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Abstrakt 

Den 1:a juli 2008 trädde ändringar av svensk socialförsäkring i kraft, med följd att en 

rehabiliteringskedja infördes och att utförsäkringar av sjukskrivna kom att ske. Därefter 

gällande lagstiftning ålade Arbetsförmedlingen en större roll i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen, då både arbetslösa och anställda med sjukskrivning eller som 

utförsäkrats kom att hänvisas till Arbetsförmedlingen för hjälp och stöttning. Syftet med 

denna studie var att belysa arbetsförmedlares arbetssituation utifrån ovan nämnda 

aspekter. I studien gjordes kvalitativa djupintervjuer med sex arbetsförmedlare i 

Jämtland och Västernorrlands län, vid fyra olika intervjutillfällen under april 2010. 

Resultatet visade något oväntat att arbetsförmedlarna, trots massmedias många gånger 

negativa skildringar, upplevde trivsel i sitt arbete och att de regelbundna 

omorganisationerna utgjorde grunden till detta. Vidare upplevdes den studerade 

arbetssituationen inte vara mer speciell än efter andra omorganisationer även om arbetet 

inför mottagandet av de utförsäkrade skedde med kort varsel. Bland de studerade 

arbetsförmedlarna uppvisades en tro på att rehabiliteringskedjan på sikt ska kunna bidra 

till en minskning av antalet sjukskrivna, dock ansågs inte det nya 3-

månadersprogrammet Arbetslivsintroduktion räcka till för att stötta de utförsäkrade som 

i många fall varit borta från arbetsmarknaden under lång tid. 

Nyckelord: Arbetsförmedlingen, arbetslivsinriktad rehabilitering, förändringar i 

arbete, rehabiliteringskedja, sjukförsäkring, socialförsäkring 
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Tack också till Sven-Uno Marnetoft, docent i rehabiliteringsvetenskap och min 
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1. Introduktion 

År 2008 förändrades den svenska socialförsäkringen (Regeringens proposition [Prop.] 

2007/08:136). Möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning upphörde och en 

rehabiliteringskedja infördes med fasta tidsgränser i syfte att effektivisera 

sjukskrivningsprocessen (a.a.). Anledningen var att Sverige under lång tid haft ett högt 

sjuktal, det vill säga ett stort antal individer med ersättning i form av sjukpenning, något 

som både äventyrat välfärden och hälsan för den enskilde (Vahlne Westerhäll, Bergroth 

& Ekholm, 2009). Rehabiliteringskedjan innebar förändringar inom Arbetsförmedlingen 

[AF]. Utöver arbetslösa kom fortsättningsvis även långtidssjukskrivna och de som 

förlorat sjukpenning eller sjukersättning, så kallade utförsäkrade, att hänvisas till 

Arbetsförmedlingen för hjälp och stöttning. Detta medförde bland annat att ett nytt 

arbetsmarknadspolitiskt program vid namn Arbetslivsintroduktion [AI] infördes och 

startade den 1 januari 2010.  

Fackförbundet ST (Syrén, 2010) indikerade snart att många arbetsförmedlare tvivlade 

på att AF skulle komma att klara uppdraget att på avsedd tid förmedla jobb eller 

stödinsatser till de utförsäkrade. Många arbetsförmedlare ansåg sig även enligt ST:s 

rapport ha fått för lite information om vad rehabiliteringskedjan skulle innebära för det 

egna arbetet. Avsikten med föreliggande studie var att skapa förståelse för 

arbetsförmedlares arbetssituation under våren 2010 med utförsäkrade individer och 

utefter rehabiliteringskedjan. Genom intervjuer inhämtades kunskap kring de sex 

intervjuade arbetsförmedlarnas upplevelse av attityder från klienter, vilka resurser de 

ansåg sig besitta och sakna, hur samarbete med myndigheter och arbetsgivare upplevdes 

samt gällande rehabiliteringskedjan som lösning för att få fler långtidssjukskrivna 

tillbaka i arbete. Problemformuleringen löd; ”hur upplever arbetsförmedlare sin 

arbetssituation och sitt arbete med sjukskrivna och/eller utförsäkrade individer i och 

med införandet av rehabiliteringskedjan?” 

1.2 Rehabiliteringskedjans uppkomst och innehåll 

Den 19:e mars 2008 presenterades en regeringsproposition vid namn ”En reformerad 

sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete” (Prop. 2007/08:136). Denna skapades 

i syfte att ”effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna 

att återgå i arbete” (a.a., s.1). Bakgrunden låg i att en ökning av sjuktalet skedde i 

Sverige kring millennieskiftet (a.a.). Undersökningar har påvisat geografiska skillnader 

och att sjuktalet stiger ju längre norrut i landet man studerat det (Vahlne Westerhäll et 
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al., 2009). År 2002 började sjuktalet mattas av och en förklaring till detta var att 

sjukpenning i många fall byttes mot tidsbegränsad sjukersättning (Günzel, 2009). År 

2008 låg sjuktalet fortfarande högt i förhållande till andra länder (Prop. 2007/08:136) 

och Günzel (2009) har skrivit att det utöver de sjukskrivna som räknades till sjuktalet 

även fanns drygt en halv miljon svenskar med sjuk- eller aktivitetsersättning vid den 

aktuella tidpunkten. Cirka 50 000 personer, eller en halv årskull, beviljades årligen 

denna typ av ersättning under 2000-talets början och det har beskrivits som ”fullständigt 

orimligt av såväl mänskliga, sociala som ekonomiska grunder” (a.a., s.9) att låta detta 

fortgå. 

Socialförsäkringen i Sveriges har till uppgift att ge ekonomiskt skydd vid sjukdom, 

arbetsskada, ålderdom samt för barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning och 

administreras av Försäkringskassan [FK] (Försäkringskassan, 2008). För att granska 

socialförsäkringen och komma med förslag till förändringar tillsattes år 2004 

Socialförsäkringsutredningen (Prop. 2007/08:136). År 2006 kom utredningens 

slutbetänkande; ”Mera försäkring och mera arbete” (SOU 2006:86) som bland annat 

ansåg att svensk socialförsäkring var för ”mjuk” (a.a., s.52). Det menades att 

lagstiftningen inte fungerade som det var tänkt och att detta medfört ett rättsosäkert 

samhälle där slump och individuella omständigheter spelat en alltför stor roll. Även det 

motsatta ansågs, att gällande socialförsäkring var för hård i bemärkelsen att bara ett fåtal 

av de sjukskrivna var nöjda med det bemötande man fått men att desto fler upplevt 

misstänksamhet och nonchalans riktad mot sig. I slutbetänkandet presenterades förslag 

till åtgärder, ett av dessa var att i sjukskrivningsprocessen införa fasta 

tidsbegränsningar. 

I Departementspromemorian ”Införandet av en rehabiliteringskedja” (DS 2008:3) som 

presenterades ungefär samtidigt som tidigare nämnda regeringsproposition (Prop. 

2007/08:136), betonades att ”det är av största vikt att så många personer som möjligt 

kan försörja sig genom eget arbete, framför allt för deras eget välbefinnande, men även 

för att bibehålla välfärden” (DS 2008:3, s.29). Vidare hänvisades till statistik från FK 

som visat att tidiga insatser under en sjukskrivningsperiod medfört tidigare återgång i 

arbete (a.a.), något som även en studie av Marnetoft, Selander, Bergroth och Ekholm 

(2001) visat. Att betona vikten av möjligheter till försörjning genom arbete är att betona 

”principen om arbetslinjen” (Vahlne Westerhäll et al., 2009, s.47) som sedan mitten av 
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1900-talet inneburit en socialpolitisk syn på att varje individ ska sörja för egen 

försörjning. Detta dels för att bidra med skattintäkter till staten och trygga det svenska 

samhället, dels ges rätt till arbete för självkänslans, välbefinnandets och den sociala 

gemenskapens skull (a.a.). Utöver rehabiliteringskedjan föreslog regeringspropositionen 

även att sjukersättning enbart skulle beviljas individer vars arbetsförmåga bedömdes 

vara stadigvarande nedsatt och där försök till rehabilitering inte skulle generera i ökad 

arbetsförmåga (Prop. 2007/08:136). Möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning 

föreslogs upphöra och sjukpenningen som vid den tiden saknade bortre tidsbegränsning, 

föreslogs ges en sådan (a.a.). Den 1:a juli 2008 trädde ändringarna i kraft, främst i Lag 

(1962:381) om allmän försäkring. Lagändringarna innebar precis som 

Socialförsäkringsutredningens betänkande (SOU 2006:86), regeringens proposition 

(2007/08:136) och Departementspromemorian (DS 2008:3) förordat; att en 

rehabiliteringskedja upprättades och att möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning 

upphörde. 

Införandet av rehabiliteringskedjan innebar att tidsgränserna för rätten till sjukpenning 

kom att bedömmas olika beroende på var i sjukskrivningsprocessen individen befinner 

sig (Försäkringskassan 2010a; 2010b; Lag (1962:361) om allmän försäkring, 3:e kap, § 

7). Kedjan gäller endast fullt ut för den som är anställd och då gäller att första dagen i 

sjukskrivningsperioden liksom tidigare är en karensdag. Ingen ändring har heller skett 

mellan sjukskrivningsdag 2-14 då arbetsgivaren enligt Lag (1991:1047) om sjuklön 

utbetalar sådan. Därefter tar FK vid och gör en bedömning utifrån olika tidsaspekter. 

Mellan dag 15-90 arbetsförmågan sker detta gentemot den egna arbetsplatsen, 

sjukpenning betalas ut om den anställde anses oförmögen att utföra sitt vanliga eller ett 

tillfälligt anpassat arbete hos arbetsgivaren. Mellan dag 91-180 i sjukskrivningsperioden 

görs bedömningen utifrån om den anställde efter anpassning eller omplacering kan 

utföra arbete hos ordinarie arbetsgivare, sjukpenning betalas ut om så ej anses möjligt. 

Från och med dag 181 avgörs rätten till sjukpenning med avseende mot hela den 

reguljära arbetsmarknaden, oavsett arbetsgivare. Sjukpenning betalas endast ut till 

anställda sjukskrivna som inte anses kunna utföra något som helst på arbetsmarknaden 

förekommande arbete. Om den anställde är allvarligt sjuk eller i väntan på operation 

men därefter bedöms kunna återgå i ordinarie arbete, ges rätt till sjukpenning även efter 

dag 180. Totalt kan sjukpenning utbetalas för 364 dagar av en 450-dagarsperiod.  
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För egenföretagare bedöms arbetsförmågan gentemot det egna arbetet fram till dag 180 

och för arbetslösa sjukskriva görs bedömningen gentemot hela den reguljära 

arbetsmarknaden redan från första dag. Det bör nämnas att kortare 

sjukskrivningsperioder räknas samman om det gått mindre än 90 dagar mellan dem och 

att man vid allvarlig sjukdom kan ansöka om fortsatt sjukpenning, i vissa fall utan 

bortre tidsgräns. All ovan redovisad fakta kommer från FK:s informationsfoldrar 

(Försäkringskassan 2010a; 2010b) och lagstöd finns i Lag (1962:381) om allmän 

försäkring, 3:e kap. I samband med lagändringarna skapades övergångsregler och 

gällande tidsbegränsad sjukersättning innebar detta att denna typ av ersättning 

successivt försvinner och är helt borttagen vid utgången av december 2012 (Prop. 

2007/08:136). De individer som utefter ovan redovisade tidsaspekter ej bedöms 

berättigade till sjukpenning, eller som utförsäkrats, hänvisas till AF för stöd och hjälp i 

att få och behålla arbete.  

1.3 Arbetsförmedlingens uppdrag 

Redan i regeringspropositionen inför de lagändringar som ovan redovisats skrevs att 

”den nya rehabiliteringskedjan och slopandet av den tidsbegränsade sjukersättningen 

kommer enligt regeringens bedömning att leda till ett ökat resursbehov för 

Arbetsförmedlingen” (Prop. 2007/08:136, s.97). Framför allt kom kontakten med AF i 

och med lagändringarna att ske tidigare under sjukskrivningsperioden och fler än 

tidigare har kommit att beröras (a.a.). Förutom detta har AF liksom tidigare kvar 

ansvaret för arbetslivsinriktad rehabilitering av arbetslösa (Günzel, 2009). Från 

regeringens sida skrevs att berörda individer skulle komma att uppvisa stor variation i 

arbetsförmåga och först när förändringarna kommit till stånd bedömdes man kunna 

fastställa de typer av stöd från AF som skulle komma att behövas (Prop. 2007/08:136). 

