
                        
Abstrakt  

Vid årsskiftet 2010 blev ca 17000 långtidssjukskrivna i Sverige utförsäkrade från 
Försäkringskassan. De hänvisades till åtgärdsprogrammet Arbetslivsintroduktion hos 
Arbetsförmedlingen. Riksdagens snabba beslut angående de nya reglerna för 
sjukförsäkringen kom att kräva mer av den sjukskrivne individen än någonsin tidigare. 
Det kom också att kräva brådskande planering kring organiseringen och hanteringen av 
de nya reglerna från både Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal. 
Kunskapen var låg om hur de utförsäkrade upplevde hanteringen kring övergången och 
hur organiseringen och hanteringen kring regeländringarna skedde. Syftet med studien 
var att undersöka hur de utförsäkrade individerna upplevde övergången från 
Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen samt undersöka om det fungerade som det 
var tänkt med hanteringen kring regeländringarna i sjukförsäkringen. En kvalitativ 
undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer utfördes med en handläggare 
från Försäkringskassan, en chef från Arbetsförmedlingen och fyra stycken utförsäkrade 
individer som gick på Arbetslivsintroduktionen. Undersökningen visade att idén med de 
nya regeländringarna i sjukförsäkringen var god men att övergången till 
Arbetsförmedlingen inte fungerade tillfredställande. Studien visade också att beslutet 
om regeländringarna angående utförsäkringen gick alldeles för snabbt, vilket personal 
vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppgav. 
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INTRODUKTION 

 

Regeringen har beslutat om nya regler för sjukförsäkringen som påverkar alla som har 

fått sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid. 

Syftet med förändringen var att de som har varit sjuka under en längre tid ska få stöd att 

ta sig tillbaka till arbetsmarknaden (Försäkringskassan). De nya reglerna innebar att 

många människor utförsäkrades från Försäkringskassan. (Regeringens proposition 

2007/08:136)  

 

Det som hände var att vid årsskiftet 2009/2010 tog dagarna med sjukpenning slut för 

ungefär 14000 personer och för 800 personer med tidsbegränsad ersättning. De 

hänvisades till en arbetslivsintroduktion (AI) hos Arbetsförmedlingen. AI innebär en 

koncentrerad utredning och kartläggning av individers förutsättningar och behov av 

stöd. (Regeringens proposition 2009/10:45)  

 

Informationen till de berörda individerna vid den förestående utförsäkringen sa att  

den som inte längre kunde få sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning från 

sjukförsäkringen skulle erbjudas delta i en arbetslivsintroduktion hos 

Arbetsförmedlingen. Vidare kunde man läsa att ca fyra månader innan ersättningen tog 

slut skulle man få ett informationsbrev från Försäkringskassan och att man därefter 

skulle kontaktas av sin personliga handläggare. Denne skulle då boka in till ett möte 

med Arbetsförmedlingen och även lämna praktisk information om vad som skulle 

komma att hända. Vid mötet skulle man få tillfälle att ställa frågor om AI. 

(Försäkringskassan). 

 

Syftet med AI var att ge individuella, vägledande och utredande samtal med individuellt 

anpassade aktiviteter som tillsammans med en arbetsförmedlare skulle formas utefter 

vilka förutsättningar som individen behövde för utveckling mot arbete. Till stöd skulle 

det också finnas kunniga arbetsförmedlare och skickliga specialister - arbetsterapeuter, 

psykologer, sjukgymnaster och socialkonsulenter. AI skulle pågå maximalt i tre 

månader. Därefter skall deltagarna övergå till den ordinarie verksamheten i 

Arbetsförmedlingens regi. (Arbetsförmedlingen). Det visade sig att tiden för AI var 

alldeles för kort och Arbetsförmedlingen blev tvungna att förlänga åtgärdsprogrammet 
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ytterligare tre månader, vilket blev sammanlagt sex månader. Denna studie visade att de 

utförsäkrade var förhoppningsfulla inför de möjligheter som skulle komma att erbjudas 

men det blev inte riktigt som det var . 

 

 

Det finns mycket begränsad forskning kring hur människor har upplevt förändringar i 

sjukförsäkringsreglerna som liknar det som har hänt här Sverige, men däremot kan man 

läsa att det finns tidsbegränsningar i sjukförsäkringen även i andra länder och att den 

svenska gränsen på 2,5 år förefaller i det perspektivet ganska väl tilltagen. 

(http://gunnaraxen.blogspot.com/2009/08/tidsbegransningar-aven-i-andra-lander.html) 

 
Men om man bortser från eventuella tidsbegränsningar i ett sjukförsäkringssystem, så 

visade en studie från Chartered Institute of Personal och utveckling (CIPD) regeringen i 

UK & Ireland, att deras ambition att få fler människor som var långtidssjuka tillbaka i 

arbete kunde bromsas av inrotade fördomar bland arbetsgivare. De menade att 

arbetsgivarna behövde mycket stöd och vägledning innan de kunde övertygas om att det 

var en bra idé att anställa dessa människor.  

John Philpott, chefekonom på CIPD: "Omfattande motvilja mot att rekrytera arbetslösa 

belyser omfattningen av den uppgift som regeringen i dess strävan att få mer 

ekonomiskt inaktiva bidragstagare - särskilt de som ansöker om bidrag för 

arbetsoförmåga - av välfärd och till arbete. " (OCCUP HEALTH), 2005 Nov; 57(11): 5. 

Prejudice could hamper government plan to get 'core jobless' back to work.) 

Hittills har NHS (National Health Service), som representerade de organisationer som 

utgör den allmänna hälsovården, krävt att NHS skulle belönas för att få bort folk från 

bidrag för arbetsoförmåga och tillbaka till arbetet. NHS hade en nyckelroll att spela 

genom att hjälpa många av de 2,6 miljoner människor, som hade arbetsoförmåga för 

återgång till arbetet, men menade att sjukvården behöver ”incitament”. 

(OCCUP HEALTH), 2005 Nov; 57(11): 5. Prejudice could hamper government plan to 

get 'core jobless' back to work.) 

 

 

Men om vi åter tittar på tidsbegränsningarna i Sverige och en tidigare studie från 

Försäkringskassan så säger den att ”Reformen har fungerat som 

tänkt, de flesta vars dagar i sjukförsäkringen har tagit slut har övergått till insatser hos  

Arbetsförmedlingen” (Försäkringskassan, Stockholm 11 maj 2010, Hälften i 

sysselsättning, få till försörjningsstöd).  
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Menar man att reformen har fungerat som tänkt endast beroende på om tillräckligt 

många har gått över till Arbetsförmedlingen? Eller ska man se det som att det har 

fungerat som de var tänkt genom att även titta på uppfattningar från några av dem det 

handlar om, fånga deras upplevelser. Det finns inte mycket studier som kan berätta om 

det har fungerat som tänkt eftersom detta är en relativt ny problematik.  

 

Det har skrivits många artiklar i tidningar och tidskrifter där man kan läsa om vad de 

nya regeländringarna skulle innebära och hur hanteringen skulle gå till. (Dagens 

arbete/IF Metall januari 2010, Akademikern 1/ 2010, Akademikern 2/ 2010). Men det 

fanns inte mycket artiklar som berättade om det blev som det var tänkt med hanteringen 

kring regeländringarna. Det fanns inte mycket artiklar om hur de utförsäkrade upplevde 

övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Därför valde jag i min 

uppsats att undersöka detta. 

 

Nedanstående är ett sammandrag ur ett pressmeddelande om Regeringens beslut 

om uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

Regeringen har beslutat att ge uppdrag till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

att utveckla säkrare och bättre rutiner för en väl fungerande övergång till 

Arbetsförmedlingen för personer vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning har 

tagit slut. Den enskilde skulle i god tid ges information om och förberedas på vad som 

skulle komma att erbjudas. 

 

För Arbetsförmedlingen innebar uppdraget bland annat att rutiner utarbetades så att 

aktiviteterna i programmen kunde anpassas till individens förutsättningar och att 

lämpliga aktiviteter erbjöds. 

 

Med detta säkerställer vi att den nödvändiga samverkan som krävs för att människor 

som lämnar sjukförsäkringen garanteras en övergång till individuellt utformade insatser. 

Det gör att människor i god tid kan känna sig trygga ekonomiskt men också att lämpliga 

åtgärder sätts in för att stärka deras möjligheter att på sikt kunna återgå till arbete, sade 

socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. 
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För att de aviserade förändringarna skulle kunna träda i kraft vid den angivna 

tidpunkten så skulle Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan redan under hösten 

2009 förbereda rutiner för hanteringen av de nya förutsättningarna. Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan skulle senast den 13 november 2009 lämna en gemensam 

återrapportering till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och 

Socialdepartementet) om hur övergången till Arbetsförmedlingen planerades att 

genomföras. (Pressmeddelande 1 oktober, arbetsmarknadsdepartementet 

Socialdepartementet) 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka utförsäkrade individers upplevelser kring 

övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen samt undersöka om det 

fungerade som det var tänkt med hanteringen kring regeländringarna. 

