även ordagrant förtydliga när respondenten respektive studenten gör sina 

uttalanden. Precis som vid intervjusituationen försöker jag som student förstå min roll i 

berättandet (ibid). Trots att jag har haft för avsikt att förhålla mig neutral och låta 

respondenten utveckla sin historia kan jag inte bortse från den sociala interaktion som en 

intervjusituation ändå är och hur min egen subjektiva verklighet omedvetet kan påverka 

transkriberingen och även mitt förhållande till respondenten under intervjun (Johansson, 

2005).  

NARRATIV ANALYS 

För att läsa och uttolka det transkriberade materialet har jag ställt mig frågor om vad jag vill 

veta när jag läser materialet (Johansson, 2005). Jag har som utgångspunkt att narrativen 

speglar handläggarnas upplevelsevärld (Johansson, 2005; Holley & Colyar, 2009; McAlpine, 

2016). Jag ville därmed få fram en berättelse från var och en av handläggarna som återger 

deras upplevelser och tolkning av en social situation. Analysen har därmed varit vad 

Johansson (2005) kallar ett systematiskt tolkande av andra människors tolkningar av sig 

själva och världen.  

Enligt Johansson (2005) kan den narrativa analysen inrikta sig på berättelsen som en del eller 

helhet samt fokus på berättelsens form alternativt innehåll. De olika dimensionerna del och 

helhet, innehåll och form, berättare och lyssnare går att kombinera i analysfasen inom den 

narrativa forskningen enligt Johansson (2005). I första analyssteget, som beskrivs längre ner, 

har jag haft för avsikt att fånga in essensen i berättelserna genom att ta fasta på hur 

berättelsen uttrycks som helhet och hur berättelsen formas både tidsmässigt och kronologiskt 

(ibid).  I andra analyssteget har jag dock valt en innehållsanalys för att på ett systematiskt vis 

finna gemensamma mönster som mynnar ut i gemensamma berättelser som benämns vinjetter 
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i resultatdelen (Churchman & King, 2009). I första analyssteget har jag återberättat varje 

respondents historia i form av en reducerad berättelse som McAlpine (2016) kallar storyline 

och som Churchman och King (2009) benämner vinjetter. I denna uppsats benämns de 

reducerade berättelserna för vinjetter (ibid).  Jag har försökt bevara komplexiteten och återge 

respondenternas upplevelser genom en noggrann transkribering och väl valda frågor som styr 

analysen (Johansson, 2005; Holley & Colyar, 2009; McAlpine, 2016). Varje respondents 

vinjett har formats efter att jag fokuserat på vissa element i berättelserna som är viktiga att 

återge. Enligt Holley och Colyar (2009) är det viktigt att veta med vilka frågor jag ger mig på 

texten för att analysera den. Jag har därmed ställt mig frågor som enligt Holley & Colyar 

(2009) är väsentliga när jag läser en text jag ska återges i reducerad form. Vilken är den 

huvudsakliga handlingen i texten? Vilka och vad är centrala? med vems röst eller perspektiv 

berättas historien? hur hänger karaktärer, händelser och förståelse ihop? Genom att besvara 

dessa frågor har jag konstruerat en vinjett för varje respondent som innehåller det mest 

betydelsefulla från transkriberingen för att ge en mer komplex förståelse av handläggarnas 

upplevelser till läsaren. De har skett utan omtolkning från min sida. Utan jag har haft för 

avsikt att återgå respondenternas tolkningar men i reducerad form (Holley & Colyar, 2009).  

I andra steget av analysen har jag läst igenom varje respondents vinjett ett flertal gånger och 

letat efter gemensamma mönster i deras historier (McAlpine, 2016; Churchman & King, 

2009). Vidare har innehållet från alla respondenters berättelser lyfts ut i form av meningar 

som kodats och kategoriserats i ett kodningsschema för att finna gemensamma mönster på ett 

systematiskt vis (Johansson, 2005). De kategorier som hörde ihop och som skapade ett 

gemensamt mönster fördes in i ett gemensamt kodningsschema. Kodningsscheman har 

skapats för att öka tillförlitligheten och transparensen i studien och få fram mönster som är 

gemensamma på ett systematiskt vis (McAlpine, 2016; Johansson, 2005). Med hjälp av 

kodningsscheman framkom fem gemensamma mönster mellan respondenternas vinjetter. 

Enligt Churchman och King (2009) kan de gemensamma mönstren presenteras i form av 

gemensamma vinjetter. Därför har de kategorier, som finns i samma kodningsschema och 

som utgör ett gemensamt mönster, legat till grund för att skapa en gemensam vinjett. 

Sammanfattningsvis har analysen gått ut på att skapa en vinjett för varje respondent, för att i 

nästa steg finna gemensamma mönster i respondenternas vinjetter genom att koda och 

kategorisera innehållet. Vidare har de gemensamma mönstren, som är resultatet av 

kodningen, mynnat ut i gemensamma vinjetter (Churchman & King, 2009).  
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Respondenternas gemensamma kodningsscheman och de vinjetter som skapats från dessa 

scheman finns som bilagor till denna uppsats.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
1 januari 2004 trädde Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor i 

kraft (Vetenskapsrådet, 2017). Lagen tillämpas på forskning som på något vis påverkar 

människor fysiskt eller psykiskt (ibid). Det innebär att studien enbart får utföras om den 

respekterar människovärdet och sätter människans välfärd före samhällelig och vetenskaplig 

nytta. Denna studie har utgått ifrån människans välmående och grundläggande friheter att 

göra egna val gällande studien.  Studien medför inga risker för psykisk eller fysisk skada, 

behandlar inte känsliga personuppgifter och medför ingen riskfylld metod (Vetenskapsrådet, 

2002, 2017). Därmed kräver denna studie inte någon etikprövning av etikprövningsnämnden 

som instiftats för att komplettera lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Lagen om etikprövning (2003:460) kan inte sägas 

ersätta kodexar eller frånta studenten det moraliska ansvaret i studieprocessen (ibid). Som 

student behöver jag således ha kännedom om både lag och kodexar och använda dem på ett 

moraliskt vis i studien och reflektera över dem, trots att den inte blir föremål för etikprövning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Studien följer därmed vetenskapsrådets etiska riktlinjer som består 

av fler och mer långtgående krav än lagen (Vetenskapsrådet, 2017). Dock regleras kodexar 

nödvändigtvis inte av lagen, men sätter riktlinjer för hur jag som student ska förhålla mig till 

studien (Vetenskapsrådet 2002, 2005, 2017). Etiska kodex från Vetenskapsrådet 

(2002,2005,2017) gör gällande att individskyddskravet ska följas genom att individen 

skyddas från skada och kränkningar. Vidare behövs samhällsnyttig forskning för förbättringar 

av hälsa, miljö och livskvalité enligt Vetenskapsrådet (2002,2005,2017). Därmed behöver 

individskyddskravet alltid vägas mot forskningskravet, där individen skyddas samtidigt som 

studien kommer till samhällelig nytta (Vetenskapsrådet 2002, 2005, 2017).  