I augusti 2009 gavs besked om att AF skulle få ett breddat uppdrag inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen (Arbetsförmedlingen 2010a). 40 000 personer 

bedömdes utförsäkras under år 2010 genom indragen sjukpenning eller sjukersättning 

och nästan en tredjedel av dessa skulle komma att beröras redan vid årsskiftet 2009-

2010. De flesta bedömdes vända sig till AF för fortsatt stöd och för att möta upp dessa 

individer skapades ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, AI. Syftet med detta var att 

hjälpa de utförsäkrade att identifiera resurser och förutsättningar för arbete (a.a.). Under 

hösten 2009 presenterade regeringen en proposition kallad ”Kompletterande 

förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i 
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arbete” (Prop. 2009/10:45), som ett komplement till ”En reformerad 

sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete” (Prop. 2007/08:136). I denna beskrevs 

AI som en kartläggning över individens resurser under högst tre månader, med tanken 

att de utförsäkrade därefter skulle kunna ta del av AF:s ordinarie insatser (a.a.). Ungefär 

samtidigt utkom FK (2009) med en rapport där man bedömde att cirka en tredjedel av 

de utförsäkrade skulle komma att återvända som nya sjukfall inom 180 dagar.  

Regeringen gav FK i uppdrag att med start i oktober 2009 informera de individer som 

skulle komma att beröras av utförsäkringen (Prop. 2009/10:45). Övergångsarbetet 

fortskred genom överlämningsmöten med individen, AF och FK (Arbetsförmedlingen, 

2010a). Under år 2009 rekryterade AF omkring 1300 nya medarbetare, i huvudsak för 

arbete i kärnverksamheten som arbetsförmedlare, specialist eller coach. Utöver det nya 

programmet AI finns sedan år 2003 även en samordnad organisation mellan AF och FK 

som kallas Samverkan och som finansieras av den sistnämnda (a.a.). Detta uppdrag 

riktar sig både till arbetslösa sjukskrivna, till personer med sjukersättning enligt tidigare 

lagstiftning och till anställda som omfattas av rehabiliteringskedjan. I programmet deltar 

individer i tolv månader och deltagandet är frivilligt. I både AI och Samverkan möter 

den enskilde en arbetsförmedlare med vilken en individuell plan skapas. Den som är 

inskriven i AI ersätts från FK med aktivitetsersättning (Arbetsförmedlingen 2010b) 

medan det vid inskrivning i Samverkan ska återstå minst sex månaders rätt till 

ersättning i form av sjukpenning eller sjukersättning (Arbetsförmedlingen, 2010a). 

Aktiviteter som kan ingå i programmen är motivationshöjande åtgärder och 

arbetsprövning eller praktik. Förutom arbetsförmedlaren finns även andra behjälpliga 

resurser inom AF att inkalla, så som arbetspsykologer, socialkonsulenter och 

arbetsterapeuter. Även hjälp från externa aktörer kan åberopas. Vidare finns möjligheter 

till anställning med någon form av ekonomiskt stöd till arbetsgivaren, antingen 

lönebidrag, offentligt skyddad anställning, utvecklingsanställning eller 

trygghetsanställning (a.a.). Inför omorganiseringen och uppstarten av AI uttryckte AF i 

en skrivelse till Socialdepartementet att ”eftersom det för de allra flesta handlar om en 

påtvingad och ofrivillig nyorientering på arbetsmarknaden kan man räkna med tämligen 

omfattande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering” (Arbetsförmedlingen 2009, 

s.3).  
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1.4 Teoretisk referensram 

Karasek och Theorell skapade för drygt trettio år sedan en teoretisk modell över 

relationen mellan yttre krav och möjligheterna till beslut och bemästring av dessa, 

kallad krav-kontrollmodellen (Theorell, 2003). Denna har sedan, via Johnsson, givits en 

stöddimension. Det har skrivits ”att kunna utöva kontroll över sitt liv innebär att man tar 

kommando över de flesta av sina vardagssituationer och då även över de flesta lite 

oväntade situationer som man kan ställas inför” (a.a., s.16). Modellen består av fyra 

dimensioner där det ideala är en avspänd situation med krav som upplevs vara lagom 

höga, med ett högt beslutsutrymme och en hög nivå av upplevd stöttning. En omvänd 

situation kallas iso-spänd och infinner sig då kraven upplevs höga medan både 

beslutsutrymmet och stödet upplevs vara lågt, detta tillstånd kan orsaka ohälsa (a.a.). 

Krav-kontrollmodellen har vida studerats och man fann i en litteraturstudie (Häusser, 

Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 2010) signifikans i så gott som alla välgjorda studier 

mellan 1997-2007. Detta mellan nivån av krav, kontroll och stöd kopplat till 

psykosocial hälsa, där den avspända dimensionen ledde till bäst hälsa. Vidare finns en 

teori kring arbetssituation som skapats av Aaron Antonovsky och som refererats i 

Trollestad (2003). Denna kallas KASAM och teorins slutsats är att ”känslan av 

sammanhang” (a.a., s.170) är vad som gör att vissa människor förblir friska trots stora 

påfrestningar. Situationen ska för bibehållen hälsa anses vara begriplig, hanterbar och 

meningsfullhet.  

1.5 Tidigare forskning 

Nyligen redovisade fackförbundet ST, för statligt anställda, en enkätundersökning som 

gjordes med handläggare på AF och FK i februari 2010 (Syrén, 2010). ST presenterade 

resultat som indikerade att nästan hälften av de drygt 2000 tillfrågade arbetsförmedlarna 

ansåg sig ha fått för lite information om vad lagändringarna med rehabiliteringskedjan 

kom att innebära för dem och deras arbete. På frågan ”tror du att Arbetsförmedlingen 

klarar uppdraget i introduktionsprogrammet, att förmedla jobb och/eller stödinsatser till 

alla långtidssjukskrivna inom avsedd tid?” var svaret nej från två tredjedelar av de 

tillfrågade (a.a., s.12). Drygt två tredjedelar av arbetsförmedlarna ansåg dessutom att de 

utförsäkrades behov av medicinsk rehabilitering inte varit tillfredsställt innan 

inskrivningen vid AF skedde och bara var tredje arbetsförmedlare ansåg att gällande 

regelverk anpassats utefter de individer som berörts. Många sade sig även vara osäkra 

på om reformen skulle komma att ge bättre stöd till långtidssjukskrivna än tidigare.  
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Selander et al. (2002) har i en studie sammanställt riskfaktorer för återgång i arbete efter 

rehabilitering vid nack- och ryggproblematik. I studien påvisades att rehabilitering 

oftare ledde till återgång i arbete för individer som levde i regioner med låg arbetslöshet 

och i städer. Vidare visade studiens resultat att individer som hade stor arbetsgivare, 

som arbetade i offentlig sektor och där god kommunikation mellan rehabiliteringsaktör, 

arbetsgivare och arbetstagare rådde, oftare återgick i arbete. En annan studie av 

desamma (Marnetoft et al. 2002) har betonat vikten av tidiga insatser och resultatet 

visade att individens chanser till återgång i arbete sjönk med fyra procent för varje 

månad utan aktiva rehabiliteringsåtgärder. 

Berglind (1995; 1997) har redogjort för ett byråkratiskt dilemma som för handläggare 

på AF och FK kan uppstå. Detta gäller dels deras handlingsutrymme gentemot 

regelverk, dels deras möjligheter och begränsningar till ett empatiskt förhållningssätt 

gentemot individerna de möter. Berglind ansåg att 1990-talets omvandling från reglerad 

detaljstyrning till ramlagar öppnade möjligheter för detta förhållningssätt där individen 

ges tid, lyssnas in och där man ser varje individ som ett eget och unikt ärende. En studie 

av Müssener, Festin, Upmark och Alexandersson (2008) visade vidare att 

långtidssjukskrivna ofta upplevde sig ha blivit positivt bemötta i kontakter med sjukvård 

och handläggare på FK. De studerade upplevde sig ha behandlats med respekt och blivit 

lyssnade på, däremot poängterade Müssener et al. att fler studier behövs för att utröna 

om detta bemötande haft någon effekt på återgång i arbete.  

Ett systematiskt samarbete mellan olika rehabiliteringsaktörer ledde enligt en studie av 

Kärrholm, Ekholm, Ekholm, Bergroth och Schüldt Ekholm (2008) till kortare 

sjukskrivningstider. Bland de 128 individer som i deras studie studerades sjönk antalet 

sjukdagar med i genomsnitt nästan sex dagar per månad över en 6-årsperiod. Melén 

(2009) har vidare hävdat att det samarbete som sker mellan AF och FK i Samverkan 

inte är att anse som fullgott då det ofta lett till arbete men med hjälp av lönebidrag eller 

annat stöd. Melén ansåg att rehabiliteringskedjan inneburit ett ställningstagande där 

enbart arbetsförmågan avgjort rätten till sjukpenning, trots att anställning i många fall 

varit en omöjlighet då arbetsmarknaden inte varit villig att betala för en begränsad 

förmåga till arbete. Han menade att det i en framgångsrik arbetslivsinriktad 

rehabilitering både bör skapas arbetsförmåga och anställningsbarhet. Melén han har 
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därför ansett att samhällsaspekten i socialförsäkringen bör effektiviseras för att 

rehabiliteringen ska kunna anses som fullgjord. 

1.5 Begreppsdefinitioner och förkortningar 

AF- Arbetsförmedlingen 

AI- Arbetslivsintroduktion, ett nystartat program inom Arbetsförmedlingen för att möta 

upp de utförsäkrade. 

AR - Arbetslivsinriktad rehabilitering. Ekholm och Schüldt Ekholm (2009) har 

presenterat flera definitioner som påminner om varandra där de menat att det kan vara 

svårt att skilja AR från den rent medicinska rehabiliteringen då inslag av den senaste 

karaktären många gånger även ingår i AR. De har hänvisat via Professor Anne 

Chamberlains till the British Society of Rehabilitation Medicine som menat att AR är 

en process där människor med funktionsnedsättningar på grund av sjukdom eller skada 

ges möjligheter till deltagande eller återgång i arbete eller annan meningsfull 

sysselsättning. Günzel (2009) har hänvisat till förarbeten inför gällande lagstiftning 

där AR sägs vara något som antingen innebär åtgärder på en arbetsplats beträffande 

arbetsinnehåll och arbetsorganisation och/eller åtgärder för den enskilde arbetstagaren 

och/eller för övriga på arbetsplatsen. Med AR menas i denna studie i huvudsak de 

individbaserade insatser som AF tillhandahåller för att öka individens möjligheter till 

att få och behålla arbete. 

FK – Försäkringskassan 

Rehabilitering - kommer ur ”re” som betyder åter och ”habilitas” som betyder 

lämplighet eller förmåga och är ”en process som syftar till att människor med 

funktionsnedsättningar ska uppnå och bibehålla bästa möjliga fysiska, intellektuella, 

psykiska eller sociala funktionsförmåga” (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant 

Sunnerhagen, 2006, s.11). Socialstyrelsen (2007) har i sin definition valt att se 

rehabilitering som insatser istället för som en process men innebörden är i stort sett 

densamma.  

Sjukersättning – den ersättning som efter bedömning kan berättigas den som ”troligen 

aldrig mer kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller 

funktionsnedsättning” (Försäkringskassan, 2010c). Denna typ av ersättning kunde 

tidigare tidbegränsas (Günzel, 2009) och kallades fram till 2003 för förtidspension. Se 

Lag (1962:381) om allmän försäkring, 7 kap för mer information.  