 

 

Frågeställningar - utförsäkrade 

- Var informationen tillräcklig? 

- Var hanteringen begriplig? 

- Hur upplevdes bemötandet? 

- Stämde informationen med hur det blev? 

- Hur upplevdes samarbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen? 

 

Frågeställningar -  Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

- Fungerar det som det var tänkt? 

- Hur upplevde de individer som skulle beröras, av denna övergång? 

- Hur ser ett överlämningsmöte ut? 

- Vad innebär arbetslivsintroduktionen? 

- Vad innebär samarbetet med arbetsförmedlingen och hur upplevde ni att det    

fungerade? 

-  Har förändringarna genomförts för fort (regeländringarna)? 
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Metod   

 

Metodval 

 

Undersökningen avsåg att basera sig på förståelse av individers upplevelser och 

uppfattningar, varvid en kvalitativ undersökningsmetod användes. Ett frågeschema 

utarbetades för semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002). Ett likadant frågeschema 

användes både till de utförsäkrade och till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

(Bilaga 2). Teman handlade om utförsäkringen, övergången och AI. 

 

De frågeställningar som riktades till de som blev utförsäkrade utarbetades för att få ta 

del av deras upplevelser av övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. 

De fick även avslutsfrågor som handlade om vad de tyckte överlag om övergången, vad 

som har varit bäst respektive jobbigast. 

 

De frågeställningar som riktades till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

utarbetades för att undersöka om det fungerade som det var tänkt med hanteringen kring 

regeländringarna. 

 

Avsikten var att respondenterna skulle få berätta fritt kring dessa frågeteman och det 

skulle även ges utrymme att ställa ytterliga frågor, s.k. uppföljningsfrågor som kunde 

vara av värde, vilket en semistrukturerad datainsamlingsmetod ger tillåtelse till 

(Bryman, 2002).  Målet var att det lätt skulle gå att samanställa respondenternas svar 

genom att analysera kring eventuella gemensamma uppfattningar i respondenternas 

upplevelser och uppfattningar för att få besvara studiens syfte. 

 

 

Studiens upplägg 

 

I denna studie har jag börjat uppifrån, d v s med att ta reda på om det fanns någon form 

av lagstiftning och praktiska anvisningar om hur överlämnandet från Försäkringskassan 

till Arbetsförmedlingen skulle ske.  
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Andra steget var att undersöka hur Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har 

hanterat regeländringarna kring övergången med frågeställningar som belyste de teman 

som framtagits.  

 

Tredje steget var att intervjua några av dem det handlade om för att fånga deras 

upplevelser kring utförsäkringen med frågeställningar som belyste de teman som 

framtagits.  

 

 

Urval 

I denna studie användes bekvämlighetsurval vilket inte är ett icke-sannolikhetsurval. 

(Bryman, 2007). Valet av detta urvalsförfarande kan förklaras av att jag använde mig av 

de respondenter som fanns tillgängliga inom respektive område för tillfället.  

 

Ett urval av fyra stycken individer som gick AI gjordes via ett informationsbrev som 

lämnades på Arbetsförmedlingen, varvid en chef och en handläggare på 

Arbetsförmedlingen valde ut fyra stycken deltagare och frågade om de ville delta i en 

intervju. De förklarade syftet med undersökningen och att det var frivilligt att delta.  

Urvalet från AI bestod av två kvinnor och två män i medelåldern. 

 

Urvalet av intervjupersoner från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bestod av 

en handläggare från Försäkringskassan och en chef från Arbetsförmedlingen. Jag ringde 

upp och frågade om de ville delta i en intervju varvid de informerades om syftet med 

studien.  

 

 

 

Etiska överväganden 

 

Arbetsförmedlingens chef gav sitt medgivande till att genomföra studien med deltagare 

från introduktionsprogrammet. Frivilliga respondenterna informerades i ett brev om att 

personuppgifter ej skulle komma att lämnas ut. Undertecknad person som arbetar med 

undersökningen har tystnadsplikt. (Informationsbrev, bilaga 1) 
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De informerades också om att den person som skulle göra undersökningen studerade 

Rehabiliteringsvetenskap, vid institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitet, där 

det som en del i utbildningen ingick att skriva en C-uppsats. Kriterierna för att delta i 

denna undersökning var att respondenterna var villiga att uttrycka sina åsikter och vilja 

dela med sig av sina upplevelser.  

 

 

Intervjuerna 

 

Intervjuerna skedde enskilt med varje individ i ett rum som lånades ut av Kommunen, 

där jag bjöd på kaffe och bulle. Ingen av respondenterna hade någon invändning till 

detta intervju förfarande. Intervjuerna bandades för att kunna lägga koncentrationen på 

vad individen sa och för att slippa anteckna så mycket. Individen informerades om att 

innehållet på bandet skulle komma att skrivas ut och att allt som kan avslöja vem det är 

som talar kommer att utelämnas. De informerades även om att all information på 

banden skulle raderas efter utskrift. 

 

 

Tillförlitlighet 

 

Har vi några andra källor till kunskap än våra fem sinnen och vår logiska intelligens? 

Vill vi förstå människor? Kan vi se in i oss själva (introspektion) och därigenom förstå 

andra människors känslor och upplevelser (inkännande, empati)?  

Att inta en sådan roll är förutsättningen för att överhuvudtaget kunna bedriva en 

undersökning där man genom förståelse ska kunna fånga upp vad individen egentligen 

berättar vad denne har upplevt och sedan försöka förmedla detta på ett objektivt sätt. 

 

Utifrån denna roll har undersökningen influerats av den tolkningslära som kallas för 

Hermeneutik. Men ”när man tolkar andra människors känslor och upplevelser utifrån 

sina egna känslor och upplevelser befinner man sig på mycket osäker mark. Upplevelser 

och känslor är inte intersubjektivt testbara”. Med detta menas att det är svårt att testa 

empiriska sanningar, vilket är motsatsen till positivisternas sätt att tro på kunskap, där 

de gärna vill testa logiska sanningar. (Thurén, 2004) 

 



 10 

Denna studie syftade inte till att testa sanningen av upplevelserna utan det handlade om 

att försöka förstå deras upplevelser. Det blir då istället intressant att tala om 

tillförlitligheten i själva undersökningen. För att den skulle kännas trovärdig gjordes en 

s.k. respondent validering. ”Målet med detta är att få en bekräftelse på att den 

beskrivning som forskaren förmedlat är riktig. Respondentvalidering har varit särskilt 

populär bland kvalitativa forskare, eftersom man vill få en bekräftelse på att den 

beskrivning som forskaren förmedlat är riktig ”. (Bryman, 2002, s. 259)  

 

Respondent validering är enligt min uppfattning ett viktigt moment att följa då man inte 

använder sig av bandinspelade intervjuer. Därav gjordes respondent validering med 

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal eftersom jag då endast förde 

egna anteckningar under intervjuernas gång. Valideringen gjordes genom att en av 

respondenterna bekräftade/validerade sina intervjusvar via mail och en annan 

respondent bekräftade sina svar via telefon. De utförsäkrade respondenternas 

intervjusvar återkopplade jag inte till eftersom dessa intervjuer bandades, vilket jag 

ansåg gav en trovärdig utskrift av intervjuerna. 

 

 

Analys 

 

Genom att låta respondenterna berätta om sina upplevelser kring de nya 

sjukförsäkringsreglerna så resulterade detta i att mycket informativ kvalitativa data 

genererades från intervjuerna.  

 

Under analysfasen av datamassan som kommit ur intervjuerna fick jag känslan av att jag 

inte ville plocka sönder meningarna i syfte att tro att det skulle räcka med korta citat på 

några få ord för att återge de intervjuades upplevelser och på det sättet försöka tillskansa 

mig den kunskap jag önskade att få. Istället ville jag hitta en analysform som kändes 

användbar för mina avsikter, vilket ledde mig in på en slags Narrativ analys, vilket är en 

metod som inte leder fram till en fragmentisering av datamassan. Med detta menas 

egentligen att kodning gör att data fragmentiseras. Men min tanke var att inte korta ner 

citaten för mycket, eftersom dessa skulle återge deras upplevelser. Idén om narrativ 

analys introducerades som en metod vid kvalitativ dataanalys vilken får allt fler 
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förespråkare (Bryman, 2001). Därav lät jag resultatet svälla ut en aning och låta de 

intervjuades åsikter framhävas genom att låta citaten bli lite längre. 

 

För övrigt förbereddes analysmomentet innan datainsamlingen genom en grov 

strukturering (tematisering) och den huvudsakliga analysen skedde kontinuerligt under 

själva datainsamlingsmomentet. (Backman, 2008).   

Tematiseringen av frågeområdena gjordes vid skapandet av intervjuschemat för att göra 

det lättare att sedan organisera den efterföljande datamassan som skulle komma av 

intervjuerna. 

