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Abstract 

Persons on long-term sick leave and their co-actors: A stu dy 
of sick-listing and rehabilitation back to work 

Curt Edlund, Epidemiology, Department of Public Health and Clinical 
Medicine, Umeå University, SE-901 85 Umeå, Sweden. 

Aims: The starting point of this study was the experience of great 
problems with persons on long-term sick leave in the county of 
Västerbotten. In order to illuminate the situation we designed a study of 
the actors most involved who dealt with persons on long-term sick leave. 
These actors were the medical doctors; the employers: the social 
insurance officials; an d members of the board of social insurance and 
persons reporting on the cases to th e board. One aim was to describe and 
analyse the situation for persons on sick leave. Another aim was to 
describe and analyse the perception of the role the different actors played 
when dealing with persons on long-term sick leave. The third aim was to 
describe and analyse the different actors' views of each other, and of the 
co-operation around the persons on long-term sick leave. 

Method and material: Intervi ews with persons on sick leave, employers, 
social in surance officials and medical doctors. Questionnaires were sent 
to persons on sick leave, doctors and the members of the board of social 
insurance and those reporting on the cases. The interviews were audio-
taped and transcribed word by word. Coding and analysis of collected 
data was d one simultaneously by performing new interviews, using an 
adjusted form of grounded theory with the purpose of trying to find 
patterns and contexts. The aim was to describe the subjective experiences 
of how the actors look upon their situation and their way of coping with 
it. 

Results: T he interviews with the employers showed great differences in 
attitudes and ways of treating employees, which also led to different 
models for dealing with work environment, sickness absence and 
rehabilitation. We divided the employers into five different "ideal types". 
Two of them could be described as "well-functioning" with regard to 
rehabilitation, and three of them as "less well-functioning". A high 
degree of flexibility characterises the successful employer, and he also 
takes good care of his personnel. The good employer also co-operates 
writh oth er actors. The employers that are not well-functioning are not 
engaged in making adjustments, and have little confidence in their staff; 
the unions within their field are weak. 



Interviews with medical doctors revealed th at they felt lonely, and that 
the demands were frustrating to them. They also ha d feelings of losing 
the locus of control. The doctors showed lack of knowledge of the labour 
market and the social insurance legislation, which made their work 
harder. They experienced that their lack of time made sickness periods 
longer. 

Among the results from the interviews with social insurance officials can 
be mentioned that they had good knowledge about laws, but sometimes 
it was difficult to use their knowledge and methods due to lack of 
flexibility. They experienced feelings of loneliness and had great difficulty 
in making decisions. Co-operation with partners often did not work out 
- the officials did not demand so much of their co-actors. 

The results of the questionnaire directed towards the members of the 
board of social insurance and those who reported on the cases did not 
show statistically significant differences between the three counties. The 
members of the board had almost the same proposals for decision as 
those who reported on the cases. There were no significant differences 
between men and women in decision-making. As a whole the members 
of the board seemed to be skilled in their knowledge of how to use the 
social insurance legislation. 

The results of the interviews w ith persons on sick leave showed th at those 
persons had difficulties in asking for help and support. They felt such 
loyalty to their employers that they did not ask for adjustments of 
working places when needed. At the same time they were di sappointed 
that the employers were not sufficiently involved in making it possible to 
come back to work again. More than half of the respondents had not 
received enough support from the employers, the medical doctors or the 
social insu rance officials. Most of them felt frustrated, with little or no 
hope for the future. 

The results of the questionnaire to persons on long-term sick leave 
showed that women took a greater responsibility for their own 
rehabilitation, while the employers showed an earlier interest in sick male 
employees than in sick female employees. The employers were also 
keener to adjust the working places for men than for women. Despite 
those factors, women more often met their employers than men did, and 
they also had a more positive attitude to social insurance officials an d 
doctors than men had. People with longer education took greater 
responsibility for their rehabilitation than those with shorter education. 
Compared to older people, younger persons were more optimistic about 
their future health and work, and also expressed that work was not so 
stressful. 

Key words: Sick-listing, rehabilitation, long-term sick leave, co
operation, social insurance. 
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Abstract 

Aims: The starting point of this study was the experience of great 
problems with persons on long-term sick leave in the county of 
Västerbotten. In order to illuminate the situation we designed a study of 
the actors most involved who dealt with persons on long-term sick leave. 
These actors were the medical doctors; the employers: the social 
insurance officials; and members of the board of social insurance and 
persons reporting on the cases to the board. One aim was to describe and 
analyse the situation for persons on sick leave. Another aim was to 
describe and analyse the perception of the role the different actors played 
when dealing with persons on long-term sick leave. The third aim was to 
describe and analyse the different actors' views of each other, and of the 
co-operation around the persons on long-term sick leave. 

Method and material: In terviews with persons on sick leave, employers, 
social insurance officials and medical doctors. Questionnaires were sent 
to persons on sick leave, doctors and the members of the board of social 
insurance and those reporting on the cases. The interviews were audio-
taped and transcribed word by word. Coding and analysis of collected 
data was done simultaneously by performing new interviews, using an 
adjusted form of grounded theory with the purpose of trying to find 
patterns and contexts. The aim was to describe the subjective experiences 
of how the actors look upon their situation and their way of coping with 
it. 

Results: The interviews with the employers showed great differences in 
attitudes and ways of treating employees, which also led to different 
models for dealing with work environment, sickness absence and 
rehabilitation. We divided the employers into five different "ideal types". 
Two of them could be described as "well-functioning" with regard to 
rehabilitation, and three of them as "less well-functioning". A high 
degree of flexibility characterises the successful employer, and he also 
takes good care of his personnel. The good employer also co-operates 
with other actors. The employers that are not well-functioning are not 
engaged in making adjustments, and have little confidence in their staff; 
the unions within their field are weak. 

Interviews with medical doctors revealed that they felt lonely, and that 
the demands were frustrating to them. They also had feelings of losing 
the locus of control. The doctors showed lack of knowledge of the labour 
market and the social insurance legislation, which made their work 
harder. They experienced that their lack of time made sickness periods 
longer. 



Among the results from the interviews with social insurance officials can 
be mentioned that they had good knowledge about laws, but sometimes 
it was difficult to use their knowledge and methods due to lack of 
flexibility. They experienced feelings of loneliness and had great difficulty 
in making decisions. Co-operation with partners often did not work out 
— the officials did not demand so much of their co-actors. 

The results of the questionnaire directed towards the members of the 
board of social insurance and those who reported on the cases d id not 
show statistically significant differences between the three counties. The 
members of the board had almost the same proposals for decision as 
those who reported on the cases. T here were no significant differences 
between men and women in decision-making. As a whole the members 
of the board seemed to be skilled in their knowledge of how to use the 
social insurance legislation. 

The results of the interviews with persons on sick leave showed that those 
persons had difficulties in asking for help and support. They felt such 
loyalty to their employers that they did not ask for adjustments of 
working places when needed. At the same time they were disappointed 
that the employers were not sufficiently involved in making it possible to 
come back to work again. More than half of the respondents had not 
received enough support from the employers, the medical doctors or the 
social insurance officials. Most of them felt frustrated, with little or no 
hope for the future. 

The results of the questionnaire to persons on long-term sick leave 
showed that women took a greater responsibility for their own 
rehabilitation, while the employers showed an earlier interest in sick male 
employees than in sick female employees. The employers were also 
keener to adjust the working places for men than for women. Despite 
those factors, women more often met their employers than men did, and 
they also had a more positive attitude to social insurance officials and 
doctors than men had. People with longer education took greater 
responsibility for their rehabilitation than those with shorter education. 
Compared to older people, younger persons were more optimistic about 
their future health and work, and also expressed that work was not so 
stressful. 

Key words: Sick-listing, rehabilitation, long-term sick leave, co
operation, social insurance. 
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Förord 

Kapitel I - Inledning 

Hur börjar egentligen ett avhandlingsarbetei Det torde variera avsevärt 
och jag kan bara beskriva hur det gick till med denna avhandling. 

I mitt arbete på försäkringskassan har jag haft förmånen att syssla med 
forsknings- och utvecklingsfrågor sedan mitten av 1980-talet. Vi har i 
Västerbotten sedan 1980-talets senare del haft stora bekymmer med 
vårt höga sjuk- och ohälsotal. Detta fenomen var inte okänt för om
världen. Det kom därför inte som någon större överraskning, åtmin
stone inte för oss initierade, att Riksförsäkringsverket vid sitt besök hös
ten 1993 påtalade den generösa användningen av socialförsäkringen 
vid försäkringskassan i Västerbotten. Vad kunde då vara lämpligare än 
att undersöka dessa förhållanden? Vi hoppades att Riksförsäkringsverket 
skulle anslå medel och även lämna synpunkter under arbetets gång. Vi 
fann också att en sådan studie kunde vara en utmärkt möjlighet att 
förbättra våra kontakter med Umeå universitet och Norrlands univer
sitetssjukhus. Likaså kunde vi själva på försäkringskassan utveckla både 
intresset och kompetensen inom forsknings- och utvecklingsverksamhe
ten. Att sprida detta kunnande inom försäkringskassan i Västerbotten 
kändes viktigt av många skäl - inte minst för att det kunde leda till 
förbättrat självförtroende och större kompetens i kontakten med våra 
samarbetspartners. För egen del kunde de sedan tidigare genomförda 
undersökningarna inom socialförsäkringsområdet utvidgas till ett sam
manhållet forskningsprojekt med bred medverkan såväl från forskare 
som från fältet ". Att säga att det kändes spännande är ingen överdrift. 
När jag skisserade uppslag till ett antal studier och presenterade dem för 
försäkringskassan Västerbotten, Riksförsäkringsverket och forskare från 
Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, blev resultatet idel 
uppmuntran att söka anslag för en brett upplagd studie om ohälsan i 
Västerbotten. De olika studierna kom igång andra halvåret 1994 med 
hjälp av goda anslagsgivare, Riksförsäkringsverket, försäkringskassan i 
Västerbotten och sedermera också Västerbottens läns landsting. 

Det här arbetet har utförts vid enheten för Epidemiologi, institutionen 
för Folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. 

Jag vill framföra mitt varma tack för professionellt stöd och vägledning 
av handledarna Urban Janlert, Lars Dahlgren, Stig Wall och under 
1999-2000 Rafael Lindqvist. Alla har med sin specifika kompetens va
rit betydelsefulla för mig och för avhandlingsresultatet. 
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Jag vill också framföra mitt varma tack till mina högsta chefer på för
säkringskassan först Birgit Högberg som under flera år inspirerade till 
genomförandet av studien på ett engagerat sätt och sedan år 2000 Alf 
Molin som haft samma generösa inställning och varit förstående för att 
ett avhandlingsarbete kan inkräkta på ordinarie arbete. Utan Birgits 
och Alfs välvilja hade detta arbete sannolikt inte kunnat slutföras. 
Mina närmaste chefer på försäkringskassan först Sven Andersson och 
därefter Anders Boman har båda optimalt stöttat satsningen på studien, 
dels genom värdefulla synpunkter under studiens gång men också genom 
att visa förtroende och överseende för att jag bara kunnat vara på en 
plats i taget och den platsen har inte alltid varit försäkringskassan. Jag 
ska försöka bättra mig! 

Jag vill också tacka medförfattarna till underlagsrapporterna från för
säkringskassan vilka snabbt kom in i nya uppgifter och visat sig kom
petenta i forsknings- och utvecklingsarbete. Hur skulle det ha gått om ni 
inte jobbat så b ra! Varmt tack till Karin Ek Kahnlund, Kerstin Peter-
sony Michael Boman, Lena Andersson, Alva Fr ohm, Brittinger Hed
man, Tommy Holmqvist, Erik Idhult, Gun Jonsson Ingegerd Lundqvist 
och Kristina Lövgren. Tack också till Magnus Rydvall från Holmsunds 
vårdcentral. De fyra först nämnda har arbetat med studien mellan ett 
halvår och upp till två år, övriga tre-fyra månader vardera. 

Ett speciellt tack till Birgitta Hovelius och Göran Westman som gav 
betydelsefull hjälp, speciellt i studierna om läkare. Referensgruppen har 
gett värdefulla synpunkter under studiens gång, kommenterat delresul
tat och gett förslag i planeringen av studien. Gruppen har bestått av 
Inger Marklund\ Edward Palmers, Eva Olkiewicz, Dan Ljungberg, 
Ulf Sjödin, Kristina Hylén-Bengtsson och Cecilia Udin, samtliga från 
Riksförsäkringsverket. I referensgruppen har också handledarna ingått. 
Från försäkringskassan deltog följande personer som jag vill tacka för 
idéer och uppslag från fältet: Birgit Högberg, Sven Andersson, Anders 
Boman, Roland Bergling, Lars Andersson och Rigmor Hörnfeldt. 

Jag vill också tacka mina kollegor vid försäkringsutvecklingsenheten 
Birgitta Andersson, Laila Persson, Kerstin Vestling, Kent Widman, 
Kenneth Williamsson, , Lars Ågren och tidigare nämnde Anders 
Boman å det varmaste. Ert tålamod är beundransvärt och humöret på 
topp - aldrig någonsin har jag hört minsta gliring om att jag inte delta
git i arbetet som jag borde trots att jag varit frånvarande vissa tider, 
särskilt inför slutspurten med avhandlingsarbetet. Jag har dessutom un
der studiens gång fatt värdefulla synpunkter även av er. 
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Jag vill uttrycka mitt varma tack för det stöd i det fortsatta arbetet jag 
fick av Lars ]acobssony Inga-Britt Bränholm och Rafael Lindqvist vid 
doktorandseminariet 1999. 

Jag tackar också nätverket i rehabiliteringsfrågor som fungerat som 
bollplank för delresultat i studien. Det nationella nätverket för FoU-
frågor har liksom norra blockets motsvarighet varit inspirationskällor 
för fortsatt utvecklingsarbete i vid bemärkelse. Nätverket för sjukförsäk
ringsforskning har också varit en kontinuerlig påjyllare av idéer och 
tankar i forskningsarbetet. 

Eva Lindblom har tipsat på förbättrade skrivningar inom flera avsnitt 
och Annika Härenstam och Kerstin Kolarn har gett stimulerande väg
ledning och uppmuntran från sina specialområden. Hans Stenlund 
tackas för vägledning inom statistik på ett pedagogiskt sätt. För gott tå
lamod och förmåga till gott arbete under tidspress tackar jag särskilt 
Anita Nilsson som varit huvudansvarig i skriv- och redigeringsarbetet 
av avhandlingeny i slutstadiet med hjälp av Susanne Walther. Jag 
tackar övriga på kansliet för värdefull hjälp under tiden på Epidemio
logen. 