 

 

14 

 

Sjukpenning – den ersättning som från och med den 15:e dagen i påbörjad sjukskrivning 

kan berättigas individer efter bedömning från FK. Bedömningen görs utifrån olika 

tidsaspekter, se tidigare avsnitt om rehabiliteringskedjans uppkomst och innehåll 

och/eller i Lag (1962:381) om allmän försäkring, 3 kap 7§ för mer information. 

Sjuktal – ett mått på de ärenden med sjukpenning som vid en viss tid föreligger. 

Utförsäkrade – de människor som förlorat sin sjukpenning eller sjukersättning till följd 

av regeländringarna i sjukförsäkringen. Kan även benämnas individer, klienter, kunder 

eller människor beroende på citat och sammanhang. 
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2. Syfte 

Föreliggande studies syfte var att undersöka hur arbetsförmedlare upplevde sitt arbete 

med sjukskrivna och/eller utförsäkrade i och med införandet av rehabiliteringskedjan.  

Syftet opperationaliserades vidare ner till frågeställningar.  

2.2 Frågeställningar 

 Upplever arbetsförmedlare att deras arbete förändrats i och med införandet av 

rehabiliteringskedjan och är dessa förändringar i så fall till det bättre eller 

sämre?  

 Blev förändringarna i arbetet som arbetsförmedlarna hade tänkt sig? 

 Vad anser arbetsförmedlarna om det stöd som gavs från ledningen vid 

omorganisationen för att möta upp de sjukskrivna och/eller utförsäkrade? 

 Hur upplevs de ekonomiska och utbudsmässiga resurserna? 

 Hur upplevs samarbete med andra FK och arbetsgivare? 

 Anser arbetsförmedlarna att lågkonjunkturen påverkat arbetet med de 

sjukskrivna och/eller utförsäkrade? 

 Upplever arbetsförmedlarna att attityderna från sjukskrivna och/eller 

utförsäkrade har förändrats? 

 Anser arbetsförmedlarna att rehabiliteringskedjan är en bra lösning för att få fler 

långtidssjukskrivna i arbete? 

 Finns regionala skillnader i hur arbetsförmedlarna upplever sin arbetssituation? 

 Har införandet av rehabiliteringskedjan gjort det enklare eller svårare att vara 

arbetsförmedlare? 

 Trivs arbetsförmedlarna i sitt arbete? 
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3. Metod  

För att förstå hur och varför arbetsförmedlare tyckt och tänkt som de gjort kring sin 

arbetssituation valde jag för studien en kvalitativ ansats (Bryman, 2001/2006). En sådan 

mer djupgående ansats passade ämnesvalet bättre än en kvantitativ ansats där forskaren 

eller studenten intar en mer objektiv roll och strävar mot att uttala sig om en större 

population (a.a.). Studien är explorerande (Jacobsen, 2003/2007) och metoden har 

utgjorts av semistrukturerade djupintervjuer. Ett induktivt förhållningssätt har tillämpats 

i vilket litteraturstudier gjorts parallellt genom hela processen för att utveckla teori till 

studiens resultat.  

Innan studiens inriktning valdes bestämde jag mig för att utföra studien på egen hand. 

Bostadsort, att fritt kunna disponera tiden och att slippa kompromissa låg till grund för 

beslutet. En nackdel med att skriva ensam är att ensidiga diskussioner riskeras men 

genom att jag, inom de etiska aspekterna, diskuterat med personer i min närhet tycker 

jag mig ändå ha funderat kring olika aspekter och perspektiv. 

3.2 Intervjupersoner 

I studien ingick sex arbetsförmedlare från AF i Jämtlands och Västernorrlands län. För 

att komma i kontakt med dessa gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2001/2006) i 

vilket jag i februari 2010 kontaktade chefer för några av Arbetsförmedlingens kontor 

inom en 15 mils radie från min bostad. Sökningen begränsades på detta sätt av praktiska 

skäl. Telefonnumren till cheferna hittades via Arbetsförmedlingens webbplats som 

under april månad genomgick en stor omarbetning, hänvisningen gäller den efter 

omarbetningen aktuella adressen (Arbetsförmedlingen, 2010c). Medvetet valdes kontakt 

med chefer för kontor på både mindre och större orter för att skapa spridning och 

möjlighet till olika perspektiv. Beroende på anträffbarhet bland cheferna kom jag sedan 

i kontakt med arbetsförmedlare vars arbetsområde gällt Samverkan och/eller arbete 

inom AI. När kontakten med försökspersonerna togs var studiens syfte inte färdigställt 

och därför gjordes intervjuer både arbetsförmedlare från de båda programmen.  

3.3 Material 

Under februari och mars månad utarbetades en projektplan med problemformulering där 

syfte och temaområden operationaliserades. En semistrukturerad intervjuguide 

(Bryman, 2001/2006) med huvud- och underfrågor skapades (Bilaga 1) utifrån de 

angivna temaområdena. När denna var klar, ungefär två veckor innan datumet för första 

intervjun, kontaktades åter de aktuella arbetsförmedlarna, via brev denna gång. I bifogat 
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informationsbrev (Bilaga 2) redogjordes för tillvägagångssätt och de etiska aspekter 

som jag valt att ta hänsyn till.  

Under arbetet med studien studerades litteratur. Via ”sök e-tidskrift” på 

Mittuniversitetets biblioteks webbplats (Mittuniversitetet, 2010) användes sökorden 

”rehabilitation” och ”work”. Vid sökning i databaser, så som Pubmed+ och Amed har 

sökorden varit ”job performance”, ”work performance”, ”job situation”, ”work 

situation” ”job satisfaction”, ”work satisfaction”, ”reorganization” och ”working 

environment”. Sökningarna har i huvudsak begränsats till artiklar publicerade mellan 

hösten 2008 och våren 2010. Genom databasen Diva fann jag två äldre c-uppsatser; 

Hedström (2009) och Vikblom (2009). Via dem uppstod fler referenser, bland annat den 

studie av Müssener et al. (2008) som diskuterats. Genom studerade böcker har författare 

och titlar på artiklar som nämnts i dessa eftersökts i tidigare nämnda databaser, även 

litteraturtips från handledaren har mottagits. Vidare studerades relevanta lagtexter och 

förarbeten samt fakta och viss statistik från AF:s och FK:s hemsidor. Via Google 

uppmärksammade jag en del av den massmediala bild som ändringarna i 

sjukförsäkringen medfört, något jag valde att inte lägga djupare vikt vid i studien men 

som ändå präglat förförståelsen samt syn- och tankesätt under intervjuer och analys.  

3.4 Procedur  

 ”Den kvalitativa forskningsprocessen” (Backman, 2008, s.56) har legat till grund för 

studiens tillvägagångssätt. Efter att jag inriktat studien mot de förändringarna i 

sjukförsäkringen som gjordes år 2008 bestämdes inriktningen mot personal på AF. 

Detta intresserade mig då AF blivit den instans dit de utförsäkrade hänvisats och som 

därför borde ha medfört förändringar i arbetsförmedlares arbetssituationen. Hos tre 

anträffbara chefer presenterades tankar om att intervjua arbetsförmedlare vars 

arbetsområden berörts av den senaste tidens förändringar i sjukförsäkringen med 

rehabiliteringskedjan och utförsäkringar som följd. Jag hänvisades sedan antingen med 

namn och telefonnummer vidare till specifik arbetsförmedlare på aktuellt kontor eller 

också kontaktade respektive chef själv relevant arbetsförmedlare som sedan kontaktade 

mig via telefon. På ett av de större kontoren hänvisades jag till flera arbetsförmedlare 

och där gjordes därför på inrådan från dessa en gruppintervju. Under Mittuniversitetets 

”rehabdag”, den 24 februari 2010 i Östersund, fann jag en sjätte arbetsförmedlare från 

ett fjärde kontor att intervjua. I den telefonkontakt som under februari sedan skedde med 
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respektive arbetsförmedlare poängterades att jag vid aktuell tidpunkt ännu inte hade fått 

valet av uppsats godkänt och att frågeställningar fortfarande saknades.  

Tre enskilda och en gruppintervju med tre personer gjordes sedan, dessa genomfördes 

utifrån tidigare redovisad intervjuguide och inleddes genom att jag berättade om mig 

och studien. Beroende på de svar som gavs ställdes följdfrågor för att gå djupare i vissa 

ämnen och öka förståelsen ytterligare. Intervjuerna har skett på respektive 

arbetsförmedlares arbetsplats, något annat alternativ har aldrig diskuterats. De tog 

mellan 30-50 minuter och därefter spelade jag omgående in egna tankar och 

reflektioner. Sedan påbörjades transkribering av varje intervju genom att inspelningarna 

nästan ordagrant skrevs ner, varefter analys, tolkning och uppsatsskrivning utefter 

Backmans rekommendationer (2008) tog vid. 

3.5 Etiska aspekter 

I studien valde jag att förhålla mig till de etiska grundprinciperna som finns med tanke 

på konfidentialitet, samtycke-, informations- och nyttjandekrav (Bryman, 2001/2006). I 

både bifogat informationsbrev och under inledningen av respektive intervju förklarade 

jag syftet med studien. Samtliga arbetsförmedlare tackade ja till intervju och trots 

ovisshet kring om detta skett av personligt intresse eller för att de ansett att 

intervjusituationer ”hör till jobbet” ser jag ändå samtyckeskravet som uppfyllt. Jag 

frågade om lov till ljudinspelning med lånad inspelningsutrustning från vaktmästeriet på 

Mittuniversitetets Campus i Östersund. Löfte om att förstöra dessa sedan gavs och 

inspelning godkändes av samtliga arbetsförmedlare. Konfidentialitetsnivån har varit 

mitt eget val och jag har i studien varken har redogjort för namn på arbetsförmedlarna 

eller för vilka kontor de arbetat på. I resultat och diskussion är intervjuerna uppdelade i 

temaområden istället för att varje intervju presenterats för sig. Därmed kan inte ett visst 

citat eller en viss åsikt av annan än mig och aktuell arbetsförmedlare knytas till 

respektive person. Jag har utgått från att arbetsförmedlarna svarat utifrån sin profession 

hellre än som privatperson, därigenom tycker jag mig inte ha intagit den översittarroll 

som annars kunde gjort behovet av etiska övervägandena större. Samtliga 

arbetsförmedlare kommer att få ta del av studien efter att den examinerats i juni 2010.  

3.6 Databehandling 

Allt eftersom resultatet genom intervjuerna uppstod, påbörjades en manifest, lodrät 

analys (Thomsson, 2002). Varje nedskriven intervju delades upp i olika kategorier 

utifrån de intill syftet redovisade temaområdena. Som mall användes den 
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innehållsanalys som Jacobsen (2003/2007) redogör för men där aspekten med att räkna 

ord valdes bort. De meningar som jag tyckte sammanfattade det viktigaste inom varje 

temaområde citatmarkerades, därefter beskrev jag med egna ord citatet och slutligen 

tolkades det sagda. Ett exempel på hur den lodräta analysen gick till finns i Tabell 1.  

 

 Tabell 1. Exempel på lodrät analys utifrån ett visst temaområde. 

Kategori Citat Omformulering Min tolkning 

 

Upplever 

arbetsförmedlaren att 

arbetet förändrats i 

och med införandet av 

rehabiliteringskedjan? 

 

"Jag vet inte om det har förändrats direkt. Det är ju, det 

förändras ju hela tiden. Det är ju nya uppdrag och 
prioriteringar, jag upplever ingen dramatisk förändring. 

Utan det är mer att det är lite speciellt, 

introduktionsprogrammet är ju 3 månader så det är 
ganska hårda puckar då kan man säga. Annars i övrig 

rehab har vi ju mycket längre tidsperioder, Samverkan 

är ju 12 månader och vanliga rehabärenden utan 
försäkringskassan har ju ingen deadline. Inte tre 

månader och då ska utredningen vara klar och då ska 

arbetsförmågan vara fastställd utan då kan man, det är 
lättare att individanpassa insatserna då kan man säga." 

 

Tycker inte att arbetet 

förändrats mer än vid 
införande av andra 

uppdrag. Det speciella 

är däremot tidsaspekten 
på 3 månader som inte 

finns i andra program 

eller rehabärenden.  