Enligt Vetenskapsrådet (2002, 2005, 2017) får forskning enbart involvera människor som 

informerats om studien och som därmed givit sitt frivilliga och dokumenterade samtycke till 

att delta. Detta gäller för personuppgifter som inte kräver etisk prövning, utan där det som 

huvudregel räcker med samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). Vidare kan samtycket återkallas 

närsomhelst som respondenten kräver detta (ibid). Inför insamlandet av data har 

samtyckesbrev skickats till respondenterna för att informera dem om studien och inhämta 

dokumentet med deras undertecknade samtycke till att deltaga i studien (ibid). 

Vetenskapsrådet (2002,2005, 2017) ställer krav på att muntlig och skriftlig information ska 
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delges respondenterna innan studien påbörjas. I det skriftliga samtyckesbrevet har jag enligt 

vetenskapsrådets kodex informerat om studiens syfte, metod, hur den involverar 

respondenten, hur inhämtade uppgifter hanteras och skyddas, kompensation, att deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Vidare informeras om vem som är 

forskningshuvudman. Utöver informationskravet och samtyckeskravet har respondenten 

informerats om hur svar och resultat kommer att skyddas från obehöriga i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Vidare nyttjas svar och resultat inom ramen för uppsatsen 

(Vetenskapsrådet 2002,2005,2017).  Det föreligger inga beroendeförhållanden mellan 

studenten och respondenten som är viktigt att nämna enligt (Vetenskapsrådet, 2005).  

Finns någon konflikt mellan god forskningsetik och god vetenskaplig kvalité i arbetet? Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) kan kraven på nämnda etiska riktlinjer i vissa fall sluka tidsmässiga 

resurser och göra det svårare att nå ny kunskap. Min reflektion är att det informerade 

samtycket kan ge tillräckligt mycket information som gör att respondenterna känner sig 

trygga att delta och bidra till kvalitativa data.  Dock diskuteras kvalitén på studien mer i 

metoddiskussionen. Enligt forskningskravet ska studien vara till samhällelig nytta. Därför är 

det viktigt att resultatet ska kunna granskas och diskuteras av offentligheten 

(Vetenskapsrådet, 2002). Studien presenteras därför i form av en uppsats som följer centrala 

krav för publicering (ibid).  

RESULTAT 
Resultatet av analysen kommer här att presenteras i form av vinjetter (Churchman &King, 

2009). Vinjetterna illustrerar respondenternas gemensamma berättelse som framkommit 

genom analysen (ibid). De kodningsschema som använts för att systematiskt organisera och 

analysera data i koder och kategorier för att finna gemensamma mönster och berättelser på ett 

tillförlitligt vis finns som bilagor till uppsatsen (Johansson, 2005; McAlpine, 2016).  

Vinjett 1 – olika bedömningar av arbetsförmåga 

Vi upplever begreppet arbetsförmåga som både omdiskuterat och infekterat. 

Arbetsförmåga bedöms olika av individen, sjukskrivande husläkaren, 

Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbetsgivaren. Individen förlorar sin 

trygghet när myndigheter och arbetsgivare gör olika bedömningar och 

arbetsgivare köper sig loss sitt ansvar för individen genom att betala 

avgångsvederlag. Som handläggare på en a-kassa görs inga bedömningar av 

arbetsförmågan. Men när vi kontaktas av den utförsäkrade individen som tappat 

all sin trygghet och stöd från arbetsgivare och myndigheter gör vi en professionell 

bedömning och går på försäkringskassans beslut för att avgöra om en person har 

rätt till ersättning. Att ha arbetsförmåga är att kunna ta alla arbeten som finns 
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enligt regelverket. Personligen kan vi dock tycka att arbetsförmågan borde 

avgöras av individen och den sjukskrivande läkaren och att de inte borde hamna 

hos oss. 

I vinjetten ovan blir det tydligt att den gemensamma upplevelsen är att arbetsförmåga är ett 

omdiskuterat begrepp som definieras olika av olika rehabiliteringsaktörer. Enligt den 

gemensamma vinjetten förhåller sig handläggarna till regelverket och bedömer arbetsförmåga 

i enlighet med Försäkringskassans beslut. 

Vinjett 2-Brister i socialförsäkringssystemet 

Vi tycker att det är konstigt att Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga 

medan den utförsäkrade och dennes husläkare bedömer att hen är sjuk. Om den 

utförsäkrade och husläkaren anser att den utförsäkrade är sjuk, så ska hen få 

vara sjukskriven och återhämta sig i sin takt. Därför tycker vi att 

socialförsäkringen och rätten till sjukpenning behöver ses över. Som situationen 

ser ut nu förlorar den utförsäkrade sin trygghet och hamnar mellan stolarna när 

Försäkringskassan gör helt andra bedömningar än husläkaren och individen. De 

flesta vet att det inte är ett perfekt system just nu och att det är sjukpenningen 

som brister och inte a-kassan. Vi hjälper dem så långt vår försäkring räcker.  

I vinjetten ovan blir det tydligt att den gemensamma berättelsen är att socialförsäkringen 

behöver ses över och att vinjetten synliggör att den gemensamma hållningen är att 

arbetsförmågan borde definieras och bedömas av individen och hens husläkare. 

Vinjett 3-Dilemma mellan professionell och privat roll 

Vi upplever att det är jobbigt och svårt för alla att bedöma arbetsförmåga. Men 

det är förstås särskilt jobbigt för de utförsäkrade som utsätts för stor press och 

hamnar mellan stolarna när de utförsäkras. Vi behöver dock gå på regelverket. 

Men vi står med ett ben i känslorna och ett annat ben i försäkringen. Vi gör 

därmed en bedömning som privatperson och en annan bedömning som 

professionell person.  

Enligt vinjetten ovan är det tydligt att det finns ett gemensamt dilemma med att hantera ett 

system som inte är perfekt och som bidrar till att utförsäkrade riskerar att hamna mellan 

stolarna. Enligt den gemensamma vinjetten behöver de som professionella handläggare 

förhålla sig till ett regelverk de personligen inte håller med om. 

Vinjett 4-försäkringsplanering 

Vi känner med de utförsäkrade och vill inte att de ska hamna mellan stolarna. 

Därför hjälper vi dem så långt som försäkringen kan och tolkar den till deras 

fördel. Vi ger dem information om vad som krävs för att få ersättning och ber 

dem att ange ett arbetsutbud. De utförsäkrade medlemmarna är ärliga och säger 

att de är sjuka. Då ber vi dem att ange arbetsutbud som de skulle haft om de var 

friska. Eftersom Försäkringskassan redan bedömt arbetsförmåga kan vi välja att 
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gå på det beslutet för att bevilja ersättning och håller oss därmed till reglerna. 

Men samtidigt tycker vi att Försäkringskassan borde gå på individen och läkarens 

beslut. Men här väljer vi att bortse från dem för att bevilja ersättning.  

