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Abstrakt 

Att samverka mellan olika organisationer i ett rehabiliteringsarbete är inte alltid så 
enkelt. Stora skillnader finns i både uppdrag, arbetssätt och kompetenser. Den här 
undersökningen har sitt ursprung i att jag under mina tillämpade studier på 
arbetsförmedlingen kom till insikt om att problem inom samverkan med andra aktörer 
uppenbarligen existerade. För att ytterligare problematisera frågan involverade jag såväl 
handläggare från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, samt några primärvårdsläkare i 
x kommun.. Jag begränsade mig till dessa aktörer eftersom de ofta samverkade. Mitt 
syfte var att genom en kvalitativ metod, via personliga intervjuer, bringa kunskap om 
respondenternas egna upplevelser av samverkansarbetet. Resultatet visar på att det finns 
tydliga fördelar med samverkan, men visade även på stora problem. Inte minst läkaren 
och försäkringsläkarens väl separerade roller är med dagens regelverk ett stort hot mot 
den enskilde individens rättssäkerhet och mot en kvalitetssäkrad handläggning. 
Förändringar av hela eller delar av regelsystemet är några av de önskvärda målen.     
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INTRODUKTION 
 
I samband med mina tillämpade studier 2005 på arbetsförmedlingen i en mindre 

kommun i södra norrland, kom jag på allvar för första gången i kontakt med den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Detta område hade tidigare funnits med som mer ett 

enbart teoretiskt inslag i vår utbildning. Jag tillbringade mertiden på arbetsförmedlingen 

med att följa ett samverkansprojekt (LAN-FK/FAROS) för långtidsarbetslösa, 

sjukskrivna, som då bedrevs mellan den lokala arbetsförmedlingen och den lokala 

försäkringskassan.  

 

Under den tid jag tillgodogjorde mig de tillämpade studierna, uppmärksammade jag att 

arbetsförmedlingens handläggare inom samverkansprojektet, ofta kommenterade 

kontakten i förhållande till vården som den mest problematiska. Detta gällde vad jag 

förstod, i första hand bristfälliga läkarutlåtanden och intyg, men även vissa svårigheter 

med att kunna få och ge ut information på ett enkelt sätt. Dessa samverkansproblem 

med vården verkade med andra ord vara ett hot mot en effektiv arbetslivsinriktad 

rehabilitering för den enskilde individen, men var det verkligen så enkelt att problemet 

bara fanns inom vårdsektorn? 

 

Jag hade nu en ingång till ett problemområde, som det i alla fall upplevdes utav några 

av handläggarna på arbetsförmedlingen och som gällde svårigheter i tillämpningen för 

en bra samverkan. Härmed väcktes mitt intresse att undersöka detta i det vidare 

perspektiv och då ville jag även införliva andra samverkansaktörer (organisationer). Jag 

bestämde mig för att försöka undersöka om de lokala arbetsförmedlarnas upplevelser 

även delades av de andra organisationernas medarbetare som normalt samverkar inom 

rehabiliteringsprocessen.  

 

 
BAKGRUND 
 
Nästan dagligdags får vi ta del av människoöden som sjukskrivits av sina läkare, men 

där läkarintygen sedan underkänts av försäkringskassan och detta kanske får till följd att 

de tappar hela eller delar av sin inkomst. Det är kanske inte så märkligt då man tar del 

av vad forskningen visat av bl.a. läkarnas kvalité på intygen. (Dahlqvist, Shahirnejad & 

Söderberg, 2002) Att samverkan inte alltid heller fungerar tillfredsställande mellan 
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vården och andra ansvariga myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen 

finns det också vissa belägg för, men inte alls på samma självklara sätt. I litteraturen 

återkommer visserligen ofta svårigheterna med att samverka mellan organisationer, 

(Alexanderson et al, 2005) men mer sällan i en tappning där vården skulle ligga bakom 

merparten av problemen, utan då finns oftast även de övriga organisationerna med. 

 

Det som dock brukar poängteras negativt när det handlar om vårdens och då framförallt 

när det gäller läkarkårens agerande under samverkansformer, är att de har sådan 

dominerande ställning mot de övriga organisationerna (Danemark och Kullberg, 1999). 

Deras yrkeskår skiljer sig på ett markant sätt ifrån de andra organisationernas, både när 

det gäller medicinska kunskaper och den särskilda ställning detta medför. Eftersom de 

har den mycket viktiga arbetsuppgiften att bedöma enskilda individers diagnos, 

behandling och rätt till sjukskrivning. Eftersom läkarnas arbetsinsatser inte heller så lätt 

kan ifrågasättas av de övriga samverkansaktörerna, så får de förmodligen också en 

dominerade ställning i rehabiliterings processen. Danemark och Kullberg menar också 

att denna särställning kan göra att de andra samverkansaktörerna alltför lätt bara blir 

komplement till det betydligt viktigare medicinska kunnandet. 

 

Lindqvist (2000) håller också med om att läkarkåren har haft och fortfarande har en 

stark dominerande ställning i rehabiliteringsprocessen. Denna beror enligt honom på att 

de har själva utvecklat en autonomi och kontroll över det egna arbetet, på ett sätt som få 

eller inga andra yrkesgrupper lyckats med. Han menar att de samverkande medarbetarna 

har olika tyngd och menar med det att den makt, status och prestige som de olika 

aktörerna tilldelats är mycket olikartad. Det finns som han ser det ett glapp mellan den 

rent medicinska världen och den som de övriga organisationerna håller till i. Ändå så 

menar han också att det har börjat ske förändringar inom området. Det ställs allt högre 

krav på läkarkåren att åstadkomma allt bättre och tydligare medicinska underlag. 

Dessutom blir deras samspel mot de andra organisationerna allt mer viktigt och 

tydligare i sin organisation.   

 

Oftast verkar det som om de huvudsakliga problemen istället finns i att organisationerna 

ändå inte är så framgångsrika i att samverka utanför sina egna domängränser, som 

kanske vore önskvärt. (Grape, 2001) menar att merparten av problemen i det vanliga 

rehabiliteringsarbetet oftast kan härledas och klassificeras till strukturella och 
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organisatoriska sidor. Anledningarna tycks vara mångfacetterade men återkommande 

fakta verkar enligt referenterna vara myndigheternas olika uppdrag och att detta inte i 

första hand är att samverka med andra. Till detta hör även att myndigheterna inte har 

någon samlad budget för ändamålet och att det inte finns någon upparbetad vana att 

samverka med andra myndigheter. Det sistnämnda kan enligt (Olsson, 2003) säkert till 

stor del bero på att man i de här myndigheternas kultur inte tidigare alls bedrivit någon 

direkt samverkan och att det därför nästan kan sägas vara en nedärvd företeelse.  

 

Tidigare forskning 
 

Ett projekt som tidigare bl.a. undersökt liknande frågeställningar är det s.k. Beta-

projektet i Kungsbacka Kommun. I en av de uppföljningsrapporter (Rehabilitering i 

Samverkan, 2004) som publicerats efter projektets avslutning får vi ta del av 

författarnas slutsatser. Dessa tyder på att det fortfarande finns brister inom samverkan 

och att mera insatser behövs inom bl.a. fortsatt forskning inom området. 

  
Handläggargruppen i Beta betonar vikten av gemensam grundsyn och 
förhållningssätt. Här behövs ytterligare forskning för att klarlägga 
innebörden i dessa begrepp. De observationsstudier som gjordes i den 
tidigare utvärderingen visade att individen var i centrum, men att 
kommunikationen mellan handläggare och individer oftast utgick från 
myndigheternas behov i sin handläggning. (Jakobsson, Olsson och Ekholm: 
2004, s.6) 

 
  
 

Vad menas då med samverkan? 
 
Begreppet samverkan 

Nationalencyklopedin (2006) beskriver begreppet som flera sammansatta ord i ett  

”ordled: sam-verk-an” och som betyder” gemensamt handlande för visst syfte.” 

 

I (Westrin, 1986) förtydligar författaren innehållen i de olika begreppen, när han skiljer 

ut begreppet samverkan (eller kollaboration) från termer som samordning (eller 

koordination), konsultation och integration. Han menar att med samverkan menas att 

den ska ske i vissa former kring specifika frågor och dessa ska vara helt avgränsade 

ifrån andra saker. Detta till skillnad ifrån samordning, där olika myndigheters insatser 

läggs ihop för att uppnå ett så bra resultat som möjligt, konsultation, där en någon eller 
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några ifrån en annan organisation gör tillfälliga insatser, samt integration, där två eller 

flera organisationer sammansmälts helt och hållet. Detta begrepp passar således mycket 

väl in på det samverkansprojekt (LAN-FK/ FAROS) som jag följde under mina 

tillämpade studier på arbetsförmedlingen. 

 

Kort historik kring samverkan och rehabilitering 
Samverkan mellan olika aktörer är absolut ingen ny företeelse. Redan så tidigt som på 

1950-talet hade man ifrån statligt håll tagit till sig att det fanns en problematik för den 

enskilde individen, med den uppdelning av de olika ansvarsområden som fanns. 

Utredningen; Socialförsäkring och rehabilitering, (1958) Man hade börjat inse att 

individen alltför lätt kunde komma i kläm mellan de myndigheter som var ämnade att 

arbeta för dennes rehabilitering.  

 

Utredningen; Socialförsäkring och rehabilitering, visade bl.a. på att myndigheterna i 

många fall var tvungna att samverka för att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt i 

en rehabilitering. Där konstaterades också att samverkan mellan myndigheter nog alltid 

hade existerat, men att detta inte berodde på något regelverk utan på att de enskilda 

handläggarna utarbetat egna lösningar på samverkan. Dessa egna samverkanslösningar 

mellan myndigheterna bestod ofta också bara så länge dessa handläggare fanns kvar på 

sina befattningar. Slutade handläggarna så upphörde ofta även det upparbetade 

samarbetet eller samverkan som tidigare upparbetats. 

 

Ett annat viktigt steg i utvecklingen mot bättre samverkan var när man ifrån regeringen 

sida tillsatte en rehabiliteringsutredning och som presenterade sitt betänkande i; Tidig 

och samordnad rehabilitering (1988). I deras betänkande pekade man starkt på vad 

snabbare rehabiliteringsinsatser och effektivare samverkan mellan myndigheterna kunde 

innebära för rehabiliteringsprocessens genomförande. Detta betänkande har sedermera 

legat som en grund för de förändringar som därefter tagits inom rehabiliteringsområdet. 