 

Ser inte 

förändringen som 
större än vid andra 

uppdrag förutom 

att AI pågår under 
3 månader. 

 

Tabell 2. Exempel på vågrät analys utifrån vissa temaområden. 

Kategori Citat, intervju 1 Citat, intervju 2 Citat, intervju 3 Citat, intervju 4 Min tolkning 

 

Vad tycker 

arbetsförmedlarna 

om det stöd som 

gavs från 

ledningen vid 

omorganisationen 

för att möta de 

sjukskrivna och 

utförsäkrade? 

 

”Det är som vanligt 

i den här 

verksamheten. Vi 

visste ju om det här 
men själva 

informationen, hur 

vi skulle gå 
tillväga, det var ju 

väldigt luddigt 

liksom”.  

 

”även om man har 

vetat om det länge 

att det skulle 

komma så blev det 
ändå dramatiskt för 

de som drabbades” 

 

”... däremot hur 

man praktiskt på 

individnivå när 

man möter kund 
ska hantera 

lagstiftningen, det 

var ju inte så 
jätteklart” 

 

”Man fick ett 

handläggarstöd 

som en vecka 

senare var bara att 
kasta i soporna för 

det kom ett nytt 

med andra regler" 

 

Alla tycks överens 

om att stödet kunde 

varit bättre, i form 

av information t.ex. 
Koppla till krav-

kontrollmodellen? 

Kategori Citat, intervju 1 Citat, intervju 2 Citat, intervju 3 Citat, intervju 4 Min tolkning 

 

Anser 

arbetsförmedlarna 

att 

lågkonjunkturen 

har påverkat 

arbetet med de 

sjukskrivna och 

utförsäkrade? 

 

”vi har ju i stort 

sett lågkonjunktur 
jämt... de här 

personerna är ju 

inte direkt 
flyttbara, och inte 

matchningsbara 

mot 
arbetsmarknaden 

heller”.  

 

"Det är ju positivt 

att det är mycket 
jobb ute men det är 

ju inte så roligt när 

folk liksom inte 
passar och är 

anställningsbara i 

alla fall" 

 

"Ja det tror jag. För 

det första har vi 
mycket lättare att 

hitta platser för 

arbetsprövning, det 
hade varit lättare 

att säkra en 

arbetsförmåga" 

 

"Men just det här 

att hitta 
prövningsplatser i 

en lågkonjunktur. 

Det säger sig ju 
självt att företagare 

som har varslat 

jättemånga i sin 
personal heller inte 

tar emot 

praktikanter eller 
arbetsprövningar" 

 

 

 

Svaren skiljer sig 

åt. Några tycker att 
denna grupp har 

det svårt oavsett, 

andra tycker att 
högkonjunktur 

hade gjort det 

lättare.  
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Efter de fyra lodräta analyserna övergick jag till en vågrät analys (Thomsson, 2002) där 

intervjuerna analyserades mot varandra. Redan efter två intervjuer påbörjades detta i 

liten skala. Ett nytt dokument sammanställdes där resultatet kategoriserades utefter de 

olika temaområdena. Citaten från de lodräta analyserna användes och med hänvisning 

till Jacobsen (2003/2007) försökte jag därefter utröna hur de olika åsikterna och 

upplevelserna överensstämde respektive skiljde sig mellan de olika intervjuerna. Ett 

exempel på hur den vågräta analysen gick till redovisas i Tabell 2. I resultatdelen finns 

kortare citat från de olika intervjuerna redovisade och i diskussionen har jag sedan 

diskuterat resultatet med koppling till teori, tidigare studier och mitt förväntade resultat. 

3.7 Begränsningar 

Valet av metod gjordes med vetskap om designens och metodens begränsningar. 

Kvalitativa studier får ofta utstå kritik då de anses vara subjektiva och inte besitta den 

evidens som kvantitativ forskning oftare åstadkommer (Bryman, 2001/2006). Denna 

studie har däremot kunnat gå på djupet på ett sätt som inte varit möjligt vid en 

kvantitativ ansats. Att jämföra med den enkätundersökning av anställda på AF och FK 

som gjordes tidigare i år (Syrén, 2010) skapades i denna studie möjligheter för 

arbetsförmedlarna att uttrycka andra tankar och åsikter än de färdigformulerade 

alternativ som en enkät i huvudsak erbjuder. Resultatet från denna studie är inte möjligt 

att generalisera men kan istället påvisa hur arbetsförmedlare kan ha upplevt sin 

arbetssituation våren 2010 på ett sätt som öppnar upp för vidare studier av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats, med fördel av longitudinell design.  

Att anlägga studien ett helhetsperspektiv genom intervjuer med både chef, handläggare 

och klient hade varit tänkbart men valdes av flera orsaker bort. Chefsrollen därför att jag 

ansåg att cheferna inte mött klienter på det sätt som arbetsförmedlare i AI eller 

Samverkan gjort. Klientperspektivet valdes dels bort av etiska aspekter då jag till viss 

del gjort studien i min geografiska hemmiljö, dels då jag upplever att 

rehabiliteringskedjan ännu är i inledningsfasen och att många klienter därför kan tänkas 

besitta en mer negativ attityd till regeländringarna och AF än vad som skulle kunna vara 

fallet om ett tag. Även svårigheter i att finna klienter på annan ort har utgjort 

begränsningen.  

3.8 Trovärdighet 

Vid kvalitativ forskning förordas tillförlitlighet, överförbarhet, pålitligthet och styrka 

vid diskussion kring trovärighet i studier (Bryman, 2001/2006). Tillförlitlighet 



 

 

21 

 

motsvarar intern validitet och genom att jag tagit hjälp av citat för att redovisa mina 

resonemang anser jag att studiens slusatser gjorts trovärdiga. Vidare anser jag studien 

vara till viss del överförbar då försökspersonernas svar i mångt och mycket 

överensstämt sinsemellan. Resultatet tenderar därigenom att gälla för fler, dock krävs 

vidare studier med kvantitativa metoder för att utröna om så är fallet. Pålitligheten, som 

handlar om hur korrekt studien utförts, kan genom ett välarbetat metodavsnitt uppnås, 

något jag eftersträvat. Styrkan, till sist, handlar om objektivitet. Trots min subjektiva 

position har jag genom en i nästkommande avsnitt redovisad förförståelse och en i 

diskussionen resonerad sådan visat att jag inte felaktigt påverkat studiens utgång.  

3.9 Förväntat resultat 

I massmedia har en negativ bild av de nya sjukförsäkringsreglerna många gånger 

uppvisats, främst ur individperspektiv. Under min utbildning har jag därutöver givits 

organisationers och samhällets perspektiv gällande socialförsäkring och rehabilitering. I 

början av studien tänkte jag mig utifrån dessa perspektiv att jag skulle kunna påvisa en 

situation där arbetsförmedlarna upplevde hopplöshet, låg arbetstillfredsställelse och 

motgång i sitt arbete. Jag trodde att jag skulle kunna skulle uppvisa att större utbud av 

arbeten och en mindre negativt inställd attityd till AF i allmänhet och till 

socialförsäkringsreglerna i synnerhet, utgjord regionala skillnader till större samhällens 

fördel. Jag tänkte mig vidare att arbetsförmedlarna i början skulle ha varit ganska 

kritiska till rehabiliteringskedjan och arbetet som tillkom utifrån denna men att detta 

skulle dämpats något vid den tid då intervjuerna gjordes. 
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4. Resultat  

Arbetsförmedlarna som i denna studie intervjuats har bestått av fem kvinnor och en 

man, dessa har haft en spridning från att vara nyanställd till att ha arbetat inom AF i 

över 30 år, genomsnittet ligger på ca 10 år inom organisationen. Intervjuer har gjorts på 

fyra kontor i varierande storlek. På ett litet AF-kontor där samme person ansvarar för 

både AI, Samverkan och övrig arbetslivsinriktad rehabilitering intervjuade jag denne. På 

två mellanstora kontor mötte jag arbetsförmedlare som i huvudsak arbetar med ett av 

programmen och på ett större kontor har intervju gjorts med en av de sex 

arbetsförmedlare som arbetar med AI. Arbetsförmedlarna jag intervjuade har haft olika 

utbildningsbakgrund, några var socionomer och någon hade läst delar av det 

rehabiliteringsvetenskapliga programmet. Andra hade högskoleutbildningar inom andra 

områden, så som marknadsföring och pedagogik. Någon valde att istället fokusera på 

den internutbildning som ges. 

4.2 Förändringar i arbete 

En arbetsförmedlare berättade att ”det är ju nya uppdrag och prioriteringar, jag upplever 

ingen dramatisk förändring” och menade att arbetet med AI och de utförsäkrade är en av 

många delar i AF:s naturliga omorganiseringar till följd av val och regeringsdirektiv, 

inte mer speciell än när andra förändringar skett. ”Vi träffar ju personer i alla möjliga 

situationer så att det är ju inget nytt att jag träffar dem som har varit sjukskrivna eller i 

omställningssituationer”, sade denne vidare och och sammanfattade något som flera av 

arbetsförmedlarna uttryckte. En av arbetsförmedlarna upplevde däremot att ”mitt jobb 

och hela kontorets jobb har ju givetvis förändrats ganska mycket för även om jag 

jobbade med sjukskrivna innan så blev det ju en helt annan mängd med människor”. 

Denne poängterade att inte bara var det egna arbetet som förändrats utan ”det förändrar 

ju hela Arbetsförmedlingens värld på ett sätt, därför att rent generellt så är det ju bara i 

Samverkan som vi har jobbat med sjukskrivna”. Den senaste tidens förändringar har på 

dennes kontor gjort att de flesta ska kunna ta möten med utförsäkrade och sjukskrivna 

framöver. 

Något som alla arbetsförmedlare upplevde som speciellt med det nya programmet AI, 

och som utgjort en förändring gentemot andra omorganisationer, är att det är 

tidsbegränsat. På tre månader ska arbetsförmedlarna numera göra en 

arbetsförmågebedömning och besluta över hur man ska gå vidare, om den utförsäkrade 
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ska flyttas över till något av AF:s andra program eller om en ny bedömning från FK 

behövs. AF:s övriga rehabiliteringsärenden har längre tidsperioder, Samverkan är tolv 

månader och rehabiliteringsärenden utan FK:s medverkan har ofta ingen tidsgräns alls. 

Arbetsförmedlarna har upplevt att många av de utförsäkrade varit chockade över 

åtstramningarna av sjukreglerna vilket genererat i oro över ekonomi och att inte känna 

sig frisk och arbetsför. En arbetsförmedlare uttryckte att ”de tankarna och 

diskussionerna har vi ju inte behövt föra tidigare. Mycket diskussioner om ekonomi”.  

Stress är något som en del av arbetsförmedlarna upplevde vara mer påtagligt än tidigare. 

På ett mindre kontor menade den från kontoret intervjuade arbetsförmedlaren att 

stressen i arbetet steg ”av tillfällig karaktär” när den största gruppen utförsäkrade kom 

till AI vid årsskiftet. Nya ärenden har därefter inkommit mer sporadiskt och detta i 

kombination med att rutiner utarbetats och handläggarstödet reviderats har gjort att 

denne arbetsförmedlare upplevde att stressnivån i arbetet sjunkit. En annan uttryckte att 

det viktigaste är att de utförsäkrade får ett bra bemötande, ”sen att vi har det lite 

kaotiskt, men vi har ju betalt för det”. Denne berättade vidare att tre av fyra som deltagit 

i AI på det aktuella kontoret blivit kvar inom AF efteråt och det ”blir ju en oerhörd 

arbetsbelastning för de som ska jobba, för det här är ju också en kundgrupp som är 

ganska tung att jobba med”. En annan arbetsförmedlare sade sid tidigare ha arbetat inom 

AF:s Direktservice som är den första kontakt man som arbetslös får när man kommer 

till AF, och att detta arbete upplevdes som mindre stressigt. Denne menade att det är 

svårare att varva ner och lämna arbetet i AI när man slutar för dagen. ”Det är ju inte 

bara att gå härifrån och sedan stänger jag dörren och så är jobbet borta utan nu har jag 

jobbet med mig. Så på det sätter kan jag ju ångra mig litegrann att jag sökte mig till det 

här”, berättade denne.  