 

Enligt vinjetten ovan är den gemensamma berättelsen att hjälpa de utförsäkrade att uppge 

arbetsutbud för att omfattas av försäkringen och hjälpa dem så långt försäkringen kan. 

Vinjett 5- om att bedöma arbetsförmåga för de utförsäkrade med stressrelaterade diagnoser  

Vi tycker att det är svårast att bedöma arbetsförmåga på de med 

stressrelaterade diagnoser. Det säger även samhällsdebatten. Arbetsgivarna 

köper ut dem och Försäkringskassan utförsäkrar dem och de hamnar lätt mellan 

stolarna.  

Enligt den gemensamma vinjetten är det tydligt att det är svårt att bedöma de utförsäkrade 

med stressrelaterade diagnoser. Den gemensamma vinjetten lyfter även att de utförsäkrade 

hamnar mellan stolarna när arbetsgivaren köper ut dem och Försäkringskassan utförsäkrar 

dem. 

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning för att bevara studiens 

frågeställningar. Vidare diskuteras studiens tillvägagångssätt i metoddiskussionen. I 

slutsatsen besvaras studiens syfte och förslag på vidare forskning.  

RESULTATDISKUSSION 

Resultatdiskussionen är uppbyggd kring studiens frågeställningar som ämnar besvara 

studiens syfte: att undersöka a-kassans handläggares upplevelser av att bedöma 

arbetsförmåga hos personer som utförsäkrats från sjukförsäkringen. Frågeställningarna om 

hur handläggarna definierar och bedömer de utförsäkrades arbetsförmåga och vilka 

utmaningar de ser med bedömningen av arbetsförmåga besvaras i resultatdiskussionen nedan.  

Frågeställningarna besvaras med hjälp av relevanta vinjetter från resultatet och tidigare 

forskning.  

DEFINERA OCH BEDÖMA ARBETSFÖRMÅGA 

Enligt resultatdelens första vinjett är arbetsförmåga är ett omdiskuterat begrepp som 

definieras och bedöms olika av olika rehabiliteringsaktörer. Detta överensstämmer med 

Nordenfelt (2009, Tengland (2011) och Ekbergs (2014) forskning som gör gällande att det 

inte finns någon enhetlig definition eller bedömningsverktyg av arbetsförmåga, utan alla 
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rehabiliteringsaktörer definierar och bedömer arbetsförmåga utefter sitt eget perspektiv. 

Enligt den första gemensamma vinjetten framgår det att handläggarna förväntas bedöma och 

definiera arbetsförmågan i enlighet med Försäkringskassans beslut och sjukförsäkringen. 

Ståhl, Svensson, Petersson och Ekberg (2009) menar att socialförsäkringen och 

sjukförsäkringens definition och bedömningar av arbetsförmåga utgår ifrån ett byråkratiskt 

perspektiv med en försäkringsmedicinsk bedömning som reducerar arbetsförmågan till 

individens medicinska status. I den andra vinjetten ifrågasätts socialförsäkringen och 

sjukförsäkringen eftersom den gemensamma berättelsen är att Försäkringskassans 

försäkringsmedicinska bedömningar bör gå mer på individen och husläkarens utsagor. Den 

andra gemensamma vinjetten visar därmed tydligt hur livsvärldsperspektivet tillsammans 

med det vårdande perspektivet inom hälso-och sjukvården påverkar definition och 

bedömning av arbetsförmåga hos handläggarna (Ekberg, 2014, Ståhl, Svensson, Petersson & 

Ekberg, 2009). De två första vinjetterna visar därmed hur de i sin professionella roll förväntas 

inta vad Ståhl, Svensson, Petersson och Ekberg (2009) kallar för ett byråkratiskt och 

försäkringsmedicinskt perspektiv på definition och bedömning av arbetsförmågan, medan 

deras gemensamma berättelse gör gällande att livsvärldsperspektivet, som ramar in 

individens syn på sig själv i processen, och det vårdande perspektivet bör styra (Ekberg, 

2014).  

Enligt den andra vinjetten är det som sagt tydligt att det är individens mående och upplevelse 

tillsammans med husläkarens utlåtande som enligt vinjetterna bör vara vägledande i 

bedömning och definition av arbetsförmåga. Enligt Nordenfelt (2009) och Tengland (2011) är 

arbetsförmåga ett komplext begrepp eftersom individens förmågor är komplexa och behöver 

sättas i relation till de omständigheter som råder och som kan förändras. Här finns en viss 

skillnad mellan vinjetten och Nordenfelt (2009), Tengland (2011) och Ekbergs mer komplexa 

uppfattning och definition av arbetsförmåga som inbegriper sociala, psykologiska, fysiska 

förmågor, hälsa, motivation vilja, arbetsteknik och hur dessa förhåller sig till vad Nordenfelt 

(2009) kallar standardomständigheter (icke extrema situationer). Den andra gemensamma 

vinjetten visar tydligt den gemensamma uppfattningen om att individens syn på sig själv bör 

avgöra och definiera arbetsförmåga. Dock visar vinjett tre att de utförsäkrade uppmanas att 

aktivera sina förmågor för att möta omgivningen genom att ange arbetsutbud. Det är en 

tämligen begränsad definition av arbetsförmågan som begränsas till individens hälsa, 

välmående och förmågor, utan att sättas i relation till övriga faktorer och 

standarsomständigheter (Nordenfelt 2009, Tengland 2011). Vinjetterna visar därmed den 
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gemensamma upplevelsen av att sjukdom borde ge rätt till sjukpenning och tillfrisknande i 

egen takt. Den försäkringsmedicinska bedömningen av att arbetsförmåga kan föreligga trots 

sjukdom kan upplevas sekundär enligt vinjetterna.   

UTMANINGAR MED BEDÖMNINGEN AV ARBETSFÖRMÅGA 

Enligt den tredje gemensamma vinjetten hamnar handläggarna i ett känslomässigt dilemma 

när de står med ett ben i känslorna och ett ben i försäkringen. I sin professionella roll 

förväntas de ta hänsyn till de olika aktörernas perspektiv och samtidigt undvika att de 

utförsäkrade hamnar mellan stolarna enligt vinjetten. Enligt vinjetterna tar de hänsyn till vad 

Ekberg (2014) och Ståhl, Svensson, Petersson och Ekberg (2009) kallar arbetsgivarens 

produktions-och lönsamhetsperspektiv, myndigheternas byråkratier med 

försäkringsmedicinska bedömningar, individen och husläkarens perspektiv (ibid), vilket kan 

bidra till det upplevda dilemmat.  

Enligt vinjett fyra minskar dilemmat genom att hjälpa de utförsäkrade att försäkringsplanera 

och tolka försäkringen till deras fördel. Enligt vinjett fyra uppmanas de utförsäkrade att 

genom att uppge arbetsutbud och handläggarna går på Försäkringskassans beslut. På så vis 

undviker de utförsäkrade att hamna mellan stolarna enligt vinjett fyra. Det kan ses som en 

förhandling av arbetsförmågan mellan a-kassan och den utförsäkrade (Ekberg, 2014).  