 

Under analysfasen kunde jag hitta svaret på en fråga under ett tema, som jag egentligen 

tyckte passade under ett annat tema. Eftersom respondenterna fick berätta relativt fritt så 

spred sig även svaren fritt genom alla temaområdena. Detta resulterade i att då citaten 

från intervjuerna tolkades så återkopplade jag varje citat till temat för att vara säker på 

att varje citat belyste frågetemat på bästa sätt.  

 

”Det sätt att arbeta på som är bäst i ett fall kanske inte är det bästa i ett annat. Var och 

en som gör en analys måste själv använda sin fantasi och utforma en analysmodell som 

passar henne eller honom och som på bästa möjliga sätt besvarar den frågeställning man 

har satt upp.” (Thomson, 2002, S. 152) 
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Resultat  

 

Citaten från intervjuerna i denna studie 

 

Nedan följer citat från intervjuer av en handläggare från Försäkringskassan, en chef på 

Arbetsförmedlingen och fyra stycken individer som hade drabbats av utförsäkringen 

från Försäkringskassan. 

 

Övergången 

På frågan, till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, om beslutet om 

regeländringarna fungerade som det var tänkt, så visade det sig att tiden inte räckte till 

för att lösa hanteringen av övergången och upplägget av arbetslivsintroduktionen på ett 

tillfredsställande sätt. Detta visade sig även i de utförsäkrades upplevelser av 

hanteringen både vid själva överlämningsmötet och vid AI vid Arbetsförmedlingen, 

vilket framgår av deras citat. 

 

Försäkringskassan 

” Vi upplevde att det gick alldeles för fort från det att vi fick beslutet till 

att det skulle gälla. Beslutet om åtgärdspaketet fick vi till vårt bord i 

december 2009. Beslutet skulle verkställas den 1 januari 2010, vilket 

innebar att vi bara hade några veckor på oss att planera hur vi skulle lägga 

upp själva övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. 

Det innebar också att de som stod utan ersättningen från 

Försäkringskassan skulle infinna sig på Arbetsförmedlingens program 

arbetslivsintroduktion. Vi visste vad som var på gång några månader innan 

så vi förberedde ett informationsbrev som skickades till alla som skulle bli 

berörda av detta.   

Hur själva hanteringen av övergången skulle gå till fick vi lösa omgående 

genom att sammankalla chefer från både Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Vi fick samla ihop alla berörda chefer från båda 

instanserna och gå igenom regelbruk och hur överlämningsmötena skulle 

gå till.” 
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 Arbetsförmedling 

 ”Ja, alldeles för fort. Vi kunde i ett tidigare skede ha sorterat bort de 

individer som inte hade arbetsförmåga att överhuvudtaget gå 

arbetslivsintroduktionen. Vi kunde ha skickat tillbaka dem omgående om 

de hade haft uppdaterade läkarutlåtanden. Vi har upplevt att individerna 

kommer med gamla utlåtanden som kunde vara ett antal år gamla. Det har 

sinkat oss oerhörd tid eftersom personalen inte fanns i början. Vi stod där 

med den personal som fanns tillgänglig för den ordinarie verksamheten. 

Det var stora insatser som krävdes av oss. Vi skulle skapa verktyg att 

arbeta med, utbilda personal, skapa en organisation för omhändertagandet 

av dessa människor, vilka många av dem hade de värsta farhågorna i 

tankarna.  

Det som inte har fungerat så bra är rutinerna för utbetalningarna. Vid 

överlämningsmötet informerades de berörda individerna om att de skulle 

få sina pengar i förskott när de gick över till arbetslivsintroduktionen Men 

sedan fick vi information om att det skulle komma att bli förskjutningar i 

utbetalningarna, vilket skulle innebära att pengarna skulle utbetalas i 

efterskott istället. En del skulle inte få sina pengar förrän den 15/4. Detta 

har gjort att vi fått hantera upprörda och irriterade individer som fått leva 

på praktiskt taget ingenting. De har fått gå till släkt och vänner för att låna 

pengar. Socialnämnden har sina bestämmelser.  

Men vi är mycket stolta över vårt jobb, eftersom vi ändå var så pass 

oförberedda…men i det stora hela så fungerar det som det var . ” 

 

Utförsäkrad 

 ”ja det är det största felet, allting har gått så fruktansvärt snabbt, så får de 

ändra och lappa hit och dit, så har det ju varit hela tiden med 

detta….tänker på det här med ersättningen vi skulle få med den här 

introduktionskursen, det tog ju mitt inne i januari innan det vart klart” 

  

Utförsäkrad 

”Det här pressades ju igenom fruktansvärt fort! Lagtexten togs, jag tror det 

var två eller tre dagar före jul, det var alltså en vecka innan det skulle träda 
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ikraft då ungefär ... då togs lagtexten… och Arbetsförmedlingen  var inte 

på något sätt förberedda för det här…” 

 

 

Utförsäkringen 

 

På frågan om hur de berörda individerna informerades om att de skulle bli utförsäkrade, 

och om informationen om vad som skulle hända sen var tillräcklig, svarade alla 

genomgående att de hade hört att utförsäkringar var på gång via media som tidningar 

och TV i första hand och att de i ett senare skede hade fått informationen hemskickad 

som bekräftade att det gällde dem. Det visade sig också i de utförsäkrades upplevelser 

att när Försäkringskassan skickade ut brevet så var uppfattningen det att 

Försäkringskassan själva inte visste mer än att många skulle bli utförsäkrade men inte 

vad som skulle hända sen. Det visade sig också att breven skickades ut väldigt nära inpå 

tiden innan beslutet skulle börja gälla.” 

 

Försäkringskassan 

”Vissa personer blev chockade över beslutet, mycket därför att de inte har 

följt med i tidningar och tv om vad som var på gång att ske. För att lindra 

deras situation så tog vi reda på om de var med i a-kassan. Om det inte var 

det så ordnade vi med Arbetsförmedlingen och a-kassan att de endast 

skulle behöva tre månaders inskrivning på arbetslivsintroduktionen för att 

sedan har rätt till A-kasse ersättning. Men denna förmån gäller endast de 

som skulle bli utförsäkrade.” 

 

 Arbetsförmedlingen 

”Försäkringskassan kallar till ett överlämningsmöte. Där berättar vi vad 

det innebär att gå från ett system till ett annat och vad som kommer att 

hända den första januari. Vi reder ut vad arbetslivsintroduktionen går ut på 

och skingrar all oro över föreställningen att det kommer att bli 

hårdkörning med 40 timmars jobbsökning i veckan. Man blir alltså 

slussade över till Arbetsförmedlingen för en arbetsförmågebedömning.  

Vid mötet så använder vi en dator på Försäkringskassan där vi skriver in 

dem direkt till Arbetsförmedlingen. Vi fyller också i en plan för 
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arbetslivsintroduktionen och gör en medicinsk dokumentation. Sedan 

bokar vi in ett möte som vi sedan skickar en kallelse om.” 

 

 Utförsäkrade 

”Jag hade hört lite grann på nyheterna och så har jag ju fått brev någon 

gång i september, oktober. Det stod ingenting om Arbetsförmedlingen 

utan det stod bara att man skulle bli utförsäkrad….när jag fick brevet så 

visste de inte mer än att man skulle bli utskriven men inte vad som skulle 

hända sen.”  

 

Utförsäkrad 

”Försäkringskassan visste ju vad som var på gång, men det som var sagt 

på tv det var ju bara officiellt ute. När jag väl fick papper om det var det 

utförligt, det stod något om arbetslivsintroduktionen och att det var en 

tremånadersperiod men det var två dagar före det…” 

 

Utförsäkrad 

” Media, tidningar och tv, det har man ju inte kunnat undgå.  Jag fick brev 

ganska så nära inpå tiden. Jag fick väl info om hur det skulle gå till att bli 

utförsäkrad”.  

 

 

 

 

 

Upplevelse av överlämnandet  

 

Försäkringskassan menade att överlämnandet skulle kännas tryggt för individen och de 

skulle få hjälp att reda ut sin situation. Arbetsförmedlingen menade att individerna 

upplevde det positivt att äntligen få hjälp.  

Svaren från de utförsäkrade vittnar om att åtgärderna och insatserna från 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte var färdig planerade för att det skulle 

kunna fungera från början.  
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Försäkringskassan 

”Meningen var att det skulle vara ett bra upplägg och det skulle kännas 

tryggt för individen. Det skulle vara bra för de som hade psykiska 

diagnoser att äntligen kunna få professionell hjälp. Som det har varit 

tidigare så har många bara gått hemma och inte fått någon hjälp att reda ut 

sin situation. Skulle de dessutom kunna komma tillbaka till arbetslivet så 

var det väldigt bra för dem. Om det inte fungerade så skulle de kunna få 

förlängd sjukpenning för att få ytterligare tid på sig att rehabilitera sig 

friska.” 