Flertalet av dessa förslag genomfördes också fr.o.m. i januari 1992. Därefter har flera på 

varandra utredningar gjorts och som pekat på vikten av att kunna hitta bra 

samverkansformer, som t.ex. SOU 1996:113.  

 

Insikten om vikten att samverka inom rehabiliteringsområdet ledde emellertid så 

småningom till förnyade synsätt på det förändringsarbete som slutligen skulle gynna 
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den enskilde individen. De vinster och förbättringar som skulle kunna åstadkommas, 

passade också mycket väl in i den nya arbetslinjens inriktning (Marklund,1995). 

Arbetslinjen som bl.a. innebar att så många som möjligt av de som uppbar passiva 

kontantutbetalningar, som de med t.ex. sjukbidrag och sjukpenning, åter igen skulle 

kunna slussas ut på arbetsmarknaden. Detta skulle bl.a. ske med ökade kontakter med 

arbetsplatsen och bättre och snabbare rehabiliteringsinsatser.  

Sent omsider kom Regeringens proposition 2002/03:132 Finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet; (2002). En proposition som innebar att huvudmännen inom 

rehabiliteringsområdet skulle få ökade möjligheter att frivilligt samverka i en finansiell 

konstellation under arbetsnamnet Samordningsförbundet. Genomförandet ägde rum vid 

årsskiftet 2004/2005.  

 

Samverkan, egenskaper och faktorer 
När det handlar om samverkan inom rehabiliteringsområdet så är de allra flesta 

samstämmiga om det finns många faktorer som påverkar den. (Danemark och Kullberg, 

1999) tar de upp dessa faktorer enligt nedan med att nämna såväl hämmande och 

främjande faktorer, samt vilka de huvudsaklika vinsterna med samverkan är. 

 

Främjande faktorer för samverkan 

• Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt 

• Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt sätt 

• Verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus 

• Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheten är 

samordnade 

• Att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall samverka 

• Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda organisationer är 

involverade i 

• Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs 

• Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal 

• Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning föreligger 

(Danemark och Kullberg, 1999, s. 56) 
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Hämmande faktorer för samverkan 

• Vagt formulerade mål 

• Olika kunskapstraditioner och professionella mål 

• Olika ekonomiska intressen 

• Skilda organisatoriska strukturer 

• Oklar ansvarsfördelning 

• Asymmetrisk relation mellan de samverkande 

• Skild etisk praxis 

• Dålig samordning 

• Hög personalomsättning 

• Stor arbetsbelastning 

(Danemark och Kullberg, 1999, s. 55) 

 

Vinster med samverkan  

• Ökad livskvalitet för individen 

• Individuell rehabilitering med realistiska mål 

• Ökad professionalitet 

• Ökat intresse för långsiktiga lösningar och långsiktigt resultat 

• Fördjupning av den egna kompetensen och överblick av andras  

• Främjar kreativitet och utveckling av nya arbetsmetoder vad gäller åtgärder och 

insatser 

• Rehabiliteringsprocessen kommer igång snabbare 

• Större träffsäkerhet med insatserna 

• Svårare för individen att ”spela ut” myndigheterna mot varandra 

• Bättre ”timing” och matchning av olika insatser. Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt medför 

att insatserna kan stödja och förstärka varandra 

• Övergångs/överlämningstiderna, ”glappen”, minskar 

• Besparingar till följd av effektivare resursutnyttjande ; mer för varje skattekrona 

(SOU 1996:85, s. 53) 

(Danemark och Kullberg, 1999, s. 53) 

Här finns alltså en mängd faktorer som enligt (Danemark och Kullberg, 1999) på olika sätt 

påverkar eller kan påverka hur samverkansprocessen avlöper. Även om det finns en hel del 

hämmande faktorer så står det ändå rätt klart att samverkan är något positivt i de allra flesta 
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fall för individen, men kan som ovan redan nämnts även betyda mycket positivt för de 

medverkande organisationerna. Ofta är det då i fråga om snabbare flöde, bättre nyttjande 

av resurser, mer ekonomiskt och sist men inte minst viktigt, ett bättre resultat gentemot 

individen. 

 
Myndigheters samverkan enligt lag 
 

primärvården  
I Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3 § Om Landstingets ansvar kan vi bl.a. läsa att 

Landstinget även får träffa överenskommelse med kommun, 

Försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för 

landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en 

effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget skall bidra till 

finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan.  

 
Försäkringskassan 
I Lag (1962:381) om allmän försäkring Åttonde avdelningen Bestämmelser om 

rehabilitering 22 kap. 5 § Om rehabilitering och rehabiliteringsersättning, kan vi läsa.  

”Försäkringskassan skall, om den försäkrade medger det, i arbetet med 

rehabiliteringen samverka med hans eller hennes arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt 

arbetsmarknadsmyndigheterna och andra myndigheter som kan vara 

berörda.” 

 

Arbetsförmedlingen 

I förordning (2000:628) 2 b § om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten kan vi läsa 

AMS skall samverka med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och 

Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga 

resurser inom rehabiliteringsområdet.  

 
 
Begreppsdefinitioner 
 

Rehabilitering 

Termen rehabilitering beskrivs på följande sätt i några olika forum. 
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Rehabilitering, ett återställande av förlorad funktion. Rehabilitering omfattar 
medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder, med inriktning 
på att hjälpa sjuka eller skadade att återvinna bästa möjliga 
funktionsförmåga och ge förutsättningar för ett normalt liv. 
(Nationalencyklopedin, 2006, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_ 
id = 291897) 

 

Redan i förarbetena till 1992 års rehabiliteringsreform angavs liknande betydelser av 

termen rehabilitering.  

Med rehabilitering avses i denna lag en sammanhängande process som 
syftar till att återge den som drabbats av sjukdom eller annan nedsättning av 
den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, bästa möjliga 
funktionsförmåga och förutsättningar att leva ett självständigt liv. (SOU 
1988:41:54) 

 
 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

I Förordning (2000:628) 11 § om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, sägs det  

Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär att den som är i behov av särskilt 
stöd erbjuds utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande 
insatser. 

 

Även Försäkringskassan har en definition av vad de anser är  arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 

 Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas stöd och de åtgärder som du 
behöver för att återfå eller behålla din arbetsförmåga, ex. arbetsträning eller 
utbildning för att kunna återgå till ditt gamla arbete eller få ett annat 
lämpligt arbete. Insatserna riktas till sjukskrivna med arbetsgivare och till 
sjukskrivna som är arbetslösa. Dessa åtgärder ansvarar arbetsgivare, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt för. (Försäkrings-
kassans informationsblad om rehabilitering, 2006, s. 1) 

 
Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att den som drabbats av sjukdom ska få 

tillbaka sin arbetsförmåga och sina förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. 

(Eklund, Lidwall & Marklund, 2005). 

 

En något annan version av termen ges av (Günzel, 2003),där han skriver att det med 

arbetslivsinriktad rehabilitering avses, åtgärder som syftar till att en individ återvänder 

till arbetslivet efter att under en begränsad tid varit arbetsoförmögen. Han beskriver 

även de positiva effekterna som det kan leda till för både den enskilde människan och 

för samhället.  
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Problemformulering 
Utifrån ovanstående inledning till ämnet var min ambition att i första hand undersöka 

om alla medaktörerna i undersökningen, upplevde att det verkligen fanns brister i 

samverkan mellan varandra och vad dessa i så fall kunde bestå av. 

 
 
SYFTE 
Att undersöka olika rehabiliteringsaktörers upplevelser av samverkan inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

 
Målgruppsdefinition  

Tre sjukskrivande läkare inom primärvården, tre handläggare på arbetsförmedlingen 

och tre handläggare på försäkringskassan, som alla arbetar med samverkan inom x 

kommun.  

 

 

METOD 
 
Urval 
Intervjupersonerna hade samtliga varit delaktiga i en samverkan mellan de olika 

aktörerna inom x kommun. Denna samverkan hade hos respondenterna pågått under 

minst ett år, så att respondenterna på så sätt haft möjlighet att tillgodogjort sig 

nödvändiga erfarenheter. Detta med vikten att bara verkligen ta med relevanta personer 

stärks även av (Repstad, 1999). För att ändå fånga in så mycket information som möjligt 

under denna begränsade undersökning, valde jag att intervjua tre representanter ifrån 

varje aktör, eftersom möjligheten då sannolikt ökade att fånga ett brett perspektiv, utan 

att ändå göra undersökningen för stor. Detta innebar tre handläggare ifrån 

försäkringskassan, tre handläggare ifrån arbetsförmedlingen och tre läkare inom 

primärvården. Samtliga respondenter var ifrån samma kommun. 

 

Urvalet av organisationer grundades på ett antagande av vilka som mest frekvent 

samverkar kring den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Hur upplevde egentligen de 

här organisationernas medarbetare samverkansformerna runt rehabiliteringen? Hade de 

en likartad syn på den eller fanns det skillnader i upplevelserna? Utifrån ett antal 

intervjuer med medarbetare inom de här tre olika organisationerna, så kunde jag 
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förhoppningsvis nå en ökad förståelse och kanske avfärda eller bekräfta den bild som 

handläggarna på arbetsförmedlingen målat upp. Min tanke var att med öppna intervjuer 

visa på de nyckelområden som de själva tagit upp som viktigast för en bra fungerande 

samverkan. 

 

Själva urvalet gjordes på lite olika sätt. Min egen förförståelse hade sagt mig att läkarna 

förmodligen skulle bli de svåraste av aktörerna att få intervjua, detta främst med tanke 

på den tidsbrist jag själv upplevt att de har och med den begränsade tid jag själv hade. 

Eftersom jag förväntade mig dessa svårigheter, att över huvud taget få med några av de 

läkare som arbetar inom primärvården i kommunen, tog jag kontakt med en 

primärvårdschef som nyligen hade avslutat sin anställning. Jag förklarade mitt ärende 

och fick då tre namn av honom, som han menade skulle ge ett så brett perspektiv som 

möjligt. Jag kontaktade dessa tre läkare och de tackade ja till att ställa upp på var sin 

intervju. Att fånga ett så stort spektrum som möjligt är viktigt säger Repstad (1999). 