Ett alldeles speciellt tack för allt stöd och kärlek går till min älskade 
hustru Anna-Greta som Jatt stå ut med mycket och fatt dra ett tungt 
lass då jag suttit bänkad vid datorn under kvällar och helger. 

Jag tackar också för ekonomiskt stöd från Riksförsäkringsverket, lands
tinget i Västerbotten och försäkringskassan i Västerbotten. 
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Inledning 

Bakgrund 

Under 1980-talet skedde en dramatisk ökning av antalet godkända 
arbetsskador och en stadig ökning av långa sjukfall och förtidspen
sioner. Således ökade antalet långa sjukfall över ett år från 19 000 
personer år 1980 till nära 75 000 år 1990. Förtidspensionärerna 
ökade under 1980-talet från 291 000 personer år 1980 till 361 000 
år 1990.1 Antalet förtidspensionärer hade 1999 stigit till 424 000 
personer.2 

Arbetslinjen3 som arbetsmarknadspolitisk inriktning utvidgades 
även till socialförsäkringsområdet. I stället för passiv kontantutbe
talning av sjukpenning och sjukbidrag skulle den sjukskrivne aktive
ras genom kontakter med arbetsplatsen och tidiga rehabiliteringsåt
gärder. 

1 Drygt 83 procent av Sveriges befolkning i åldern 16-64 år var sysselsatt 1990. En högre 
sysselsättning har aldrig, vare sig tidigare eller senare, registrerats i en marknadsekonomi. 
Under den överhettning av arbetsmarknaden som då rådde, är det naturligt att många som 
kom ut i arbete hade nedsatt hälsa. De kom därför att bli de första som föll offer för stegrat 
tempo på arbetsplatserna med sjukskrivning och utslagning som följd. Se: Aktiv arbetsmark
nadspolitik, betänkande av arbetsmarknadspolitiska kommittén. SOU 1996:34. 
2 Utredningen om Den Arbetslivsinriktade Rehabiliteringen Individen i Centrum? En diskussions
promemoria om den framtida svenska arbetslivsinriktade rehabiliteringen. S 1999:08. Fritzes. 
Stockholm, 2000. 
3 För en aktuell analys av arbetslinjen som socialpolitisk inriktning inom socialförsäkrings
området, se: Lindqvist R. Arbetsrehabilitering - en referensram och forskningsöversikt, i: SOU 
1996:113. Se även: Lindqvist, R. Sjukförsäkringen 40 år - historik och reflektion, i: F KF Fakta: 
I marginalen - att ställas utanför. Rapport från forskningsseminariet i Umeå januari 1995. 
Arbetslinjen innebär att man anser att det är bättre om människor får arbete så att de kan 
försörja sig i stället för att bara betala ut kontantersättning. 
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En rehabiliteringsberedning tillsattes, som kom med sitt betän
kande; Tidig och samordnad rehabilitering^ 1988. Det betonade vik
ten av tidiga insatser och gav arbetsgivarna förstahandsansvar för re
habilitering av egna anställda. Man pekade på behovet av aktivare 
rehabilitering och effektivare samordning mellan aktörerna. Betän
kandet var fröet till många senare förändringar inom rehabiliter
ingsområdet på 90-talet. 

Arbetsmiljökommissionen tillsattes 1988 med uppgift att kartlägga 
och föreslå åtgärder mot arbetsförhållanden som kan skapa ohälsa 
och skador. Det framkom bland annat att det fanns brister i ar-
betsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna.5 En helhetssyn på arbets
miljö, sjukfrånvaro och rehabilitering betonades och att utgångs
punkten i all rehabiliteringsverksamhet är individens/den anställdes 
delaktighet och aktiva medverkan. Arbetsmiljöbegreppet vidgades; 
förutom förbättringar i den fysiska miljön diskuterades arbetsorga
nisationens betydelse och de anställdas utvecklings- och påverkans
möjligheter. 

Arbetslivsfondens (ALF) arbete pågick 1990-94 och var inriktat på 
att stödja arbetsgivare med bidrag till rehabiliteringsåtgärder för an
ställda med långvarigt nedsatt hälsa, för åtgärder att nedbringa an
ställdas sjukfrånvaro samt för investeringar för bättre arbetsmiljö.6 

ALF ville stimulera till åtgärder som ökade livskvalitén och mins
kade utslagningen i arbetslivet och därmed också reducerade kost
naderna för socialförsäkringen. Försäkringskassan har sedan 1 juli 
1990 kunnat köpa yrkesinriktade rehabiliteringstjänster7 som ett led 
i en aktivare rehabilitering. 

De lagändringar som trädde i kraft i juli 19918 och januari 19929 

syftade till att minska utslagning från arbetslivet genom arbetsmil-
jöförbättringar och befrämja återgång i arbetslivet genom effektivare 
samordnad rehabilitering av sjukskrivna. Arbetsgivarna fick därmed 

4 Tidig och samordnad rehabilitering, betänkande av rehabiliteringsberedningen. SOU 1988:41. 
5 Arbete och hälsa. Betänkande av arbetsmiljökommissionen. SOU 1990:49. 
6 Om insatser för aktiv rehabilitering och Arbetslivsfondens verksamhet. Regeringens proposition 
1989/90:62. 
7 Prop 1989/90:62, a.a. 
8 Den 1 juli 1991 infördes nya regler i arbetsmiljölagen, som innebar att arbetsgivarens ansvar 
vidgades för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett aktivt rehabiliteringsarbete på arbets
platserna. 
9 Lagen om allmän försäkring fick 1992 ett nytt kapitel (kapitel 22) med nya riktlinjer för 
rehabiliteringsarbetet. För första gången infördes begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering i 
socialförsäkringen. Arbetslinjen introducerades också i s ocialförsäkringen då det övergripande 
målet för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen var att upprätthålla arbetslinjen. 
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ansvar för att organisera arbetsmiljöförbättringar och att anpassa ar
betet till de anställdas förutsättningar. Vidare skulle de ansvara för 
att utreda behov av rehabilitering och se till att den anställde kunde 
återgå till arbetet. Försäkringskassans nya roll blev bland annat att 
upprätta rehabiliteringsplaner och samordna rehabiliteringen. 

Från 1992 är arbetsgivaren ansvarig för att den anställdes rehabili
teringsbehov klarläggs och att erforderliga arbetslivsinriktade reha
biliteringsåtgärder vidtas.10 Arbetsgivaren ska också enligt 
arbetsmiljölagen förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall och se till att det finns en på lämpligt sätt organiserad ar
betsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.11 Lagstiftaren läm
nar därmed ett visst handlingsutrymme i tillämpningen av lagen. 
Arbetsgivarna har också sedan 1992 fått ansvaret för sjuklönen un
der de första 14 dagarna i ett sjukfall,12 (sjuklöneperioden var 28 
dagar under tiden 1997 tom mars 1998) detta för att frammana en 
helhetssyn på arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering hos ar
betsgivarna men också för att lyfta fram de ekonomiska konsekven
serna. Dessutom infördes 1993 en karensdag och ersättningen för 
sjukpenning sänktes i olika etapper för att minska kostnaderna för 
sjukfrånvaron. Sjukpenningen blev 1996 75 procent av den sjuk
penninggrundande inkomsten, dvs samma nivå som rehabilite
ringspenningen. När den sistnämnda ersättningen infördes var den 
tio procent högre än sjukpenningen, detta för att stimulera till aktiv 
rehabilitering. Från 1998 är dessa ersättningar 80 procent. Samti
digt kom också riktlinjer för samverkan inom rehabiliteringsområ
det. Enligt nya lagtexten13 bör samverkan utökas på rehabiliterings
området. Statsbidraget för företagshälsovård togs bort 1993 och 
dess omfattning har sedan dess minskat med ungefär en fjärdedel. 

Riksförsäkringsverket har i ett antal uppföljningar och rapporter 
granskat försäkringskassornas verksamhet. I en undersökning av 
långtidssjukskrivna 199514 deltog alla försäkringskassor i landet. 
Den visade att tidpunkten för första kontakt i sjukfallet tas tidigare 
än förut, och även att medicinska underlag och rehabiliteringsut
redning kommer in tidigare. Sjutton procent av de långtidssjuk-
skrivna fick arbetslivsinriktad rehabilitering 1993-94 jämfört med 

10 Regeringens proposition 1990/91:181, Om sjuklön mm. 22 kap 3 § AFL. 
11 22 kap AFL, 3 kap 2:a § sista stycket arbetsmiljölagen. 
12 Prop. 1990/91:181. 
13 AFL 18 kap 5 § innebär bland annat att gemensamma verksamhets- och handlingsplaner 
bör genomföras på central myndighets- och regionnivå även gemensamma utbildningar. 
14 Riksförsäkringsverket, Riks-LS - en undersökning om långvarig sjukskrivning och rehabilite
ring, RFV redovisar 1995:20, Stockholm. 
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tio procent under perioden 1986-91. De som fick utbildning eller 
utredning friskskrevs i betydligt högre grad än de som fått arbets-
träning. En annan av Riksförsäkringsverkets (RFV) utredningar 
kom 1998.15 RFV anser i denna (s 3-4) att arbetsgivarna inte gör 
rehabiliteringsutredning som de borde och att försäkringskassan 
inte heller ser till att arbetsgivarna fullgör denna skyldighet. Försäk
ringskassan gör inte, vilket är dess uppgift, systematiska rehabilite
ringsutredningar i tidigt skede när det gäller egna företagare och ar
betslösa. RFV konstaterar också att bedömning av den försäkrades 
behov av rehabilitering inte tillräckligt tydligt ingår i försäkringskas
sans handläggning. Rehabiliteringsplaner saknades i en tredjedel av 
de granskade ärendena, vilket innebär att rehabilitering kan påbör
jas utan något fastställt mål. 

I den s k samverkanspropositionen16 föreslogs att det skulle upprättas 
gemensamma verksamhets- och handlingsplaner på central- och re
gionnivå och gemensamma utbildningar. Försäkringskassorna fick 
särskilda medel för att bedriva olika projekt för att uppnå samver
kansvinster. Dessa är bland annat avsedda för köp av arbetslivsin-
riktade rehabiliterings tjänster, arbetstekniska hjälpmedel och för 
särskilda bidrag. Samverkan skulle ha en gemensam ram men de 
ekonomiska besluten fattas av respektive myndighet. Pengar skulle 
anslås av respektive part i proportion till deras ansvar. Samverkans
projekten skulle följas upp och gemensamt utvärderas av medver
kande ämbetsverk (Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Arbets
marknadsverket) . 

Lokala myndigheters samverkan inom rehabiliteringsområdet ut
värderades 1996 i en statlig utredning.17 Nuvarande välfärdsbyrå
krati beskrivs metaforiskt som ett "sjukt hus" och karakteriseras av 
kultur och regler där individens behov anpassas till dessa. Organisa
tionen är hierarkisk och stelbent. Den är starkt sektoriserad och 
medger inte kommunikation mellan sektorerna. Konsekvenserna av 
denna organisationsstruktur beskrivs i punktform enligt nedan: 

• Personer hamnar i en "gråzon", dvs organisationsstrukturen tillå
ter att några ramlar igenom det offentliga skyddsnätet. 

^5 Riksförsäkringsverket Försäkringskassornas handläggning av ohälsoförsäkringarna. Tillsyns
rapport om RFV:s ohälsouppföljning på samtliga försäkringskassor under åren 1996 och 1997. RFV 
Anser 1998:4 Stockholm. 
^ Regeringens proposition om samverkan 1996/97:63 trädde i kraft i januari. 
17 Egon Jönsson - en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet. 
SOU 1996:85. 
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• Delat ansvar kan innebära att det finns risk för att ingen tar an
svar. 
• Oklar ansvarsfördelning, vilket främjar revir- och sektorstän
kande i stället för att uppmuntra till individinriktat och gemensamt 
arbete. 
• Kreativiteten begränsas till de egna åtgärderna i stället för att om
fatta de samlade resurserna. 
• En helhetssyn försvåras, vilket alltför ofta leder till dubbelarbete. 
• Samlad sektorsövergripande redovisning saknas av såväl insatta 
resurser som resultat. 

De som arbetar med välfärdsfrågor är bundna vid sina regler för 
klienternas rättssäkerhet och har en hög grad av specialisering, vilket 
försvårar arbetet med klienter med komplexa problem. Andra kän
netecken är en stor mängd "ärenden", svårighet att prioritera bland 
dessa och en inriktning på att både ge service och utöva kontroll 
samt ett visst avstånd till klienterna med avseende på när och hur 
kontakterna sker. 

Statskontoret presenterade 1997 Perspektiv på rehabilitering18 om 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Bland slutsatserna framgår att re
habiliteringshandläggarna är oklara över sin roll och att försäkrings
kassans kompetens och professionalism ifrågasätts. Det är oklart 
vilka faktorer som är avgörande för bedömningen av om det förelig
ger ett rehabiliteringsbehov eller inte. Det finns inga klarläggande 
studier av hur rehabiliteringsprocessen fungerar sedd som ett ar
betsflöde. Det saknas också en samlad resultatredovisning av sam
hällets kostnader för långtidssjukskrivna och för den arbetslivsin-
riktade rehabiliteringen. Det finns ingen samlad kunskap om vem 
som får rehabilitering - varken totalt sett, genom försäkringskassan, 
arbetsgivarna eller på andra vägar. Målen är för diffusa - det borde 
ställas krav på återrapportering inte bara vad gäller ohälsa i vid be
märkelse utan även specifikt för arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Det anses också viktigt att få till stånd regelförändringar som för
tydligar ansvaret för rehabilitering av arbetslösa och personer med 
sammansatta problem. Arbetsgivarens ansvar borde öka i takt med 
insikten om att förebyggande arbete och rehabilitering kan löna sig. 
Utslussningen på arbetsmarknaden ses som det allra svåraste mo
mentet i rehabiliteringen. Arbetsförmedlingen anses ha bättre förut
sättningar att lyckas med den uppgiften än försäkringskassan. Utre
darna anser därför att Arbetsmarknadsverket borde få ansvaret för 
rehabiliteringen men med försäkringskassan som samordningsan

18 Perspektiv på Rehabilitering, Statskontoret 1997:27, Stockholm. 1997. 
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svarig för rehabiliteringsutredningarna. I de rehabiliteringsfall där 
det finns en arbetsgivare föreslås försäkringskassan även i fortsätt
ningen ha samordningsansvaret. 