 

Arbetsförmedlingen  

”Många är glada att få komma hit och äntligen få hjälp. De har tidigare 

upplevt att de inte har fått någon riktig hjälp med att reda ut sin 

arbetsförmåga. Men vi säger också att det även är upp till dem själva om 

de ska komma framåt och att det skapas ett gott samarbete mellan berörda 

parter.  

Många av dem som skulle träda in i programmet trodde att detta var en 

slags kurs som skulle pågå 40 timmar i veckan och att det skulle bli för 

jobbigt för dem. Men vi förklarade på överlämningsmötet att 

arbetslivsintroduktionen går ut på att göra en individuell kartläggning av 

arbetsförmågan. Vi tänker att det inte är meningen att vi ska sopa banan åt 

dem hela tiden. Många kände sig skrämda och rädda inför tanken på 

arbete, som ett berg som växer som de måste ta sig över. Det finns ju 

många med psykiska sjukdomar, ca 50-70 % av hela populationen.”  

 

Utförsäkrad 

”Möte hade jag i december, strax före jul, det kändes positivt, då visste det 

om arbetslivsintroduktionen men de hade inte lagt upp det så de visste väl 

inte hur det skulle gå till, det var så nytt och färskt det här så de hade inte 

hunnit lagt upp det mer än att det skulle bli möten, det var ingenting 

bestämt….” 
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Utförsäkrad 

”De målade upp ett väldigt vitt och brett scenario så att säga om vilka 

möjligheter man skulle få…det är ju det som den här regeringen har sagt 

att vilka möjligheter vi får med det här, vilka möjligheter vi får att komma 

tillbaka,  det är ju det dom har som sitt mantra, och likadant gick ju 

Arbetsförmedlingen på också då rätt så brett, vilket inte alls stämde….de 

hade inte hunnit handlat upp tjänster till att göra de olika insatserna som 

de skulle göra och snudd på så har det väl knappt skett än idag tror 

jag…De pratade ganska vitt och brett om att nu skulle det ju utredas vad 

jag hade för arbetsförmåga…vad jag klarade av … och det är klart att när 

man hörde det så hoppades man ju att det skulle bli så nu då…att de 

verkligen gör det. Man hade ju inte så stora förväntningar, men när man 

hörde vad de sade så kunde man ju hoppas på att ja … att en del av det 

kanske var sant va…. Det är klart att en liten del av det har väl blivit sant 

men inte tillräckligt.” 

 

 Utförsäkrad 

”Jag ifrågasatte hur de kunde ha ett möte med mig när de inte vet om det 

leder någonstans. Det var ju förslag och troligtvis … ska man sitta och 

behandla sjuklingar så … med troligtvis?  Jag blev tvungen att ta 

tjänstledigt på den halvtiden som jag var sjukskriven.” 

 

  

 

 

Utförsäkrad 

”Arbetsförmedlingen sade att det här kommer inte sjukkassan att 

godkänna tror jag. Men handläggaren visste nog inte riktigt hur det skulle 

vara. Denne frågade –du skulle väl inte kunna göra så att du jobbar ditt 

pass och åker hem och vilar och sedan åker tillbaka och gör fler timmar 

med något annat. Det var liksom sådana där frågor som att ”skulle jag 

kunna hitta på att göra något mer?”. Jag sade att det orkar jag inte för den 

tiden går att till stor del vila så att jag orkar jobba igen. Det har jag försökt 

förklara innerligt från första stund.” 
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Samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

 

Uppfattningarna om hur samarbetet har fungerat verkar vara ganska lika mellan 

Försäkringskassans- och Arbetsförmedlingens uppfattningar och de fyra intervjuade 

utförsäkrade individernas upplevelser. Det verkar som att samarbetet skedde endast vid 

överlämningsmöten och sedan vid avstämningsmöten. Alla de fyra utförsäkrade 

individerna upplevde att efter att de har gått över till Arbetsförmedlingen så har inget 

mer samarbete skett kring den individ som gått över.  

  

Försäkringskassan 

”Grundtanken med samarbetet var att individen ska slippa bli bollad fram 

och tillbaka för att gå igenom sin situation om och om igen med olika 

personer vid de olika instanserna. Försäkringskassan samarbetar med 

arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och även a-kassan. Vi hade ett 

kontinuerligt samarbete med Arbetsförmedlingen vilket innebar att vi 

träffade vissa av dem tillsammans med de individer det berörde vid olika 

möten som tex. avstämningsmöten.  

 

 Arbetsförmedling 

”Vi upplever att det är en ömsesidig respekt mellan myndigheterna. Vi har 

stor respekt för varandra hela tiden. Vi har också samarbete med Hälso- 

och sjukvården där de gör en medicinsk bedömning av individerna. Vi har 

också terapeuter och psykologer på plats inom Arbetsförmedlingens 

organisation. De kan göra en bedömning om vissa individer endast bör 

arbeta på deltid. Då får de själva söka bidrag från Försäkringskassan för 

den andra halvan. Samarbete via avstämningsmöten om det ej sker en 

utveckling. Då går vi igenom vad vi har gjort och vad vi kan göra mer. Det 

finns en osäkerhet, vi vet ej om de kommer att få pengar. Vi har annars 

inget samarbete med Försäkringskassan.” 

 

 Utförsäkrad 

” nej de har inget samarbete i detta skede när man väl har gått över till 

Arbetsförmedlingen….jag sade ju tidigare att jag hade varit på ett 
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överlämningsmöte…de har inget med detta att göra mer än att de betalar 

ut pengarna.” 

  

  

  

Arbetslivsintroduktionen  

På frågan om vad AI skulle gå ut på svarade både Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen att syftet var att bedöma arbetsförmågan och att det inte var en söka 

jobb aktivitet.  

De fyra deltagarna beskrev upplevelsen av arbetslivsintroduktionen på olika sätt, varvid 

synpunkter på både bemötandet och vilken hjälp och stöd de fick belyser att detta inte 

upplevdes tillfredställande, vilket framgår i de utförsäkrades citat.  

 

 

Försäkringskassan 

”Arbetslivsintroduktionen är inte en jobbsökargrej utan det går ut på att 

man ska träffa sin handläggare ca två gånger och reda ut vilken 

arbetsförmåga man har. Det går alltså inte ut på att man ska gå en kurs i 

hur man söker jobb.” 

 

Arbetsförmedlingen 

”Många av dem som skulle träda in i programmet trodde att detta var en 

slags kurs som skulle pågå 40 timmar i veckan och att det skulle bli för 

jobbigt för dem. Men vi förklarade på överlämningsmötet att 

arbetslivsintroduktionen går ut på att göra en individuell kartläggning av 

arbetsförmågan. Där arbetar man stegvis med kartläggningen alltefter 

individens förmåga att delta. Det kan handla om ett möte där man sitter 

och pratar för att sedan komma fram till att personen kanske kan prova att 

arbeta ca 2 timmar per dag till att börja med. Sedan går man vidare 

successivt. Det har också visat sig efter dessa tre månader med 

arbetslivsintroduktionen att detta är alldeles för kort tid för vissa 

människor. De behöver mer tid för att höja sin arbetsförmåga. Det finns de 

som har psykiska hinder och för dem kan en promenad på 10 minuter vara 

en början. Därför har Arbetsförmedlingen nu ökat på denna tid för dem 
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som behöver och det är Arbetsförmedlingen som avgör om de ska få 

fortsätta, då får de förlängd aktivitetsersättning. Efter tre månader kan de 

träda in i en fortsatt aktivitets tid på 300 dagar, som kallas för Jobb och 

utvecklingsgarantin.”  

 

 

 Utförsäkrad 

”Man skulle ha en träff i veckan och skriva sitt CV och så och jag har 

ingen datakunskap och har ingen dator hemma…då skulle jag prata med 

en annan på Arbetsförmedlingen om den biten…vi pratade inte så 

jättemycket men det var väl de här fyra punkterna om jag skulle jobba 

heltid, söka nytt jobb, starta eget eller studera. Jag var till den andra på 

Arbetsförmedlingen och det tog mig tre gånger att göra en CV…men 

handläggaren visste inte från gång till gång vad vi hade gjort….denne 

frågade mig när jag kom dit varje gång om jag hade skrivit klart min CV, 

och jag svarade att det är ju det jag är här för att göra. 

Jag är inte nöjd med mitt CV men det är inte min handläggare heller men 

som det är sagt nu då så ska jag gå upp till Arbetsförmedlingen och sitta 

där på deras datorer varje dag men det tar ju emot eftersom jag inte kan 

det där själv, så får man säga till dem som kommer där och springer…och 

det känns pinsamt för att jag vågar inte flyga på vem som helst.  

Jag hade velat ha mer pushing därifrån, mer tider att de hjälper mig, att 

man kommer överens om en tid en eller två gånger i veckan så kanske de 

kan hjälpa mig till att börja med, än att man bara kommer dit då är det inte 

säkert att personerna är där. 