 

När det gällde försäkringskassan och arbetsförmedlingen inhämtade jag först tillstånd 

av de lokala cheferna för dessa myndigheter. Jag fick sedan ett antal namn av dessa 

chefer som stämde in på de kriterier (se ovan) jag ställt upp. Det visade sig att det inte 

fanns så många fler än tre handläggare på varje myndighet som passade in på mina 

önskemål. Utifrån detta faktum, vart det då heller inte så svårt att välja ut mina 

respondenter. Samtliga tillfrågades och tackade ja till att medverka i intervjuerna.   

 
Alla intervjupersonerna fanns belägna inom samma kommun (x) Jag valde att bara 

samla in information ifrån rehabiliteringshandläggare inom försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen som arbetat under minst ett år med rehabiliteringsfrågor och haft 

kontakter med sjukskrivande läkare. När det gäller läkarna begränsade jag mig till 

sjukskrivande läkare inom primärvården i kommunen, därför att de ofta representerar 

kontakten mot de övriga myndighetsaktörerna i min undersökning. För att inte det ska 

bli en för stor betungande arbetsinsats begränsade jag också antalet respondenter till tre 

personer ifrån varje organisation. Det är viktigt att klargöra varför man valt ut de 

intervjupersoner som ska ingå och varför andra inte vart aktuella i undersökningen 

(Olsson & Sörensen, 2002). 
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Design  

Jag har begagnat mig av en kvalitativ metod, som kan härledas till ett induktivt 

arbetssätt, i vilken jag först uppmärksammade en företeelse, som i sin tur ledde fram till 

ett antagande. Utifrån det antagandet skulle jag i min undersökning, försöka se om detta 

stämde med respondenternas egna upplevelser, eller som (Rienecker och Stray 

Jörgensen, 2004) beskriver, om man kan gå från de speciella till det generella. Min 

metod att analysera de data som framkommit, bestod av en innehållsanalys i två steg 

utifrån den hermeneutiska spiralen. (Olsson & Sörensen, 2002) Beskriver att förståelsen 

ökar vid varje genomläsning och att så småningom framträder olika nyckelområden 

eller teman ur detta. Steg ett var att analysera intervjuerna var för sig, medan steg två 

var en analys av alla intervjuerna tillsammans, så att de olika nyckelområdena kunde 

utkristalliseras. Utifrån analysens konklusioner fördes sedan min resultatdiskussion och 

mina försök till slutledningar.    

 

Jag har genomfört personliga intervjuer med de utvalda respondenterna. Jag använde 

mig av en intervjuguide med relativt öppna men ändå halvstrukturella frågeställningar, 

detta för att de då kunde komma att förändras allt efter intervjuerna genomfördes för att 

om möjligen förbättra utfallet. Jag använde mig också av dessa frågeställningar för att 

om möjligt fånga mina respondenters egna verkliga upplevelser om sin yrkesroll när det 

gäller samverkan med andra aktörer. Jag tror att det skulle ha varit betydligt svårare att 

fånga respondenternas egentliga inställning i någon annan form än via personliga 

intervjuer. Ofta når man dessutom en djupare dimension i intervju än med t.ex. enkäter 

(Repstad, 1999). Jag har därför valt att hålla mig till den kvalitativa ansatsen.  

 

Jag har arbetat utifrån en intervjuguide (bilaga1), med ett så öppet förhållningssätt som 

möjligt. Med detta menar jag att jag inte har velat gå in och styra i intervjuerna för 

mycket, utan jag återförde bara respondenterna till problemställningen om och när detta 

behövdes. Jag använde mig av en intervjuguide därför att mitt syfte var att alla 

respondenter skulle få möta samma relevanta teman, men ändå utan att leda innehållet 

under intervjun för mycket (Jacobsen, 1993). Vidare använde jag mig av en bandspelare 

vid intervjuerna, men även en diktafon som reserv ifall något skulle krångla med 

bandspelaren. Samtidigt antecknade jag också ned några rader till stöd för mig. Det jag 

försökte fokusera mina anteckningar på, var om det fanns något speciellt hos 

respondenterna som denne inte framförde verbalt.   
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Etiska överväganden 
Först togs en muntlig kontakt med de tilltänkta respondenterna. Där informerades de om 

min undersökning och tillfrågades därefter om de möjligtvis kunde tänka sig att 

frivilligt medverka i den. Innan intervjun fick de dessutom ett informationsbrev (bilaga 

2), där jag berättade om hur, var och när intervjun skulle genomföras. Brevet innehöll 

även information angående sekretess, konfidensialitet och anonymitet. Det gällde i en så 

begränsad undersökning på en så liten ort att jag verkligen lyckades avidentifiera mina 

respondenter. Att även behandla alla likadant och på ett rättvist var också något som jag 

hela tiden strävade efter. Något som också (Olsson och Sörensen, 2002) tagit fasta på, 

detta med att förhålla sig professionell gentemot sina respondenter. Jag är även 

medveten om min förförståelse i mina pågående, men även historiska kontakter med 

arbetsförmedlingen, (arbetat deltid sedan mars 2006)  

Datainsamling 

Steg 1 

Efter varje genomförd intervju, lyssnades bandet igenom ett flertal gånger och först 

därefter skrev jag ned min sammanställning, av det som jag upplevde mest relevant för 

mina frågeställningar. Viktiga citat noterades noggrant. Sammanställningen jämfördes 

så en sista gång med mina övriga anteckningar och genom att lyssna igenom bandet en 

sista gång. Detta är en metod som inte behöver innebära en ordagrann nedskrivning av 

varje ord, utan ska istället bidra till att fånga det mest bärande i intervjun (Thompsson, 

2002). Denna sammanställning återförde jag sedan till varje respondent för deras 

godkännande. Flertalet hade inga kommentarer, men det fanns respondenter som 

ändrade några få saker. Det handlade mest om små faktafel utifrån min förståelse av 

bandupptagningarna. 

 

Steg 2 

Först när samtliga intervjuer var genomförda, godkända av respondenterna själva och 

sammanställda, gjorde jag den slutliga analysen utifrån min problemställning. Här kom 

jag med fördel att använda den matris för innehållsanalys, vi tillskansat oss i vår 

utbildning, (Graneheim och Lundmans, 2003) i vilken jag först identifierade adekvata 

nyckelområden, letade upp lämpliga citat och kondenserade sedan dessa. Därefter 

skapade jag väl lämpade teman till detta, för att slutligen sammanfatta hela analysen i 

passande konklusioner. Dessa tas upp i den kommande resultatdiskussionen. 
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Nyckelord 

Samverkan, Cooperative Behavior  samarbete,   

Arbetslivsinriktad  rehabilitering, Vocational Rehabilitation 

Källsökning 

Jag har i första hand använt mig av nyckelorden (se ovan), enskilt eller tillsammans. 

Detta har jag gjort för att försöka inhämta så mycket relevant information som möjligt 

om samverkan mellan olika organisationer och dess för och nackdelar. De verktyg jag 

använt är Mittuniversitetets bibliotek, dess ämnesresurser, samt Internets sökmotorer. 

Där har jag sökt i olika databaser efter både böcker, rapporter och artiklar. Jag har noga 

granskat och gjort ett urval av de som verkat mest intressanta för min undersökning. Jag 

har precis som (Rienecker & Stray Jorgensen, 2004) upplyst om, inriktat mig på få men 

bra källor och som belyser den kunskap som jag velat komplettera med.  

 

 
RESULTATANALYS  

 
Utifrån mina åtta intervjuer har jag fått fram en mängd resultat, som jag efter analys och 

tolkning begränsat till det som jag upplevt mest relevant för syftet med undersökningen. 

Denna innehållsanalys med tolkning presenteras som bilaga 3 och gäller alltså de mest 

bärande nyckelområden som jag redan kunnat urskilja under den grundläggande steg1-

analysen. Utifrån denna innehållsanalys har jag slutligen analyserat och tolkat fram 

nedanstående resultat. 

 
De resultat som nedan presenteras anser jag vara de som relaterade bäst till mitt syfte. 

Jag presenterar mina resultat med de bärande delarna som rubriker och de olika 

professionerna (aktörerna) som underrubriker. Detta som ett verktyg för att ytterligare 

underlätta läsningen. Under varje huvudrubrik finns också en kort resultatanalys.  

 

Respondenternas upplevelser av samverkan  

Ett av dessa var svaren på min fråga om hur de upplevde att samverkan mellan dem 

fungerade idag. Flertalet hade den klara uppfattningen om att samverkan i stort, betydde 

något positivt för dem. Även om det finns och har funnits brister, så övervägde 

fördelarna med att ha en samverkan runt de enskilda ärendena.  
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Läkarna 

En av läkarna sade bl.a. ”Den stora vinsten med det här tycker jag är att alla vet vad 

som är sagt, man för ett gemensamt protokoll, alla är överens om hur vi ska jobba, det 

blir struktur.”  En annan läkare menade likaledes att, ”det är lovvärt att samtliga sitter 

och får idéer av varandra.”  

Försäkringskassetjänstemännen 
En av de senare anställda på försäkringskassan fyller i med att poängtera att denne fått 

en positiv bild av samverkan och att det är ett bra sätt att komma fram, så att det blir ett 

resultat för individen. Den andra försäkringskasseanställda är med på ungefär samma 

resonemang när denne menar, att även om de inte får tumma på regler så försöker de 

ändå tillsammans få tillstånd en så bra lösning som möjligt för individen. ”Det känns 

inspirerande och roligt.” 

Arbetsförmedlarna 
En kommentar som kommer ifrån en av de anställda på arbetsförmedlingen, säger bl.a. 

annat att det ”viktiga är mötet och att alla inblandade är med, för att alla ska få en så bra 

bild som möjligt av vad det handlar om och dessutom samtidigt.” Denne säger också att, 

”jag tycker att det här är jätteroligt och jättespännande att få träffa mycket människor 

och få ta del av den här processen och faktiskt få se människor lyckas.” 