Enligt Melén (2008) har socialförsäkringen gått mot en striktare arbetslinje som satt mer 

press på individen. Även den tredje gemensamma vinjetten talar för att handläggarna 

upplever att de utförsäkrade är under stor press när de bedöms arbetsföra av en aktör men inte 

av en annan. Enligt Melén (2008) förekommer det en skillnad i arbetsförmågebedömningar 

mellan somatiska och psykiska diagnoser. De med psykiska diagnoser är svårare att bedöma 

arbetsoförmåga på och de riskerar att utförsäkras och bli öppet arbetslösa. Detta 

överensstämmer med den femte vinjetten där det framgår att det är svårast att bedöma 

arbetsförmåga på de med stressrelaterade diagnoser. De med stressrelaterade diagnoser är 

enligt den femte vinjetten överrepresenterade bland de utförsäkrade som hamnar mellan 

stolarna när framförallt Försäkringskassan och arbetsgivaren inte bedömer och definierar 

begreppet arbetsförmåga på samma vis. Enligt vinjetten köps de utförsäkrade ut av 

arbetsgivaren. Enligt Seing, Ståhl, Nordenfelt, Bülow och Ekberg (2011) bestäms 

arbetsförmågan i slutändan utifrån arbetsplatsens anpassningsmöjligheter. Även 

arbetsgivarens bedömning av deras anställningsbarhet påverkar huruvida arbetsgivaren 
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erbjuder sysselsättning enligt Ståhl, Svensson, Petersson och Ekberg (2011). Här visar 

resultatet på vikten av att få med sig arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet.  

METODDISKUSSION 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) bör tillförlitliga data härröra från 6–8 intervjuer. Jag har 

fått ihop tre respondenter under den korta tidsfrist som datainsamlingen har ägt rum. Dock 

har de intervjuer jag utfört medfört ett gott empiriskt underlag. I fråga om antalet intervjuer 

kan kvalitén på tre intervjuer med tillräcklig empiriska data utgöra ett bättre underlag än 6–8 

mindre produktiva intervjuer (ibid). Jag ämnar fånga individuella upplevelser som inte 

förutsätter kvantiteter (ibid).  Det kan finnas en kritik mot bruket av språket som den enda 

indikatorn av upplevelser. Det kan te sig för tunt att enbart språket skulle kunna användas för 

att spegla människans komplexa inre liv och upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015).  Jag 

skulle kunna definiera upplevelser på ett vidare sätt om jag kunde utföra observationer (ibid). 

Dock hade observationer medfört flera etiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare 

kan språket omformuleras för att passa det syftet klienten och respondenten upplever råder 

för tillfället. Vid observationer skulle omedvetna eller motstridiga handlingsmönster och 

kroppsspråk ge sig tillkänna, vilket skulle bringa insikter hos både respondenterna och 

studenten (Ahrne & Svensson, 2015).  Vidare påverkas tolkningarna och bedömningarna av 

varje persons arv, miljö, erfarenheter, attityder och värderingar som färgar den sociala 

kontexten och gör att vi uppmärksammar olika saker (Ahrne & Svensson, 2015). Även 

Phoenix (2004) skriver att det som framhävs i en berättelse beror på person och den kontext 

som råder för tillfället (ibid).  

 

Jag som lyssnare och intervjuande student har försökt förhålla mig neutral och fördomsfri i 

intervjusituationen (Wall & Sjöstedt Landén, 2014). Genom en öppen intervjuguide har jag 

ämnat öppna upp för respondenten att fritt uttrycka sig och styra intervjun. Men det kan 

uppstå en konflikt i att berättandet utvecklas i enlighet med vad respondenten finner viktigt 

och som utgår från dennes perspektiv (Johansson, 2005). Som student har jag fokus på att 

besvara mitt syfte och kan därmed ta mig tolkningsföreträde och be dem berätta om specifika 

saker. Det innebär att jag på något vis kan ses som ”regiansvarig” enligt Johansson (2005). 

För att undvika detta blir skapandet av berättelserna en förhandling mellan mig och 

respondenten (Johansson, 2005; McAlpine, 2016). Jag har lyssnat till deras berättelser och 

låtit dem styra och skapa dem i så stor utsträckning som möjligt med hjälp av en öppen 

intervjuguide som efterfrågat berättelser som kan besvarar syftet (Johansson, 2015).  
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Jag har varit ordagrann med transkriberingen och lyft uttalanden som kommer från 

respondenten respektive student för att lyfta interaktionen dem emellan. Avsikten har varit att 

ge en exakt återgivning av det talade ordet fast i skriftlig form (Johansson, 2005). Trots min 

avsikt att göra en exakt återgivelse kan viktig information falla bort när det talade ska bli 

skriftligt, trots att jag varit noga med att ta hänsyn till betoningar och pauser som skapar en 

mer levande text (Johansson, 2005; Holley & Colyar, 2009). Det har uteslutande varit 

språkliga utsagor och enligt McAlpine (2016) kan viktig visuell information falla bort kring 

hur handläggarna framställer sina berättelser. 

 

De vinjetter som skapats från det transkriberade materialet är en direkt men reducerad 

återgivning av respondenternas enskilda berättelse. Även vid skapandet av vinjetter reduceras 

den transkriberade texten med risk för att viktig information faller bort (Churchman & King, 

2009; Johansson, 2005; Holley & Colyar, 2009; McAlpine, 2016). I nästa steg av analysen 

kan individuella skillnader falla bort när det gäller att finna mönster mellan vinjetterna med 

hjälp av kodningsscheman och utifrån dessa scheman författa gemensamma vinjetter (ibid).  

Vidare har jag ställt mig frågan huruvida jag kan definiera det jag hört och läst som en 

berättelse och inte som en argumenterande eller beskrivande text. Enligt Johansson (2005) 

kan man koppla ihop händelser och personer till varandra för att de ska utgör en berättelse, 

vilket gjorts i studien. Dock finns ingen entydig definition av vad en narrativ berättelse är och 

det finns även en kritik kring att berättelser ofta definieras genom att de följer en tidsmässig 

ordningsföljd och därmed betraktas berättandet som linjärt med en start, mitt och slut, istället 

för ett cirkulärt berättande (Johansson, 2005; Holley & Colyar, 2009; McAlpine, 2016).  