Jag har ju en tid med min handläggare i början på maj ….men jag ska ju 

gå upp dit varje dag men det gör jag ju inte eftersom jag inte vet hur jag 

ska göra. 

Jag ska träffa min handläggare var tredje vecka men nu känns det inte som 

att jag har det där att nu jäklar ” 

 

Utförsäkrad  

 ”det är avtalade möten….varannan/var tredje vecka ….. i början pratade 

vi om vad de hade att erbjuda var väl min frågeställning då i början….i 
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början fanns det ingenting klart….Arbetsförmedlingen anställde ju ett 

antal personer för att ta hand om oss för de hade ju inte personal för detta 

innan….det ingick ju inte i deras ordinarie verksamhet” 

  

Utförsäkrad 

”Det hör till saken att de hade ringt till mig dagen före julafton, jag stod i 

dörren och skulle precis åka till min mamma, då sade min handläggare att 

jag skulle söka halv sjukpension … men det står denne inte för idag…nu 

uttrycks det att  jag hade möjlighet att söka det, annars hade jag ju inte 

sökt det. I och med det då så har Arbetsförmedlingen avvaktat med vad 

som ska hända med det innan jag går ut i arbetsträning i 

arbetslivsintroduktionen, så nu har jag fått en ny tremånadersperiod.  

Så under de första tre månaderna så har vi gått och väntat på beslutet ifrån 

det här med att jag ska få förtidspension på halvtid, men det fick jag 

avslag på. Jag frågade på Försäkringskassan vem som hade tagit det 

beslutet, - det har jag sade min handläggare. Det är lite lustigt, så jag har ju 

gått och trott i och med att handläggaren har ringt och sagt att jag ska söka 

det så har jag trott att det är så gott som hundra. 

Jag vill ju ha datautbildning, och nu ska jag få det. De ska kalla mig när 

det finns tid, det kunde vara en väntetid på mellan två och tre månader på 

datautbildningen…..då ska jag ha en halvtimme på eftermiddagen, jag 

hinner ju knappt sätt mig ner och starta datorn…då ska jag gå där en 

halvtimme varje dag för att se om jag kan jobba mer, gå upp i tid. För min 

arbetsgivare sade ifrån arbetsträning på jobbet, han ansåg att jag inte orkar 

mer än vad jag jobbar idag.  

 

Utförsäkrad 

”Vi har träffats tre ggr och det här sista mötet när vi pratade om jag skulle 

kunna tänka mig att göra något mer, och då hade jag redan kommit in på 

det här att jag jobbade 50% bara det var en ökning i timmar åt mig plus att 

jag gick en utbildning om demens under tiden, och det blev under min 

fritid. Detta skedde under tiden efter utförsäkringen. Jag frågade om det 

räknades att jag hade gått utbildningen. Jag bor ca 2 mil utanför samhället, 

åkte in och gick utbildningen det gör man ju på fritiden då. Det hände att 
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det var på arbetstid någon timme ibland. Utbildningen var till för hela 

personalen som vi fick genom jobbet. Kommunen och arbetsgivaren har 

ordnat utbildningen eftersom vi får mer och mer dementa personer.  

- Räckte det att du gick utbildningen? 

- då satt handläggaren och räknade ut timmarna på det då, det är ju en 

ökning i och för sig sade handläggaren men jag kände ju att det var ju inte 

riktigt bra heller, för denne sa att det här kommer inte sjukkassan att 

godkänna tror jag. Men handläggaren visste nog inte riktigt hur det skulle 

vara, utan frågade  –du skulle väl inte kunna göra så att du jobbar ditt pass 

och åker hem och vilar och sedan åker tillbaka och gör fler timmar med 

något annat. Det var liksom sådana där frågor som att ”skulle jag kunna 

hitta på att göra något mer?”. Jag sade att det orkar jag inte för den tiden 

går att till stor del vila så att jag orkar jobba igen. Det har jag försökt 

förklara innerligt från första stund.” 

 

 

 

Förväntningar på övergången 

På frågan om vad Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hade för förväntningar av 

övergången så visade det sig att de visste att det var ett antal personer som skulle 

komma tillbaka för fortsatt sjukpenning. En av respondenterna hade förhoppningar om 

att något skulle ”hända” under de kommande tre månaderna och de övriga tre hoppades 

på fortsatt ersättningsstöd från Försäkringskassan. 

 

Försäkringskassan 

”Ca 126 stycken av de utförsäkrade har gått över till Arbetsförmedlingen 

och vi visste att ungefär 24 stycken kommer att komma tillbaka och bli 

sjukfall igen. De får ansöka om fortsatt sjukpenning.”  

 

Arbetsförmedlingen 

”Vi vet att det är ca 23 stycken som har nedsatt arbetsförmåga enligt 

läkarutlåtanden och en del av dessa kommer troligtvis att få fortsatt 

sjukpenning.”  
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 Utförsäkrad 

”Jag har sökt så jag ska få gå tre månader till, till sista juli….först var det 

meningen att man skulle gå endast tre månader men eftersom jag inte 

kommit någonstans så då får jag gå tre månader till…..det känns skönt….” 

  

Utförsäkrad 

” Men på papperen är man frisk men hur fasiken det ska gå till det står 

fortfarande skrivet i stjärnorna…det enda man kan hoppas på är att de inte 

ska få fortsätta efter den 19 september…” 

  

Utförsäkrad 

”Min målbild har hela tiden varit att gå upp på heltid, men i och med att 

jag är färdigbehandlad så törs de inte åtgärda mitt sjukdomsproblem något 

mer så heltid kommer det aldrig att bli av tyvärr. Jag kan tyvärr inte jobba 

heltid. Så målet är väl att jobba halvtid och få resten i sjukpension.” 

  

Utförsäkrad 

”Jag ansökte om sjukbidrag för 25% så att det skulle bli sammanlagt 50%, 

för jag räknar ju med och hoppas att jag ska kunna arbeta tills jag blir 

pensionär. Jag vill arbeta med det jag är utbildad till, det jag kan och 

känner till, 50% det har jag gått nu och vet hur det är….och få sjukbidrag 

resten” 

 

 

Nedan följer enstaka åsikter överlag om vad de utförsäkrade tyckte med det här med 

övergången och arbetslivsintroduktionen, vad som har varit bäst respektive jobbigast.

  

Enstaka åsikter överlag 

” Stöd ska komma tidigare absolut! Men inte som ett hot att går du inte ut 

och kommer igång så vet du vad som händer! …utan det ska vara som en 

hjälp att komma sig för. Det ska vara resurser på det, rehabiliteringen, 

tidigt ska de komma in, som hjälp och stöd.” 
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”Det finns ju tidsgränser idag som säger att efter det så händer det 

osv…det är ju den grejen de ska lägga fokus på….och se till att det 

fungerar  och inte att det finns en bortre gräns utan att det är innan de  når 

fram till stupet, avträdesplatsen som insatserna ska in.” 

 

”Förr var det ju inte bra, det är ju som med en bil som ska besiktigas varje 

år, vilket kan ske med de nya reglerna….det här kan ju vara en 

väckarklocka för nästa regering, om de kommer tillbaka….det här är ju 

inte nattsvart som jag ser det, det här är ju bra bara de lyssnar och tar till 

sig….  

 

”Det är bara pengar det handlar om i det stora hela när det gäller de nya 

reglerna, det ska bara genomföras, bli av med bekymren så statistiken 

stämmer, det är ju det som räknas i Sverige, statistiken… ” 

 

 

  Vad som har varit bäst 

”det som är bäst det är väl det att jag verkligen har tagit mig i kragen 

…och verkligen vet att jag vill söka annat jobb….att jag verkligen har 

kommit så pass långt…hade jag inte gått ut här nu i januari så hade jag ju 

aldrig tagit mig i kragen och gått upp till Arbetsförmedlingen….och ens 

försökt med någonting, då hade jag gått runt i samma spår” 

  

”nej absolut inte!!! Understruket 511 gånger så kan jag säga att absolut 

ingenting har varit bra…” 

 

 ” Inte för min egen del, för jag har kört med viljan att komma tillbaka…”. 

 

 

 

Vad som har varit jobbigast 

” hon ställer ju krav att det är så mycket måste jag måste göra och det vet 

jag ju, men som sagt jag tycker inte att hon organiserar det så bra, för varje 

möte man kommer dit så är det samma svammel hela tiden och man 



 25 

kommer inte fram till något nytt, jag vill ju komma fram till vad jag kan 

jobba med och vad jag orkar jobba med och så, gå igenom något sådant, 

men det är ju bara de här fyra sakerna (jobba heltid på eget jobb, söka nytt 

jobb, starta eget eller studera) vi har kommit överens om, det händer ju 

ingenting, jag har ju  att jag ska söka ett annat jobb, jag försöker ju med 

det men det är inte så lätt när man inte har dator själv …man kommer inte 

in och kan kolla när man vill. Jag vill söka annat jobb mest av allt….inte 

heltid på eget jobb, jag orkar inte med det, utbildning är väl inte direkt det 

jag skulle vilja göra heller”  

 

”  Jag försöker att inte tänka negativt utan vara positiv hela tiden. Men det 

är klart att jag tycker att detta inte är riktigt. Det jobbigaste är väl att jag 

inte ska få behålla det jag har utan att jag ska ut någon annanstans och 

testa.” 