Arbetsgivarens ansvar för åtgärder och kostnader vid rehabilitering 
behandlas i Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.19 I utredningen 
konstateras att det saknas rehabiliteringsutredning i 75 procent av 
de fall RF V granskat när sjukskrivningen pågått i 90 dagar. Det 
fastslås också att det saknas en konsekvent genomförd metodik i re
habiliteringsarbetet. Arbetsgivarna har erfarenhetsmässigt haft svårt 
att leva upp till sitt rehabiliteringsansvar. Det föreslås därför att ar
betsgivaren i stället för ett fullständigt utredningsansvar ska söka 
klarlägga arbetstagarens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 
för att återgå till arbetet inom den egna verksamheten. Arbetsgiva
ren bör dock ha rehabiliteringsansvaret från första anställningsdagen 
och utan skilda regler för olika typer av anställning. Ansvaret ska 
gälla så länge anställningen varar. Det anses oskäligt att arbetsgi
varna inte ska få ökat stöd för att förbättra rehabiliteringsverksam
heten. Åtgärder föreslås för att företagshälsovården ska få en sådan 
omfattning och organisation att den kan bli en allmän resurs för 
landets alla företag och myndigheter. Den kan genom sin expert
kunskap betyda mycket för att hjälpa arbetsgivarna med rehabili
teringsverksamheten. Även RF V/försäkringskassan och Arbetar
skyddsstyrelsen/yrkesinspektionen borde kunna intensifiera sin 
upplysningsverksamhet och rådgivning inom rehabiliteringsområ
det. Försäkringskassorna borde kunna utveckla sitt samarbete med 
arbetsgivarna på olika sätt. De arbetsgivare som begär så borde 
kunna få en kontaktperson på försäkringskassan att vända sig till 
när det gäller rehabilitering. När arbetsgivarna brister i sitt rehabili
teringsansvar föreslås att försäkringskassan i stället för sanktioner 
anmäler de aktuella förhållandena till yrkesinspektionen. Arbetsgi
varna föreslås kunna få halva kostnaden betald av den allmänna 
sjukförsäkringen. Ersättning skulle kunna ges för såväl undersök
ningskostnader som rehabiliteringsinsatser som angetts i försäk
ringskassans rehabiliteringsplan. 

I slutet av 1991 skedde en kraftig konjunkturförsämring vilket var 
en viktig orsak till att det stora intresset för rehabiliteringsfrågor i 
början av 90-talet avtog och följdes av flera förändringar av lagstift
ning och bidragsbestämmelser inom rehabiliteringsområdet. I takt 
med kostnadsökningarna för sjukskrivning och förtidspension har 
frågorna åter kommit i fokus. Under 1999 och 2000 har två utred

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Betänkande av AGRA-utredningen. SOU 1998:104. 
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ningar om sjukskrivning och rehabilitering genomförts. Utred
ningen om Den Arbetslivsinriktade Rehabiliteringen20 fick ett brett 
uppdrag. Den kom med en diskussionspromemoria "Individen i 
Centrum ' i februari 2000. I den konstaterades att de s k passiva 
kontantersättningarna för ohälsa21 kostar samhället 72 miljarder kr 
per år. Rehabiliteringsutbudet anges vara ojämnt fördelat över lan
det för flera vanliga sjukdomar, t ex psykiska sjukdomar. Tretton 
procent av de långtidssjukskrivna får insatser som bedöms adekvata 
inom ett år. I betänkandet föreslås att arbetsgivaren fråntas sitt an
svar för den inledande rehabiliteringsutredningen. Den ska i stället 
skötas av den s k försäkringsgivaren som antingen blir försäkrings
kassan (enligt två olika modeller) eller privata försäkringsbolag eller 
försäkringskassan i en modell där arbetsgivarna får teckna rehabili
teringsförsäkringar. 

Slutbetänkandet från utredningen om den arbetslivsinriktade reha
biliteringen Rehabilitering till arbete - en reform med individen i cent
rum22 kom i augusti 2000. Enmansutredaren Gerhard Larsson an
ser där att 100 000 av de 217 000 personer som sommaren 2000 
varit sjukskrivna minst 30 dagar hade behov av mer sammansatta 
insatser än enbart medicinsk behandling. I utredningen föreslås in
dividen få lagfästa rättigheter mot försäkringsgivaren och rehabili
teringsaktörer. Begreppet "rehabilitering till arbete" införs. Rehabi
litering till arbete är enligt utredningen en sammanhållen process. 
Ansvaret ligger kvar på det offentliga men med en huvudaktör som 
försäkringsgivare. Denne får en vidgad roll och medel för att skynda 
på sjukskrivningar och aktivt driva rehabilitering till arbete. Arbetet 
sträcker sig till dess att individen kan återgå i arbete. Den nya för
säkringen som ersätter dagens sjukförsäkring och förtidspension ska 
innehålla rätt till rehabiliteringsstöd och ge kraftfullare medel för 
aktiva insatser. En ny myndighet, Rehabiliteringsstyrelsen, inrättas 
samtidigt som det skapas en förstärkt lokal och regional organisa
tion med 800 rehabiliteringskoordinatorer. En fristående metod-
och utvärderingsresurs föreslås som ska sprida kunskaper inom om
rådet och syssla med utvärdering. Stärkta förebyggande insatser, ut
ökade insatser från företagshälsovård och förstärkt yrkesinspektion 
är andra förslag. Genom att tillämpa en etisk plattform ska lika pri
oritetsgrunder över hela landet skapas. 

20 A.a.se fotnot 2! 
21 Med begreppet "kostnader för ohälsa" har utredaren menat försörjningsstöd från sjuk- och 
arbetsskadeförsäkring, förtidspensionering och kompletterande avtalsförsäkringar, som ansluter 
till den allmänna försäkringen. 
22 SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete - en reform med individen i centrum. 
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Sjukförsäkringsutredningen har nyligen presenterat sitt slutbetän
kande Sjukfrånvaro och sjukskrivning.23 I utredningen föreslås att 
den allmänna obligatoriska sjukförsäkringen organiseras fristående 
från statsbudgeten. Arbetsgivarna ges ett förstahandsansvar för åt
gärder att anpassa arbetsplatser för att minska de anställdas ohälsa 
och sjukfrånvaro. Utredningen understryker att en förbättrad sjuk
skrivningsprocess är en avgörande punkt där stora vinster, både 
mänskligt och ekonomiskt, kan göras. Arbetsgivare, läkare, före
tagshälsovård och försäkringskassor måste i samverkan tidigt satsa 
på förebyggande åtgärder och i rätt tid sätta in rehabilitering. I ut
redningen föreslås att arbetsgivare ska anlita företagshälsovård senast 
efter 45 dagars sjukfrånvaro. Försäkringskassan ska dessutom till
sammans med företagshälsovård göra en egen utredning av sjukfall 
som pågått längre än 60 dagar. Sjukförsäkringsperioden begränsas 
till tolv månader. De som har behov av medicinsk rehabilitering ska 
få fortsatt sjukersättning medan huvudparten ska få sjukpenning 
utbytt mot aktiv rehabilitering. Arbetsgivarnas ansvar för sjuklöne
perioden föreslås förlängas till 60 dagar och med en första etapp på 
28 dagar vilket snarast bör införas. Ett högkostnadsskydd för 
mindre företag införs. Arbetsgivare ska inte behöva betala sjukför
säkringsavgift för anställda över 55 år enligt förslag i utredningen. 
Försäkringsmedicin ska också ingå i läkarutbildningen på alla ni
våer. 

Befolkning och hälsa i Västerbotten 

Västerbottens län har sedan slutet av 1980-talet uppvisat relativt sett 
höga ohälsotal. Figur la och lb visar en jämförelse mellan Väster
botten och Sverige sedan 1990-talets början. Västerbotten är ett av 
de län som under en lång följd av år haft de högsta sjuk- och 
ohälsotalen. 

Skillnaden i ohälsotal mellan Västerbotten och Sverige var 1992 
över nio dagar och växte till över tio dagar 1998 och har under år 
2000 överstigit 12 dagar. Som lägst har skillnaden varit under eller 
omkring åtta dagar (1995-96). 

23 SOU 2000:121 Sjukfrånvaro och sjukskrivning. 
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Antal 
dagar 

60 

55 

1 Västerbotten 50 

45 

Sverige 
40 

35 
•90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 kvl kv2 kvS^ 

-00 -00 -00 

Figur la. Ohälsotal respektive kapat ohälsotal för Västerbottens län och Sve
rige. (Under perioden har olika definitioner gällt men jag bortser från dessa i 
den här framställningen för att enbart fokusera på jämförelsen mellan Väster
botten och Sverige) 

Antal 
dagar 

35 

30 
Västerbotten 

25 

20 

15 

Sverige 10 

5 

0 
Är -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 kv 1 kv 2 kv 3 

-00 -00 -00 

Figur lb. Sjuktal och kapat sjukpenningtal för Västerbottens län och Sverige. 
(För förklaring se figur la) 

Under 1990-92 hade Västerbotten drygt sex dagar högre sjuktal än 
Sverige. Perioden 1994-96 närmade sig Västerbotten rikssiffrorna 
och var närmast 1995 då det endast skilde 3,1 dagar. Under senare 
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delen av 90-talet har skillnaderna åter ökat och legat omkring sju 
dagar. 

Ohälsosiffrorna inom länet har varierat mycket mellan olika kom
muner. Umeå kommun har legat förhållandevis nära rikssiffrorna 
medan andra kommuner varit flera dagar över Västerbottens nivå 
(Åsele, Sorsele, Vilhelmina och Bjurholm, samtliga omkring 60 da
gar). Andelen förtidspensionärer ligger högre än i hela landet; 9,0 
procent jämfört med Sveriges 7,2. Några kommuner ligger speciellt 
högt; Sorsele 13,1, Vilhelmina 12,3 och Åsele 11,7 procent. 

I statistiken över andel socialbidragstagare (1995) i befolkningen lig
ger Västerbotten på 7,4 procent vilket är under Sveriges nivå på 8,1 
procent. De lokala variationerna är stora. Vilhelmina, Nordmaling 
och Dorotea ligger över tio procent medan Bjurholm (3,3) och 
Vindeln (4,4) ligger avsevärt under övriga länets nivå. Andelen 
vuxna missbrukare är lägre än nivån för hela Sverige (mindre än 
hälften). 

En jämförelse av arbetslösheten mellan Västerbotten och Sverige vi
sar inte lika stora skillnader som för sjuk- och ohälsotal (figur 2). 

Procent 
16 

• Män 
Västerbotten 

14 - /" 
Män 
Sverige 

12 

10 
. Kvinnor 
- Sverige/ 

8 
Kvinnor 
Västerbotten 

6 

4 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Figur 2. Andel män och kvinnor utanför ordinarie arbetsmarknad. Årsgenom
snitt ålder 16-64 år (1992-t o m okt 2000) 
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Inom länet varierar arbetslösheten och ligger långt under landets 
genomsnitt i ett par kommuner (Vännäs och Bjurholm) och vida 
över landets nivå i inlandet, t ex Vilhelmina och S to rumän. När det 
gäller sysselsättning och näringsliv har Västerbotten en starkare of
fentlig sektor än Sverige totalt. 

Nedanstående uppgifter är, om inte annat anges, hämtade ur Lev
nadsförhållanden i Sveriges kommuner,24 och avser förhållanden 
1995. 

Tabell 1. Andel sysselsatta (procent av total sysselsättning) inom olika närings
grenar i Västerbottens län och i hela Sverige (1995) 

Näringsgren Andel sysselsatta i procent Näringsgren 
Västerbotten Sverige 

Kommunal förvaltning 25,7 20,3 
Landstingsförvaltning 9,5 6,9 
Statlig förvaltning inkl affärsverksamhet 7,7 6,2 
Offentliga företag, stat, kommun 6,5 6,7 
Tillverkning 15,5 18,7 
Övrig varuproduktion 7,5 7,2 
Handel, restaurang och hotell 11,6 13,5 
Finansiell verksamhet 5,7 8,6 
Övrig tjänsteproduktion 5,1 6,7 
Övrigt 5,2 5,2 

(därav inom offentlig sektor) 2,0 1,9 

Offentlig förvaltning., inklusive övriga uppgår i Västerbotten till 45 
procent av andelen sysselsatta. Sveriges andel inom samma verk
samhet är 36 procent. Offentliga företag är förda under företags
sektorn. 

Den kommunala servicen är betydligt mera utbyggd i Västerbotten 
än i landet. I ett index där Sverige ges talet 100 får Västerbotten 
112 med samtliga kommuner över 100. Speciellt stora är skillna
derna när det gäller hemtjänst inom äldreomsorgen där Västerbot
ten har 152 mot landets 100. 

Västerbotten har landets tre minsta kommuner till folkmängden 
nämligen Bjurholm, Sorsele och Dorotea och dessutom ytterligare 
två bland de tio minsta kommunerna, Malå och Åsele. Länets 
största kommuner befolkningsmässigt 1995 är Umeå (Norrlands 

Levnadsförhållanden i Sveriges kommuner, Svenska kommunförbundet, Kommentus 
Förlag, Stockholm, 1997. 
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största) med 102 000 invånare, Skellefteå 74 000 och Lycksele med 
drygt 13 000. Generellt är länet glest befolkat med fem invånare per 
km2. Nio av landets femton kommuner (22,4 procent av länets be
folkning), räknas som glesbygdskommuner, dvs med mindre än fem 
invånare per km2. Denna typ av kommuner ligger högst bland de 
olika kommuntyperna när det gäller sjuk- och ohälsotal. 

Genomsnittsåldern för männen i Västerbottens län var 37,9 år 1995 
(Sverige 38,3) och för kvinnor 40,0 (Sverige 41,0). Andelen ut-
landsfôdda i befolkningen är bara hälften mot landets andel, 5,2 
mot 10,7 procent. 

Andelen förvärvsarbetande är 72,7 procent för män och 71,6 pro
cent för kvinnor jämfört med Sveriges siffror, 74,1 respektive 70,6. 
I stort har de sämst utbildade svårast att få arbete och tillhör den 
grupp som har den högsta arbetslösheten. Utbildningsnivån i Väs
terbotten är hög, endast Stockholm och Uppsala län har högre ut
bildad befolkning. Således har 27,6 procent eftergymnasial utbild
ning (Sverige 25,2), 51,7 procent gymnasial utbildning (Sverige 
48,5), och 19,9 procent förgymnasial utbildning (Sverige 24,9). 

I Socialstyrelsens Hur mår Sverige25 finns uppgifter om bl a arbete 
och självupplevd hälsa. Arbetsförhållanden vad avser monotoni, 
tungt och stressigt arbete och små utvecklingsmöjligheter är i Väs
terbotten lika och inom ett par områden något sämre än för Sverige. 
Självupplevd hälsa är bättre för männen och något sämre för kvin
norna vid en jämförelse mellan Västerbotten och Sverige. 