Den narrativa analysen är ett tolkande av andras tolkningar enligt Johansson (2005). Den 

kunskap som framkommit är därmed ett resultat av hur jag som student tolkat 

respondenternas tolkningar (ibid). Det finns annars en risk enligt Morrow (2005) att fördomar 

och subjektiva värderingar påverkar hur studenten förhåller sig till studien. Därmed blir det 

än viktigare att reflektera kring min egen roll för att vara transparent och förstå hur jag 

påverkar studiens tillvägagångssätt, resultat och diskussion (ibid). I tolkningsprocessen är jag 

både lyssnare, översättare, läsare, författare och uttolkare. Tolkningarna har därmed gjorts av 

mig som kvinna i trettioårsåldern med en bakgrund som sociolog/personalvetare och tidigare 

anställd på en a-kassa. Vidare har jag en viss vana vid intervjuer som metod under 

rekryteringar. När jag intervjuar, transkriberar, läser och uttolkar materialet skapas en 

metaberättelse när jag ger berättelsen en mening utefter mina erfarenheter och perspektiv 
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enligt Ahrne och Svensson (2015) och Johansson (2005). Att vara transparant, reflektera över 

min roll och noggrant beskriva hela studieprocessen blir därmed en nödvändighet för att öka 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Det ger läsaren en möjlighet att bedöma metoden 

och arbetsgången (ibid). För att säkerställa överförbarheten har studenten beskrivit 

resonemang och det metodologiska tillvägagångssättet från urval, datainsamling, 

transkribering till analys för att utomstående läsare ska kunna förhålla sig till resultatet och 

använda det i andra sammanhang (Morrow, 2005; Guba & Lincoln, 1986).  

SLUTSATS 

Studien syftar till att undersöka arbetslöshetskassehandläggares upplevelser av att bedöma 

arbetsförmåga hos personer som utförsäkrats från sjukförsäkringen.  

Resultatet visar att handläggarnas upplevelser är att de förväntas följa Försäkringskassans 

försäkringsmedicinska bedömningar samtidigt som handläggarna upplever att 

socialförsäkringssystemet behöver ses över. Vidare visar resultatet att handläggarna upplever 

ett dilemma när de förväntas följa Försäkringskassans beslut som de inte tycker tar tillräcklig 

hänsyn till individens egen bedömning. Det är dock svårast att bedöma arbetsförmåga för 

dem som har stressrelaterade diagnoser och som anser sig vara sjuka enligt resultatet. De 

hamnar i arbetslöshet när Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga och arbetsgivarna enligt 

resultatet köper ut dem. Enligt resultatet fångar handläggarna upp de utförsäkrade som inte 

bedömer sig själva som arbetsföra och uppmanar dem att uppge arbetsutbud, och använder 

Försäkringskassans beslut för att motivera detta. På så vis kan de utförsäkrade omfattas av 

arbetslöshetsförsäkringen enligt resultatet. Handläggarnas upplevelser är enligt resultatet att 

arbetsgivare köper ut de utförsäkrade, samtidigt som fler behöver komma i sysselsättning i 

och med den reformerade sjukförsäkringen. Sammantaget visar resultatet på behovet av en 

samsyn kring definition och bedömning av arbetsförmåga mellan Försäkringskassan och 

arbetsgivarna. Därmed finns ett behov av forskning kring samverkansformer i 

rehabiliteringsarbetet och validerade bedömningsverktyg för bedömning av arbetsförmåga.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

De fem gemensamma vinjetterna i resultatdelen har skapats med hjälp av fem gemensamma 

kodningsscheman som finns nedan. Respondenternas enskilda vinjetter har kodats och 

kategoriserats i kodningsscheman för att fina gemensamma mönster som mynnat ut i 

gemensamma vinjetter.   

Bilaga 1. Kodningsschema för olika bedömningar av arbetsförmåga  

Meningsenheter från den 

reducerade 

sammanfattningen från 

analysfas ett.  

 

Kondenserade 

meningsenheter 

koder subkategorier 

”Jag som handläggare 

på en arbetslöshetskassa 

bedömer inte 

arbetsförmåga. Men jag 

kan hamna i 

definitionsfråga och 

diskussion kring 

arbetsförmåga med de 

som utförsäkrats”/RA 

jag hamnar i diskussion 

om arbetsförmåga med 

utförsäkrade   

Definiera och 

diskutera 

arbetsförmåga  

Att hamna i 

diskussion om 

arbetsförmåga  

”Som privatperson kan 

jag förstå svårigheterna 

för de tidigare 

sjukskrivna, jag tycker 

inte att man ska jobba 

om man tycker sig vara 

sjuk. Men i min 

professionella roll är det 

inte så svårt att avgöra 

arbetsförmåga. Jag går 

på Försäkringskassans, 

Arbetsförmedlingens 

och läkarens 

utlåtande.”/RA 

Jag tycker en sak som 

privatperson men gör en 

professionell bedömning 

av arbetsförmågan 

Professionell och 

privat bedömning 

Att göra en 

professionell 

och privat 

bedömning av 

arbets-förmåga  

”Jag följer regelverket 

och om 

Försäkringskassan säger 

att den utförsäkrade har 

arbetsförmåga så går jag 

på det. Jag lägger inte in 

någon personlig 

värdering i det. 

Arbetsförmåga är att 

kunna ta och söka alla 

arbeten som erbjuds på 

Jag följer regelverkets 

definition av 

arbetsförmågan  

Regelverket styr 

bedömning 

Att styras av 

regelverket i 

bedömning av 

arbets-förmåga  
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hela 

arbetsmarknaden”/RB 

”För mig är 

arbetsförmåga ett 

infekterat ord eftersom 

de utförsäkrade, 

husläkaren, 

Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och 

arbetsgivaren kan göra 

så olika bedömningar av 

arbetsförmåga”/RC 

Arbetsförmåga är ett 

infekterat ord som alla 

bedömer olika  

 

Olika bedömningar av 

arbetsförmågan av 

Försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen och 

arbetsgivaren 

Arbetsförmåga 

som infekterat ord 

 

 

Bedöma 

arbetsförmåga på 

olika vis 

Att begreppet 

arbets-förmåga 

är ett 

infekterat ord 

 

Att olika 

aktörer 

bedömer 

arbets-förmåga 

på olika vis 

”Enligt mig borde 

arbetsförmåga handla 

om hur mycket den 

utförsäkrade själv anser 

sig orka med i samråd 

med sin läkare.  

 

Men inom 

arbetslöshetsförsäkringe

n går vi på 

försäkringskassans 

beslut om 

arbetsförmåga.”/RC  

Arbetslöshetsförsäkringe

n går på 

försäkringskassans beslut 

om arbetsförmåga när 

individens och 

husläkarens beslut borde 

styra.  

Försäkringskassan

s beslut gäller när 

individens beslut 

borde styra  

Att 

myndighetens 

beslut om 

arbets-förmåga 

gäller istället 

för individens 

upplevelse av 

sin arbets-

förmåga 

”De utförsäkrade är 

oroliga och ledsna när 

de kontaktar mig 

eftersom de förlorat sin 

trygghet när de inte får 

stöd och bedöms olika 

av arbetsgivaren och 

Försäkringskassan”/RC 

De utförsäkrade är 

oroliga och ledsna när de 

förlorar trygghet pga 

olika bedömningar  

Utförsäkrade, 

oroliga, förlorad 

trygghet, olika 

bedömningar 

Att de 

utförsäkrade 

förlorar 

trygghet pga 

olika 

bedömningar 

av 

arbetsförmåga

n  

”Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen 

bedömer arbetsförmåga 

medan en eventuell 

arbetsgivaren inte gör 

det. Min uppfattning är 

att många arbetsgivare 

köper sig loss från 

rehabiliteringsansvaret 

genom att erbjuda 

avgångsvederlag mot 

egen uppsägning”/RC  

Olika bedömningar av 

arbetsförmågan av 

Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och 

arbetsgivaren och att 

arbetsgivaren köper sig 

loss sitt ansvar.  