 

”Försäkringskassan har ett mantra där de inte tittar på hur sjuk du är utan 

vilken arbetsförmåga du har, de tittar enbart på arbetsförmågan!! förut 

hette det sjukintyg, det heter det inte idag utan det står förmåga att arbeta 

trots sjukdom, ungefär i den lydelsen….. Exakt de orden avslutar de alltid 

sina brev med …alltid….när de nekar…det är samma ska som att byt jobb 

och du blir frisk!!!! Men mina besvär beror inte på mitt arbete, byt jobb så 

blir du frisk!? Det går inte att diskutera med dem…” 

 

”Egentligen så är jag sjukskriven så hon tyckte inte att det var någon ide 

för mig att arbetspröva ett annat arbete för mina 25 %......det skulle bli 2 

timmar varje dag så det var ingenting eftersom jag då inte hinner in i något 

annat.  

För att jobba mindre än 75 % och få resten i aktivitetsersättning för att 

kunna få mer tid till arbetsträning på annan arbetsplats så måste ju doktorn 

gå in och säga att jag inte kan jobba mer, då måste ju Försäkringskassan 

också godkänna det och det gör de säkert inte eftersom jag är så pass frisk 

som jag är.” 

 



 26 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

I denna studie var alla de utförsäkrade respondenterna väldigt positiva till 

undersökningen som ämnade ta upp det som de själva hade upplevt jobbigt att gå 

igenom vid utförsäkringen. Någon uttryckte det som att; 

 
”Man ska ta vara på de erfarenheter som finns i samhället, för det finns 
det! Det här tycker jag är en positiv grej (med intervjun), därför ställde jag 
upp. Jag tycker att det är bra om det kommer fram sådana här saker, 
erfarenheter!”  
 

Eftersom jag i brevet hade skrivit att kriterierna för att delta i undersökningen var att 

respondenterna var villiga att uttrycka sina åsikter och vilja dela med sig av sina 

upplevelser, så kändes det viktigt att inte korta ner deras berättelser. Därav fick citaten 

bli lite längre än några korta fraser, för att återge deras upplevelser och tankar. Att 

respondenterna var positiva och att undersökningen medgav att de verkligen fick 

uttrycka sig genom intervjuerna ser jag som en av styrkorna i denna studie. 

 

Ytterligare en styrka var att det var hälften kvinnliga (två stycken) och hälften manliga 

(två stycken) respondenter vilket blev en jämn fördelning ur genusperspektiv. Eftersom 

kvinnors sätt att uppleva sina kroppsliga symtom skiljer sig från mäns så kunde man 

kanske tro att även upplevelserna kring utförsäkringen som alla hade upplevt 

gemensamt skulle skilja sig åt. (Hovelius, 2004). Men så blev inte utfallet i denna 

undersökning. Det visade sig istället att uppfattningen om upplevelserna liknade 

varandras. Men meningen var ju inte att få kunskap genom att titta på skillnader i hur de 

tyckte utan den skulle istället tillskansas genom att lyssna och förstå deras upplevelser.   

 

Vid varje frågetema har jag låtit den intervjuade ta upp det som denne själv har upplevt, 

jag har inte försökt styra frågan till det jag ville höra för att på något sätt stärka mina 

egna hypoteser kring problemområdet (Backman, 2008). Jag ville ha subjektiva fakta 

för att kunna återge objektivitet i diskussionen.  
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Själva sjukskrivningsbakgrunderna/historier valdes att inte tas med pga. sekretesskäl, 

vilket kunde ses som en svaghet i studien. Detta gjorde att jag inte kunde gå djupare in 

på varför de inte hade arbetsförmåga att jobba heltid. Denna information hade kunnat ge 

en vidare förståelse för deras funktionsförmåga i arbetslivet med bakgrund mot att 

samhället förväntar sig att de ska vara starka i arbetslivet för att klara sin egen 

försörjning. I en tidigare studie har de kommit fram till att det ur en kvalitetsaspekt kan 

vara viktigt att rehabiliteringsaktören tidigt i sjukskrivningsprocessen får en allmän bild 

av  behovet kring individens hinder och möjligheter. (Marnetoft, 2001, Factors 

associated with successful vocational rehabilitation in a Swedish area) 

 
 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att genom de utförsäkrade individernas upplevelser ta reda på om 

det blev som det var  med de nya reglerna och den förestående övergången från 

Försäkringskassan till Arbetsförmedlingens regi.  

 

Diskussionerna har jag försökt hålla kring jämförelserna med hur det teoretiskt var  

”uppifrån” att det skulle vara, med hur det blev i praktiken hos dem det skulle beröra. 

Uppfattningarna som framkom ur hela studien var snabba beslut från regeringen 

gällande nya reglerna, oviss information vid övergången, otillräckligt med hjälp och 

stöd på AI. 

 

Övergången till Arbetsförmedlingen har skett, men inte enligt sådana rutiner som skulle 

få de berörda individerna att känna sig trygga i hanteringen, enligt regeringens beslut. 

Trolig orsak till detta var att regeringen var sent ute med att skicka ut beslutet. Därför 

hann inte myndigheterna (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) säkerställa 

rutinerna kring övergången och det som skulle komma att erbjudas. Både 

myndigheterna och de berörda individerna har liknande upplevelser kring att beslutet 

från det att det kom ut till att det skulle gälla gick alldeles för fort. Först den 14 

december 2009 klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om vad som skulle 

hända med de utförsäkrade. (Riksdagen) 
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Man kanske kan tolka detta som att riksdagen var osäker på regeringens förslag och att 

detta skulle vara anledningen till att beslutet drog ut på tiden och klubbades igenom 

alldeles för sent.  Mina tolkningar besannas av Mona Sahlins frågeställning till 

statsministern om vilka skäl det fanns att genomföra utförsäkringen ur sjukförsäkringen 

när stora oklarheter rådde, och om statsministern hade för avsikt att verka för ett stopp i 

utförsäkringen till dess att regelverket hade kunnat utredas i grunden. Det tvetydiga 

svaret kretsar kring ”att det många gånger är svårt att göra förändringar i 

sjukförsäkringen”. ”Därför följer vi utvecklingen och agerar snabbt om oklarheter 

uppstår”. (3 § Svar på interpellation 2009/10:162, tisdagen den 22 december) 

 

Det sena beslutet påverkade Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förberedelser 

kring rutinerna för hanteringen av de nya förutsättningarna, som regeringen hade givit 

dem uppdraget att genomföra. De som jobbade på Försäkringskassan förstod ofta vilka 

problemen skulle bli med en viss lagstiftning innan den genomfördes. De frågade sig 

om politikerna inte har någon kunskap om verkligheten och varför de inte i så fall tar 

reda på fakta. Detta skulle innebära enligt (Hall, 2006) att personalen inom 

myndigheterna kan bli mycket irriterade på sådana verklighetsflyktiga beslut. Min 

tolkning är att detta kan vara en del av orsaken till att sådana beslut verkar vara svåra att 

uppfylla, om man jämför med hur det blev i praktiken. 

 

Under analysen kunde jag uppfatta vissa gemensamma upplevelser om hur individerna 

fick vetskap om den förestående utförsäkringen. Försäkringskassans uppfattning var att 

individerna inte följt med i TV och tidningar och av denna anledning blev chockade när 

de fick beskedet om utförsäkringen. Men alla de intervjuade respondenterna har med 

stort intresse följt med i TV och tidningar så de visste tidigt vad som var på gång inom 

sjukförsäkringen.  Det som uppfattades som chockerande var att respondenterna fick 

informationsbrevet om utförsäkringen bara några dagar innan det skulle börja gälla och 

att brevet inte gav någon information om vad som skulle hända med dem annat än att de 

skulle bli utförsäkrade.  

” Ett negativt beslut om rätten till sjukpenning ska aldrig komma som en överraskning 

för den försäkrade. Om den försäkrade inte har informerats under ärendets handläggning 

så ska en kontakt tas med den försäkrade för att informera om den kommande 

kommuniceringen.”  (Försäkringskassans metodstöd)  
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Om man tittar på hur proceduren kring hur informationen förmedlades och jämför det 

med beslutet från regeringen, som löd att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

skulle utveckla bättre rutiner för en väl fungerande övergång från sjukförsäkringen till 

insatserna i Arbetsförmedlingens regi och att den enskilde i god tid skulle få 

information om vad som skulle komma att erbjudas, så förmedlades inte informationen 

enligt beslutets riktlinjer. 