En arbetsförmedlare poängterade att ”om man har mer tid kan man ju alltid planera mer 

aktiviteter och bättre arbetsprövningar”. Att inte veta hur många utförsäkringar som är i 

antågande upplevdes av en annan arbetsförmedlare som stressande, denne sade att ”jag 

har varje dag på min mejl anmälningar på folk som redan är utförsäkrade eller blir det i 

nästa vecka... där känner man ju att det inte räcker till”. På frågan om förändringarna 

blev som man hade tänkte sig dem svarade densamme att ”man trodde ju kanske att 

värsta anstormningen skulle vara nu i början men nu tror man ju kanske att det är i 

juni”. Arbetsförmedlaren förklarade att den största klungan antogs utförsäkras vid 
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årsskiftet och att antalet därefter skulle sjunka, men att så ännu inte skett. En 

arbetsförmedlare upplevde förändringen som kaotisk men säger samtidigt att ” jag tror 

ändå att de flesta upplevde att de fick ett väldigt bra bemötande och omhändertagande”. 

En annan berättade att ”det är ju klart att det fanns ju nån period där när man tänkte att 

hur i hela friden ska det här gå till?” men att arbetet med att möta upp de utförsäkrade 

sedan fortlöpte utan större svårigheter.  

4.3 Stöttning 

Arbetsförmedlarna jag mött har var alla överens om att omorganiseringen inom AF för 

att möta upp de utförsäkrade skedde i sista stund. ”Det är som vanligt i den här 

verksamheten. Vi visste ju om det här men själva informationen, hur vi skulle gå 

tillväga, det var ju väldigt luddigt liksom”, uttryckte en arbetsförmedlare. En annan 

beskrev läget som ”kaotiskt! Vi fick i och för sig information och så... men så fick man 

kontrainformation sen, man ändrade ju en massa”. Handläggarstödet, den skrift som 

arbetsförmedlarna har till stöd i sitt arbete, reviderades flera gånger. Samtidigt uttryckte 

flera av arbetsförmedlarna att det var svårt att veta om det var inom AF eller mellan AF 

och regeringen som kommunikationen och arbetet med mottagandet var bristfälligt. 

Regeringen kom med nya direktiv och en arbetsförmedlare menade att ”man gjorde 

ingen riktig prognos hur det skulle slå för människor och så” och att detta orsakade sena 

revideringar och besked.  

Flera av arbetsförmedlarna berättade om egna känslor av frustration under 

överläggningsmötena hösten 2009, mellan AF, FK och de utförsäkrade. 

Arbetsförmedlarna upplevde sig inte kunna ge ordentlig information till de utförsäkrade 

eftersom de själva inte riktigt visste hur arbetet skulle gå till. ”De som är kunder är ju 

väldigt stressade, inte minst ekonomiskt i och med att de är utförsäkrade då, så då är det 

ju extra viktigt med tydlig information”, menade en arbetsförmedlare. En annan 

uttryckte att ”man måste gå ut och lämna info ganska snabbt till personerna när det 

gäller ekonomin, hur det skulle utbetalas, vilket datum och vilket brytdatum och så 

ändrar man det helt plötsligt”. I gruppintervjun berättade arbetsförmedlarna att 

oklarheterna var något de tog upp med högre ledning vid ett utbildningstillfälle i 

Stockholm men att man heller inte där hade svar på alla frågor.  

På samtliga av de kontor där studiens intervjuer gjorts har bemanningen utökats för att 

möta upp de utförsäkrade. På ett kontor har man det senaste året nyanställt två personer. 
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Arbetsförmedlaren berättade att denne tror att detta dels har med lågkonjunkturen att 

göra, dels för att ”man var ganska tydlig inför introprogrammet (AI, min anmärkning) 

att man måste ha tid avsatt för att jobba med just den här målgruppen”. De flesta av 

arbetsförmedlarna trodde att bemanningen kommer upplevas som tillräcklig när antalet 

utförsäkringar sjunker men att det hade behövts mer personal i början. Några menade att 

det var olyckligt att rekryteringen kom igång så sent då det inom AF krävs en hel del 

internutbildning innan arbete med kundkontakter kan påbörjas. En nyanställd 

arbetsförmedlare som intervjuades hade ännu inte påbörjat internutbildningen men 

berättade att detta skulle ske ganska snart. På det största av de aktuella kontoren 

rekryterades både befintlig och ny personal för att arbeta med AI. Den arbetsförmedlare 

jag mött därifrån upplevde att ”på det sättet var det roligt, att börja i det här för vi var en 

grupp som skulle jobba med det här tillsammans och starta nånting nytt kändes det 

som”.  

4.4 Resurser, möjligheter och begränsningar 

De arbetsförmedlare jag intervjuat var alla överens om att det inom AF finns stora 

ekonomiska resurser. En arbetsförmedlare uttryckte att ”vi har gott om pengar inom 

Arbetsförmedlingen så vi kan använda aktiviteter av olika slag... men det är ju ändå 

begränsat vad man kan göra för personer som är långt ifrån jobb”. Arbetsförmedlarna 

samstämde kring att de sjukskrivna och utförsäkrade som kommer till AI och 

Samverkan har en lång väg att gå innan arbete på den reguljära arbetsmarknaden är 

möjligt, särskilt för de som saknar arbetsgivare. På frågan om önskemål kring utbudet 

önskade därför majoriteten av arbetsförmedlarna rent konkret att det för AI funnits ”fler 

arbetsplatser, alltså träningsplatser, praktikplatser”. En arbetsförmedlare uttryckte att 

krav på att bedöma människors arbetsförmåga finns och att det då även måste finnas 

platser för att bedöma denna. En annan menade att det inom AF ofta finns ett bra 

samarbete med många arbetsgivare och ett stort antal platser för praktik, men ”man ska 

ju vara anställningsbar om man går ut på praktik i princip för där har man ju 

förhoppningen om att det ska leda till en anställning”. Aspekten med skyddade arbeten 

togs även upp av en arbetsförmedlare som menade att lagstiftningen om att även se till 

skyddade arbeten vid bedömning av arbetsförmåga innebär att platserna i sådana 

arbeten måste utökas. ”Många är så pass dålig att visst de kan kanske jobba men det 

måste vara en skyddad anställning... det är ju en oerhörd brist, fanns det så skulle vårt 

jobb bli så mycket lättare” menade denne. En annan ansåg att ”vår ledning pratar ju om 
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bemötande och att det är ju människor i kris och så vidare, och vi är bra på bemötande... 

men vad gör vi när mottagarna ser ut som det gör, och arbetsmarknaden ser ut som den 

gör?” och syftade även denna på det svåra i att hitta platser där en begränsad 

arbetsförmåga kan tillvaratas. 

Något som vissa arbetsförmedlare efterfrågade var ökade möjligheter för motiverande 

insatser, kurser och liknande. Samtidigt menade de att eftersom tanken om att 

sjukskrivningstiderna ska kortas och de sjuka fångas upp i ett tidigare skede finns så 

kanske det bara var i början som önskemålet fanns. En av de intervjuade beskrev att nu 

”kan ju personen ha varit borta i 10 år men där kommer det väl också att bli lite 

annorlunda”. Möjligheter till hjälp från både egna specialistresurser, så som psykologer 

och arbetsterapeuter, samt yttre aktörer vid arbetsförmågebedömningar var något som 

alla arbetsförmedlare framhävde. Två yttre aktörer som flera arbetsförmedlare nämnde 

var Arbetslivsresurs och Iris Hadars aktiva åtgärder, dit personer kan skickas för vidare 

bedömningar och utredningar kring arbetsförmåga. En arbetsförmedlare från ett mindre 

kontor berättade om en vägledningskurs som de köpt in från Arbetslivsresurs och som 

de kört från lärcentrat i kommunen för dem som utförsäkrades vid årsskiftet men att 

ärenden därefter inkommit mer ”nu och då” och att det därmed blivit svårare att anordna 

den typen av gruppaktiviteter på ett så litet kontor. 

En arbetsförmedlare vars huvudarbetsområde var Samverkan, beskrev fördelar med sitt 

arbete. Denne berättade om möjligheter till ekonomiska beslut men också att ”sen har vi 

ju lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och arbetstekniska 

hjälpmedel som vi använder oss av i jobbet när vi ska försöka hjälpa de här personerna 

att komma ut i arbete”. Arbetsförmedlaren berättade vidare om fördjupad kartläggning, 

vägledning och arbetsträning att tillämpa inom Samverkan för att utröna var en person 

befinner sig gentemot arbetsmarknaden. Samverkan upplevdes genom detta som ett väl 

fungerande program, ”det är ett helt annat sätt att jobba, mycket, mycket roligare... jag 

tror att det kommer personerna till gagn, vi ser ju det”. Denne föreslog vidare att 

Samverkan skulle kunna vara en alternativ väg för fler. Även en annan av 

arbetsförmedlarna berättade om ”det här med Samverkan, det är jättebra, där nyttjar vi 

ju båda myndigheternas möjligheter, töjer verkligen på alla gummiband vi kan. Vi sitter 

inte och diskuterar om ska ni betala eller ska vi”. Arbetsförmedlaren på det minsta 

kontoret upplevde AI som ett ensamarbete till skillnad från Samverkan då även en 
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handläggare från FK ingår. Denne upplevde sig hänvisad till att ”bolla med mig själv 

litegrann, eller ringa runt. Men i Samverkan har man ju en partner till och även om vi 

har lite olika roller så har vi ju samma målsättning. Att försöka hitta ett bra arbete som 

passar just den individen”.  

4.5 Samarbete med FK och arbetsgivare  

En arbetsförmedlare upplevde samarbetet med FK, både inom Samverkan och i andra 

avseenden som ”i stort sett bra faktiskt, och hur man upplever det beror mer på vilka 

handläggare man har kontakt med tycker jag... hur skickliga de är och vilket bemötande 

de har och så”. En annan upplevde att ”Försäkringskassan har ju väldigt dålig 

framförhållning på hur många det är som kommer egentligen” och ytterligare en 

menade att bland de som lämnat AI och som sökt sig tillbaka till sjukförsäkringen kan 

det bli lite ” ställningskrig eller vad man ska säga”, ett ifrågasättande över ”vad har ni 

gjort egentligen?” från FK. Arbetsförmedlaren menade att eftersom många varit borta 

från arbetsmarknaden under mycket lång tid så hinner man inte med så mycket på tre 

månader och att man ibland har mötts av oförståelse från FK kring detta. I övrigt ansåg 

majoriteten av arbetsförmedlarna att samarbetet förtlöpt utan större svårigheter trots 

skilda regelverk 

Samarbetet med arbetsgivare upplevdes från flertalet av arbetsförmedlarna vara olika 

beroende på om arbetsgivaren är liten eller stor, statlig eller privat. En arbetsförmedlare 

svarade spontant att ”dem krångligaste arbetsgivarna är ju, skulle jag vilja påstå, kanske 

kommunen. Privata arbetsgivare är betydligt enklare att samarbeta med” och menade att 

det främst beror på dialog. En annan uttryckte att ”mindre arbetsgivare kanske rent 

generellt har större acceptans”, vilket gjort samarbetet enklare. Hos ”större arbetsgivare 

är det ju lite lättare att hitta anpassningar”, sade densamme men ansåg ändå att detta inte 

gjorts i den mån det skulle vara möjligt. En tredje arbetsförmedlare svarade att 

skillnader mellan offentliga och privata arbetsgivare är något som denne inte hade 

funderat på men svarade sedan att ”jag har en känsla av att offentliga har blivit hårdare, 

alltså att de inte är lika... nej, man försöker bli av med folk känns det som”.  