 

Samverkan förr och nu 

De allra flesta respondenter nämner även i sina respektive intervjuer att det fungerar allt 

bättre med samverkan jämfört med tidigare.  

 
Arbetsförmedlarna 
En av arbetsförmedlarna säger,” Det som är jättebra, det är att samverkan fungerar idag 

och det gör det mycket mer nu än någonsin tidigare.”   

Läkarna 
En ur läkarkåren har i sort sett samma mening, när denne säger sig idag allt oftare 

uppleva, nöjdare patienter, tidigare kunde det gå flera månader, kanske längre innan 

patienten fångades upp på ett effektivt sätt. 
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Försäkringskassetjänstemännen 

En av de anställda på försäkringskassan menar också att i det stora hela så fungerar 

samverkan allt bättre, för att de nu kan prata med varandra. De har inte alltid samma 

uppfattningar, men att de ändå försöker vara prestigelösa.  

 

Skeptiska respondenter 

Några av respondenterna med de allra längsta anställningstiderna, anser dock att detta 

med samverkan inte förändrat sig på något dramatiskt sätt.  

Arbetsförmedlare 
En av arbetsförmedlarna säger, ”jag tycker inte det är någon större skillnad” och 

fortsätter med att förklara att det i ett tidigare skede funnits en speciell avdelning inom 

arbetsförmedlingen,(AMI) som enbart sysslade med rehabilitering. Det kanske t.o.m. 

fanns ännu mer resurser då och med det så syftar arbetsförmedlaren på mitten av 1990-

talet.  

Läkare 
Även en av läkarna har en liknande uppfattning, men lägger i stället fokus på slutet på 

1980-talet, då det enligt denne fortfarande fanns så gott om pengar att socialförsäkrings-

nämnden t.o.m. kunde godkänna en förtidspensionering fast att han som läkare i sitt 

intyg formulerat sig att personen mycket väl kunde återgå till arbete. ”Nu är det precis 

tvärtom,” menar han och syftar på att fler och fler intyg underkänns.  

Samtidigt håller de båda respondenterna ovan ändå med om att utvecklingen av olika 

metoder och organisationer ändå gör att det skett förbättringar. 

 

Framtida hot mot samverkan  

Här råder också en rätt så stark enighet om vilka faktorer som man fruktar ska infrias 

eller i alla fall inte förändras till något bättre. Det som är tydligast är hotet om att 

samhällsutvecklingen och ekonomin inte nämnvärt skulle komma att förändras eller 

t.o.m. försämras. Med ett befolkningsunderlag som fortsättningsvis minskar, samt att 

antalet arbetsplatser blev färre med en allt mer krympande arbetsmarknad, torde det i 

slutänden bli ännu svårare att rehabilitera ut människorna i jobb igen.  
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Försäkringskassetjänstemännen 

Så här kommenterade en av de anställda på försäkringskassan hoten mot samverkan. 

”Jag skulle tro att det blir färre människor som kommer ifråga för de insatserna och de 

kommer nog att då vara i ännu sämre skick och med ännu sämre möjligheter att komma 

ut i några arbeten.”  

Läkarna 
En av läkarna fortsätter på samma dystra tema, ”om det över huvud taget kommer att 

finna några arbeten att rehabilitera till i framtiden, eftersom vi får räkna med att denna 

ort kommer att avfolkas istället för att befolkas.”  

Arbetsförmedlarna 

En av arbetsförmedlarna samtycker angående hotbilden, när han uttrycker, ”Rent 

politiska penndrag som gör att förutsättningarna blir svårare.” Då hänvisar denne till 

sina egna upplevelser av det ofta svänger fort i de politiska beslut som styr deras 

myndighetsutövande. 

 

Begrepp och termer 

Detta med begrepp eller termers betydelse för de olika professionerna är efter vad jag 

kunnat se i mina intervjusvar ett av de ämnen som har hög prioritet på dagordningen, då 

utav i första hand handläggarna på försäkringskassan och arbetsförmedlingen. De 

efterlyste en ökad samförståelse för de begrepp eller termer som de olika professionerna 

använder sig av i deras gemensamma samverkan, men allra helst önskade de 

åstadkomma en helt samlad kollektiv verktygslåda. De termer och begrepp som flera av 

respondenterna ifrågasatte, var bl.a. arbetsförmåga, arbetsförmögen, arbetsoförmögen 

och anställningsbarhet. Nästa viktiga steg var möjligheten att få lägga ansvaret av 

bedömningen av dessa termer och begrepp på rätt instans, alltså där professionen finns. 

Arbetsförmedlarna 

Alla arbetsförmedlarna vill mer eller mindre i klartext se en identifiering och 

samkörning av de termer och begrepp som används. Det skulle enligt dessa väsentligt 

underlätta all kommunicering mellan parterna och där ingår givetvis även den enskilde 

individen. En av dem säger att denne skulle vilja analysera begreppet arbetsförmåga. 

Att de inte ser på begreppet på samma sätt gör att de inte kan arbeta effektivt 

tillsammans. Denne fortsätter och involverar även då begreppet anställningsbarhet, att 
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det behövs en debatt och ett forum för att reda ut dessa, så att de alla professionerna vet 

vad de pratar om En av de andra säger, ”Läkarna ska jobba med det dom är utbildade 

till, bedömning av arbetsförmåga ska ligga på försäkringskassan och framförallt 

arbetsförmedlingen.”  

Försäkringskassetjänstemännen 
Båda handläggarna på försäkringskassan har en liknade uppfattning som 

arbetsförmedlarna när det gällde begrepp och termer. De vill med andra ord se ett 

samförstånd mellan yrkeskårerna. Den ena av dem betonar vinsten av att komma 

närmare varandra, för då får man en ökad förståelse för varandras professioner. Ett sätt 

att göra detta på är genom ”att skapa en gemensam begreppsbild” Den andra 

handläggaren menar att vi t.ex. säger arbetsoförmögen och arbetsförmögen när 

arbetsförmedlingen istället säger anställningsbar. Det här är ofta uppe till diskussion och 

handläggarna efterlyser en enighet när det gäller dessa termer. 

Läkarna 
Ingen av de tre läkarna betonar direkt begreppen som något som borde åtgärdas, men 

implicit så kommer det fram. Åtminstone två av dem står också bakom ett ytterligare 

förtydligande av ansvarsfrågan när det gäller bedömningar. 

En av de säger t.ex. ”Det man bör tänka på är att strikt hålla sig till den medicinska 

biten och överlämna rehabiliteringen i övrigt till de andra aktörerna.” Denne fortsätter 

med orden, ”håller vi oss till våra olika professioner fungerar detta i allmänhet bra” 

 

Läkarnas intyg eller utlåtande  

Läkarintygen eller de utlåtande som läkarna skriver inom samverkan, har som mål att 

förbättra eller klargöra en individs grundförutsättningar för sin rehabilitering är en 

faktor som flertalet av respondenterna kommenterat. Läkarna själva, syftar mest på att 

det ställs allt högre krav på utformningen, som i sin tur orsakar svårigheter för 

patienterna, men någon tillstår också att de inte alltid är så duktiga på att formulera sig. 

Arbetsförmedlarna menar i huvudsak att det kan vara svårt att över huvud taget skapa 

kontakt så att de kan få de intyg de vill ha. Handläggarna på försäkringskassan menar 

att de alltför ofta måste begära in kompletterade uppgifter av läkarna och en av dem 

tycker att det kan vara svårt att få kontakt med läkarna ibland. 
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Läkarna 

I första hand beskriver läkarna att deras intyg allt oftare ifrågasätts. En av de säger, 

”Den vanligaste kommunikationen med försäkringskassan, det är att dom frågar och 

säger att det här intyget inte duger, att det står för lite i det och då får dom mina 

journalanteckningar.” Denne fortsätter med att beskriva att det ibland tar så lång tid med 

att skriva bra intyg, att det kan gå ut över de andra som behöver hjälp. Det har även 

blivit en allt hårdare bedömning ifrån både försäkringskassan och försäkringsläkaren.  

 

Den andre läkaren håller med om att fler och fler intyg ifrågasätts och denne förmodar 

att det har att göra med ekonomiska bakomvarande skäl. 

Den tredje läkaren är av i stort sett samma uppfattning när han säger, ”de intyg som vi 

skriver är till 90 % adekvata och de finns ju för att stödja patienten”, men han säger 

också att det finns doktorer som är dåliga på att formulera sig på ett bra och nog tydlig 

sätt.  

 
Arbetsförmedlarna 
Här är två av dessa överens om att det ofta kan vara svårt att få kontakt med läkarna. En 

av handläggarna dem menar att sjukvården är svårast att nå. Att få tid med läkare och att 

få med dom i den här samverkan är knepigast och har egentligen varit svårast hela tiden 

”Att spontant få till möten är inte lätt med sjukvården.” Det som också ofta är problemet 

menar denne handläggare är att de medicinska underlagen är för bristfälligt utförda, att 

läkaren inte varit tydlig nog och att underlagen ofta är för gamla. Den andra 

handläggaren håller med i stort om att underlagen ofta kan vara bristfälliga och att 

kontakten mellan vård och arbetsförmedling kunde vara bättre.  

 

Den tredje handläggaren lägger inte någon större vikt på själva kontaktsvårigheterna, 

utan menar att det gäller att skapa ett förtroende mellan de båda parterna. Däremot 

håller denne med om att de medicinska underlagen skulle kunna vara bättre, därför att 

de är viktiga grundförutsättningar, innan de kan sätta igång med någon form av 

arbetsprövning, detta för att inte göra mer skada än nytta. ”Det som behöver förbättras 

när det gäller läkarkontakten är att när man får in ett läkarutlåtande, så är det bra gjort, 

jag ska ha någon nytta av läkarunderlaget.” 
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Försäkringskassetjänstemännen 

En av handläggarna kommenterar kontakten mot vården som ett problem, medan den 

andra handläggaren inte tycker att det är något större problem idag. Denna handläggare 

kommenterar detta på följande sätt, ”Läkarna är det inget större problem med, får vi 

bara kontakt med dom, så tycker jag att vi har ett bra samarbete.” Båda håller med om 

de ofta får begära in kompletteringar av de intyg och underlag som ska styrka en 

sjukskrivning.  