 

Under analysfasen ville jag även undersöka något om samarbetets betydelse för 

individen och vad samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skulle 

innebära. Beslutet tog inte upp något om samarbetet men däremot samverkan vilka står 

för olika innebörder i ordets betydelse. ”Samverkan innebär att ett målinriktat arbete 

bedrivs mellan rehabiliteringsansvariga parter och Försäkringskassan, som syftar till en 

effektiv användning av samhällets tillgängliga rehabiliteringsresurser” (Westerhäll, 

2006, S. 52). Enligt beslutet skulle samverkan innebära att Försäkringskassan anpassade 

sitt IT-system för att kunna bistå Arbetsförmedlingen med uppgifter och att de skulle 

utveckla säkrare och bättre rutiner för en väl fungerande övergång till 

Arbetsförmedlingen. Regeringen menade att det var dessa åtgärder som skulle vara den 

nödvändiga samverkan som krävs för att garantera en säker övergång med individuellt 

utformade insatser.  

Det som kom fram vid analysen kring samarbetets betydelse var att det verkliga 

samarbetet skedde vid själva överlämningsmötet när de skulle gå över och vid 

avstämningsmöten om det ej skedde en utveckling. För övrigt skedde inget samarbete 

efter att individen gått över till Arbetsförmedlingen. Om man av någon anledning skulle 

tro att samverkan och samarbete är samma sak, så kan det för den oinvigde som ej 

förstår skillnaden i innebörden av ordens betydelse en lätt missuppfattning ske.  

 

I fallet med en av respondenterna så reflekterar jag över hur denne berättade sig ha 

upplevt bli bollad runt mellan dörrarna inom en och samma myndighet, 

Arbetsförmedlingen, vilket är oacceptabelt ur samverkans synpunkt. Samverkan mellan 

myndigheterna skulle ju åtgärda problemet med att individerna bollas runt, men det blir 

ju inte bättre om samverkan inte fungerar mellan dörrarna inom en och samma 

myndighet. (Westerhäll, 2006).  
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Vid analysen kring temat med övergången så framkom upplevelser av att 

respondenterna försökte intala sig att övergången till Arbetsförmedlingen kanske kunde 

leda fram till något nytt och att de kände sig positiva till detta från början, men ändock 

avvaktande. En av respondenterna hade tidigare negativa erfarenheter från 

arbetslivsprojekt vilket har gjort att denne inte riktigt trodde på de möjligheter som 

målades upp. Min uppfattning är att ytterligare dåliga effekter skapar ännu mer misstro 

mot kommande arbetslivsprojekt i framtiden, för sådana kommer vi troligen att få se 

fler av. Respondenterna menade att myndigheterna målade upp vilka möjligheter de 

kom att få när de gick ut med AI. Respondenterna upplevde dock att 

Arbetsförmedlingen inte hade hunnit handlat upp tjänster till att göra de olika insatserna 

som de skulle göra och så upplever jag att uppfattningen är fortfarande. 

 

Analyseringen av AI vittnade om negativa känslor. Dessa känslor bottnade i flera 

orsaker. En av orsakerna var hur bemötandet upplevdes kring 

arbetsförmågebedömningen när Arbetsförmedlingen försökte följa de nya reglerna. Med 

krav från Försäkringskassan, som i sin tur hade krav från regeringen, försökte de få 

respondenterna att arbeta mer. ”Vi tror att du kan arbeta mer i ett annat anpassat 

arbete!”, uppfattades som ett mantra som Försäkringskassan använde som ett 

standardsvar när de nekade till sjukpenning och dessa ord blev ett ”mantra” som 

deltagarna försökte ta till sig vid mötet med Arbetsförmedlingen när de väl hade tagit 

klivet över.  

 

Detta har lett till att respondenterna kände oro inför varje möte med 

Arbetsförmedlingen. De oroade sig för att de skulle säga att det räcker inte, du måste 

prova att arbeta mer… det här kommer inte Försäkringskassan att godkänna. Någon 

hade upplevt att det var liksom sådana där frågor som att ”skulle jag kunna hitta på att 

göra något mer?” 

 

Eftersom de redan är sjuka så blir de inte friskare av att oroa sig inför varje möte, vilket 

egentligen skulle fungera som hjälp och stöd för att komma vidare, men som istället 

ledde till att de hamnade i en slags psykosocial miljö som påverkade stressnivån 

negativt. På tal om att känna ständig oro och inte ha några som helst kontrollmöjligheter 

så har man i en studie i England visat att personer som hade förlorat en betydande del av 

sina kontrollmöjligheter i arbetet (livssituation) löpte en större risk än andra att utveckla 
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kranskärlssjukdomar (Theorell, 2002). Vetskapen kring sådana studier borde göra att 

myndigheterna bör sträva efter att hitta andra arbetssätt att ”stödja” svaga individer på.  

 

De fyra intervjuade personerna berättade om olika sjukskrivningsbakgrunder, vilka låg 

till grund för deras förväntningar på Arbetsförmedlingens insatser. Det framkom bl.a. 

att en ville söka nytt jobb p g a utbrändhet och smärtor i ryggen, men kom inte riktigt 

igång trots att tre månader hade hunnit gå på AI. Tre stycken ville vara kvar på sina jobb 

på halvtid och få resten i sjukersättning från Försäkringskassan, såsom de hade haft 

tidigare. Alla respondenter hade nedsatt arbetsförmåga p g a sina sjukdomar. 

Beträffande smärta gäller att ju mer smärta personen har, desto mindre är chanserna att 

komma åter i arbete. (Westerhäll, 2006). Det framkom i sjukskrivningsbakgrunden att 

två av de intervjuade hade så pass kraftig att det inte skulle komma att bli möjligt att 

arbeta heltid i framtiden för dessa personer.  

 

En förutfattad mening tolkas fram i en utredning som socialförsäkringen har gjort 

tidigare där de menar att ”problemet är att det gamla arbetet inte längre fungerar”. Det 

har visat sig att för vissa individer, som blir mobbade eller av annan orsak varken kan 

eller vill vara kvar på sitt arbete, de har skäl nog att byta till ett annat arbete. Mina 

tolkningar leder mig till att tycka att  det verkar som att den nya reformen gärna drar 

alla individer över en kam vilket leder till problem i kommunikationen med 

myndigheterna för dem som inte alls är intresserade av att prova ett annat arbete, utan 

de mår bäst av att jobba med det de kan, fast inte på heltid och det kämpar tre av 

respondenterna för att få i nuläget. Upplevelser från respondenterna var att handläggare 

inte lyssnar på vad de säger. Jag reflekterar över att detta kan vara en av orsakerna till 

att uppfattningen av att individer som behöver hjälp och stöd ofta inte gör som de blir 

tillsagda.  ”Varför gör de inte som vi säger” är ett dilemma som tas upp i boken  

(Jarlbro, 1999) . 

 

”Enligt Socialförsäkringsutredningen bör en reform av sjukförsäkringen  

i första hand sikta på att ge nya vägar för morgondagens sjukskrivna. Om  

färre ska passera genom sjukskrivning in i sjuk- och aktivitetsersättning  

måste fler mycket snabbare hitta en väg tillbaka från sjukdom till arbete.  

Ofta handlar en sjukskrivning inte om att gå från frisk till sjuk till frisk.  

Det sjuka finns där, mer eller mindre, och problemet är att det gamla  
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arbetet inte längre fungerar. I ett gott samhälle blir då frågan vilket arbete  

som skulle kunna förenas med det sjuka; var och hur det går att ta till  

vara det friska. Helst sker bytet redan innan problemen lett till 

sjukskrivning.  

I andra hand är det viktigt att sjukskrivningen blir början på en  

omställningsprocess. I lyckosamma fall kan övergången ske direkt från  

sjukskrivning till nytt arbete och i andra fall kan det komma att krävas en  

tid med arbetslöshet innan målet nås.” (Proposition 2007/08:136) 

 

En annan orsak till den negativa känslan var själva upplägget kring det individuella 

hjälp och stöd som individen blivit lovad. De hade blivit informerade om att AI inte var 

en jobbsökar aktivitet utan den är endast till för att bedöma arbetsförmågan. Ändå fick 

en av respondenterna fyra punkter att välja mellan; jobba heltid, söka nytt jobb, starta 

eget eller studera. Respondenterna ville söka nytt jobb. Detta skulle innebära individuell 

hjälp och stöd. Detta stöd fanns inte för respondenten som kände att personalen inte 

räckte till för dennes vilja och förväntningar. Detta förfaringssätt går inte i hand med 

tanken om att bli uppmärksammad som människa skulle vara en betydelsefull faktor 

som kan stärka och ge utvecklingsmöjligheter (Westerhäll, 2006). Detta är en individ 

som kan falla mellan stolarna eftersom inget verkar vara upplagt för dessa individer som 

vill söka nytt jobb. De behandlar dem som om de tillhörde den ordinarie arbetssökar 

verksamheten. AI skulle ju resultera i en individuell handlingsplan, som utifrån 

individens förutsättningar skulle leda vidare till jobb och som stöd skulle det finnas 

kunniga arbetsförmedlare och skickliga specialister - arbetsterapeuter, psykologer, 

sjukgymnaster och socialkonsulenter på plats, enligt anvisningarna till AI. Jag 

reflekterar över att med alla dessa kunniga människor så borde det fungerat bättre.  