En arbetsförmedlare från ett av de mellanstora kontoren berättade att långvarig 

arbetsträning hos arbetsgivare gjort att det i vissa fall skapats platser med speciella 

anpassade arbetsuppgifter. ”Det är inget jobb om jag säger så, de annonserar inte ut det 

utan vi skapar det här jobbet till de här personerna. Med arbetsgivarens goda hjärta så 
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kan vi prata in personen att bli kvar då, med något stöd ifrån oss”. En arbetsförmedlare i 

en annan, mindre kommun berättade om dialog och samstämmighet, att ”rent allmänt så 

är arbetsgivare här i kommunen väldigt glad i att ställa upp och ta emot personer med 

funktionshinder, så ur den aspekten är det ju lätt. Det som är svårt är att det är begränsat 

med platser”.  

4.6 Lågkonjunkturens roll 

På frågan om lågkonjunkturens eventuella påverkan på arbetsförmedlarnas 

arbetssituation i arbete med de utförsäkrade, skiljde sig svaren åt. En arbetsförmedlare 

svarade lite skämtsamt att ”vi har ju i stort sett lågkonjunktur jämt”. Denne syftade dels 

på att arbetsmarknaden i kommunen är begränsad, dels på att arbete med individer i 

behov av anpassade arbeten aldrig blir ultimat eftersom personerna i AI och Samverkan 

sällan går att matcha mot lediga arbeten. Däremot menade arbetsförmedlaren i likhet 

med de andra arbetsförmedlarna som intervjuats att det i lågkonjunktur blir större 

konkurrens om både praktikplatser och arbeten och att det till viss del påverkar de 

utförsäkrade situation. En arbetsförmedlare svarade att det vid högkonjunktur är 

”mycket lättare att hitta platser för arbetsprövning” och att det då ”hade varit lättare att 

säkra en arbetsförmåga”. Denne ansåg sig nu vara förvissad till de få prövningsplatser 

som i det aktuella samhället kunde hittas och om det då inte blev en plats där den 

utförsäkrade passade fullt ut så kunde arbetsförmågebedömningen bli osäker. En annan 

pratade om det olämpliga i att försöka placera ut personer från AI eller Samverkan för 

arbetsprövning hos arbetsgivare som varslat till följd av dålig konjunktur.  

En arbetsförmedlare uttryckte att ”det hade inte kunnat vara ett sämre läge att införa det 

på” angående rehabiliteringskedjan, utförsäkringarna och AI. Denne menade att 

arbetsbelastningen i och med lågkonjunkturen var hög redan innan utförsäkringarna och 

att rekryteringen kom igång sent, vilket gjorde arbetsbördan tung. En annan 

arbetsförmedlare sade att ”man har ju jobbat när det har varit högkonjunktur också... det 

är ju inte så säkert att man hittar de här anpassade prövningsplatserna för då är det ju 

bråttom, bråttom... ekvationen går ju inte ihop oavsett vad det är för läge i 

konjunkturen”.  

4.7 Attityder från klienter 

De arbetsförmedlare jag intervjuat har alla den senaste tiden i sitt arbete mötts av 

mycket oro från de utförsäkrade. En arbetsförmedlare menade att ”med all skrivning i 

media och så var ju jättemånga fruktansvärt oroliga och nervösa och ledsna när de kom 
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hit första gången”. En annan berättade att man vid första mötet med de utförsäkrade 

upplevde att ”många var ju rädda och trodde att de skulle vara här från åtta till fyra varje 

dag men så var det ju inte. De flesta var ju lugnade när de hade träffat oss första 

gången”. Att första mötet för de allra flesta av de utförsäkrade varit lugnande var något 

som alla arbetsförmedlare höll med om. En uttryckte att ”jag skulle vilja påstå att 98 % 

av alla vi har träffat i det här introduktionsprogrammet (AI, min anmärkning) är nöjda 

och tycker att de fått ett fantastiskt bemötande, och möjligheter och hjälp och stöttning 

och så”. En annan berättade att ”vissa, några ska jag säga, har ju tyckt att det har varit 

jättebra att träffa oss” och sade vidare att detta berott på att ”det inte hänt så mycket 

under resans gång tidigare från Försäkringskassan”. 

En arbetsförmedlare berättade att många inte förstått varför de hänvisats till AF när de 

är sjuka, ”man kanske inte vet rent allmänt vilket stöd vi kan ge. Man tänker att man går 

hit och söker jobb liksom”. En annan betonade att ”framför allt de som har en 

arbetsgivare och har varit sjuskriven där, och så ska de till Arbetsförmedlingen och då 

blir det liksom: vad ska jag hit och göra?” Attityderna från människor i AI upplevs ha 

skiljt sig mot exempelvis Samverkan. ”Rent generellt så kommer du ju till Samverkan 

av frivillighet för du vill prova din arbetsförmåga, du vill se om du kan komma 

tillbaka”, sade en arbetsförmedlare och menade att de utförsäkrade i AI saknat denna 

valmöjlighet då de annars riskerat att förlora sin ekonomiska ersättning. En annan 

upplevde ingen egentlig skillnad i bemötande gentemot innan AI och utförsäkringarna 

men berättade rent generellt om möten med klienter, att ”det har jag känt många gånger, 

att jag tar gärna skäll alltså för det är ju självklart att man blir frustrerad och förbannad 

och störd i sitt liv liksom när det är på ett visst sätt”.  

4.8 Åsikter om rehabiliteringskedjan 

De flesta av arbetsförmedlarna som intervjuats har ansett att rehabiliteringskedjan på 

sikt kan vara en bra lösning för att få fler långtidssjukskrivna ut i arbetslivet igen. En 

arbetsförmedlare beskrev att ”rehabkedjan som sådan tycker jag är ganska bra” och sade 

vidare ”att gå hemma sjukskriven... alltså år ut och år in, det är ju helt förödande”. 

Denne menade att ”många gånger så är du ju inte efter flera år sjuk i din 

grundproblematik utan du är mer sjuk i allt det som har kommit till för att du har gått 

hemma. Du får ångest, du får depressioner...”. På ett kontor betonades att ”många ska 

iväg på operationer, olika hälsohem och sånt helt plötsligt nu när 
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Arbetslivsintroduktionen kom”, men arbetsförmedlaren visste inte om det är personerna 

själva som krävt det eller om det är sjukvårdens syn och arbete som har förändrats.  

En arbetsförmedlare uttryckte ett ogillande om att det är ”en sån fastspikad dag när dina 

dagar ska ta slut och det oavsett om du har läkarutlåtande”. Samme arbetsförmedlare 

poängterade att för de som sökt sjukersättning ”tycker jag att det brister, där måste man 

verkligen se över reglerna och sätta upp nya, ja nya regler för vilka som ska till oss och 

vilka som faktiskt kan få fortsätta att vara sjukskrivna i väntan...” och menade att det 

både är en resursfråga inom AF men att man också skulle kunna bespara en hel del oro 

hos de drabbade genom detta. En arbetsförmedlare inom Samverkan ansåg att ”när vi 

har prövat dem kanske ett år och vi ser att de kommer inte upp i mer än 50 % så saknar 

man ju att de kanske skulle ha fått en tidsbegränsad sjukersättning, man ser ju att det 

finns en arbetsförmåga men alltså inte just nu”. En annan menade att ”det tar ju tid, tre 

månader är ju ingenting. Absolut ingenting” och ytterligare en uttryckte att ”det är en 

stor fördel om man har lite längre tidsperioder att jobba med”. En arbetsförmedlare 

ansåg att ”det är inte värdigt i ett moderns samhälle ens, att ha en sån där sista dag för 

människor blir ju inte frisk bara för att man tar bort deras ersättning”.  

4.9 Trivsel i arbetet 

En av de intervjuade arbetsförmedlarna berättade att en kollega pensionerades för några 

år sedan och ”då tänkte jag att hur fasen kan man jobba på samma plats i 45 år? Men det 

är hela tiden nya inriktningar och nya arbetsuppgifter”. Denne menade att det är de 

ständiga omorganisationerna och förändringarna som utgör trivsel, att ingen dag är den 

andra lik. ”Vi har ju en fördel att vi jobbar på AF så känner man ju”, sade en annan 

arbetsförmedlare och menade att eftersom FK gör bedömningen över en personers rätt 

till ersättning så gör man inom AF allt för att utreda, hjälpa och stötta de utförsäkrade, 

men slipper ta de avgörande besluten. En annan sade sig egentligen trivas ”men 

samtidigt så känner man sig lite frustrerad” och syftade på tidsregler och oro hos de 

utförsäkrade som påverkar arbetet. Någon sade sig trivas trots hög arbetsbelastning och 

sade vidare att ”det är ju spännande och det blir aldrig nånsin långtråkigt att jobba på 

AF... Du måste verkligen vara förändringsbenägen om du ska jobba på AF, annars tror 

jag inte att du skulle klara det”. 
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5. Diskussion 

5.2 Metoddiskussion 

Efter avslutad studie håller jag fast vid att en kvalitativ ansats med djupintervjuer och 

fallstudiedesign varit den bästa metoden för att fånga de subjektiva skildringar jag velat 

nå. Dock kom underfrågorna i intervjuerna att ta lite olika riktningar, något som i sig 

inte behöver vara negativt men som gjorde att analysen ibland blev lite ensidig. Detta 

för att jag inte visste alla arbetsförmedlares upplevelse av något specifikt då detta inte 

diskuterats under alla intervjuer. Vidare tyckte jag att det för varje intervju som gick 

blev svårare att fokusera på vad just den aktuelle arbetsförmedlaren sade, istället fann 

jag mig allt oftare jämförandes svar emot tidigare intervjuer. Under den sista intervjun 

upplevdes teoretisk mättnad (Bryman, 2001/2006) i form av att den intervjuade 

arbetsförmedlaren vid flertalet tillfällen angav de svar jag tänkt mig utifrån vad som 

framkommit i de andra intervjuerna. 

De flesta av de intervjuade har varit kvinnor, jag har inte haft för avsikt att studera 

någon genusaspekt och har därför inte tagit reda på hur könsfördelningen rent statistiskt 

ser ut inom AF. Nämnvärt är dock att intervjun kan ha präglats av om arbetsförmedlaren 

varit kvinna eller man, på samma sätt som att gruppintervjun förmodligen bidrog med 

ett annat resultat än om jag hade intervjuat de tre arbetsförmedlarna var för sig. 

Thomsson (2002) tar upp vissa fördelar som finns med gruppintervju, de ger ofta en 

annan slags kunskap än en enskild intervju och det är många gånger mer tidseffektivt. 

Gruppintervjuer har dock även nackdelar, i form av att försökspersonerna oftast inte är 

beredda på att öppna sig på samma sätt som i en enskild intervju till exempel (a.a.). Jag 

upplever att arbetsförmedlarna i gruppintervjun, som var den första intervju jag gjorde, 

kompletterade och beskrev saker både inför mig och inför varandra, vilket gav mig en 

bra kunskapsbasis om AF som organisation. Jag mötte vid den intervjun både mötte 

arbetsförmedlare från AI och Samverkan och det gjorde mig tillräckligt insatt i ämnet 

för att kunna fokusera på upplevelser och känslor hos arbetsförmedlarna i de 

efterföljande, enskilda intervjuerna. Jag upplever att resultat från gruppintervjun varit 

till stor nytta, om än på delvis annat sätt. 

5.3 Resultatdiskussion 

De ändringar av svensk socialförsäkringslagstiftning som trädde i kraft den 1:a juli 2008 

(Prop. 2007/08:136) med rehabiliteringskedjan och utförsäkringar som följd, är något 

som påverkat de intervjuade arbetsförmedlarna, om än inte i väntad utsträckning. I 
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förförståelsen beskrevs en tro på en hopplös situation med låg arbetstillfredsställelse 

bland arbetsförmedlarna. Studiens viktigaste resultat har därför kommit att bli att den 

negativa bild av rehabiliteringskedjan och utförsäkringarna som massmedia många 

gånger påvisat, trots allt i huvudsak beskrivits i positiva ordalag från människor som 

arbetar med den. Vidare vittnade arbetsförmedlarna om trivsel i arbetet och där de 

regelbundet förekommande förändringarna i organisationen framstått som den största 

trivselfaktorn. Däremot upplevs arbetet inför mottagandet av de utförsäkrade ha skett 

med dålig framförhållning och diffus information. Arbetsförmedlarna ansåg även att 

programmet AI med sina tre månader inneburit för lite tid för att stötta de utförsäkrade i 

deras rehabilitering. 