Bedömningar, av 

olika, köper sig 

loss ansvar 

Att 

arbetsgivaren 

gör en annan 

bedömning än 

myndigheterna 

och köper sig 

loss sitt ansvar 
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Vinjett 1 – olika bedömningar av arbetsförmåga 

Vi upplever begreppet arbetsförmåga som både omdiskuterat och infekterat. 

Arbetsförmåga bedöms olika av individen, sjukskrivande husläkaren, 

Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbetsgivaren. Individen förlorar sin 

trygghet när myndigheter och arbetsgivare gör olika bedömningar och 

arbetsgivare köper sig loss sitt ansvar för individen genom att betala 

avgångsvederlag. Som handläggare på en a-kassa görs inga bedömningar av 

arbetsförmågan. Men när vi kontaktas av den utförsäkrade individen som tappat 

all sin trygghet och stöd från arbetsgivare och myndigheter gör vi en professionell 

bedömning och går på försäkringskassans beslut för att avgöra om en person har 

rätt till ersättning. Att ha arbetsförmåga är att kunna ta alla arbeten som finns 

enligt regelverket. Personligen kan vi dock tycka att arbetsförmågan borde 

avgöras av individen och den sjukskrivande läkaren och att de inte borde hamna 

hos oss. 

Bilaga 2. Kodningschema för brister i socialförsäkringssystemet  

Meningsenheter 

från den reducerade 

sammanfattningen 

från analysfas ett.  

 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder  Subkategorier 

”Jag upplever att de 

flesta 

medlemmarna har 

fattat gråzonen, att 

det inte är ett 

perfekt system. De 

hamnar mellan 

stolarna när 

Försäkringskassan 

tycker att de kan 

jobba och de själva 

inte tycker det. 

Försäkringskassan 

har även sin press 

och har ingen 

budget för att ge 

sjukpenning till 

alla”. / RA 

Medlemmarna vet 

att det inte är ett 

perfekt system och 

att de hamnar 

mellan stolarna när 

Försäkringskassan 

tycker de kan jobba 

men inte de själva  

Inget perfekt system, 

hamnar mellan 

stolarna, en gråzon, 

Försäkringskassan 

gör en bedömning 

och medlemmen en 

annan  

Att det inte är ett 

perfekt system 

och därför hamnar 

medlemmar 

mellan stolarna  

” Jag uppleva 

därmed att det finns 

brister i det sociala 

skyddsnätet när folk 

tvingas ut i arbete 

fast de inte mår bra, 

det är snarare rätten 

till sjukpenning 

som brister istället 

Det är brister i det 

sociala skyddsnätet 

systemet när folk 

tvingas ut i arbete 

när de är inte mår 

bra. Det är 

sjukpenningen som 

brister och inte a-

kassan.  

Brister i 

sjukpenningen, folk 

tvingas jobba som 

inte mår bra 

Att det finns 

brister i rätten till 

sjukpenning 
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för a-kassan som 

brister. Rätten till 

sjukpenningen är 

för snäv och stram”. 

/ RA 

 

”I slutändan tycker 

jag att 

socialförsäkringen 

behöver ses över. 

Ja, det är en konstig 

grej att 

försäkringskassans 

specialister och 

läkare inte går på 

den sjukskrivande 

läkarens intyg där 

det utförligt står hur 

dålig patienten är. 

”/RB 

 

Socialförsäkringen 

behöver ses över 

eftersom det är en 

konstig grej att de 

inte gå rpå 

husläkarens beslut 

Socialförsäkringen 

behöver ses över, 

olika beslut av 

Försäkringskassan 

och läkaren 

Att 

socialförsäkringen 

behöver ses över  

 

Att det är konstigt 

att inte gå på 

husläkarens intyg 

”De utförsäkrade är 

oroliga och ledsna 

när de kontaktar 

mig eftersom de 

förlorat sin trygghet 

när de inte får stöd 

och bedöms olika 

av arbetsgivaren 

och 

Försäkringskassan. 
Vidare borde varje 
individ själv få 
bestämma i vilken 
takt hen rehabiliteras 

och återgår i arbete”/ 

RC 

Oroliga och ledsna 

för att de förlorar 

trygghet pga olika 

bedömningar, 

individen borde få 

bestämma själv 

Oroliga, förlora 

trygghet, olika 

bedömningar, individ 

borde bestämma 

Att det inte finns 

någon trygghet 

pga olika 

bedömningar och 

individens känsla 

bortses 

 

Vinjett 2-Brister i socialförsäkringssystemet 

Vi tycker att det är konstigt att Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga 

medan den utförsäkrade och dennes husläkare bedömer att hen är sjuk. Om den 

utförsäkrade och husläkaren anser att den utförsäkrade är sjuk, så ska hen få 

vara sjukskriven och återhämta sig i sin takt. Därför tycker vi att 

socialförsäkringen och rätten till sjukpenning behöver ses över. Som situationen 

ser ut nu förlorar den utförsäkrade sin trygghet och hamnar mellan stolarna när 

Försäkringskassan gör helt andra bedömningar än husläkaren och individen. De 

flesta vet att det inte är ett perfekt system just nu och att det är sjukpenningen 

som brister och inte a-kassan. Vi hjälper dem så långt vår försäkring räcker. 
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Bilaga 3. Kodningsschema för dilemma mellan privat och professionell roll 

Meningsenheter från 

den reducerade 

sammanfattningen 

från analysfas ett.  

 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder  Subkategorier 

”Jag tycker att det är 

jobbigt när de 

utförsäkrade säger 

att de inte kan jobba, 

för då måste jag i 

regel ge avslag. 

Vissa är oroliga för 

att uppge 

arbetsutbud eftersom 

det är samma sak 

som att säga att 

Försäkringskassan 

har rätt i sitt 

avslagsbeslut om 

sjukpenning. ”/RC 

Det är jobbigt när de 

utförsäkrade uppger 

att de inte kan jobba 

och jag behöver ge 

avslag. Men de vill 

inte ge arbetsutbud 

och ge 

Försäkringskassan 

rätt i sitt 

avslagsbeslut.   