En av de säger, ”Vi begär ofta in kompletteringar av läkarintygen, jag vet inte om de 

tycker att vi är petiga, men de vet ju varför vi behöver de här uppgifterna.”  Den andra 

fyller i med som ett förtydligande, ”Vi har egentligen inte fått hårdare riktlinjer, utan det 

är bara vi som inte följt dom lika bra som vi måste göra idag.” 

 

Organisation och samverkan  

Om de huvudsakliga samverkansparterna kunde få arbeta under samma organisation, 

kunde sitta under samma tak och tilldelade en gemensam budget så skulle det underlätta 

avsevärt för samverkansarbetet i stort. Det är både arbetsförmedlarna och 

försäkringskassetjänstemännen helt överens om. Däremot är det inget som läkarna i 

första hand önskar se som någon viktig förbättring av rehabiliteringsarbetet.  

Försäkringskassetjänstemännen 
En av de önskar att det skulle finnas en plats här på orten där det skulle finnas läkare, 

sjukgymnast, arbetsterapeut i en kombination med de själva och ett 

funktionsutredningshus, där de olika bedömningarna kunde göras i samförstånd. En 

plats för reella arbetsuppgifter. Den andra handläggaren kommer med liknande förslag. 

”Det vore ju absolut lysande om vi kunde ha alla professioner under samma tak.” Denne 

fortsätter att beskriva fördelarna, att detta skulle göra att det blev ett bättre flöde och ett 

gemensamt mål för varje ärende. Det skulle även vara en form att kvalitetssäkra hela 

rehabiliteringsprocessen. 

Arbetsförmedlarna 

Även arbetsförmedlarna efterlyser det gemensamma arbetssättet. En av de tre 

respondenterna säger med eftertryck att man skulle kunna få ut jättemänga fördelar om 

de bara fick sitta  tillsammans. ”Med samma paraply så tror jag att vi skulle kunna hitta 

både fiffigare och snabbare lösningar.” Allt för mycket tid går till det egna 
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revirtänkandet och handläggaren skulle även vilja slippa detta med egna budgetar. Då 

kommer vi att kunna se till helheten för den person det gäller. ”Om vi slår ihop alla 

kompetenser och kunskaper som finns, så tror jag att vi skulle kunna åstadkomma ett 

bra resultat. En annan tycker liknande saker. ”Jag skulle vilja ha en mycket tätare 

kontakt med sjukvården, egentligen skulle vi lägga allting under samma tak, för då 

kommer vi ifrån det där om vem som ska betala.” Samma respondent går ytterligare ett 

steg när han efterlyser en separat rehabiliteringsmyndighet. ”Det är idag spritt på för 

många aktörer, som försöker trycka bort ärenden från sin budget. Det är stackars 

människor som blir drabbade.”   

 

Även den tredje respondenten instämmer, men har en liten annan lösning. Denne anser 

att det skulle behövas ett gemensamt forum där de kunde ta del av varandras arbete, ta 

fram gemensamma arbetsmodeller och utbyta erfarenheter. Denna respondent säger 

bl.a. ”Jag skulle vilja ha hit alla behandlande läkare att göra en vecka här på 

arbetsförmedlingen tillsammans med LAN-FK-teamet, utbildning av varandra i 

varandras verksamhet, det tror jag skulle vara bra.” 

 

Läkarna 
Ingen av läkarna tar upp detta med gemensam organisation. 

 

Försäkringsläkarens roll 

Under denna rubrik gömmer sig i först hand samtliga läkares upplevelser, men det finns 

också ifrågasättanden utav arbetsförmedlare och ifrån försäkringskassetjänstemännen. 

Det som i första hand ifrågasätts är försäkringsläkaren roll som den viktiga oberoende 

och ej direkt förhandlingsbara länken i rehabiliteringsprocessen.   

Läkarna 
En av respondenterna, ”En stor brist, det är att det inte går att kommunicera med 

försäkringskassans försäkringsläkare.” Respondenten tar sedan upp ett exempel där 

denne själv försökt att kontakta försäkringsläkaren i ett ärende, för att försöka bringa 

klarhet i det, men fick som svar att de inte fick diskutera enskilda fall. Är det att ha 

patienten i centrum? Denne fortsätter,” Fler och fler patienter kommer i kläm och mår 

dåligt.” Denne känner sig även  ibland direkt påhoppad. Den andre av respondenterna 

upplever att det inte alls finns någon samverkan mellan läkare och försäkringsläkaren 
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och det uppstår lätt frustration hos samtliga doktorer. ”Hans syfte är ju att friskskriva 

folk, det finns ingen relevans i vissa fall.” Respondenten fortsätter,” Vi arbetar ifrån 

olika ståndpunkter, alla beslut baseras inte på saklig grund, utan på deras uppgift att få 

ut folk i arbete, en del kommer i kläm.” 

 

Den sista läkaren håller med om det mesta när denne säger, ”försäkringskassan och 

försäkringsläkaren säger ofta att det inte finns några objektiva skäl till den här 

sjukskrivningen, det är för många sådana ärenden tycker jag.”  Läkaren anser med detta 

att det har blivit en allt hårdare bedömning ifrån både försäkringskassan och 

försäkringsläkaren.  Denne har ändå en annan liten vinkling när denne menar att de nu 

för tiden egentligen bara lämnar förslag, ”Intygen är ju sådana, vi lämnar förslag och 

andra beslutar.” 

Arbetsförmedlarna 
Det är inte lika välmarkerat ifrån arbetsförmedlarnas sida, men en av de menar att det är 

ett problem när försäkringsläkaren inte verkar ta del av deras utredningar, utan stirrar 

sig blind på den medicinsk biten och att hans ord också oftast väger tyngst. En av de 

andra respondenterna ifrågasätter ändå detta lite mer omfattande i ordalag som. 

”Försäkringsläkare kan gå in och göra bedömningar som jag ibland kan fundera över, 

enligt boken kan det nog vara så, men det är faktiskt människor vi jobbar med.”  

Respondenten fortsätter, ”Man bedömer egentligen inte individen utan bedömer vad en 

annan läkare skrivit och det kan drabba en tredje person, det tycker inte jag är ett 

rättssäkert system.”  Respondenten igen, ”Inte nog med att du måste ha en duktig läkare 

medicinskt, denne måste vara duktig på att skriva och formulera sig också. Detta ska 

inte drabba den enskilde patienten, det tycker jag  är en jättestor svaghet.” 

Försäkringskassetjänstemännen 
Den respondent som i någon mån uttrycker något i frågan tar upp saken ur en något 

annan vinkling. Handläggaren tycker inte alltid bedömningen blir rättvis utifrån de 

uppgifter som finns, förutom de rent medicinska underlagen. Handläggaren brukar 

därför skicka med övriga underlag finns för att om möjligt belysa ärendet på ett annat 

sätt. 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

 
Eftersom jag använde mig av enskilda intervjuer kan man alltid ställa sig frågan om jag 

fått ett annorlunda och bättre resultat på något annat sätt för undersökningen. Under mitt 

arbete med projektplanen spekulerade jag nämligen om att i stället för unika intervjuer 

samla de olika yrkeskårerna var för sig, till tre olika fokusgrupper. Det känns ändå som 

om jag har gjort rätt val i detta fall. Det kan vara svårt att förutse och kanske bibehålla 

en balans mellan de olika respondenterna i en fokusgrupp, något som Jacobsen (1993), 

håller med om.   

 

Kriterierna bakom urvalet och tillvägagångssättet av respondenterna hade jag verkligen 

försökt att förutse innan genomförandet, men det visade sig nästan vara ett onödigt 

arbete när det åtminstone gällde försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Dessa 

kriterier uppfylldes i stort sett bara av de respondenter som slutligen ingick. När det 

gällde läkarna så fick jag ta del av saklig information om vilka av dem som 

representerade ett så brett perspektiv som möjligt. Detta visade sig stämma rätt så bra 

när jag sammanfattade intervjuerna.  

 

Att välja relativt öppna eller halvstrukturerade frågeställningar kändes helt rätt i 

sammanhanget. Jag behövde bara ibland styra tillbaka respondenterna till det som var 

relevant, utan att jag upplevde det som om jag tog ifrån dem deras kreativitet. Ändå 

hade jag på detta sätt säkerställt att alla fick svara på samma teman, en viktig detalj 

påpekar (Jacobsen, 1993). 

 

Utifrån dessa fakta kan man förstås ställa sig frågan, om min metod var den mest 

relevanta för att spegla dagens rehabiliteringsprocesser i allmänhet på det lokala planet. 

Det är svårt att svara på, men jag tror att sannolikheten är stor för att så är fallet.  

 
Resultatdiskussion 
 
Mitt upplägg av resultatdiskussionen är att utifrån den slutliga innehållsanalysen, 

diskutera den gentemot de relevanta källor som jag funnit och utifrån detta försöka dra 
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några försiktiga slutsatser. Andra mindre iakttagelser av respondenterna kommer också 

att diskuteras under delar av resultatdiskussionen.  

 
Upplevelsen av samverkan  
Det som i början var min ingång till ämnet var att försöka problematisera den bild som 

målades upp under mina tillämpade studier på arbetsförmedlingen, där läkarna belystes 

som det största enskilda hindret för en bra samverkan. Nu när respondenter ifrån 

läkarkår, arbetsförmedling och försäkringskassa fått skildra deras upplevelser av 

samverkan, ser ansvarsbördan ut att vara mer påtagligt spridd på samtliga aktörer inom 

undersökningen. Andra utomstående aktörer får också ta en del av kritiken.  

 
Jag börjar med att lyfta fram den positiva delen av deras upplevelser. I stort sett alla 

respondenter är överens om att samverkan mellan deras organisationer behövs, för att på 

så sätt öka möjligheterna för ett bättre och snabbare rehabiliteringsarbete. Det känns 

som en bra grund att stå på, eftersom flertalet av respondenterna ändå inte är helt nöjda 

med hur den fungerar. Att samverkan är bra, särskilt om förutsättningar gör det möjligt 

att utveckla den, finns det mycket stöd för i litteraturen som t.ex. i Socialstyrelsens 

rapport  (Instrument för att mäta rehabilitering i samverkan, 2001), är brukarna helt på 

det klara, med att samverkan egentligen borde vara självklart när flera organisationer är 

inblandade. Ur en annan rapport ifrån socialstyrelsen (Vad tycker personalen om 

samverkan, 2000) är även de olika handläggarna i stor omfattning positiv till samverkan 

och har redan uppnått en mängd bra resultat genom den. Detta är något som samtliga 

respondenter samtycker till. Samverkan är bra, särskilt om den tillåts att fungera på ett 

effektivt sätt. 