Majoriteten av arbetsförmedlarna beskrev rehabiliteringskedjan i positiva ordalag, de 

tror att kedjan på sikt kan korta sjukskrivningstiderna och få fler långtidssjukskrivna 

tillbaka i arbete. Några uppvisade dock, i likhet med den undersökning som 

fackförbundet ST presenterat (Syrén, 2010), en osäkerhet över om rehabiliteringskedjan 

och utförsäkringarna faktiskt kommer leda till detta. Andra beskrev en tro på vikten av 

tidiga insatser innan de sjukskrivna hinner tappa kontakten med arbetslivet och drabbas 

av följdsjukdomar och att rehabiliteringskedjan förmodligen kan bidra till detta, något 

som även ”Principen om tidiga insatser” (Vahlne Westerhäll et al., 2009, s.48) och en 

studie av Marnetoft et al. (2001) förordat. En av arbetsförmedlarna upplevde att den 

medicinska rehabiliteringen för de utförsäkrade kommit igång mer i och med de nya 

socialförsäkringsreglerna. Denne menade att fler av de som kommer i kontakt med AF i 

rehabiliteringsärenden nu står i kö till operation och liknande än vad som varit fallet 

tidigare, men att det är oklart vad det beror på.  

Enligt Ekholm och Schüldt Ekholm (2009) kan det vara svårt att skilja AR från rent 

medicinsk rehabilitering då medicinska inslag också ofta ingår i AR. Så tycks ha 

förelegat bland de av arbetsförmedlaren beskrivna individerna och en önskan om att 

dessa vårdinsatser skulle skett innan inskrivning vid AF fanns hos denne, i likhet med 

vad många av arbetsförmedlarna i ST:s rapport uttryckt (Syrén, 2010). Utöver 

rehabiliteringskedjan har Günzel (2009) även redogjort för rehabiliteringsgarantin som 

är en annan åtgärd för att öka möjligheterna för individer att återgå i arbete. Detta 

innebär att staten mellan år 2008-2010 gått in med extra ekonomiska medel för att 

landstingen ska erbjuda medicinsk rehabilitering med evidens till två stora 
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diagnosgrupper; ”icke specifika rygg- och nackbesvär” samt ”lindrig och medelsvår 

psykisk ohälsa” (a.a., s.57). Detta kan vara en av anledningarna till de utökade 

vårdinsatser som vissa arbetsförmedlare noterat.  

Rehabiliteringskedjan, som uppkommit då tidigare socialförsäkring ansågs vara för 

”mjuk” (SOU 2006:86, s.52) och där individuella omständigheter spelat roll (a.a.), kan 

kritiseras enligt Berglinds resonemang (1995; 1997). En socialförsäkring med minskat 

individuellt beslutsutrymme för handläggarna skulle genom detta resonemang utgöra en 

tillbakagång mot mer byråkratiska organisationer där det empatiska förhållningssättet 

och den individuella bedömningen värderas lågt. En av de intervjuade 

arbetsförmedlarna upplevde att AF besitter en tacksam position i arbetet utefter de nya 

sjukförsäkringsreglerna då de stöttar och hjälper de utförsäkrade men slipper ta beslut 

över rätten till sjukpenning. Därmed tycks inom AF finnas möjligheter för det 

empatiska förhållningssätt som Berglind förespråkar (a.a.).  

Melén (2009) har ställt sig kritisk till rehabiliteringskedjan och menat att gällande regler 

drar in sjukpenning och sjukersättning för att öka implikationerna till rehabilitering på 

individnivå men att regelverket bör ändras så att implikationerna för åtgärder på 

samhällsnivå och för arbetsgivare ökar. Trots att arbetsförmedlarna i stort anser 

rehabiliteringskedjan vara en bra lösning så ställer sig även de kritiska till att utförsäkra 

människor utan att först ha gjort en ordentlig bedömning. 

Arbetsförmedlarna uppvisade alla en stor trivsel i sitt arbete. De talade om möten med 

människor, om att ingen dag är den andra lik och om ständiga förändringar som en 

utmaning och trivselfaktor. I linje med förförståelsen hade jag väntat mig att de ständiga 

förändringarna inom organisationen skulle ha påverkat arbetsförmedlarna negativt och 

att de till följd av detta, för att använda Antonovskys begrepp, skulle saknat ”känslan av 

sammanhang” (Trollestad, 2003, s. 170), något som inte uppvisats. I KASAM-teorin 

menar Antonovsky att de tre centrala begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet utgör grunden till att vissa förblir friska trots stora påfrestningar. 

Arbetsförmedlarnas upplevda trivsel i arbetet tyder enligt teorin på att den information 

de möter ges på ett strukturerat, begripligt och tydligt sätt. Genom reviderat 

handläggarstöd och utarbetade rutiner kan den till en början bristfälliga informationen 

ha gjort att denna aspekt i teorin nu upplevs uppfylld. Vidare kan arbetet antas 

meningsfullt genom arbetsförmedlarnas beskrivning av att kunna bemöta och förklara 
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för människor hur situationen ser ut på ett sätt som i de flesta fall lugnar. Resurser i 

form av både tillgång till externa aktörer och god ekonomi gör att även begreppet 

hanterbarhet som är KASAM:s tredje aspekt kan antas vara uppfyllt.  

En studie av Müssener et al. (2008) visar att det upplevda bemötandet från 

myndighetspersonal, om än främst gällande sjukvården och FK, ofta varit bra men att 

det är oklart om detta har någon effekt på återgång i arbete. Även Günzel (2009) har 

skrivit om vikten av ett bra bemötande gentemot personer ”som befinner sig i kris”, som 

en arbetsförmedlare uttryckte det. Günzel tydliggjorde att den sjukskrivna lätt kan känna 

sig underlägsen och utlämnad och att respekt, tydlig information och ärlighet därför 

krävs (a.a.). Få människor som kommer i kontakt med AF, genom Samverkan eller som 

utförsäkrade, vet enligt arbetsförmedlarna vilka möjligheter AF har och vad som ingår i 

deras utbud. De blir ofta positivt överraskade när de förstår varför de hänvisats till AF. 

Flera av arbetsförmedlarna jag mött upplever sig i många fall vara bra på bemötande 

men har samtidigt sagt att detta inte alltid räcker till i arbetet med de utförsäkrade. 

Det arbete som under hösten 2009 startade för att möta upp de utförsäkrade upplevs ha 

varit frustrerande. Ingen visste då hur AI skulle fungera och därmed kunde inte berörda 

individer ges den tydliga information som både arbetsförmedlarna och Günzel (a.a.) 

anser önskvärt. Till följd av utförsäkringarna och den lågkonjunktur med hög 

arbetslöshet som redan innan förelåg, upplevdes hög arbetsbelastningen på AF under en 

tid ha varit, trots utökad bemanning. Vissa av arbetsförmedlarna har beskrivit en 

situation som enligt Karasek och Theorells krav-kontrollmodell (Theorell, 2003) kan 

tolkas som att kraven, kontrollen och stödet är i obalans, även om arbetsförmedlarna 

ändå säger sig trivas i sitt arbete. Jag anser att arbetsbelastningen gjort att kraven på 

arbetsförmedlarna är höga medan någon upplevt stödet från ledningen som 

”knapphänt”. Brist på kontroll kan antas genom att det på något kontor beskrivits att 

information om hur många utförsäkringar som är i antågande skett utan framförhållning 

och att fler inskrivningar i AI än vad som befarats har skett. Det låga stödet och de höga 

kraven har gjort att situationen på sikt kan leda till ohälsa för vissa av de intervjuade 

arbetsförmedlarna. En av dem går så långt som till att säga sig ibland ångra att denne 

tog sig an uppdraget med AI men tror ändå att arbetssituationen kommer förändras till 

det bättre efter ännu en tid i programmet. På flera av de andra kontoren där intervjuer 

gjorts upplevs utförsäkringarna ha stillats och arbetsbelastningen mot slutet ha dämpats. 
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Gruppen utförsäkrade upplevs dock av alla som ”tung” att arbeta med, de befinner sig 

långt ifrån arbetsmarknaden och de har inte sökt sig till AF frivilligt.  

Arbetsförmedlarna ansåg i intervjuerna att AI med sina tre månader inneburit alldeles 

för lite tid för arbete med de utförsäkrade som i många fall varit borta från 

arbetsmarknaden under många år. Även om de flesta av arbetsförmedlarna ansett att 

rehabiliteringskedjan kan vara en bra lösning för att få fler i arbete har de ändå menat att 

kedjan med sina fasta tidsgränser och indragningar av ersättning lett till oro hos 

individerna och ett visst resursslöseri hos AF. För arbetsförmedlarna har detta inneburit 

att de ibland mötts av oförståelse från FK när en del av de utförsäkrade efter AI sökt sig 

tillbaka dit, trots att FK:s egen prognos bedömt att många skulle komma åter som nya 

sjukfall (Försäkringskassan, 2009). Programmet AI tycks behöva omarbetas och utökas 

i tid, både för de utförsäkrades skull men även för arbetsförmedlarnas upplevda kontroll 

i förhållande till krav-kontrollmodellen (Theorell, 2003). Med ett bättre organiserat 

samarbete, något som Kärrholm et al. (2008) studerat, och en tidsaspekt på exempelvis 

sex månader istället för tre kan det antas att bättre prövningsplatser skulle framkomma 

och att en mer korrekt bedömd arbetsförmåga och en mer motiverad kundgrupp 

därigenom skulle kunna komma till stånd.  

På ett ekonomiskt plan upplevdes inga hinder utan begränsningarna inom AI antas 

utgöras av tidsaspekten och antalet prövningsplatser. Alla arbetsförmedlare talade väl 

om stora ekonomiska möjligheter i och med att de utförsäkrade i nuläget är en 

prioriterad grupp. I kombination med den välvilja som arbetsförmedlarna beskrivit hos 

framför allt privata arbetsgivare borde fler anställningar med stöd därigenom kunna 

skapas. Både arbetsförmedlarna och Melén (2009) har talat om behovet av fler platser 

för arbetsprövning och en utökning av antalet skyddade anställningar. Flera 

arbetsförmedlare vittnade om avsaknaden av en arbetsmarknad som lämpar sig för den 

mängd människor som utförsäkrats. Större resurser borde därför från statligt håll läggas 

på individens rätt till arbete, som betonas i ”principen om arbetslinjen” (Vahlne 

Westerhäll et al., 2009, s.47) genom att öka incitamenten för arbetsgivare att ta emot 

arbetsprövningar samt utveckla den skyddade arbetsmarknaden. Genom tidigare dialog 

kring ekonomi, innan inskrivning i AI, skulle fokus kunna flyttas från hjälplöshet och 

oro till de möjligheter och förmågor de utförsäkrade med största sannolikhet besitter 

och som arbetsförmedlarna finns för att uppmärksamma. 
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Vid diskussion kring samarbete med arbetsgivare upplevdes de stora arbetsgivarna, som 

kommun och landsting, i de flesta fall vara svårare att samarbeta med. Flera 

arbetsförmedlare upplevde att dessa borde besitta bättre möjligheter till anpassning och 

omplacering men att de hellre tycks ha varit intresserade av att deras anställda med 

sjukskrivning ska utgöra grund för uppsägning. Detta är att anse som motsägelsefullt då 

en studie av Selander et al. (2002) påvisat att rehabilitering, om än vid vissa 

specificerade sjukdomsgrupper, oftare lett till återgång i arbete för individer med stora 

arbetsgivare. Dock menade Selander et al. att detta inte gällde individer i vissa utsatta 

yrkesgrupper. Vårdyrken som är en stor sektor i regi av kommun och landsting är en 

sådan yrkesgrupp och kan därför vara en förklaring till motsägelsen.  