Jobbigt att ge avslag, 

oroliga utförsäkrade, 

vill inte ge 

Försäkringskassan 

rätt 

Att det är jobbigt när 

de utförsäkrade inte 

vill uppge att de kan 

jobba och därför kan 

få avslag 

”Men samtidigt vill 

jag inte ta ifrån dem 

deras känsla av att 

de egentligen är 

sjuka. Ja det är en 

svår situation för alla 

inblandade, men de 

utförsäkrade drabbas 

hårdast”. /RC 

 

Man vill inte ta ifrån 

dem sin känsla av att 

de är sjuka, det är en 

svår situation för alla 

som de utförsäkrade 

drabbas hårdast av 

Inte ta ifrån en 

känsla, svår situation 

för alla inblandade, 

särskilt de 

utförsäkrade 

Att det är en svår 

situation för alla och 

man vill inte ta 

inifrån den 

utförsäkrade dess 

känsla 

”Som privatperson 

kan jag förstå 

svårigheterna för de 

tidigare sjukskrivna, 

jag tycker inte att 

man ska jobba om 

man tycker sig vara 

sjuk. Men i min 

professionella roll är 

det inte så svårt att 

avgöra 

arbetsförmåga”. /RA 

Som privatperson 

förstår jag 

svårigheterna, men i 

min professionella 

roll är det inte svårt  

Privatperson, 

svårigheter, 

professionell roll 

inte så svårt 

Att göra en 

bedömning som 

privatperson och en 

som professionell 

person  

”Jag står med ett ben 

i regelverket men 

har även ett ben i 

mina känslor. Därför 

hjälper jag de 

utförsäkrade att 

Jag står med ett ben i 

regelverket och ett 

annat i känslorna 

och hjälper därför de 

utförsäkrade  

Regelverk, känslor, 

hjälpa,  

Att hjälpa de 

utförsäkrade med ett 

ben i regelverket och 

ett annat i känslorna  
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försäkringsplanera 

för att få 

ersättning”./RB 

 

Vinjett 3-Dilemma mellan professionell och privat roll 

Vi upplever att det är jobbigt och svårt för alla att bedöma arbetsförmåga. Men 

det är förstås särskilt jobbigt för de utförsäkrade som utsätts för stor press och 

hamnar mellan stolarna när de utförsäkras. Vi behöver dock gå på regelverket. 

Men vi står med ett ben i känslorna och ett annat ben i försäkringen. Vi gör 

därmed en bedömning som privatperson och en annan bedömning som 

professionell person.  

Bilaga 4. Kodningsschema om försäkringsplanering 

Meningsenheter från den 

reducerade 

sammanfattningen från 

analysfas ett.  

 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder  Subkategorier 

”För att få något vänder 

de utförsäkrade sig till 

arbetslöshetskassan och 

jag förklarar vad som 

krävs för att få a-kassa. 

De vet att de behöver 

säga att de har ett 

arbetsutbud och anpassa 

sig till ett lättare arbete 

för att få a-kassa, trots att 

de egentligen inte känner 

att de kan jobba”/RA 

Jag förklarar vad 

som krävs för a-

kassa och de 

anpassar sig och 

uppger arbetsutbud 

fast de inte känner 

att de kan jobba 

Jag förklarar, 

anpassa sig, uppge 

arbetsutbud trots att 

de inte kan jobba  

Att säga vad som 

krävs för a-kassa så 

att de kan anpassa 

sig  

” Jag står med ett ben i 

regelverket men har även 

ett ben i mina känslor. 

Därför hjälper jag de 

utförsäkrade att 

försäkringsplanera för att 

få ersättning. Eftersom 

Försäkringskassan 

bedömer arbetsförmåga 

kan jag använda det 

beslutet för att bevilja 

ersättning till de 

utförsäkrade. Då är 

arbetslöshetsförsäkringen 

egentligen schysst som 

väljer att gå på 

försäkringskassans 

läkares beslut och inte på 

Jag hjälper dem att 

försäkringsplanera 

genom att gå på 

försäkringskassans 

beslut och inte på 

den sjukskrivande 

läkarens beslut för 

att den 

utförsäkrade inte 

ska ramla mellan 

stolarna 

Försäkringsplanera, 

går på 

försäkringskassans 

beslut och inte 

läkarens, undvika 

att hamna mellan 

stolarna  

Att 

försäkrinsgplanera 

genom att välja 

beslut som gynnar 

den utförsäkrade 
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den sjukskrivande 

läkarens beslut. På så vis 

kan den utförsäkrade 

undvika att hamna 

mellan stolarna.”/  

RB 

” Medlemmarna är ärliga 

och säger att de 

egentligen är sjuka. Men 

de behöver vilja och 

kunna ta ett arbete för att 

få a-kassa. Jag säger att 

de har rätt att säga att de 

kan och vill jobba för att 

få ersättning eftersom 

Försäkringskassan 

bedömt att de har 

arbetsförmåga”/. RB 

Medlemmarna är 

ärliga om att de är 

sjuka. Jag säger att 

de har rätt att 

uppge att de kan 

jobba eftersom det 

står i 

försäkringskassans 

beslut 

Medlemmarna är 

sjuka, Jag säger att 

de har rätt, uppge 

att de kan jobba, 

Försäkringskassan 

bedömer 

arbetsförmåga  

Att medlemmarna 

är ärliga om att de 

är sjuka men de har 

rätt att säga att de 

kan jobba enligt 

Försäkringskassans 

beslut.  

 

” Då brukar jag prata 

med dem för att få dem 

att uppge ett arbetsutbud 

som de skulle ha om de 

var friska. På så vis kan 

jag bevilja dem 

ersättning trots att de just 

nu anser sig vara sjuka. 

/RC 

Jag ber dem uppge 

arbetsutbud som 

de skulle ha om de 

va friska för att de 

då kan beviljas 

ersättning som 

sjuka.  

Få dem att ange 

arbetsutbud, kan 

bevilja ersättning  

Att få dem att ange 

arbetsutbud för att 

bevilja dem 

ersättning 

 

Vinjett 4-försäkringsplanering 

Vi känner med de utförsäkrade och vill inte att de ska hamna mellan stolarna. 

Därför hjälper vi dem så långt som försäkringen kan och tolkar den till deras 

fördel. Vi ger dem information om vad som krävs för att få ersättning och ber 

dem att ange ett arbetsutbud. De utförsäkrade medlemmarna är ärliga och säger 

att de är sjuka. Då ber vi dem att ange arbetsutbud som de skulle haft om de var 

friska. Eftersom Försäkringskassan redan bedömt arbetsförmåga kan vi välja att 

gå på det beslutet för att bevilja ersättning och håller oss därmed till reglerna. 

Men samtidigt tycker vi att Försäkringskassan borde gå på individen och läkarens 

beslut. Men här väljer vi att bortse från dem för att bevilja ersättning.  

 

Bilaga 5. Kodningsschema för att bedöma de utförsäkrade med stressrelaterade diagnoser  

Meningsenheter från 

den reducerade 

sammanfattningen 

från analysfas ett.  

 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder  Subkategorier 
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”Jag tycker att de 

utmattade är de 

svåraste att bedöma 

arbetsförmåga på, 

det ser jag även i 

samhällsdebatten. 