 
Kvalitetssäkrad samverkan  
En riktigt intressant notering i min undersökning är att det från några av respondenterna 

återkommer ett begrepp jag inte uppmärksammat så ofta i de andra källorna, även om 

det ändå kanske är det begrepp som de söker ibland. Det är begreppet kvalitetssäkring, i 

andemeningen gentemot en klient, när samverkan verkligen fungerar. En av de 

försäkringskasseanställda säger. ”Samverkan, tycker jag, är ett sätt att komma snabbare 

fram, man får ett bättre flöde och att det blir ett bra resultat för den försäkrade och alla 

får samma information samtidigt, det är en form av att kvalitetssäkra.” Jag tror att det är 

precis samma sak som när (Lindqvist, 2000) skriver om bättre och snabbare utredningar 
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när kommunikationen verkligen fungerar och när (Danemark och Kullberg, 1999) 

nämner en ökad professionalism, som en av vinsterna med bra fungerande samverkan. 

Jag tycker att begreppet kvalitetssäkring är ett utomordentligt bra begrepp, som säger 

mycket om och ger en helhetsbild över hela rehabiliteringsprocessen. Begreppet 

involverar också samtliga aktörer, den enskilde och de olika aktiviteterna som ingår. 

 
Organisationsförändringar  
Något annat positivt för en bra samverkan och som flertalet av respondenterna i stort är 

överens om, skulle vara om det fanns en möjlighet till att genomföra en stor 

organisationsförändring. Denna skulle då bestå av att på något sätt försöka att samla 

resurserna på ett och samma ställe för att på så kunna utnyttja dessa på ett effektivare 

sätt. Handläggarna på försäkringskassan och arbetsförmedlingen är i stort sett eniga i 

saken. Det är bara läkarna som inte direkt tagit upp problemet, men jag kunde under 

intervjuerna ändå förstå, att även de verkligen skulle vilja förbättra och förenkla 

kommunikationen mellan aktörerna. Ur Försäkringskassans rapport (Läkares arbete med 

Sjukskrivning, 2005) kan vi se att läkarna själva i allmänhet vill utveckla kontakten 

mellan aktörerna, dock inte heller där uttalat om att finnas under samma organisation.  

 

Däremot skulle det nog förmodligen inte vara så enkelt att bara lägga om rodret och 

samla all kunskap under samma paraplyorganisation. (Danemark och Kullberg, 1999) 

håller med om att det vore smidigare om besluten centraliserades, men eftersom 

organisationerna fortfarande inte är centraliserade idag, så är det nog ingen bra lösning. 

Det kan i sin tur bero på en inbyggd tröghet i dessa statliga verk. I Social-styrelsens 

rapport, (Identifiering av hinder och framgångsfaktorer för samverkan, 2000, s. 22) 

finns mera teorier runt detta när de menar att ”I ett myndighetsperspektiv finns 

uppfattningen att aktörerna ska hålla fast vid etablerade strukturer och förändra dem.” 

Då förutsätter jag att de menar att förändringarna hellre ska ske inom än utanför 

myndigheterna, så det helhetstänkande som respondenterna eftersöker är nog inte så 

enkla att genomföra omkring våra strukturerade myndigheter. 

 

Denna organisatoriska tröghet är som jag ser det resultatet av ett alltför långvarigt och 

segregerat myndighetsutövande, men kanske även på en viss brist av stödjande lagar 

och förordningar ifrån beslutsfattarna. Många olika samverkansprojekt har genomförts, 

men få har getts tillfälle att verkställas fullt ut efter projekttidens utgång. Om man 
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kunde bortse ifrån alla dessa organisatoriska problem som en sådan förändring skulle 

medföra, är jag själv helt övertygad om att mina respondenters önskemål, står för en 

smidigare och bättre samverkan för individen, med andra ord en kvalitetssäkring.     

 
Begrepp, termer och arbetsformer 
Inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen finns en mängd olika begrepp och 

arbetsformer. Här finns sådana begrepp som arbetsoförmögen, anställningsbarhet och 

arbetsförmåga, etc. men också olika former av mätinstrument, undersökningar och mål. 

Flertalet av mina tillfrågade respondenter hävdade att denna myriad av olika begrepp, 

termer och arbetsformer bara är förvirrande och ställer till bekymmer både för dem men 

också för den enskilde individen. Många av respondenterna saknar en gemensam 

arbetsmodell där alla verktyg och instrument skulle vara samordnade, så att mera kraft 

kunde läggas på själva rehabiliteringsarbetet. Detta trots att alla individer är olika och 

förmodligen kräver olika insatser.  

 

I litteraturen finns relativt rikligt nedtecknad kritik mot organisationernas olika 

begreppsbilder och arbetsformer, som idag utgör ett hot mot en bra fungerande 

samverkan. (Lindqvist, 2000) skriver att centrala begrepp som t.ex. arbetsförmåga och 

arbetsprövning, inte definieras på samma sätt av olika myndigheter. Han förklarar detta 

med att när försäkringskassan bedömer arbetsförmåga utifrån de funktionshinder som 

finns, så mäter arbetsförmedlingen arbetsförmågan relaterat till de arbeten som finns att 

tillgå. I Socialstyrelsens rapport (Identifiering av hinder och framgångsfaktorer för 

samverkan, 2000) får vi än mera stöd för detta, då de tar upp de olika begrepps-

förstålelserna som ett av de grundläggande systemhindren för samverkan.  

 

Samma oklarhet gäller även undersökningarna som de olika myndigheterna ansvarar 

för, när det gäller att producera rättvisande underlag. Dessa underlag som ska ligga till 

grund för objektiva beslut i varje ärende, men som kanske inte bedöms som riktigt 

tillförlitliga av de andra parterna som ingår i samverkan. (Grape, 2001) beskriver sådana 

erfarenheter när han framställer olikheterna mellan hur försäkringskassan och 

arbetsmarknadsmyndigheterna ser på samma undersökning. Jag har samma uppfattning 

om denna problematik, men tack vare olika samverkansformer som t.ex. LAN/FK och 

FAROS, förväntar jag mig en ökad kvalitet inom detta område. Min stora förhoppning 

ligger i att myndigheterna själva kommer att kunna se de fördelar som en samordning 
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av resurserna för med sig och steg för steg närma sig varandra. Fördelar som kan bestå 

av minskade passiva utbetalningar, bättre utnyttjade resurser och sist men absolut inte 

minst viktigt, en mera kvalitetssäkrad modell för det enskilda ärendet  

 

Läkarintyg och underlag  
Ett återkommande problem för läkarkåren, de andra aktörerna och inte minst för den 

enskilde människan, är vad det skrivna intyget eller underlaget får för följdverkan. 

Enligt (Edlund, 2001) så är det vanligt att långtidssjukskrivna känner sig missnöjda med 

behandling och intyg ifrån läkarna. 

  

Försäkringskassan har egentligen inte fått ett strängare förhållningssätt när det gäller 

sjukpenningrätten, utan bara en uppmaning att följa sitt regelverk på ett tydligare sätt. 

Detta beskriver en av försäkringskassetjänstemännen för mig under sin intervju. Det 

handlar alltså inte om några regelförändringar som gjort denna fråga så aktuell, utan det 

handlar nog istället mer om tillämpningen av dessa. Jag upplever att dessa 

nyckelområden också tillhör de viktigaste som respondenterna tog upp under sina 

intervjuer.  

 

Samtliga läkare uttalade sig väldigt bekymmersamt när det gällde ifrågasättandet av 

deras arbete med sjukskrivningar och diagnoser som inte är nog relevanta för en 

sjukskrivning. De upplever ett ifrågasättande av kompetensen när försäkringskassan 

återremitterar deras intyg eller underlag som undermåliga eller otydliga. Någon av 

läkarna känner sig t.o.m. ”påhoppade” av försäkringsläkaren som de dessutom inte får 

eller kan ta någon direktkontakt med. En av läkarna redogjorde för ett ärende, där han 

inte kunde förstå varför hans patients sjukskrivning inte godkänts efter flera 

återremisser av sjukintyget. Han försökte då personligen ta en direktkontakt med 

försäkringsläkaren, för att bringa klarhet i vad han ytterligare kunde förbättra. Han 

nekades redan vid dörren med orden, ”vi får inte diskutera enskilda ärenden.” Läkaren 

ifrågasatte starkt detta faktum och menade hur ska vi då kunna reda ut saker som inte är 

nog tydliga. Läkaren ansåg med detta att patientsäkerheten inte alls var godtagbar.      

 

Man kan mycket väl förstå den frustration som de kan känna i det läget, men samtidigt 

säger en av läkarna att det också ibland slarvas med intygen. Undermåliga eller alldeles 

för gamla intyg är något som också respondenterna på arbetsförmedlingen och 
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försäkringskassan håller med om det finns för många av. I Karolinska Institutets rapport 

Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning, 

(2005) har de funnit tre olika bakomvarande orsaker, ledning, kunskap och samverkan. 

Med ledningsproblem menar de att det inom landstingen saknas en kvalitetssäkring runt 

förfarandet med intygen. När det gäller kunskap avses bl.a. brister i vetenskaplig 

kunskap om vissa diagnosgrupper, samt hur en optimal hantering av patienternas 

sjukskrivningskonsekvenser kan se ut. Med samverkansproblemen avses precis det som 

jag fått fram i min undersökning, att det finns svårigheter när det gäller kommunikation 

mellan läkare och försäkringsläkare, samt i bland även emellan de andra aktörerna och 

läkarna. I Sveriges Kommuners och Landstings rapport Tidiga insatser i samverkan, 

(2005) har de bl.a. ett förslag som skulle kunna leda till förbättringar. Det vore att införa 

särskilda sjukskrivningskommittéer som ett forum för utbyte av information och 

diskussioner kring sjukskrivningsfrågor. Det känns absolut som om det skulle kunna 

vara en framkomlig väg, men då bör dessa kommittéer även ha med representanter ifrån 

de övriga aktörerna, för att få en övergripande bild av situationen.  Någon form av 

kvalitetssäkring bör absolut tas fram när det gäller intyg och underlag, i första hand för 

den enskilde individens säkerhet. 