Sammantaget har befolkningen i Västerbotten flera positiva drag 
jämfört med landet, god utbildning, låg andel socialbidragstagare 
och liten andel missbrukare. Medelåldern bland befolkningen är 
lägre än för landet som helhet. Det kommunala serviceutbudet lig
ger också över riksgenomsnittet. Västerbotten ligger på ungefär 
samma nivå som Sverige när det gäller medellivslängd och har en 
något högre arbetslöshet. 

25 Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, Hur mår Sverige? Stockholm. 1995. 
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Syften och metodöverväganden 

I fokus för detta arbete står de långtidssjukskrivna och deras situa
tion (figur 3). Jag försöker beskriva och analysera detta utifrån de 
långtidssjukskrivnas egen subjektiva förståelse, men också utifrån de 
perspektiv som förmedlas av övriga aktörer; de sjukskrivande lä
karna, de långtidssjukskrivnas arbetsgivare, handläggarna vid försäk
ringskassan samt ledamöter och föredragande tjänstemän i socialför
säkringsnämnder. De nämnda aktörerna har, förutom socialförsäk
ringsnämndernas ledamöter, ofta direkta möten med de långtids-
sjukskrivna. Långtidssjukskrivningar och de problem dessa skapar 
för den enskilde och för samhället ses som en gemensam uppgift för 
dessa aktörer. Det är därför naturligt att ett andra fokus i mitt ar
bete blir den samverkan eller brist på samverkan som präglar arbetet 
med långtidssjukskrivningar, det vill säga huvudsakligen det före
byggande arbetet och rehabiliteringen. Det krävs ett mycket kom
plicerat samspel mellan samtliga parter för att uppnå ett optimalt 
resultat. Jag kommer att söka svar på frågor kring hur de olika aktö
rerna ser på sin egen roll och situation, hur de upplever framgångar 
och problem kring de långtidssjukskrivna, samt hur de ser på var
andra och på den roll de spelar. 

Försäkringskassan O 

$ 

K 
^1 

1^ 
71 

71 

De långtids-
sjukskrivna 

K 

Socialförsäkrings
nämnderna 

O 

Arbetsgivarna 

$ 

Läkarna 

Figur 3. Samspelsmönstret mellan de olika aktörerna i rehabiliteringsprocessen 

En uttalad förutsättning i arbetet har varit att mötet mellan den 
långtidssjukskrivne och övriga aktörer betyder mycket. I det opti
mala mötet känner sig den sjuke delaktig och värdig medan hon 
eller han i det misslyckade mötet upplever vanmakt och despera
tion. Hur mötet gestaltar sig är avgörande för resultatet av rehabili
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teringsprocessen, fortsatt sjukskrivning och eventuellt sjukbi
drag/förtidspension eller återgång i förvärvsarbete. Till detta kan 
läggas att mötet också spelar roll för de inblandade aktörerna själva; 
bland annat för deras arbetstillfredsställelse och yrkesstolthet, för 
arbetsgivarna också i form av ekonomiska fördelar. Utifrån detta 
allmänna syfte kan följande mer preciserade delsyften formuleras: 

• Att beskriva och analysera hur de långtidssjukskrivna själva upp
fattar sin situation. 

• Att beskriva och analysera de olika aktörernas bild av den roll de 
spelar när det gäller insatser av betydelse för de långtidssjukskrivna. 

• Att beskriva och analysera aktörernas bild av varandra och av den 
samverkan som sker kring långtidssjukskrivna. 

För varje delredovisning, av de långtidssjukskrivna, arbetsgivarna, 
försäkringskassan, läkarna och socialförsäkringsnämnderna/föredra-
gande tjänstemän, bryts frågeställningarna ner till mer konkreta 
nivåer. Detta kommer att redovisas i separata kapitel som också be
skriver hur datainsamling och analys har genomförts. 

I det avsnittet ska jag beskriva mitt val av metod. Jag har, som redan 
framgått, försökt belysa de långtidssjukskrivnas problem utifrån de 
inblandade parternas egen förståelse av sitt eget och sina medaktö-
rers agerande. Detta innebär att subjekten fokuseras vilket motiverat 
ett kvalitativt angreppssätt. Samtidigt har jag i vissa stycken också 
letat mer objektiva mått och framför allt gäller detta i kapitlet om 
de långtidssjukskrivna där mycket av redovisningen baseras på en
kätdata, dvs på en kvantitativ undersökningsmetod. Survey-tekni-
ken har för övrigt också kompleterat studierna av socialförsäkrings
nämnderna och läkarna. 

Vid sidan av min beskrivning av den metodologi som använts redo
visas i detta kapitel också mina teoretiska referensramar. För att be
lysa de olika aktörernas agerande använder jag den s k förhandlings
modellen. Detta val har snarast styrts av att just samverkansaspekten 
satts i fokus men också av det faktum att mitt val av kvalitativ me
todologi såväl när det gäller datainsamling som analys kan ses som 
en förhandling. Jag presenterar också kortfattat några av de sociolo
giska teorier som väglett mig i analysen. 

Därefter går jag igenom det senaste decenniets svenska forskning på 
området. De resultatredovisningskapitel som följer struktureras på 
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följande sätt vilket inte följer den ordning i vilken datainsamlingen 
ägde rum: 

• Först får arbetsgivarna komma till tals. Detta motiveras av att det 
är på de olika arbetsplatserna som långtidssjukskrivningarna genere
ras och/eller får effekter. Den bild jag kommer att förmedla är bil
den av mycket olika arbetsmiljöer och attityder hos de intervjuade 
arbetsgivarna. Anomalierna mellan de "sämsta" och de "bästa" ar
betsgivarna visade sig vara mycket uttalade. 

• Efter arbetsgivarperspektivet följer läkarna som är de aktörer som 
de långtidssjukskrivna först möter när de på grund av sjukdom 
tvingas lämna sina arbetsplatser. Läkarna som grupp visade sig vara 
avsevärt mer homogena än arbetsgivarna. De skillnader vi fann var 
mellan läkare i p rimärvården och läkare verksamma på olika special
kliniker vid universitetssjukhuset och här handlade det främst om 
attityder till hur viktigt det är att lyssna på patienterna. 

• Därefter följde försäkringskassan vars tjänstemän ute på 
lokalkontoren är aktörer som de långtidssjukskrivna ofta får allt fler 
och viktigare möten med när sjukskrivningarna börjar utgöra ett 
verkligt problem, såväl för dem själva som för samhället. Även 
denna grupp av informanter skiljer sig åt på ett många gånger ut
talat sätt, t ex i sättet att närma sig klienterna. 

• Ytterligare en relevant aktör i sammanhanget är socialförsäkrings
nämnderna vars attityder och agerande också de beskrivs i ett sepa
rat kapitel. Här jämförs tre län med varandra utifrån hypotesen att 
återfinna åtminstone vissa skillnader. Det visar sig dock att likhe
terna mellan dessa nämnder är större än skillnaderna vilket innebär 
att förklaringen till skillnader mellan länen i t ex frekvensen förtids
pensioneringar i allt väsentligt får sökas på annat håll. 

• Slutligen redovisas de långtidssjukskrivnas egna värderingar och 
attityder, såväl med hjälp av enkätdata som kvalitativt. Som väntat 
utgör de ingen grå massa av likar utan mycket skiljer dem åt. Det 
spelar naturligtvis roll vilken sjukdom man lider av och hur de rent 
faktiska möjligheterna till rehabilitering ser ut. Viktig som diskri-
minant är också inställningen till sjukrollen och till en eventuell 
förtida pension. Som en central del i kapitlet redovisas de långtids-
sjukskrivnas attityder till övriga aktörer som man mött i samband 
med sina besvär och sin rehabilitering. 
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• Avhandlingen avslutas med ett kapitel där jag låter mina data och 
de empiriska analyser som gjorts möta mina teoretiska utgångs
punkter. 

Metodstrategi 

Jag har använt såväl kvalitativa som kvantitativa metoder i mitt 
arbete. Valet av kvalitativ metod i de flesta av delstudierna beror på 
att det framstått som väsentligt att fånga aktörernas subjektiva upp
levelser och ett sätt att göra det är genom kvalitativa forskningsin
tervjuer. Kvalitativ metod lämpar sig också väl när det gäller att be
skriva processer och komplicerade sammanhang. Det har, i Glaser 
och Strauss anda,26 känts angeläget att börja med så få förutfattade 
meningar som möjligt i de olika studierna samt att formulera så 
öppna forskningsfrågor som möjligt. Kvantitativa metoder i form av 
enkäter har använts för att få grundläggande information, basdata 
om t ex de olika aktörernas allmänna attityder och attityder till va
randra. De olika metoderna har korsbefruktat varandra och resultat 
från de först genomförda studierna har använts i de efterföljande. 

I de olika delstudierna genomfördes bandinspelade intervjuer med 
långtidssjukskrivna, arbetsgivare, läkare och försäkringskassetjäns
temän. Enkäter användes i studierna av långtidssjukskrivna, läkare 
och socialförsäkringsnämndsledamöter/föredragande tjänstemän vid 
försäkringskassan. 

Datainsamlingen har genomförts enligt tidsaxel i figur 4 nedan. 

Intervjuer långtidssjuk
skrivna våren -96 

Enkät långtidssjuk
skrivna våren -95 

Läkarenkät 
april -95 

SFN-enkät 
våren -96 

1995 1996 1997 1994 

Pilotintervjuer 
aug-sept -94 

Läkarintervjuer 
hösten -96 

Pilotfrågor till långtids
sjukskrivna febr -95 

Intervjuer FK-anställda 
okt-dec -94 

Intervjuer arbetsgivare 
hösten -95 

Figur 4. De olika delstudierna och pilotintervjuerna efter den tidpunkt de 
genomfördes 

26 Glaser B & Strauss A. The Discovery of the grounded theory. Chicago. Aldine, 1967. 
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Tabell 2. Schema över genomförda studier 

Studiepopulation Urval Respondenter 
F örsäkringskasse-
anställda 

Strategiskt, olika tjänstekate- 32 intervjuer 
gorier 

Långtidssjuk-
skrivna 

Stratifierat, olika delar av Enkät till 1 500 perso-
länet och kommuner ner 

Långtidssjuk-
skrivna 

Strategiskt, olika diagnos- 12 intervjuer 
grupper och yrken 

Arbetsgivare Strategiskt, offentliga 21 intervjuer 
och privata 

Läkare Alla på vårdcentral, medicin- Enkät till 297 läkare, 
och ortopedkliniker olika kategorier 

Läkare 

Strategiskt, primärvård 14 intervjuer 
resp lasarett 

SFN-ledamöter och 
tjänstemän 

Alla i målgruppen i tre län Enkät till 111 förtroen
devalda och 144 
tjänstemän 

Kvalitativ undersökningsdesign 

Vid analysen av intervjuerna har en modifierad form använts av 
Grounded Theory.27 Ett skäl till valet av denna metod är att den 
öppnar möjligheter för (oväntade) förklaringar något som är vä
sentligt eftersom det finns få studier inom området. 

Den valda undersökningsdesignen brukar betecknas som triangule-
rande.28 Med detta menas att problemet undersöks utifrån olika 
perspektiv och med hjälp av olika metoder. En huvudingrediens i 
denna design är att låta olika aktörer ge sin syn på problemställ
ningen. Därför har intervjuer genomförts med utvalda aktörer som 
framstått som speciellt viktiga för att förstå de långtidssjukskrivnas 
upplevelser av sjukskrivning och rehabilitering. 

Företrädesvis används den typ av undersökningsdesign som brukar 
benämnas naturalistisk.29 Denna ansats innebär först och främst att 
arbetssättet är empiristisk i den meningen att det tar sin utgångs
punkt i människors vardag och sätter subjektet i centrum. Först be

27 Glaser B & Strauss A. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, 
Aldine Publishing Company, New York. 1967. 
28 Trianguleringen innebär att man, som redan Denis Diderot föreslog i slutet av 1700-talet, 
"går runt" fenomen för att kunna betrakta dem från olika perspektiv och vinklar. Därigenom 
uppnås bl a en ökad förståelse av sammanhangen. 
29 Den naturalistiska designen är i sina huvuddrag inspirerad av: Lincoln Y & Guba E. 
Naturalistic Inquiry, SAGE Publications, Newbury Park. 1985. 
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skrivs grunddragen i denna uppläggning innan en mer konkret be
skrivning ges i de olika delstudierna. Presentationen följer den natu
ralistiska forskningsprocessen steg för steg: 

1) Att arbeta med ett aktörsperspektiv innebär, som nämnts, att 
sätta subjektet i centrum. Det påbjuder forskaren att ta intervjuperr 
sönernas subjektiva upplevelser och erfarenheter på allvar och där
efter tolka och förmedla informationen vidare. Grundidén är att 
subjektets röst, som vilar på en väv av erfarenheter, skall sättas in i 
sitt sammanhang. Att sätta subjektet i centrum innebär också en 
ambition att betrakta den kunskap som produceras som en gemen
sam produkt. Det handlar med andra ord om försök till ett "joint 
venture". Forskare och intervjupersoner vandrar tillsammans "längs 
upptäcktens väg".30 Ibland, men inte alltid, är denna ambition en 
självklarhet som fallet är vid deltagarorienterad forskning.31 En viss 
försiktighet bör dock iakttas när det gäller ambitionen att tillsam
mans med intervjupersonen producera gemensam kunskap. Risken 
är att man kommer intervjupersonerna så nära inpå livet att man 
inte "vågar" ställa känsliga frågor. 

Merparten av intervjuerna i datainsamlingen har genomförts av 
medarbetare i projektet som till vardags är tjänstemän vid försäk
ringskassan. I en av studierna har detta lett till att de intervjuat sina 
kollegor (dock inte på samma arbetsplats). Detta förhållande får ses 
både som en fördel och som ett problem. Fördelen är att forskarna 
(=försäkringskassetjänstemännen) är väl insatta i problematiken och 
har en mycket god förförståelse. De kan därmed hjälpa intervjuper
sonerna att bygga upp sammanhängande och meningsbärande reso
nemang. Problemet är att förförståelsen kan vara alltför stor och 
därigenom blockera öppenhet, nyfikenhet och förmåga att ta till sig 
överraskande information under intervjuerna.32 Denna generella 
problematik har hanterats genom att forskargruppen tillsammans 
löpande diskuterat erfarenheter från intervju- och tolkningsarbetet. 