Det beskrivs av vissa arbetsförmedlare ha varit lättare att rehabilitera sjukskrivna och 

utförsäkrade människor med anställning än de som saknar sådan och detta ligger i linje 

med vad Marnetoft et al. (2001) också kommit fram till i sin studie. Günzel (2009) har 

vidare tagit upp en aspekt som många gånger förbises, nämligen kopplingen mellan 

arbetsplatsen och sjukfrånvaron. Han menar att en rehabilitering där arbetsgivaren är 

behjälplig kan leda till snabbare återgång i arbete men också ökad trivsel och 

produktivitet, något som gör att rehabiliteringen kan utgöra en vinst för företaget och 

inte bara bör ses som en belastning. Arbetsförmedlarna jag mött har inte diskuterat 

arbetsgivarnas inställning till rehabilitering av sina anställda på detta sätt men i och med 

att vissa upplevs som mer samarbetsvilliga kan det ändå tyda på att dessa arbetsgivare 

insett fördelar av lyckad rehabilitering. 

Kärrholm et al. (2008) har i sin studie visat att ett organiserat samarbete mellan olika 

professioner kan korta rehabiliteringens längd. De flesta av de intervjuade 

arbetsförmedlarna upplevde inga större samarbetssvårigheter men ansåg att det i 

samarbetet med FK ibland uppstår svårigheter i och med skilda regelverk eller 

personkemi mellan handläggarna. Några av arbetsförmedlarna med erfarenhet från både 

AI och Samverkan har upplevt det sistnämnda som roligare, dels för att programmet 

pågår under en längre tid, dels för att samarbetet upplevs vara genuint i fråga om att 

båda parter anses vilja personens bästa. I motsats till Melén (2009) som ansett att 

rehabilitering inte är att anse som fullgjort då individen kommit i arbete med hjälp av 

ekonomiskt stöd till arbetsgivaren tycks de intervjuade arbetsförmedlare inom 

Samverkan ha ansett rehabiliteringen som fullgjord då återgång i arbete, oavsett 
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eventuella stöd, har skett. Melén har påpekat en komplexitet mellan att individer enligt 

FK:s regelverk anses färdigrehabiliterade när de återfått arbetsförmåga men att de ändå 

inte anses fullt anställningsbara ur en arbetsgivaraspekt (a.a.). Detta är en omöjlig 

ekvation som ligger i utkanten av studiens fokus, som inte heller kan lösas här och nu. 

Istället krävs vidare studier kring arbetsgivar- och samhällsansvar i arbetslivsinriktad 

rehabilitering med förslag till förbättringar. 

Både Vahlne Westerhäll et al. (2009) och Berglind (1995) har visat att sjukfrånvaron 

minskar vid lågkonjunktur, då arbetslösheten ökar. Åsikterna kring lågkonjunkturens 

påverkan på de sjukskrivna och utförsäkrades situation gick något isär bland de 

intervjuade arbetsförmedlarna. Dessa beskrev gruppen utförsäkrade och sjukskrivna 

som individer som står längre ifrån den reguljära arbetsmarknaden än vad jag väntat 

mig. Jag hade trott att fler utförsäkrade skulle kunna konkurrera om lediga arbeten än 

vad som tycks ha varit fallet. Någon arbetsförmedlare ansåg att mindre 

inlandskommuner sällan upplever högkonjunktur och framför allt inte för människor i 

behov av anpassade arbeten. Därigenom spelar det inte så stor roll i vilket 

konjunkturläge som arbetsmarknaden befinner sig. Alla arbetsförmedlare har dock 

upplevt att konkurrensen om platser för praktik, arbetsprövning och behjälpliga 

arbetsgivare ökar vid lågkonjunktur.  

De regionala skillnaderna som i studien uppvisats sammanfaller i stort med 

förförståelsen och en studie av Selander et al. (2002) där det påvisats att rehabilitering 

oftare leder till återgång i arbete storstadsregioner och i regioner med låg arbetslöshet. 

En arbetsförmedlare på ett mindre kontor upplevde att AI utgjort svårigheter på just 

dennes kontor då AI, i motsats till Samverkan är ett ensamarbete där ingen finns att 

diskutera idéer och möjligheter med. Därutöver ansågs det även vara svårare att 

sammansätta gruppaktiviteter vid ett mindre kontor. Uttalandet är att tolka som att 

arbetsförmedlaren upplevde att AI borde ge bättre resultat på ett större kontor. 

De intervjuade arbetsförmedlarna trivdes alla med de ständiga förändringar i arbetet 

som AI är en del av. De tycks ha upplevt att arbetet de utfört har varit meningsfullt och 

självstyrande. Detta tycks ha övervägt den brist på information och den tunga 

arbetsbörda som arbetet i viss mån medfört, och fått dem att känna trivsel trots allt. Jag 

finner dock ändå fog för att den rådande situationen, utifrån de i diskussionen 

redovisade aspekterna, gjort det svårare att vara arbetsförmedlare idag än innan 
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införandet av rehabiliteringskedjan. Bland annat den oro som arbetsförmedlarna mött 

hos de utförsäkrade, den omorganisering med bristande framförhållning som nyligen 

genomförts och ett för litet utbud av prövningsplatser ligger till grund för min slutsats.  

De resultat jag i studien kunnat uppvisa gör att jag i mångt och mycket tycker mig 

kunna revidera den förförståelse jag redogjorde för inledningsvis gällande de studerade 

arbetsförmedlarna. Jag anser mig vidare i studien ha skapat och förmedlat eftersträvad 

förståelse för arbetsförmedlare och deras arbete med sjukskrivna och/eller utförsäkrade 

efter införandet av rehabiliteringskedjan. Jag har indikerat att ändringarna i den svenska 

socialförsäkringen gjort det svårare att vara arbetsförmedlare men att deras situation 

ändå inte är att anse som så negativ som jag hade väntat mig.  

5.4 Förslag till vidare studier 

Jag förordar ytterligare studier likt denna men av longitudinell design. Även studier 

angående den fördelning av resurser som nuvarande socialförsäkring gjort gällande, 

med fokus på individåtgärder vore önskvärt. Jag har i studien berört huruvida det är 

rimligt att lägga de krav, det ansvar och den rehabilitering på individen som gällande 

lagstiftning förordar, när arbetsmarknaden ändå inte tycks välvilligt inställda till den 

arbetsförmåga de utförsäkrade har att erbjuda. Likt Müssener et al. (2008) efterfrågas 

även fler studier i om bemötande från arbetsförmedlare och 

försäkringskassehandläggare har effekt på eventuell återgång i arbete. 
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6. Konklusion 

De sex arbetsförmedlare jag intervjuat, verksamma i Jämtlands och Västernorrlands län, 

har i mångt och mycket uppvisat liknande tendenser kring sitt arbete med sjukskrivna 

och/eller utförsäkrade. Problemformuleringen för studien löd: ”hur upplever 

arbetsförmedlare sin arbetssituation och sitt arbete med sjukskrivna och/eller 

utförsäkrade individer i och med införandet av rehabiliteringskedjan?”. Svaret har 

kommit att bli att arbetsförmedlarna, trots den negativa bild som massmedia många 

gånger givit rehabiliteringskedjan och utförsäkringarna, uppvisat trivsel i sitt arbete. De 

har uttalat en tro på att rehabiliteringskedjan på sikt kan vara en lösning för att få fler 

långtidssjukskrivna i arbete. De upplevde däremot att arbetet inför omorganisationen 

skedde med knapphänt information och dålig framförhållning, samt att AI med sina tre 

månader inte räckt till för att stötta de utförsäkrade. 
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8. Bilaga 1, intervjuguide 

Kan du berätta lite om Din roll i organisationen!  
Hur hamnade du här, som handläggare (eller vad du kallar dig?) på Arbetsförmedlingen? 

Hur många år i organisationen? 

Olika positioner? 

Olika kontor? 

Utbildning? 

Nuvarande arbetsuppgifter? 

 

Har Ditt jobb förändrats i och med rehabkedjan/nya sjukreglerna? 
Hur? 

Mängden arbete (stressnivån)? 

Specifika arbetsuppgifter? 

Riktlinjer? 
 

Vad tycker Du om den information och det stöd ”uppifrån” som gavs vid införandet av 

rehabkedjan/nya sjukreglerna (dvs. när de långtidssjukskrivna har utförsäkrats och istället hamnat 

under ert ansvar)? 
Hur förbereddes klientövergången? 

Vad hände med bemanningen på Ditt kontor?  

Skedde förändringar i utbudet, t.ex. Arbetslivsintroduktion? 

 

Hur har införandet av rehabkedjan fungerat här på ”din”Arbetsförmedling, tycker Du? 
Blev det som planerat? 

Hur fungerar samarbetet med andra myndigheter, t.ex. FK? 

Hur fungerar överlämnandet och samarbetet med arbetsgivare? 

Vad erbjuds klienterna?  

 

Hur ser Du på din arbetssituation? 
Har du de resurser du önskar? 

Är utbudet tillfredsställande (de jobb du kan erbjuda och de andra åtgärder som finns)? 

Finns önskvärda ekonomiska resurser?  

Ser du några regionala begränsningar/möjligheter? 

Finns något du saknar/hade behövt/önskar att du hade fått mer av? 

 

Vilka attityder upplever Du från klienter och samhället i stort?  

Är bemötande från klienter ett annat nu än tidigare? 

Är det lättare eller svårare att vara arbetsförmedlare nu än innan införandet av rehabkedjan? 

Nu när första omgången av Arbetslivsintroduktionen är genomförd, hur upplevs det av klienter tycker 

Du? Påverkar uppfattningen av deras upplevelse Ditt arbete?  

Hur tycker du att synen på Arbetsförmedlingen verkar vara ute i samhället? 

 

Hade situationen sett annorlunda ut om inte lågkonjunkturen varit, tror du? 

 

Vad tycker Du om rehabkedjan/nya sjukreglerna?  
Är det rätt väg att gå för att få fler i arbete?  

 

Har Du några tips på dokument, här eller på hemsidan som visar på vilka formella 

riktlinjer/krav som finns för arbete med utförsäkrade? 

 



 

 

45 

 

9. Bilaga 2, informationsbrev till respondenterna 

Bispgården, 29 mars 2010 

Hej. 

Elin heter jag och läser sista terminen på Programmet för Hälsa och Rehabilitering i 

Arbetslivet vid Mittuniversitetet. Jag har tidigare varit i kontakt med Dig på telefon där 

jag berättat om den c-uppsats jag nu skriver och där vi även bokade tid för intervju. Min 

uppsats syftar till hur Du som handläggare på Arbetsförmedlingen upplever 

förändringar i ditt arbete i och med införandet av rehabkedjan (de nya reglerna i 

sjukförsäkringen). Jag sänder Dig detta brev för att informera om uppsatsen och om att 

Din medverkan är frivillig, att du när som helst kan kontakta mig med frågor eller för att 

utan närmare förklaring avbryta din medverkan. 

Jag har tänkt intervjua Dig kring hur du upplever ditt arbete nu när ändringar i Lag 

(1962:381) om Allmän Försäkring gjort att sjukskrivna i högre utsträckning än tidigare 

kommer i kontakt med er och de tjänster ni på Arbetsförmedlingen har att erbjuda. 

Teman jag tänkt att vi ska diskutera under intervjun är bland annat vilka förändringar i 

Era arbetsuppgifter som rehabkedjan medfört, vilka attityder och vilket bemötande från 

klienter som Du upplever, vilket stöd och vilka resurser som Du tycker dig ha fått och 

vad Du saknar eller tycker dig behöva. Jag har tänkt göra intervjuer med handläggare på 

fyra olika Af-kontor i Jämtlands och Västernorrlands län. Om Du medger kommer jag 

att använda mig av ljudupptagning. Det som sägs under intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt, i min rapport kommer jag varken att redogöra för Ditt namn 

eller vilket kontor Du jobbar vid. Efter att jag presenterat min uppsats i början av juni 

kommer både ljudinspelningar och anteckningar att förstöras.  

Du är som sagt välkommen med funderingar eller undringar till mig eller min 

handledare, både nu och efter avslutad intervju. 

Med vänliga hälsningar 

Elin Dahlin  

tfn: 070-235 73 05,  

mejl: elintyra@hotmail.com  

 

Handledare:  

Sven-Uno Marnetoft  

Mittuniversitetet Östersund. 

Tfn: 063-16 57 48, mejl: 

svenuno.marnetoft@miun.se 
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