 
Försäkringsläkarens roll  
Detta för mig in på nästa del av detta problemområde och det handlar om 

försäkringsläkarens roll. Flera av respondenterna pekade på problemområdet men någon 

av dem var desto mer uttrycksfull i sin övertygelse. Respondenten menade att dagens 

rehabiliteringsprocess inte innehåller ett alla gånger rättssäkert system för den enskilde.  

 

För det första tycker denne att det inte kan vara ett bra system där en läkares arbete ska 

bedömas av en annan läkare. Eftersom läkare också bara är människor så är det alltså 

först upp till om den sjukskrivande läkaren har förmågan att skriva så pass bra intyg att 

detta godkänns av försäkringsläkaren. Nästa del är då hur försäkringsläkaren utan att 

träffa personen det gäller, tolkar det intyg denne får och slutligen så ska någon på 

försäkringskassan besluta om ärendet. Denne menar också att socialförsäkringsnämnden 

arbete bör ifrågasättas, eftersom de inte heller någonsin träffar de personer som de tar 

ställning till. Summan av detta blir att patienten befinner sig i något slags 

ingenmansland, där andras insatser spelar en allt för stor roll.  
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Det fanns inte många bra källor där ämnet rättsäkerhet kommer in, även om det finns 

många som anknyter till individens svaga ställning. I en studie av (Ulrika Hellquist, 

2003, s.11) om rättssäkerhet vid rehabilitering, kan vi ta del av följande. ”Att besluten 

skall vara etiskt godtagbara innebär att de bör vara korrekta, rimliga och rättvisa. Är 

besluten inte rimliga och rättvisa, trots att de formella rättssäkerhetskraven är uppfyllda, 

kan besluten ändå inte anses vara rättssäkra.” Även statskontorets rapport, Förnyad 

Arbetslivsinriktad rehabilitering, (2005) tar upp problemet och menar att det via bl.a. 

förbättrade strukturer och tydligare ansvarsområden ska lösa problemet. Dessvärre så är 

fortfarande då individen i händerna på ett personligt tyckande. Ett annat förslag de har 

för att förbättra rättsäkerheten är att flera handläggare tillsammans ska besluta i varje 

ärende. Detta förslag tilltalar mig och kan mycket väl vara ett konstruktivt sätt att nå en 

ökad kvalitet. Vidare anser jag i lika hög grad som flertalet av respondenterna att det 

måste till rejäla regeländringar och en utveckling av samverkansarbetet. Ett samarbete 

mellan aktörerna och inte som i dagsläget, där några aktörer tar beslut om ärenden som 

andra har arbetat fram underlagen till.  

 

 

Negativa framtida riskfaktorer 
Riskfaktorer är något som vi absolut inte bör ignorera, utan det är något vi måste vara 

medvetna om i framtidens samverkansarbete inom rehabiliteringen. Respondenterna ser 

här flera stora problem, som på sikt kan hota eller försvåra rehabiliteringsprocessen. I en 

alltmer krympande arbetsmarknad, med ett åtföljande befolkningsunderlag som sviktar, 

minskar förmodligen även på sikt antalet arbetsplatser där återrehabiliterade kan passa 

in. Ett annat hot handlar om rent politiska beslut som skulle kunna ändra bilden radikalt 

för aktörerna. Redan nu så arbetar försäkringskassans personal med många fler 

arbetsuppgifter än de hinner med och mina respondenter därifrån känner att de skulle 

göra ett bättre arbete om de bara hade förutsättningar till detta. Ytterligare försämringar 

skulle kunna betyda drastiska försämringar. 

 

 När det gäller hoten om en krympande arbetsmarknad och alla konsekvenser som följer 

med i dess fotspår skriver (Lindqvist, 2000 ) att arbetslivet har blivit alltmer pressande, 

av nedläggningar och personalinskränkningar. Det är naturligtvis svårt sia om 

framtidens arbetsmarknad, men det finns nog både bra och dåliga förutsättningar. Vi 

fortsätter förmodligen att tappa befolkningsmässigt, men det kommer även att behöva 
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ersättas en mängd arbetare, när 40-talisterna försvinner. (Danemark och Kullberg, 1999) 

ser i sina faktorer som hämmar samverkan detta med en alltför stor arbetsbelastning för 

de medverkande aktörerna som ett av de hindren för en bra samverkan. Här vill jag 

påstå att det ligger mycket vunnet om de som idag arbetar med att tillhandahålla tjänster 

inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, kunde få de förutsättningar som behövdes 

för att verkligen kunna utföra ett bra samverkansarbete. Det skulle förmodligen vara en 

mycket viktig del i en kvalitetssäkrare process för varje enskild individ. 

 

Avslutande reflektion 
Väl vid uppsatsens viktiga slutpunkt, där det gäller att sammanfoga ihop den inhämtade 

empirin med min egen analys och tolkning, så kan jag inte göra annat än att känna mig 

speciellt engagerad när det gäller några av konklusionerna. Undersökningen skulle ju 

försöka klargöra hur de olika aktörerna upplevde sin samverkan med varandra. Den 

började med problemställningen, att läkarkåren inom x kommun mer eller mindre 

ensam skulle stå bakom merparten av de faktorer, som bidrog till att deras samverkan 

inte fungerade fullt ut. Undersökningen har visat att det visst ligger en hel del i detta, 

men att det också är långt ifrån hela sanningen.  

 

Sverige har alltid varit något av ett föregångsland och som verkligen engagerat med ett 

stort ansvar för alla dess individer. Det sociala skyddsnätet har länge betraktats som 

kanske t.o.m. lite för stabilt och ansvarskännande, för att på ett önskvärt sätt helt kunna 

undvika ett passivt utnyttjande. Det skyddsnätet känns nu i stället som om det har börjat 

svikta ordenligt. Min undersökning visar med tydlighet, trots liten omfattning, på vissa 

brister i den samverkan, som i första hand kan drabba den enskilde människan på ett 

icke rättssäkert sätt. Ovanför den enskildes huvud pågår alltför ofta en otillräcklig 

kommunikation mellan aktörerna och att det kan innebära omfattande hinder mot en bra 

samverkan. Den som ändå drabbas mest av detta är självklart den enskilde individen. 

 

Läkarna har en mycket speciell nyckelroll i min undersökning. Deras kompetens ansätts 

också ifrån samtliga samverkansaktörer i undersökningen. I första hand så upplever 

både arbetsförmedlarna och försäkringskassetjänstemännen att läkarna inte sköter sina 

åtaganden på för dem ett optimalt sätt. Läkarna upplever i sin tur att de andra aktörerna 

kanske börjat bli lite för ifrågasättande ibland, även om det finns en viss förståelse. Å 

andra sidan så har även läkarna stora kommunikationsproblem med försäkringsläkarna, 
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som på en ytterligare nivå ifrågasätter deras kompetens. För att motverka detta så vill 

handläggarna på arbetsförmedlingen och försäkringskassan gärna sätta alla aktörer 

under samma tak, medan läkarna inte anger detta som någon direkt lösning för en bättre 

samverkan.  

 

Läkarna vill då hellre istället försöka ge sig på att förändra regelsystemet för att om 

möjligt omintetgöra försäkringsläkarens roll som avgörande och oberoende läkarinstans. 

Längst upp i hierarkin sitter ändå det sista oberoende organet, socialförsäkringsnämnden 

och som är den helt avgörande instansen. Nämnden som har till uppgift att ta ställning 

till de underlag som försäkringskassetjänstemannen lämnat in, samt underlagen ifrån 

försäkringsläkaren. Försäkringsläkaren har då bedömt en läkare, som i sin tur kanske 

inte förmått att skriva ett så pass bra intyg till handläggarna på försäkringskassan eller 

arbetsförmedlingen, att de kunnat få till ett bra nog kvalitetssäkert underlag inför 

socialförsäkringsnämndens beslut.   

 

Hela processen handlar om den enskilde individen. Han eller hon ska alltså mitt i all 

denna kommunikationsproblematik, helt och fullt ändå kunna lita på att dennes ärende 

sköts på ett så professionellt sätt att det är att räkna som kvalitetssäkrat och rättssäkert! 

 

Detta system tycker jag är ohållbart. Förändra befintliga organisationer eller konstruera 

en helt ny organisation som sätter människan i rätt fokus. Då först kanske vi kan prata 

om kvalitetssäker och rättssäker behandling av de personer som ofta redan är 

försvagade av sjukdom eller annat och inte orkar kämpa mot systemet. Vi måste hjälpas 

åt att lyfta upp den här speciellt viktiga frågan och förändra den. Låt oss försöka 

påverka dagens rehabiliteringsprocess, till en process där de som beslutar om en 

människas framtid också fått tagit del av vem denne person egentligen är i sin helhet 

och som inte bara ser till några av dennes delar. 

 

Jag tror att det bästa tillvägagångssättet till förändringar är att hela tiden, på alla 

tänkbara sätt, påvisa de olika problem som dyker upp i rehabiliteringsarbetet. Genom att 

skriva den här uppsatsen har jag kanske visat på ett av dem. 
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BILAGA 1 

Frågeställningar 
 

En klargörande bakgrund 

Du arbetar med rehabiliteringsärenden i samverkan med övriga aktörer? 
(Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Läkare inom primärvården) Jag är i första hand 
ute efter i hur du själv upplever denna samverkan fungerar och ur ett individperspektiv. 
 

 

Frågeställningar   

1. Hur länge har du arbetat med den här typen av samverkan och hur var den uppbyggd då 
du började? 
 

2. Kan du utifrån din egen ”horisont”, ge en kort beskrivning på hur den ”normala” 
ärendegången av ett klientfall går till idag,? Ta gärna ett konkret exempel.  
 