2) Att ge röst åt det sedda och erfarna handlar om ett "översättni
ngsarbete" som brukar beskrivas i termer av en hermeneutisk spi

30 Metaforen är hämtad från Starrin B, D ahlgren L, Larsson G & Styrborn S, Along the Path 
of Discovery. Qualitative Methods and Grounded Theory, Studentlitteratur, Lund, 1997. 
31 För en genomgång av "empowerment"-inriktad forskning, se: Hagqvist C & Starrin B, 
Empowerment och lokala studier - vägar till kunskap och förändring, i: Dahlgren L & 
Hultqvist K (red) Seendet och seendets villko r - En bok om barns och ungas välfärd, HLS förlag, 
Stockholm. 1995. För en idéhistorisk belysning av deltagarorienterad forskning se också: 
Holmer J & Starrin B. Deltagarorienterad forskning, Studentlitteratur, Lund. 1993. 
32 För en diskussion av detta problem, se: Starrin B & Renck B. Den kvalitativa intervjun, i: 
Svensson P-G & Starrin B, a.a. 
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ral.33 Den situation som är föremål för intresse tolkas först av 
intervjupersonen, därefter av intervjuaren för att slutligen nå läsaren 
eller åhöraren. Detta översättningsarbete i tre steg handlar både om 
tolkning och återgivning. Särskilt komplicerad är denna process när 
det rör sig om tyst kunskaps det vill säga om kunskaper och 
erfarenheter som är svåra att förmedla verbalt just på grund av sin 
självklarhet. De intervjuades förförståelse av problematiken har här 
varit till nytta. Detta gäller speciellt vid intervjuerna som de försäk-
ringskasseanställda gjort. De har relativt sett haft lätt att ta till sig 
berättelser som på grund av sin ofullständighet krävt läsning mellan 
raderna och också lättare att tolka och beskriva berättelserna. Syftet 
är alltså att åstadkomma sådana beskrivningar,35 som förmår öppna 
ett fönster mot intervjupersonernas upplevda verklighet.36 

3) Ett tredje kännetecken på en naturalistisk undersökningsdesign 
är dess krav på flexibilitet. Till skillnad från vad som är norm vid 
kvantitativt deduktiv forskning krävs förmåga till anpassning. Den 
pågående datainsamlingen och tolkningen måste anpassas till de 
upptäckter som förhoppningsvis genereras. Denna datainsamling 
kan beskrivas som en blandform i detta hänseende. På förhand be
stämdes vilka intervjupersoner som skulle utfrågas, vilket framför 
allt motiverades av praktiska skäl. Huvudtemana var fixerade och 
konstruerade i samverkan med projektets lokala och centrala refe
rensgrupper, men självklart kom ändå intervjuerna att förändras 
under resans gång. Erfarenheter från pilotundersökningar och tidiga 
intervjuer ökade efterhand och frågorna i samtalen kunde därmed 
successivt vässas. Även kodnings- och tolkningsarbetet genomfördes 
löpande och till viss del gemensamt av projektets intervjuare. 
Strukturen i dessa arbeten och i rapporteringar växte därmed fram 
under forskningsprocessens gång. 

Tolkningsarbetet har skett med en modifierad s k "groundedtheory"-
teknik.37 Den innebär att teori genereras från data med hjälp av ett 

33 Uttrycket hermeneutisk spiral anknyter till Gadamers begrepp hermeneutisk cirkel. Se: 
Gadamer H G. Wahrheit und Methode, Mohr, Tiibringen.1960. 
3^ Uttrycket är hämtat från: Polanyi M. The Tacit Dimension, Routledge & Kegan Paul, 
London. 1977. 
35 För en genomgång av den skola inom kvalitativ forskning som rekommenderar beskrivande 
fallstudier ("narratives"), se: Kohler Riessman C. Qualitative Studies in Social Work Research, 
SAGE Publications, London. 1994. 
36 Metaforen är hämtad från: Ellis C & Flaherty M. An agenda for the interpretation of lived 
experience, i: Ellis C & Flaherty M. Investigating Subjectivity. Research on Lived Experience, 
SAGE Publications, London. 1992. 
37 Tekniken beskrevs först av Glaser och Strauss i: Glaser B & Strauss A. The Discovery o f 
Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine Publishing Company, New York. 
1967. 
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speciellt kodningsförfarande. Grundtanken är tvåfaldig, nämligen 
att det gäller att utnyttja sin förförståelse och komma nära proble
matiken, men också att distansera de data som erhålls genom att 
associera till vidare och mer generella sammanhang.38 Avsikten var 
att åstadkomma en kombination av närvaro och distansering.39 I 
praktiken bestod arbetet av fyra steg: 

• Vissa teman valdes ut för intervjuer och träning i intervjuteknik 
genomfördes vilket även omfattade ett antal pilotintervjuer. 

• Sammantaget genomfördes mellan 12 (de långtidssjukskrivna) 
och 32 intervjuer (de försäkringskasseanställda) av de olika aktö
rerna. Längden på intervjuerna varierade från 60 minuter till tre 
timmar. Intervjuerna genomfördes efter intervjupersonens önske
mål, antingen i intervjupersonens hem (för långtidssjukskrivna), på 
arbetsplatsen eller i ett tjänsterum på det lokala försäkringskasse
kontor som intervjupersonen tillhörde. 

Samtliga intervjuer bandades och skrevs i nära anslutning till inter
vjun ut till löpande text, oftast av den som genomfört dem. Även 
kroppsspråk registrerades. Intervjuaren genomförde bara en intervju 
per intervjutillfälle då det var viktigt att hinna skriva ned intryck 
och reflektioner gjorda under eller i nära anslutning till intervjun. 
Det kändes viktigt att snabbt skriva ut intervjuerna för att minimera 
feltolkningar och för att ha tillgång till och kunna återkalla det in-
tervjuklimat som rådde och som kan tänkas ha påverkat men som 
också har betydelse för tolkningen av intervjun. Det är också viktigt 
för att inte gå miste om den subtila information som förmedlas i 
kroppsspråk och som ger innebörd och mening åt det som sägs både 
direkt och indirekt, samt för att bäst kunna minnas vad som orda
grant sagts vid eventuell otydlig ljudkvalité. Det ger också intervjua
ren möjlighet att reflektera över sin påverkan på den intervjuade, 
intervjusituation och data. I nära anslutning till varje intervju förde 
intervjuarna anteckningar över vad som varit huvudintryck och över 
uppgifter av analytiskt intresse. 

Intervjupersonerna gavs möjlighet att tämligen fritt ta upp det som 
intresserade dem under intervjun. 

38 För en diskussion av fördelar och problem med distansering från data, se: Dahlgren L. 
(1995) a.a. 
39 För en utförlig diskussion av distansering och reflexion som möjliga vägar att lösa upp 
konflikten mellan objektive ring och subjektivering, se: Ehn B & Klein B. Från erfarenhet till 
text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet. Carlssons förlag. 1992. 
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• Texten tolkades därefter, först genom öppen kodning där vardag
liga termer valdes ut för att belysa sekvenser i texten. Därefter valdes 
vissa koder ut som centrala och kodningsarbetet gick över i en fas 
där data uppmärksammades på ett mer selektivt sätt. Produkten 
blev de begrepp som läsaren kommer att återfinna i den resultatpre
sentation och analys som följer.40 Försök gjordes också att finna 
samband mellan kluster av öppna koder (axial kodning), mönster 
och sammanhang. 

• Slutligen relaterades data (koder och citat) till sitt sociala sam
manhang. En kontextuell analys genomfördes där data relaterades 
till såväl aktuell forskning på området som till det sammanhang i 
vilket de uppträder. 

Ytterst är syftet med varje kvalitativ undersökning att läsaren skall 
kunna förstå och ta till sig resultat och tolkningar och helst föra 
analysen vidare på egen hand - åtminstone dra egna slutsatser. Av
sikten är att förmedla intervjupersonernas subjektiva förståelse av 
sin handlingssituation, men ambitionen är också, som framgått, att 
lägga till tolkningar och därefter relatera dessa till mer allmängiltiga 
teoretiska perspektiv och strukturella förhållanden. 

De flesta av intervjuarna var erfarna tjänstemän vid försäkringskas
san med lång praktisk erfarenhet av arbete med långtidssjukskrivna 
och medaktörerna vid sjukskrivning och rehabilitering. Alla som 
deltog i det praktiska arbetet gick först en veckolång utbildning i 
forskningsmetodik som leddes av erfarna forskare. Jag som projekt
ledare hade även en viss teoretisk bakgrund med socionomutbild
ning påbyggd med forskarkurser. Till detta kom en handledare som 
är forskarutbildad med tonvikt på kvalitativ metod. Det blev en 
fruktbar blandning av teori och praktik genom dessa konstellatio
ner. Praktiskt gick kodningen till så att alla intervjuare först gick 
igenom den aktuella intervjun och kodade den. Därefter träffades 
gruppen gemensamt för genomgång och sammanjämkning av kod
ningen. Dessa genomgångar kunde ibland ta mer än en dag men 
upplevelsen är att "förhandlingen" gick förvånansvärt lätt och att 
alla i gruppen bidrog till det gemensamma resultatet. Klimatet i ar
betsgruppen var sådant att det inte berodde på vem som gav syn
punkten utan hur väl det sagda kompletterade det mönster som 
successivt växte fram. Validering av resultaten gjordes genom att 

40 För en beskrivning av "Grounded theory"-tekniken se: Glaser B. Basic of Grounded Theory 
Analysis, Sociology Press, Mill Valley, 1992 eller Strauss A & Corbin J. Basics of Qualitative 
Research - Grounded Theory Procedures and Techniques. SAGE Publications, London. 1990. För 
en framställning på svenska, se: 
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delresultat, kategorier mm presenterades för referensgruppen41 som 
lämnade sina synpunkter på arbetet. 

Urval av intervjupersoner 

Generellt har ett s k strategiskt urval tillämpats. Först valdes fyra 
kommuner i Västerbotten, nämligen de två största, Umeå och 
Skellefteå och en kust- och en inlandskommun. Från dessa gjordes 
sedan urvalet av intervjupersoner. Lokala försäkringskassehandläg
gare har hjälpt till i urvalet av olika arbetsgivare och långtidssjuk-
skrivna. Arbetsgivarna och de sjukskrivna valdes utifrån vissa krite
rier som beskrivs nedan. När det gäller intervjuerna med de försäk-
ringskasseanställda valdes nyckelpersoner i sjukförsäkrings- och re
habiliteringsfrågor vid försäkringskassan i Västerbotten på samtliga 
tjänstemannanivåer. Urval av läkare utgick från de läkargrupper 
som är speciellt aktiva i sjukskrivning/rehabilitering. En person med 
god personkännedom om läkarkollegorna anlitades för ett urval 
som uppfyllde de angivna kriterierna. 

Denna urvalsstrategi innebar att intervjuerna varierade i antal för de 
olika grupperna från de långtidssjukskrivna, 12, till läkarna 14, ar
betsgivarna 21 och slutligen de försäkringskasseanställda 32. Inter
vjuerna med den sistnämnda gruppen utökades på rekommenda
tion från referensgruppen som ansåg att länets båda största kontor 
borde ingå i studien. 

Konkret innebar det att de olika urvalen blev följande: 

Intervjupersonerna består i ar betsgivarstudien av sex arbetsgivare 
med färre än 50 anställda, sju arbetsgivare med mellan 51 och 200 
anställda samt åtta arbetsgivare med mer än 200 anställda. Sexton 
av dessa är privata, varav elva med verksamheter inom tillverk
ningsindustri, ett byggföretag, tre inom handel och samfärdsel. Här 
återfinns till stor del de manligt dominerade branscherna. Fem av 
arbetsgivarna återfinns inom offentlig förvaltning som mestadels har 
kvinnor bland sina anställda. Nio av arbetsgivarna har sin verksam
het förlagd till glesbygdsområden, medan återstoden är belägna i 
tätorterna. För att garantera uppgiftslämnarnas integritet utlovades 
att vare sig intervjupersonerna eller arbetsgivarna skulle kunna 

I referensgruppen ingick sju tjänstemän från RFV, fyra forskare från Umeå universitet och 
sex tjänstemän från försäkringskassan i Västerbotten. 
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identifieras i resultatpresentationen. Intervjuerna genomfördes un
der hösten 1995. 

Datainsamlingen i läkarstudien grundar sig på intervjuer med 14 lä
kare i Västerbottens län. Ambitionen var att välja ut dessa för att ge 
en så varierad bild som möjligt. Detta för att dels täcka in olika 
geografiska försäkringskasseområden, dels för att ge en bild av såväl 
öppenvård (allmänläkare, företagsläkare och privatläkare) som av 
läkare verksamma på sjukhus. Sammanlagt intervjuades sex 
distriktsläkare, två företagsläkare och en privatläkare (med allmän-
läkarkompetens) inom öppenvården. Två internmedicinare, två 
ortopeder och en psykiatriker representerade sjukhusvården. Tio 
män och fyra kvinnor ingick i studien. Samtliga intervjuade kvinnor 
arbetade inom öppenvården. Intervjuerna gjordes hösten 1996. 

I studien av försäkringskassan valdes intervjupersonerna ut för att re
presentera nyckelfunktioner i sjukförsäkrings- och rehabiliterings
frågor vid försäkringskassan i Västerbotten. Från försäkringskassans 
centralkontor har direktör, försäkringschef, sektionschef för sjukför
säkring och rehabilitering, två konsulter vid försäkringsavdelningen 
som har viktiga uppgifter i sjukförsäkrings- och rehabiliteringsfrå
gor, deltagit. Från Umeå- och Skellefteåkontoren har kontorsche
ferna och sektionscheferna för rehabiliteringssektionerna deltagit. 
Dessutom har fyra assistenter i Umeå och tre i Skellefteå intervjuats 
samt tre försäkringshandläggare/assistenter i Umeå och två i 
Skellefteå. En föredragande i Umeå har också intervjuats. Från ett 
kontor av mellanstorlek har fyra intervjuer genomförts med kon
torschef samt tre assistenter och från ett litet kontor har kontorschef 
samt två assistenter intervjuats. Styrande för urvalet av intervjuper
soner har varit att de skulle vara viktiga för sjukförsäkrings- respek
tive rehabiliteringsverksamheten. Några intervjupersoner represen
terar centralkontoret med sin uppföljande funktion medan andra 
representerar såväl stora som små enheter i länet. I urvalet ingår 
dessutom personer som antingen arbetar med speciella företag eller 
vårdcentraler/företagshälsovård, eller som arbetar "från ax till 
limpa", dvs sköter sjukfallen från dess början till uppnådd rehabili
tering eller förtidspensionering. Intervjuerna utfördes under hösten 
1994. 