Jag tror därför att de 

utmattade lättast 

hamnar mellan 

stolarna”/ RA  

De utmattade är 

svårast att bedöma 

arbetsförmåga på 

och hamnar lättast 

mellan stolarna  

Utmattade, svårast 

bedöma 

arbetsförmåga, 

hamnar mellan 

stolarna  

Att det är svårast att 

bedöma 

arbetsförmåga på de 

utmattade  

”Många av dem som 

köpts ut av 

arbetsgivare har 

varit sjukskrivna i 

stressrelaterade 

sjukdomar och får 

inte den 

rehabilitering de 

borde ha. Istället 

utsätts de för stor 

press när de som 

halvtrehabiliterade 

kastas ut på 

arbetsmarknaden 

och tvingas söka a-

kassa.”  

/RC 

Många som köps ut 

har varit sjukskrivna 

i stressrelaterade 

sjukdomar och borde 

få rehabilitering 

istället för mer press 

Sjukskrivna i 

stressrelaterade 

sjukskrivningar är 

svårast att bedöma 

arbetsförmåga på 

och de borde få 

rehabilitering och 

inte mer press 

Att de med 

stressrelaterade 

sjukdomar är svårast 

att bedöma och 

utsätts för press 

 

Vinjett 5- om att bedöma arbetsförmåga för de utförsäkrade med stressrelaterade diagnoser  

Vi tycker att det är svårast att bedöma arbetsförmåga på de med 

stressrelaterade diagnoser. Det säger även samhällsdebatten. Arbetsgivarna 

köper ut dem och Försäkringskassan utförsäkrar dem och de hamnar lätt mellan 

stolarna.  
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BILAGA 2 

Samtyckesbrev 
 

Hej respondent! 

Först vill jag börja med att tacka för vårt samtal och ditt intresse för att delta i min studie som 

genomförs vid Mittuniversitetet. Nedan kommer mer information som du kan begrunda innan 

du ger ditt samtycke till att delta i studien. 

  

Vad är det för studie? 

Jag skriver en uppsats inom ramen för min utbildning på Mittuniversitet. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur arbetslöshetskassans handläggare upplever sitt arbete. I 

egenskap av en intervjuande student önskar jag komma i kontakt med dig i din profession. 

Som tidigare kollegor på en arbetslöshetskassa vänder jag mig därför till dig. Huvudmannen 

för studien är Mittuniversitetet (kontaktuppgifter finns nedan). 

  

Hur kommer ditt deltagande att se ut i studien? 

Som magisterstudent önskar jag samla in material till min studie genom berättande intervjuer 

med handläggare på en arbetslöshetskassa. Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt och du 

kan alltid dra dig ur om det inte känns bra av skäl du inte är skyldig att uppge. Jag vill vara 

tydlig med att din identitet och dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt och jag 

kommer använda fiktiva namn i studien för att resultaten inte ska koppas till dig eller den 

organisation du arbetar i.  Om du vill delta är upplägget följande:  

Jag kommer att utföra en intervju där jag önskar att du berättar om ditt arbete som 

handläggare på en arbetslöshetskassa. Tid och plats för intervjun får du själv bestämma. Jag 

kommer inta en roll som intervjuare med neutral hållning inför dina svar. Vår intervju 

beräknas ta cirka en timme. Jag önskar spela in intervjun på min telefon för att efteråt kunna 

föra ner det sagda i skriftlig form till min analys.  

 

Dina uppgifter skyddas 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och 

att uppgifterna kommer att raderas när de inte behövs längre. Den inspelade intervjun 

kommer att raderas från min telefon direkt efter transkriberingen (skriftlig utsaga av 

intervjun). Vidare kommer transkriberingen inte innehålla personliga uppgifter som går att 

härleda till dig som person eller din organisation. Transkriberingen förvaras på min 

lösenordskyddade dator fram tills uppsatsen är godkänd. Därefter raderas transkriberingen.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Du kan få ta del av det transkriberade materialet efter intervjun. Dock kommer det 

analyserade resultatet inte att göras tillgängligt. Efter intervjun kan magisterstudenten 

eventuellt kontakta dig för kompletterande frågor. Materialet som inhämtats kommer att 

användas inom ramen för uppsatsprojektet och i en vetenskaplig publikation.  

 

Ersättning 

Du erhåller en biobiljett efter intervjun som tack för ditt deltagande i studien.  

 

Deltagandet är frivilligt  
Återigen vill jag informera om att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan 

välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande 

behöver du inte uppge varför.  

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga studenten (se nedan). 
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Ansvariga för studien  

Ansvarig student är Mikaela Gahnberg 

070-9491638 

Miga1800@student.miun.se  

Handledare är Erika Wall, Docent på Mittuniversitetet. 

010-142 85 92 

Erika.wall@miun.se    

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien om handläggare på en arbetslöshetskassa.   

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

detta informationsbrev. 

 

Plats och datum Underskrift 
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BILAGA 3 

Intervjuguide och förhållningssätt under intervjun 

Innan intervjun: 

Jag tackar för deltagandet och informerar om att det är frivilligt och att de närsomhelst kan 

avbryta sitt deltagande.  

Inledningsvis kommer jag förklara den situationen och de roller vi intar under intervjun. Jag 

som intervjuande magisterstudent och hen som handläggare på en arbetslöshetskassa. Jag 

förklarar att jag kommer be dem att berätta om sin roll som handläggare på en a-kassa och att 

jag kommer förhålla mig neutral inför svaren.  

Jag kommer att be om deras samtycke för att spela in intervjun och att få föra anteckningar 

som stöd för insamling av materialet. Intervjun kommer att ta cirka en timme.  

Intervjuguide: 

Berätta vad du gjorde innan du började jobba som handläggare på en a-kassa. 

Berätta hur länge du jobbat som handläggare på en a-kassa. 

Berätta om ditt dagliga arbete och dina arbetsuppgifter. Följdfråga: Kan du berätta om en 

vanlig dag, från det att du öppnar dörren till jobbet tills att du går hem. Vad gör du först? Vad 

gör du sen? 

Berätta om kontakten med medlemmarna i dina roller? Svar: Roll-professionell, men vill vara 

privat som människa.  

Vilken situation kan medlemmen vara i?  

Vad lägger du i begreppet arbetsförmåga? På vilket sätt berör ditt arbete frågor om 

arbetsförmåga? 

Kan du berätta mera?  

Min roll under intervjun 

Jag kommer behöva vara medveten om mina egna subjektiva tolkningar av det sagda, 

eftersom jag är i den kontext som är föremål för min studie. Det innebär att jag behöver vara 

medveten om mina förutfattade meningar och vara öppen för respondentens berättelser. Jag 

kommer att vara en aktiv lyssnare som låter respondenten sätta ramen för intervjun. Eventuell 

revidering av intervjuguide kommer ske i det fall berättandet inte leder till att besvara det 

syfte som studien avser att besvara. Vidare kommer jag föra stödnoteringar kring teoretiska 

infallsvinklar som kan uppkomma under intervjun och kopplas till det empiriska materialet.  

Efter intervjun 

Jag tackar för intervjun och återkopplar till informationen i samtyckesbrevet. Vidare erhåller 

de sin biobiljett som tack för deras deltagande.  

 