3. Utifrån ovanstående fråga, beskriv hur du upplever att samverkan i den här typen av 
ärenden fungerar? 

o Vad är det som du upplever fungerar bra respektive dåligt? 
  Ta gärna konkreta ex.  

 
4.  Hur upplever du din egen roll i samverkansprocessen? Bra / mindre bra 

5. Hur upplever du de andra aktörernas insatser i allmänhet? Bra / mindre bra 

6. Upplever du i dagsläget, att det finns något som på ett enkelt sätt kan förändras eller 
förbättras till fördel för de klienter ni samverkar kring? I så fall, kan du beskriva detta? 
Vem har ansvaret? 
 

7. Anta att du skulle få bestämma om hur er samverkan skulle vara uppbyggd och hur den 
skulle fungera. Hur skulle den då kunna se ut ? 
 

8. Hur upplever du att framtidens samverkan kommer att se ut? 
1. Möjligheter 
2. Hot 

 
9. Något övrigt som du vill tillägga? 
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BILAGA 2 

Informationsbrev   
 
Hej xxxxxx ! Du som nu får ta del av det här informationsbrevet är en av de personer 
som jag redan kontaktat och fått möjlighet att intervjua. Meningen med informationen 
är att ge en kortfattad beskrivning av varför den görs och hur den ska gå till.  
 

Jag heter Bill Ring och studerar på Mittuniversitet i Östersund/Sundsvall. Jag läser sista 

terminen på det Rehabiliteringsvetenskapliga programmet och ska nu skriva min C-

uppsats. Det ämne jag valt är att ur ett lokalt perspektiv titta på hur de olika 

huvudaktörerna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Primärvården upplever att 

samverkan mellan dessa aktörer fungerar idag. Detta vill jag studera med hjälp av 

personliga intervjuer av några som arbetar inom varje yrkeskår och i någon slags 

samverkan med de andra aktörerna.  

 

Jag har inte personligen valt ut några namn utan du som kommer ifråga uppfyller vissa 

kriterier för att passa in i min undersökning. Dessa är förutom att du samverkar med de 

andra aktörerna, även att du helst arbetat ett längre tag med liknande uppgifter. Detta för 

att du då ska ha hunnit skaffa dig erfarenheter av hur samverkan upplevs.  

 

Intervjun 

Vid intervjutillfället är det bara du och jag som medverkar. Du kommer att själv ha 

tillfälle att välja tid och plats för intervjun. Intervjutiden kan variera lite eftersom vi alla 

är olika, men ska försöka begränsas till max en timma. Frågorna kommer att vara av den 

s.k. öppna typen och begränsade till att beröra din upplevelse av hur du tycker att er 

samverkan fungerar. Du kommer att helt avidentifieras ifrån undersökningen. Med detta 

menar jag att det inte ska gå att känna igen vilka som ingått i min undersökning och än 

mindre vem som tyckt vad. Även orten kommer att avidentifieras och kommer att döpas 

om till x kommun i södra norrland.  

 

Efter intervjun kommer jag att sammanställa det du sagt i skrift. Detta kommer jag att 

återföra till dig för feedback, så att du då har möjlighet att ändra på något eller tillföra 

något. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och enbart visas för den 
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handledare som handleder mig på c-uppsatsen innan de godkänts av dig. Först därefter 

kommer jag använda det av dig godkända underlaget i c-uppsatsen. 

 

 

Utrustning 
Jag kommer att vilja använda mig av bandspelare och det av flera anledningar. Då kan 

jag mera koncentrera mig på att intervjun flyter på och så är det är ett betydligt snabbare 

sätt att intervjua någon. Dessutom missar man då inget väsentligt, som annars är risken 

då man bara för anteckningar. Banden kommer givetvis också att raderas så snart jag 

har analyserat dessa. Är det ändå så att du absolut inte vill ha med någon bandspelare så 

respekterar jag givetvis detta och för då istället anteckningar.  

 

Ev. Frågor 
Det kan säkert uppstå följdfrågor ifrån min sida, men även du kommer kanske på något 

som du glömde att förmedla, vill förtydliga, ändra på eller kanske du har frågor innan 

intervjun. Därför är det bra om jag kan få återkomma till dig likaväl som du givetvis får 

göra till mig.  

Därför lämnar jag uppgifter nedan som du kan nå mig på.  

 

Bill Ring 

Tel: 0620-24114 

Mob: 070-2567339 

E-post: billan60@gmail.com 

 

Överenskommet  möte. 

 
Dat/Tid:.  Onsdag . kl.  
 
Plats   
 
 

 
 
Mvh. Bill 
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BILAGA 3    

 
Innehållsanalys 
För att ytterligare förtydliga min innehållsanalys vill jag förklara hur jag använt mig av 

den. Under rubriken nyckelområden finner man enligt min analys och tolkning, 

respondenternas viktigaste och mest bärande upplevelser av samverkan. Dessa områden får 

sedan stöd under nästa rubrik, meningsbärande citat och är direkta utdrag ifrån några av 

respondenternas intervjuer. Dessa citat har jag sedan sammanfattat under rubriken 

kondenserad form. Ur den kondenserade formen har jag formulerat ett huvudsakligt 

innehåll under rubriken tema. Under rubriken konklusioner finns slutligen, min 

sammanfattning eller slutledning av vad jag tolkat som respondenternas upplevelser av 

samverkan verkligen handlar om. T.ex. att när respondenterna pratar om samverkan som 

ett bra sätt att komma snabbare fram och åstadkomma ett bättre resultat för individen, är 

det med stor sannolikhet kvalitetssäkring de egentligen menar. 

 

 
Nyckelområde Meningsbärande citat Kondenserad 

form 
Tema Konklusion 

Hur upplevde 
respondenterna i 
stora drag sin 
samverkan 

” Samverkan, tycker jag, är ett sätt att 
komma snabbare fram, man får ett bättre 
flöde och att det blir ett bra resultat för den 
försäkrade och alla får samma information 
samtidigt” 

Samverkan är 
bra för 
individen 

Kvalitets-
säkrad 
samvekan 

Att samverka på 
ett bra sätt är en 
form av 
kvalitetssäkring för 
den enskilde 
individen 

Hur ser 
respondenterna 
på framtida hot 
mot en bra och 
allt mer 
utvecklad 
samverkan 

”Rent politiska penndrag som gör att 
förutsättningarna blir svårare.” 
 
”om det över huvud taget kommer att 
finna några arbeten att rehabilitera till i 
framtiden, eftersom vi får räkna med att 
denna ort kommer att avfolkas istället för 
att befolkas.” 
 

Sämre 
arbetsmarknad 
och osäkra 
politiska påbud 
i framtiden 
ligger i 
hotbilden för 
en bra 
samverkan 

Negativa 
framtida 
riskfaktorer  

Vi måste se upp 
med dessa 
riskfaktorer, som 
starkt kan påverka 
en bra och 
utvecklande 
samverkan 

Är de olika 
begrepp och 
arbetsmodeller 
som finns hos 
aktörerna en 
källa till oro mot 
en bra 
samverkan? 

Vi säger t.ex. arbetsförmögen och 
arbetsoförmögen medan AF säger 
anställningsbar. Det här dryftas ju nu och 
då och jag efterlyser en enighet när det 
gäller termerna. 
 
” Det skulle vara bra om vi hade haft en 
bra arbetsmodell” ”jag vilja analysera 
begreppet arbetsförmåga. Vi och FK ser på 
detta på två olika sätt och hur ska vi då 
kunna arbeta effektivt?” 
 

En samlad 
begrepps och 
arbetsmodell 
bör 
eftersträvas 

Gemen-
samma  
begrepp och 
arbetsformer  

Det skulle vara ett 
stort plus för alla 
ärenden inom 
samverkan, om 
aktörerna kunde 
enas om begrepp 
och 
arbetsmodeller. 
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Hur påverkar 
läkarens intyg 
och underlag 
arbetet i 
samverkan? 
 
 
 
 
 
 

”Det som kan vara problemet, som jag ser 
det, är att det är ett bristfälligt medicinskt 
underlag, kanske länge sedan man hade 
kontakt med läkare, som inte tydligt 
beskrivit vad som behövs i ärendet” 
 
”FK och försäkringsläkaren säger ofta att 
det inte finns några objektiva skäl till den 
här sjukskrivningen. ”Det är många sådana 
ärenden, för många tycker jag.” 

Intygen och 
underlagen  
innebär ofta 
problem för en 
bra samverkan 

 Intyg  och 
underlag 
ifrån läkarna 

Kunde läkarna 
förbättra dessa 
intyg och underlag 
skulle mycket vara 
vunnit för 
samverkan och den 
enskildes 
rehabilitering 
 

Upplevelsen av 
försäkrings-
läkarens arbete 
och roll i 
samverkan. 
 
 
 
 

”En stor brist, det är att det inte går att 
kommunicera med försäkringskassans 
försäkringsläkare.” 
 
”Det finns ingen samverkan mellan läkare 
och försäkringsläkaren.” 
 
”Man bedömer egentligen ju inte individen 
utan bedömer vad en annan läkare har 
skrivit, det drabbar tredje person och det 
tycker jag inte är ett rättssäkert system.” 
 

Dålig eller 
ingen alls 
kommunikatio
n med 
försäkrings-
läkaren är ofta 
ett problem för 
en bra 
samverkan 

Försäkrings-
läkarens roll,   

Flera aktörer 
efterlyser 
förändringar i 
försäkring-
släkarens 
regelsystem för en 
bättre samverkan, 
kommunikation 
och för den 
enskildes 
rättssäkerhet 

Skulle en 
gemensam 
organisation 
kunna vara en 
faktor för bra 
samverkan 
 

. ”Det vore ju absolut lysande om vi kunde 
ha alla professioner under samma tak.” 
 
”Jag skulle vilja ha en mycket tätare 
kontakt med sjukvården, egentligen skulle 
vi lägga allting under samma tak, för då 
kommer vi ifrån ,vem som ska betala.” 

En samordnad 
samverkan 
under samma 
paraply vore 
en bra sak för 
samverkan 

Organisation 
förändringar , 
behövs det?   

En enda 
organisation som 
sköter all 
rehabilitering vore 
en förutsättning för 
en bättre 
samverkan 
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