Det kvalitativa urvalet av långtidssjukskrivna intervjupersoner består 
av sex män och sex kvinnor mellan 29 och 63 år. De valdes utifrån 
kriterierna ålder, yrke, diagnos, och med en sjukskrivningsperiod 
om minst sex månader. Detta för att kunna belysa typiska fall av 
långtidssjukskrivna och spegla bredden i rehabiliteringsproblemati
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ken. Intervjupersoner från de tre vanligaste diagnosgrupperna vid 
långa sjukskrivningar valdes, Diskussionsgrupperna är: muskel- och 
ledbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykiska besvär. Intervju
erna genomfördes under våren 1996. 

Kvantitativ undersökningsdesign 

En av studierna skiljer sig från de övriga genom att den omfattar 
även andra län än Västerbotten. Det är en enkät, en totalundersök
ning, som avser samtliga ordinarie ledamöter och föredragande i 
Socialförsäkringsnämnderna (255 personer) i Västerbottens, Norr
bottens och Skaraborgs län. Undersökningen omfattar förtidspen
sions- och sjukbidragsärenden och genomfördes 1996. Samtliga fö
redragande tjänstemän med ansvar för dessa ärendeslag i de under
sökta länen ingår, 144 personer. Samtliga ordinarie socialförsäk-
ringsnämndsledamöter, 111 personer, i dessa län ingår också. 

Enkäten består dels av en allmän frågedel om personuppgifter samt 
tio autentiska fall med fullständiga underlag som använts vid be
slutstillfället. I varje ärende har enkätdeltagarna fått lämna förslag 
till beslut och skäl för sin bedömning. Som "normbeslut" bedömdes 
de faktiska besluten som fattats i socialförsäkringsnämnderna. 

Besluten har åsatts poäng efter en skala 0-8 med 0 för avslag och 8 
för hel förtidspension. Beslut om sjukbidrag har getts ett poäng 
mindre än förtidspension på samma nivå. Poängsättningen har an
vänts för att jämföra olika gruppers bedömningar. 

Alla utvalda ärenden i undersökningen var behandlade i socialför
säkringsnämnd och beslut hade fattats. Enkätdeltagarna gavs möj
lighet att ge förslag till beslut eller föreslå återremiss. 

Gruppen som arbetade med enkäten, tjänstemän vid försäkringskas
san i Västerbotten, bedömde att tio ärenden behövdes för att upp
fylla relevanta jämförelsekriterier. Dessa kriterier var jämn fördel
ning mellan kön, variation av vanliga diagnoser men med övervikt 
av muskuloskeletala besvär och ärenden av psykisk eller psykoso
matisk art. 

Vintern 1993 genomfördes en sjukskrivningsstudie vid försäkrings
kassan i Västerbotten. Den innebar att varje lokalkontor registrerade 
alla ärenden som pågått 30 dagar eller längre vid denna tidpunkt. 
Totala undersökningsgruppen omfattade 6 964 personer. Ur den 

- 2 7 -



Kapitel I - Inledning 

gjordes ett stratifierat urval av personer som vid samma tidpunkt va
rit sjukskrivna i minst 60 dagar. Undersökningen planerades för att 
ge fakta om förhållanden för hela länet. Det innebar att urvalet 
omfattade samtliga nio försäkringsområden med en jämn fördelning 
mellan könen. För att nå statistisk tillförlitlighet bestämdes urvals
storleken till en miniminivå på 50 personer per kön och försäk
ringsområde med undantag för de två största befolkningscentra 
Umeå och Skellefteå där urvalet baserades på 200 personer per kön. 
Sammanlagda urvalet kom därför att uppgå till 1500 personer. 

Urvalet kom därigenom att bestå av lika många kvinnor och män. 
Det är ingen avspegling av de rätta proportionerna. Vid den näm
nda undersökningen i mars 1993 var 3 935 kvinnor (56,5 procent) 
och 3 035 män (43,5 procent) sjukskrivna 30 dagar eller längre. 
Det finns således betydligt fler långtidssjukskrivna kvinnor, ett för
hållande som visats i flera undersökningar. 

Enkäten utformades av projektmedarbetarna tillsammans med ve
tenskaplig handledare och referensgrupp. I arbetet deltog också 
några långtidssjukskrivna genom att lämna synpunkter på ett prov
formulär. Dessutom bidrog UMDAQs dataenhet med värdefulla 
tips i enkätutformningen. UMDAC hjälpte till att optiskt läsa in 
enkätsvaren. Bland annat ingick följande områden i frågeformulä
ret: 

Den långtidssjukskrivnes socioekonomiska bakgrund, arbetet och 
dess upplevda hälsorisker, arbetsplatsens rehabiliterings- och ut
vecklingsklimat, sjukskrivningens längd, den sjukskrivnes syn på 
hälsa och sin framtida arbetsförmåga, erfarenheter av de olika reha
biliteringsaktörernas initiativ och insatser, attityder till sjukförsäk
ringen och de olika aktörerna samt hur den sjukskrivnes huvudsak
liga sysselsättning sett ut under de två senaste åren. I två öppna frå
gor uppmanades respondenterna att beskriva sina upplevelser i 
kontakterna med försäkringskassan samt att komma med förslag på 
förbättringar i rehabiliteringsverksamheter. Alla svar hade i förväg 
givna svarsalternativ förutom yrkesangivelse och de försäkrades egen 
beskrivning av kontakterna med försäkringskassan och förslag på 
hur rehabilitering kan underlättas och förbättras. 

Enkäten har besvarats av 1 142 personer, dvs en svarsfrekvens på 
77,8 procent. Svarsfrekvensen är högre för kvinnor än för män, 
(80,5 respektive 71,7 procent). 
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Tidigare forskning 

I detta följande avsnitt presenteras summariskt ett urval av de tio 
senaste årens huvudsakligen svenska forskning kring mina centrala 
aktörer. Ett antal utredningar finns också presenterade under av
snittet sjukskrivning och rehabilitering i detta inledande kapitel. I 
tabellen antyds vilka dessa aspekter är, de mest centrala av dessa har 
kursiverats. Vissa delar av den forskning som gås igenom har fokus 
på mer än en aktör. 

Tabell 3. Några aspekter på långtidssjukeproblematik fördelad på centrala ak
törer — 1990-talets svenska forskning 

Aktör i 
fokus för Relevanta aspekter som betonas 
forskningen 

Arbets- • Osäkerhet i den nya rollen med dess ökade ansvar 
givarna • Krav på "slimmad" organisation 

• Krav på ökad flexibilitet 
• Krav på kommunikativ förmåga 
• Krav på samverkan 
• Krav på att erbjuda stöd och empati 

• Osäkra diagnoser 
• Dålig insikt i arbetsmarknadsförhållanden 
• Oklar arbetsfördelning med försäkringskassan 
• För kort tid med patienterna — svårt att genomskåda 

sådana som önskar bli kvar i sjukrollen 
• Svårt att tillämpa en helhetssyn 
• De sjukskrivnas självupplevda hälsa allt viktigare 

• Problem med dubbla roller som kontrollant 
och ombud för den försäkrade. 

• Svårigheter att genomskåda sådana som önskar 
bli kvar i sjukrollen 

• Komplex förhandlingssituation 
• Krav på samverkan 
• Krav på att åstadkomma rättvisa 

Vad kännetecknar gruppen långtidssjuka? 
Vilka hinder finns för att lyckas med rehabilitering? 
Orsaker till och konsekvenser av långtidssjukskrivning 
Problem att motivera till rehabilitering 
Ökat ansvar på de långtidssjukskrivna själva 

Okade krav på resursmobilisering 

De sjuk
skrivande 
läkarna 

Försäkrings
kassetjänste
männen 

De långtids- m 

sjukskrivna m 
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Arbetsgivarna 

Arbetsgivarna har under 1990-talet fått ett utökat ansvar för rehabi
litering och arbetsanpassning. Samtidigt har sjukfrånvaron minskat 
och arbetslösheten gått från 1,5 procent 1989 till drygt tio procent 
1996. Hur har då arbetsgivarna klarat av sin nya roll? Har de i 
praktiken utökat sina insatser inom dessa områden? 

I FOKUZ-rapporten i Jämtland där 300 företag intervjuades visade 
det sig att kunskapen om det egna rehabiliteringsansvaret var brist
fällig.42 I rapporten identifieras följande hinder: 

• Otydlighet från ledningen då det gäller att markera att arbetet är 
viktigt. 
• Kompetensbrister hos första linjens chefer. 
• Dåliga instrument för kontroll - och uppföljning. 
• Rösade samarbetsleder mellan berörda myndigheter saknas. 
• Svårigheter att under förändringsfaser hitta omplacerings
möjligheter. 
• Man har sökt kostnadskrävande professionella åtgärder i första 
hand i stället för i sista hand. 

Anja Hellid43 har intervjuat fem arbetsgivare i Storstockholm. Hon 
finner bland annat att: 

• Rehabiliteringsutredningar sällan skrivs på eget initiativ och utan 
påminnelse från försäkringskassan. 
• Det upplevdes mycket oklart hur långt arbetsgivarens ansvar 
sträcker sig i de enskilda rehabiliteringsärendena. 
• Verksamhetens krav på effektivitet prioriteras före rehabilitering 
av långtidssjukskrivna. 
• Även om det upplevs som en fördel att företagen nu fått rätt att 
lägga sig i när en anställd är sjukskriven, så upplevs det i de flesta 
fall som att tanken är god men omöjlig att förverkliga. 

Backéus m fl vid försäkringskassan i Göteborg44 genomförde 1994 
en enkätundersökning av nära 200 arbetsledare och chefer vid 12 

42 Foyer M. Ur Arbetslivsfondens insatser för arbetslivsinriktad rehabilitering - En genomgång 
av utvärderingsförsök, i: Om Arbetslivsfonden. Scandinavian Medicare AB, 1994. 

43 Hellid A. Rehabilitering ur arbetsgivarperspektiv. Institutionen för socialt arbete, Stockholms 
Universitet och Karolinska institutet, 1995. 
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Göteborgsföretag och 30 rehabiliteringsassistenter vid två försäk
ringskassekontor i Göteborg där man fick ta ställning till en rad på
ståenden angående rehabilitering. Bara åtta procent av arbetsgivarna 
och 20 procent av försäkringskassans rehabiliterare ansåg att sjuk
frånvaron huvudsakligen beror på arbetsmiljö och arbetsorganisa
tion. Av arbetsgivarna ansåg 60 procent att det är lönsamt att reha
bilitera. När det gäller skriftliga rehabiliteringsutredningar hade ar
betsgivarna till och med en mer positiv inställning till dessa än för
säkringskassan. Två tredjedelar av arbetsgivarna anser också att det 
är viktigt att rehabiliteringsutredningen sänds till försäkringskassan 
inom åtta veckor. Lika stor andel uppgav att försäkringskassan har 
en viktig funktion när det gäller att hjälpa sjukskrivna att komma 
tillbaka till arbetet. Fyrtio procent av arbetsgivarna anser att försäk
ringskassan har hög kompetens i sitt arbete att hjälpa sjukskrivna att 
återgå i arbete. 

NUTEK presenterade i mars 1996 en rapport: Mot flexiblare orga
nisationer:45 Undersökningen baseras på en enkät till 700 privata 
företag med mer än 50 anställda. Resultaten av studien är bland an
nat följande: 

• Två tredjedelar av alla arbetsställen har genomfört organisations
förändringar mellan 1990 och 1994. 
• Arbetsställen i finans- och konsultsektorn och som är stora 
och/eller lokaliserade till de största regionerna har ofta en mer flexi
bel arbetsorganisation än små arbetsställen lokaliserade till befolk
ningsmässigt små regioner. 
• Flexibla arbetsorganisationer satsar mer resurser på att utbilda 
och bredda de anställdas kompetens än traditionella. Ansvar och ar
betsuppgifter är också mer delegerade i flexibla arbetsorganisationer. 
Flexibla organisationer karaktäriseras av decentralisering och stän
digt lärande. 
• Arbetsställen med flexibel arbetsorganisation är mer produktiva, 
har bättre arbetsförhållanden och större anpassnings- och föränd
ringsförmåga än arbetsställen med en mindre flexibel organisation. 
• Flexibla organisationer ökar sina kompetenskrav, förbättrar sina 
kundrelationer genom ett utökat samarbete och minskar sina led-
och leveranstider jämfört med mindre flexibla organisationer. 
• Utbildning och kompetensutveckling i kombination med funge
rande informationskanaler utgör broar till organisationsförändring. 

44 Backéus S, Cato JC & Johansson P. Rehabilitering. Vad tycker arbetsgivarna,? 

Försäkringskassan i Göteborg, 1994. 
45 Mot flexiblare organisationer. NUTEK 1996:6. Gotab. Stockholm. 

- 3 1  -



Kapitel I - Inledning 

• Flexibla organisationer verkar lyckas bättre med att utnyttja ny 
teknologi effektivt och sprida denna inom organisationen än tradi
tionella arbetsorganisationer. 

Utredarna menar att fyra kriterier bör vara uppfyllda för att en or
ganisation ska kallas flexibel: 

• Enligt det första kriteriet ska strategier för utveckling av human
kapital finnas. Det innebär att flexibilitet kräver att de anställda har 
bred kompetens och att arbetsstället har en positiv inställning till 
kompetensutveckling och vidareutbildning av de anställda. Om per
sonalen skaffar sig mer kunskaper och större yrkesskicklighet har de 
också större förutsättningar att kunna delta i olika beslutsprocesser 
och utföra fler arbetsuppgifter. 
• Det andra kriteriet är en omfattande decentralisering av ansvar. 
• Ett tredje kriterium är att arbetsorganisation är flexibel. Den ska 
vara kundorienterad, obyråkratisk, med så få chefsnivåer som möj
ligt och med få chefer per anställd. 
• Det fjärde kriteriet är att det ska finnas ett individuellt kompen
sationssystem som bygger på individens förmåga, kompetens och 
flexibilitet. Genom individuell lönesättning uppmuntras den an
ställde till förbättringar och fortsatt flexibilitet byggs in. 

Utredarna konstaterar att de flexibla organisationerna har minskat 
sin personalomsättning med mer än 20 procent. Dessa organisatio
ner har också 24 procent lägre sjukfrånvaro än de traditionella ar
betsorganisationerna. Studien visar också att flexibla organisationer 
har en större andel välutbildad arbetskraft än de traditionella. Såväl 
flexibla som traditionella arbetsorganisationer har valt att göra sig av 
med okvalificerad arbetskraft och behålla dem med högre utbild
ning. Av 10 traditionella arbetsställen har 6-7 ökat sina kompetens
krav. Bland de flexibla organisationerna däremot har 8-9 av 10 fö
retag ökat sina kompetenskrav på personalen. 