 

Vissa negativa känslor framkom under analyseringen av upplevelserna kring AI. Denna 

känsla bottnade i att utbetalningarna inte fungerade enligt planerna som var sagda vid 

överlämningsmötet om att individerna skulle få sina utbetalningar i förskott när de gick 

över till arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen. Istället ändrades plötsligt 

beslutet vilket resulterade i att utbetalningarna skulle ske i efterskott istället. Detta har 

gjort att Arbetsförmedlingen har fått hantera panikslagna individer som stod utan 

pengar.  ”Det är därför inte till någon större hjälp att tala om ett ”meningsfullt arbete” 
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med en person som inte fått sina grundläggande existentiella behov tillfredställda” 

(Kaufmann och Kaufmann, 2005). 

 

Under intervjuerna så framkom även åsikter överlag om vad de utförsäkrade tyckte om 

övergången och AI. De ansåg att tiden i sjukförsäkringen inte skulle fungera som en 

stupstock för de som är sjuka vilket de upplevde vid utförsäkringen. Det går emot 

regeringens eget sätt att tänka kring att individen skall känna sig trygg i systemet. 

Respondenterna ansåg att det borde satsas mycket starkare resurser på rehabilitering 

som borde komma in mycket tidigare så att de kan få hjälp av kvalificerat slag.  

En tidigare studie visade att en fördröjning innan rehabiliterande åtgärder sätts in har 

betydelse för hur väl rehabilitering lyckas, särskilt bland äldre personer. För varje 

månad utan aktiva åtgärder, minskar möjligheterna att lyckas med 4%. Att tidig 

yrkesinriktad rehabilitering är effektivare än sen är dock ifrågasatt av andra. 

(Marnetoft, 2001). 

 

Respondenterna ventilerad också frågan om vad det tyckte hade varit bäst med de nya 

regeländringarna. Endast en tyckte att det hade varit bra på det viset att denne hade fått 

en puff i rätt riktning eftersom ett nytt jobb hade florerat i tanken en längre tid. De 

övriga ansåg att detta var bortkastad tid eftersom de aldrig kommer att klara av att jobba 

heltid pga. sjukdomsorsak. De hade redan jobb som de ville behålla och som de trivdes 

med. Att få jobba med det man tycker om leder fokus från värken som respondenterna 

uttryckte det. Min tanke är att dessa borde ha sorterats ur från början, som också 

Arbetsförmedlingen menade, eftersom organiseringen av åtgärderna kring dessa tog 

onödig tid från de som egentligen var mer i behov av att få den hjälpen. Då menar jag 

de som inte var så sjuka att de inte kunde delta i AI.  

De ventilerade också vad som varit jobbigast och det var känslan att det egentligen inte 

hände något fast månaderna rullade på. Detta är en viktig synpunkt ur perspektivet kring 

framgångsrik yrkesrehabilitering. (Marnetoft, 2001). 

 

 

Några tyckte också att känslan av ovisshet om Försäkringskassan skulle godkänna deras 

ansökan om fortsatt sjukbidrag och att detta iså fall skulle leda till att de inte fick 

behålla det arbete och det liv de hade byggt upp. 
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Trots den dåliga hanteringen kring de nya reglerna så hade samtliga respondenter 

genomgående den uppfattningen att det var ju inte bra som det rullade på med den förra 

regeringen, men att detta kan vara en väckarklocka för nästa regering, att tanken med de 

nya reglerna inte är nattsvarta. Rådet till den kommande regeringen blir att lyssna och ta 

till sig.  
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Slutsats 

 

Studiens resultat visade att utförsäkringen upplevdes av både Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen samt de utförsäkrade individerna att överlämningen hade kunnat 

fungera bättre och varit mer effektiv.  

Citaten vittnar om att beslutet om regeländringarna från regeringen har genomförts 

alldeles för snabbt och ogenom, vilket även framgår av intervjuerna med både 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Resultatet visar även att de drabbade var förhoppningsfulla men det blev inte riktigt som 

det var  med de möjligheter som skulle komma att erbjudas. Detta varken när det gällde 

att den enskilde i god tid skulle ges information om och förberedas på vad som skulle 

komma att erbjudas och förväntas, att de skulle känna sig trygga ekonomiskt eller att 

lämpliga åtgärder skulle sättas in för att stärka deras möjligheter för att på sikt kunna 

återgå till arbete, vilket stod skrivet i regeringens uppdrag till Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen.  

 

 

Framtida forskning 

 

Om hjälpen och stödet inte fungerar som det var , utan istället leder till att individen blir 

negativt påverkad med risk för ökad sjukdomsrisk, så bör myndigheterna, genom 

forskning kring ohälsofaktorer, sträva efter att hitta andra arbetssätt att ”stödja” svaga 

individer på. Mina reflektioner är att det spelar egentligen ingen roll hur mycket man 

forskar och hur mycket vetskap man än får kring ett ämne, så är det inte till någon hjälp 

för någon om man inte ”gör” något av kunskapen. Förslag till ny forskning är att ta reda 

på hur man kan praktisera kunskapen i verkligheten, d v s förena teori och praktik så 

den gör nytta! Inte bara ta reda på det.  

 

Upplevelser från respondenterna var att handläggare inte lyssnar på vad de säger. Jag 

reflekterar över att detta kan vara en av orsakerna till att uppfattningen av att individer 

som behöver hjälp och stöd ofta inte gör som de blir tillsagda.  ”Varför gör de inte som 

vi säger” är ett dilemma som tas upp i boken  (Jarlbro, 1999). Förslag till framtida 

forskning skulle även kunna vara att ta reda på om ”hypotesen/frågeställningen” 
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stämmer om det är så; att anledningen till att folk ”inte gör som de blir tillsagda” kanske 

grundar sig på att inte heller handläggare/terapeuter lyssnar på vad det är individen 

egentligen säger. Lyssna och ta till sig från båda håll. 

 

Det fanns också risk för deltagare i AI att falla mellan stolarna eftersom inget verkade 

vara upplagt för individer som ville söka nytt jobb. AI skulle ju resultera i en individuell 

handlingsplan, som utifrån individens förutsättningar skulle leda vidare till jobb och 

som stöd skulle det finnas kunniga arbetsförmedlare och skickliga specialister - 

arbetsterapeuter, psykologer, sjukgymnaster och socialkonsulenter på plats, enligt 

anvisningarna till AI. Jag reflekterar över att med alla dessa kunniga människor så borde 

det ha fungerat bättre. Ytterligare ett förslag till framtida forskning blir att ta reda på 

varför det inte fungerar trots alla dessa kunniga människor. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Undersökning av hur deltagare till 
arbetslivsintroduktionen upplever övergången från 
Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. 
 
 

”Trots att det görs opinionsundersökningar av än det ena, än det 
andra, är det högst sällan – om någonsin - som de riktas till 
 de arbetslösa. Kunskapen är därför låg om hur de upplever sin 
situation och de åtgärder som alla diskuterar.”  

 
 
Därför vill Jag (Anette Johansson) genomföra en studie som syftar till att 
beskriva hur de utförsäkrade upplever sin situation.  
 
Undersökningen kommer att genomföras med enskilda intervjuer av högst 
fem stycken deltagare som är utförsäkrade från Försäkringskassan och 
deltar i projektet arbetslivsintroduktion. Inga personuppgifter kommer att 
lämnas ut och deltagande i denna undersökning är helt frivillig. Den som 
arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Du har också rätt att avböja 
utan att bli ifrågasatt. 
 
Undertecknad studerar Rehabiliteringsvetenskap, vid institutionen för 
Hälsovetenskap vid Mittuniversitet , där det som en del i utbildningen 
ingår att skriva en C-uppsats.   
 
Kriterier för att delta i denna undersökning är att du är villig att uttrycka 
dina åsikter och vill dela med dig av dina upplevelser.  
Förnamn Efternamn som är chef här på Arbetsförmedlingens kontor i 
xxxxx har gett sitt medgivande till att genomföra studien/projektet med 
deltagare från introduktionsprogrammet.  
 
Frivilliga deltagare är välkomna att ta kontakt med Förnamn efternamn på 
telefonnummer:000-1112233, eller Förnamn Efternamn på 
Arbetsförmedlingen i xxxxxxx. 
Anmälan kan ske snarast möjligast. 
 
Välkomna 
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Bilaga 2 - Intervjuschema  
 
 

 
Frågeteman 
 
 

• Utförsäkringen 
 
 

• Övergången 
 
 
• Arbetslivsintroduktionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutsfrågor till de utförsäkrade:  
- finns ytterligare åsikter kring övergången? 
- Vad har varit bäst? 
- Vad har varit jobbigast? 
 
 

 
 
 
 
 
 