I en forskningsrapport från Arbetslivsfonden46 har fyrtio rehabiliter
ingsprojekt i fem län utvärderats. Pappersindustrin har varit mest 
framgångsrik i att omvandla bruksanda till "bry sig om-mentalitet". 
De undersökta landstingskommunala verksamheterna (sjukhus) 
hamnar precis på forskarnas gräns mellan framgång och misslyck
ande. Det förklaras av stora krav på neddragningar och oförändrad 
arbetsstyrka, men också av oförmåga att bryta traditionella organi

46 Hetzler A, Eriksson KE & Wesser E. (a.a.) 
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sationsmönster och hierarki tänkande. Forskarna hittar följande ge
nerella mönster: 

• En tendens att vilja arbeta med rehabiliteringsfrågor, även i eko
nomisk motvind. 
• De produktivitetsinriktade förändringarna har väckt motstånd 
och gett upphov till en ny typ av ohälsa förorsakad av stress och 
överkrav. 
• Psykosociala skador har ersatt belastningsskador som domine-
ande arbetsskadetyp. 
• Förebyggande arbetsmiljöarbete har blivit ett honnörsord och 
finns med i företagens arbetsmiljöpolicy. 
• Då det blivit allt viktigare att anställa rätt person har kompetens
kraven på de som anställs höjts alltmer. 
• Kommandokulturen och taylorismen har ersatts av en mer 
humanistisk "bry sig om - attityd" med delegerat ansvar och delege
rade beslutsfunktioner. 
• Den kommunikativa kompetensen har ökat både hos anställda 
och ledning. 
• Arbetsklimatet har mjuknat genom ansvarsdelegationen, men 
samtidigt hårdnat genom kravet på teknisk och social kompetens 
hos alla medarbetare. 

Författarna menar, med stöd av Collins & Porras,47 att framgångs
rika företag först koncentrerar sig på organisationens system och 
värden och därefter på produkten. De kallas visionära och utmärks 
av att de har kärnideologier som fungerar som ett grundläggande 
rättesnöre och som definierar vad företaget är och står för. 

En förutsättning för långsiktig framgång i rehabiliteringsarbetet är, 
enligt forskargruppen, att det finns en balans mellan de förebyg
gande och efterhjälpande insatserna. Så länge rehabiliteringen pågår 
fungerar det bra, men när medarbetaren ska tillbaka till arbetsplat
sen saknas oftast en plats för honom/henne. Det som slutgiltigt av
gör om rehabiliteringssatsningen ska lyckas, menar författarna, är 
om helhetssynen på arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering sla
git igenom i organisationen och då främst i dess ledning eller där 
ansvaret för dessa frågor placerats. Det är också viktigt att man inför 
strukturer och rutiner för att bevaka att helhetssynen omsätts i ak
tiva insatser. 

47 Collins JC & Porras JI. Built to Last: Successfiil Habits of Visionary Companies. 
HarperBusiness. New York. 1994. 
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Ulla-Carin Hedins avhandling48 grundar sig på intervjuer av lång-
idssjukskrivna med anställning inom offentlig förvaltning, deras ar
betsledare och arbetskamrater, fackligt förtroendevalda och proesi-
ella stödgivare. Det är avsnittet om stöd från arbetsledare och högre 
chefer som närmast berör denna studie. Hedin gör där följande 
iakttagelser: 

• Arbetsledare har en särskilt viktig stödfunktion genom att dessa 
har formell makt att vidta åtgärder och insatser som förbättrar den 
anställdes möjligheter till återkomst i arbete. 
• Långtidssjukskrivna upplevde emotionellt stöd och initiativ av 
olika slag från arbetsledaren som viktigt och passivitet tolkades ofta 
som dennes ointresse även om det i verkligheten kunde avspegla en 
mycket hög arbetsbelastning på arbetsledaren. 
• Arbetsledare och högre chefer verkar genom sina handlingar och 
uttalanden normerande i arbetsgruppen vilket har betydelse för om 
arbetskamraterna tillåter sig att fortsätta ge den sjuka stöd. De med
verkar därigenom till ett accepterande klimat. 
• Arbetsledaren har också betydelse när det gäller att ge kognitivt 
och instrumentelit stöd till den sjukskrivne. Det kan handla om att 
ge information av olika slag till den sjukskrivna och till arbetskam
rater för att förbereda för återgång i arbete, planera återintroduk-
tion, men också att kunna ge feed-back i arbetssituationen och ställa 
krav. 
• En liknande form av stöd är att arbetsledaren för den sjukskriv
nes talan och förhandlar fram nya arbetsuppgifter eller ny arbets
plats, en talan som också kan föras av de fackliga företrädarna. 
• Här blir då också inställningen från andra arbetsledare i organisa
tionen viktig. Okade effektivitetskrav medför risk att arbetsledare 
vill bli av med eller inte vill ta emot den anställde som har sämre 
prestationsförmåga än tidigare. 
• Högre chefer blir ofta inkopplade när det handlar om omplacer
ing inom organisationen, men också i de fall arbetsledaren är passiv 
eller ovillig händer det att högre chefer ingriper. 

Riksrevisionsverket49 har granskat hur yrkesinspektionen och för
säkringskassan utövar sin tillsyn över arbetsgivarnas ansvar för 
arbetsanpassning och rehabilitering. Yrkesinspektionen har tillsyns
ansvar för arbetsgivarnas organisation för arbetsanpassning och re

48 Hedin U-C. Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom. Institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs Universitet, 1994. 
49 RRV 1996:40. Den statliga tillsynen över arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och 
rehabilitering. 
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habilitering, medan försäkringskassan har tillsynsansvar i enskilda 
ärenden och det övergripande samordningsansvaret för samtliga 
aktörer på rehabiliteringsområdet. Riksrevisionsverkets granskning 
visar att: 

• Samverkan på lokal nivå bedrivs främst inom ramen för särskilda 
samverkansprojekt, ofta med positiva erfarenheter hos de medver
kande. 
• Samverkansinslag i försäkringskassans och yrkesinspektionens 
dagliga verksamhet är i övrigt sällsynta och osystematiska. 
• Den kunskap om arbetsgivarna som utvecklas i försäkringskas
sans rehabiliteringsverksamhet nyttjas bristfälligt i yrkesinspektio
nens tillsynsarbete. 

Sammanfattningsvis är Riksrevisionsverkets bedömning den att för
säkringskassan och yrkesinspektionen inte samordnar sin verksam
het effektivt. I rapporten ges följande råd kring hur samverkan kan 
förbättras: 

• Riksförsäkringsverket bör tydliggöra för försäkringskassorna vilka 
möjligheter och begränsningar som finns när det gäller att över
lämna avidentifierad information om arbetsgivarens sjukfallsmöns-
ter samt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet enligt 
dagens regler. 
• Varje centralkontor bör tillsammans med yrkesinspektionsdistrik
ten utarbeta riktlinjer och rutiner för hur information kan överläm
nas till yrkesinspektionen. 
• Gemensamma övergripande mål för tillsynen över arbetsanpass
ning och rehabilitering bör utarbetas och utvecklas i reglerings
breven för Arbetarskyddsverket och socialförsäkringsadministra
tionen. 
• Försäkringskassorna bör fördela rehabiliteringsärendena efter en 
indelningsprincip som underlättar för kassorna att få en helhetsbild 
över arbetsgivarnas sjukfallsmönster samt arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet. 
• Arbetarskyddsstyrelsen bör tydliggöra för yrkesinspektionen vilka 
möjligheter och begränsningar som finns när det gäller att ställa 
krav på arbetsgivaren och deras arbetsanpassnings- och rehabiliter
ingsverksamhet . 
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Försäkringskassan 

Till de källor om försäkringskassan och dess arbete med sjuk
skrivning och rehabilitering som bör nämnas hör Rafael Lindqvists 
avhandlingsarbete (1990) om försäkringskassans framväxt.50 

Lindqvist beskriver sjukförsäkringens utveckling från en folkrörelse 
av frivilliga sjukkassor till ett generellt välfärdssystem. Han diskute
rar också sjukförsäkringens problem med byråkratisering, effektivi
tet och legitimitet. Lindqvist konstaterar att sjukförsäkringen kan 
karaktäriseras som en välfärdsbyråkrati som fortfarande har en viss 
folkrörelseförankring och ett visst självstyre. Sjukförsäkringen har 
utvidgats genom att antalet behov och situationer ökat. Han kon
staterar också att rehabiliteringsinsatser kommer igång för sent 
vilket leder till för många långa sjukfall. Övriga brister som han 
noterar är den samhällsekonomiska ineffektiviteten med uttryck 
som ökande sjukfrånvaro, bristande samordning med andra social
försäkringar och med sjukvården samt ett alltför komplext regel
system. Allt detta har bidragit till att det existerande sjukförsäk
ringssystemet börjat ifrågasättas. Lindqvist har bidragit med ett 
flertal andra arbeten inom rehabiliteringsområdet bland annat i det 
tidigare nämnda betänkandet Egon Jönsson. Till SOU 1996:11351 

har Lindqvist skrivit en referensram och forskningsöversikt om 
arbetsrehabilitering. I denna beskriver han bland annat rehabi
literingens tre arenor: a) den medicinska, dvs vården, b) de myndig
heter som ska förverkliga arbetslinjen, dvs försäkringskassor och 
arbetsmarknadsmyndigheter och i viss mån socialtjänsten samt 
c) produktionens arena med privata och offentliga arbetsgivare, 
fackföreningar och företagshälsovård. Lindqvist finner att det finns 
många signaler som tyder på att försäkringskassans rehabiliterare 
haft svårt att växa in i sin nya yrkesroll. "Rollen som professionell 
hjälpare och ombud för den försäkrade kan lätt komma i konflikt med 
rollen som kontrollant av att sjukskrivningar är korrekta och att 
rehabiliteringsåtgärder är kostnadsmässigt ejfektiva... Arbets
rehabilitering måste också utvecklas som ett professionellt fält så att en 
seriös argumentation kan ske visavi den medicinska arenans aktörer om 
arbetsförmåga och sjukskrivningsbehov ' (s 30). 

Ingegerd Bäckström har i sin avhandling 1997 beskrivit arbetsreha
bilitering med speciellt fokus på långvarigt sjukskrivna kvinnor och 

50 Lindqvist, R. Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati. Det svenska sjukförsäkringssystemets 
utveckling 1900-1990. Lund. Arkiv avhandlingsserie, 1990. 
51 En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering (SOU 1996:113) 
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män.52 Hon konstaterar i sin sammanfattning (s 52-59) att tjänste
männen oftare fattade konkreta beslut om arbete eller utbildning 
för manliga klienter än för kvinnliga. Tjänstemännen talade om de 
kvinnliga klienterna i stället för med dem. Kvinnor uppfattades som 
mer svårrehabiliterade53 och detta ansågs bero på deras ansvar för 
det oavlönade omsorgsarbetet. Kvinnorna var på något sätt i sämre 
läge och särskilt skulle detta gälla ensamstående kvinnor med barn. 
I en av delstudierna, Kvinnornas privata belastning menar Bäckström 
att rehabiliteringspersonalen vill behandla sjukskrivna på samma 
sätt oavsett kön. De anses inta ett könsneutralt förhållningssätt inte 
bara till klienterna utan även till sig själva och omvärlden. I det fak
tiska agerandet visar det sig likväl att kön har betydelse. Både kli
enter och rehabiliteringspersonal anses medverka till att bevara 
rådande könskonstruktioner. I litteraturstudien Arbetsdelning och 
ohälsa konstaterar Bäckström att levnadsvillkoren för kvinnor och 
män är olika vilket innebär att livets påfrestningar också blir olika 
då de har olika möjligheter att hantera problemen och även olika 
inflytande i samhället. De intervjuade långtidssjukskrivna männen 
besvärades framför allt av att de inte fick bestämma om sin rehabi
litering. Kvinnorna framförde sin kritik på ett mer lågmält sätt och 
var inställda på en dialog med myndigheterna samtidigt som de blev 
ledsna över att inte få respekt och förståelse. De kvinnliga klien
ternas livssituation gjorde att de definierades som problem. Rehabi
literingspersonalen visade liten förståelse eller utrymme för annat än 
lönearbete och kvinnornas omsorgsansvar medförde att de ansågs 
svårare att rehabilitera och mindre attraktiva på arbetsmarknaden. 
Bäckström menar att socialt arbete handlar om förändringsarbete 
med människor i utsatta positioner och att många olika slags profes
sioner kan vara inblandade i detta, bland dem tjänstemän på försäk
ringskassorna. Om de är professionella eller inte beror på vilka 
ambitioner de har i sitt arbete och vilket förhållningssätt de har till 
de sjukskrivna. "Som gräsrotsbyråkrat kan man välja att luta sig mot 
det formella regelsystemet, men man kan också våga försöka 
överskrida gränserna i syfte att nå långsiktigt goda resultat. Socialt 
arbete i teori och praktik måste tillåta gränsöverskridanden" (s 63). 

Bäckström I. Att skilja agnarna från vetet. Om arbetsrehabilitering av långvarigt s jukskrivna 
kvinnor och män. Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. 1997. 
53 Denna slutsats dras också i en studie från Västerbotten. Edlund, C. Hedman, B-I. 
Lundqvist, I. &. Dahlgren, L. Läkarnas arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Intervjuer 
med 14 läkare i Västerbotten. Institutionen för Epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå 
Universitet & Försäkringskassan i Västerbottens län. 1998. Se för övrigt artikel av Johansson, 
EE. Hamberg, K. Lindgren, G. Westman, G. How could I even think of a job? Ambiguities in 
working life in a group of female patients with undefined musculoskeletal disorders. Scand J Soc 
Med 1997;25:17-25. om sitt arbete med kvinnor och arbetsrehabilitering. 
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Tola B Jonsson lade 1997 fram en avhandling om möten mellan 
försäkringskassehandläggare och invandrare.54 Mötet sker mellan 
två personer varav den ene är expert på rehabiliteringsfrågor och 
den andre är försäkringstagaren, lekman i förhållande till handläg
garen. Jonsson ser mötet som asymmetriskt, dvs parterna antas ha 
olika skyldigheter och förväntningar på varandra.55 Jonsson beskri
ver strategier som rehabiliteringshandläggarna använder i personliga 
möten med långtidssjukskrivna försäkrade. Han identifierar två 
huvudstrategier, förstärknings- respektive motiveringsstrategin. Den 
förra strategin används när den försäkrade samtycker till arbets
linjen, den senare när den försäkrade misstycker. Han identifierar 
fyra idealtypiska understrategier till motivationsstrategin: den 
empatiskt professionella strategin, den empatiska amatöristiska 
strategin, den byråkratiska administrativa strategin och samordnar-
strategin. I en annan artikel analyserar Jonsson maktspelet mellan 
handläggare vid försäkringskassan och de försäkrade (i detta fallet 
invandrare). Organisationen kan bara ge den service den är speciali
serad på samtidigt som den försäkrades behov ofta är mer omfat
tande. Jonsson finner att två aspekter är framträdande för hur makt
spelet ska gestalta sig. Det handlar dels om den försäkrade uppfattas 
som arbetsvillig respektive arbetsovillig och dels om invandrar-
ärenden kan handläggas efter dess generella respektive "specifika" 
karaktär. Alla som uppfattas som arbetsovilliga kommer att uppfat
tas som problematiska liksom invandrarärenden med "specifik" 
karaktär. Jonsson anser att handläggarna tenderar att ta organisatio
nens perspektiv när de ställs mellan organisationens och de försäk
rade krav. Han menar att detta förhållande kan bero på avsaknad av 
professionella verktyg och att inskolning i organisationsperspektivet 
leder till att en stark samsyn med organisationen utvecklas. 

Conny Johannesson skriver 1994 i Etik i förhandlingsstaten om för
säkringskassan och deras professionsetik speciellt i den nya samord
ningsroll som de tilldelats inom rehabiliteringsområdet — s om 
bärare av den svenska välfärdspolitikens tillämpning. Johannesson 
ser försäkringskassan som ett exempel på det mer allmänna fenome
net när "myndighetsstaten" håller på att övergå i en förhandlingsstat 
- där professionalisering och ämbetsetik bland de offentliga tjänste
männen är en av demokratins nya förutsättningar. Från att myn
digheterna tidigare förändrats i snabb takt från att ha varit direkt-

54 Jonsson, T.B. Handlingsstrategier och maktspel i möten mellan handläggare och 
invandrarklienter. Studier av ett försäkringskassekontor, Acta Universitatis Upsaliensis, 
Institutionen för Sociologi, 1997. 
55 Jonsson hänvisar till Goffman, E. som i Interaction ritual. Essays face-to-face behavior. 
Doubleday, New York. 1967. skiljer mellan symmetriska och assymetriska uppföranderegler. 
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styrda eller regelstyrda så ökar nu kraven på målstyrning av verk
samheten. Styrningsformerna ändrar också karaktär "utåt" mot om
givningen. Tjänstemannens roll har förändrats från att ha varit ren
odlad "byråkrat" till att bli en expert och "förhandlare" med s k 
brukare. Johannesson anser att nyckeln till framgång för att klara en 
kärv besparingspolitik bland annat torde vara just att det utvecklats 
professionsförvaltningar med inslag av professionell byråkratisk etik. 
I de framtida professionsbetonade förvaltningssystemen kan de 
offentliga besluten i allt högre grad komma att utmärkas av etiska 
värden, där myndigheternas tjänstemän slår vakt om de enskilda 
medborgarnas rättigheter och integritet mot ett allt större antal 
brukare och yttre förhandlingsaktörer: Det är ett sådant förvalt
ningsbeteende som innebär "klienthänsyn". 

Resultaten från Johannessons studie antyder "att byråkraternas brist 
på professionalism i sina nya roller skapar en rad problem i 
förhandlingssituationen med de yttre aktörerna". Tjänstemännen 
har t ex svårt att genomdriva frågor för klienternas räkning i 
konfrontation med andra professionella grupper i samhället. 
Svårigheterna för Försäkringskassans rehabiliteringshandläggare att 
framgångsrikt "förhandla" med bl a arbetsgivare och läkare 
illustrerar detta. Det är förmodligen lättare för en kassatjänsteman 
att symboliskt bekänna sig till en formell "ombudsmannaetik" för 
medborgarna än att ge denna etik ett substantiellt innehåll i 
förhandlingsumgänget med de olika externa aktörerna. Johannesson 
drar också slutsatsen att professionalisering och etik hos 
gatubyråkraterna i hög grad påverkas av de "lokala lednings
strategierna" inom myndigheterna. Strategierna innefattar bland 
annat hur lokala nätverkssystem byggs upp mot det externa 
samhället och på vilket sätt tjänstemännen ges möjlighet att 
medverka i de externa processerna i självstyrande arbetslag inom 
förvaltningarna. 

Björn och Marie Söderfeldt har i flera rapporter56 skrivit om arbets
miljön på försäkringskassan. De fann bland annat att det inom för
säkringskassan bedrivs människovårdande arbete och att man får 
betala priset för detta genom hälsoproblem inklusive känslomässig 
utmattning. De tycker sig därmed inte finna belägg för att försäk

Se bl a Söderfeldt, B., Söderfeldt, M., Ohlsson, C-G., & Warg, L.-E. Psychosomatic 
symptoms in human service work — a study on Swedish social workers and social insurance 
personnel. Scandinavian Journal of Social Medicine, 24:43-49 och Söderfeldt, M. Burnout? 
Dissertation, Lund University, School of Social Work. 1997:2, och Söderfeldt,B., & 
Söderfeldt,M., Psykosocial arbetsmiljö i människovårdande arbete. En undersökning av personal i 
Försäkringskassan och socialtjänstens Individ- och Familjeomsorg. Meddelande från 
Socialhögskolan i Lund 1997:3. 
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ringskassans handläggare har en kall och kylig inställning till de per
soner man arbetar med. De anser sig också kunna ändra mytbilden 
om försäkringskassan som en byråkratisk, stel och gammaldags 
organisation som sysslar med ren administration. De fann att bris
tande klientkontroll var självständigt relaterad till avpersonalisering. 
Om man inte ser resultat av sitt arbete med försäkrade distanserar 
man sig mer. Oklarheter om yrkesrollen var självständigt relaterat 
till emotionell utmattning och avpersonalisering. 

Riksförsäkringsverket har i ett antal uppföljningar och rapporter 
granskat försäkringskassornas verksamhet. Av dessa nämns två, 
nämligen RF V Anser 1998:4 Försäkringskassornas handläggning av 
ohälsoförsäkringarna och Rättviseboken. Likformig och rättvis tillämp
ning av socialförsäkringslagstiftningen, som kom 1999. I den förra 
riktar RFV kritik mot försäkringskassan i rehabiliteringsfrågor. 
Verket anser att arbetsgivarna generellt inte gör rehabiliterings
utredning som de borde och att försäkringskassan inte heller ser till 
att arbetsgivarna fullgör denna skyldighet. Försäkringskassan gör 
heller inte, vilket är dess uppgift, systematiska rehabiliteringsutred
ningar i tidigt skede när det gäller egna företagare och arbetslösa. 
RFV konstaterar också att bedömningar av den försäkrades behov 
av rehabilitering inte ses som ett tydligt moment i försäkrings
kassans handläggning. Rehabiliteringsplaner saknades i en tredjedel 
av de granskade ärendena vilket försvårar vid planering av rehabili
teringsåtgärder och insatser för detta. Det innebär att den försäk
rade kan påbörja rehabilitering utan att det finns något mål. RFV 
finner det också oroväckande att försäkringskassan inte använt sig 
av tilldelade medel för att köpa rehabiliteringstjänster. I Rättvise
boken slås fast att lika fall ska behandlas lika medan likartade be
dömningar ska göras i ärenden med likartade förutsättningar - med 
hänsyn till specifika förhållanden som kan beaktas inom om lag
stiftningens ramar. Rättviseboken vill hjälpa till att medvetandegöra 
att värderingar och attityder alltid styr vårt handlande. Den vill vara 
utgångspunkt för åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektivi
teten i handläggningen hos försäkringskassorna. Det bör i sin tur 
leda till ökad likformighet och rättvisa i tillämpningen. 
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Läkarna 

FoU-samordnare Eva Karlsryd har i flera studier undersökt läkarnas 
sjukskrivningspraxis. I en enkät57 till ca 400 läkare ansåg mer än 80 
procent att försäkringskassan behövde information om patientens 
arbetsuppgifter. Ändå fanns dessa uppgifter endast med i hälften av 
intygen enligt studien. I rapport 1995:l58 jämförs sjukskrivning av 
arbetslösa och inte arbetslösa i Stockholms län. I över 95 procent av 
läkarintygen för arbetslösa bedöms arbetsförmågan vara helt ned
satt. Arbetslösa är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser tre gånger 
så ofta som patienter i allmänhet. Karlsryd anser att försäkringskas
san bör ställa större krav på läkarintygen och att läkarutbildningen 
bör förstärkas när det gäller att skriva intyg. 

I rapport 95:859 jämför Karlsryd läkarnas syn på sjukskrivning i 
Stockholms län och Jämtland genom en enkätstudie till läkarna. 
Hon uppmärksammar inga tydliga skillnader mellan länens läkare. 
Av dessa uppger sig 95 procent känna till om patienten är arbetslös 
eller inte. De flesta läkare anger att de behöver känna till om even
tuell arbetslöshet, bland annat då det påverkar hälsotillståndet och 
behövs för rehabiliteringsplanering. De uppger att arbetslösa hellre 
än andra patienter vill bli sjukskrivna. Drygt hälften av läkarna 
anser att det är svårt att bedöma arbetsförmågan hos en arbetslös 
bland annat för att de har svårt att gradera arbetsförmågan i 
arbetsuppgifter som inte existerar. Orsakerna till att arbetslösa 
sjukskrivs helt anges dessutom vara att det är svårt för en deltids-
sjukskriven att få arbete och att läkarna har bristande kunskap om 
regler vid arbetslöshet och sjukskrivning. Karlsryd konstaterar att 
sjukförsäkringen sannolikt till viss del finansierar arbetslösheten. 

Studier av sjukskrivnings praxis,60 är en SPRI-studie som 1991-92 
genomfördes med Gösta Tibblin, som projektansvarig. Även i den 
studien konstaterades att intygen var otillräckligt ifyllda, t ex när det 
gäller arbetsuppgifter och föreskrifter. "Glömskan" av dessa upp
gifter kan enligt författarna bero på en lojalitetskonflikt hos läkaren 
- är främsta uppgiften att hjälpa patienten eller försäkringskassan? 
Övre luftvägsinfektioner var vanligaste sjukskrivningsanledning 

57 Karlsryd, E. Läkarnas sjukskrivningspraxis - en enkät till sjukskrivande läkare. 
Försäkringskassan i Stockholms län. Stockholm 1991. 
58 Karlsryd ,E. , Läkarnas sjukskrivningsmönster - en studie av utfärdade läkarintyg för arbetslösa i 
Stockholms län, Rapport 1995:1. Stockholm, 1995. 
59 Karlsryd, E. Läkarnas sjukskrivningsmönster - läkares syn på sjukskrivning av arbetslösa, 
Rapport 1995:8. Stockholm, 1995. 

Tibblin, G. Eriksson, M. Studier av sjukskrivningspraxis, Landstingsförbundet, Stockholm, 
1992 
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men axel/nacksjukdomar hade största andelen av långa sjukskriv
ningar. I en annan delstudie i projektet sändes ett antal 
"pappersfall" till distriktsläkare i Uppsala för bedömning av 
sjukskrivning/behandling. Det visade sig i stort sett råda enighet om 
sjukskrivning eller ej och om graden av nedsatt förmåga. Däremot 
är spridningen stor när man lägger ihop den sammanlagda sjuk
skrivningslängden för respektive läkare. Sjukskrivningstiden varierar 
mellan åtta och 71 dagar. Författarna drar slutsatsen att "konsten 
att sjukskriva är svår". 

I Örebro genomfördes 199261 ett projekt om läkarintygens kvalitet 
med försäkringsläkare Margareta Ekman som projektledare. Sjuk
skrivningsmönstret skilde sig avsevärt mellan arbetslösa och arbets
tagare. De arbetslösa sjukskrevs ofta (heltid) av vårdcentral och 
oftare med psykiatrisk diagnos än övriga gruppen. Arbetstagarna 
sjukskrevs vanligen av sjukhus. Partiella sjukskrivningar av den 
gruppen var vanligast hos företagshälsovård. Ekman bedömer att 
det inte är tillräckligt att lokala försäkringskassor framför önskemål 
till "sina" läkare. Hon anser i stället att för att få en förbättring 
måste ledningen på olika nivåer inom sjukvården klargöra att inty
gen säger något väsentligt om kvalitén på sjukvården. 

I Socialstyrelsens studie Sjukskrivning och rehabilitering i primär
vården 199662 beskrivs ett antal projekt i Blekinge. Inga samband 
mellan läkares ålder, kön eller kliniska erfarenhet förklarade skillna
der i sjukskrivningsfrekvens. Det noterades inte heller något sam
band mellan patientbelastning och sjukskrivningsfrekvens. I 
rapporten understryks primärvårdsläkarens unika position med 
långvariga och regelbundna patientkontakter samt vikten av att ta 
till vara patientens förmåga att förändra sin situation. 

Landstinget och försäkringskassan i Alvborg presenterade 199763 en 
studie om läkarnas sjukskrivningsmönster. Det framkommer att 
skäl som patienternas ekonomi och andra sociala förhållanden på
verkar läkaren i dennes bedömning av om patienten lider av sjuk
dom. Läkarna tar också hänsyn till arbetsgivarens möjlighet att ta 
emot arbetstagare på deltid, omplaceringsmöjligheter mm. Läkarna 
tenderar genom detta att ta på sig det arbetsgivaransvar som ligger 

Ekman, M. Kommunikationen kring den sjukskrivne patienten. Örebro läns allmänna 
försäkringskassa, Örebro läns landsting. Örebro, 1993 
62 Olofsson, C. Sjukskrivning och rehabilitering i primärvården, 1996:2. Socialstyrelsen. 
Stockholm, 1996 
63 Benson-Dahlgren, L. Studie om läkarnas sjukskrivningsmönster. Landstinget och 
försäkringskassan i Alvsborgs län. Borås, 1997. 
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på arbetsgivaren. Endast privatläkarna ansåg att tiden för patient
arbetet var tillräcklig. Bristande måluppfyllelse ansågs i stor ut
sträckning bero på alltför högt ställda mål. Patienten har ibland inte 
vågat gå emot föreslagna mål. Arbetsmarknadssituationen och att 
försäkringskassan inte hållit kontakt eller fått slut på sina medel för 
köp av arbetslivsinriktad rehabilitering kan också vara hinder att nå 
målen. Planeringskonferenser/möten visade sig ofta ge resultat om 
målen lades på en rimlig nivå. Läkarna uppger att arbetsgivarna 
alltför sällan initierar den typen av möten. 

Tellnes har i en avhandling om sjukskrivning 199064 speciellt stu
derat distriktsläkarna. Han fann bland annat att dessa svarar för 
över 80 procent av alla sjukskrivningar i ett undersökt distrikt i 
Norge.65 I en annan delstudie,66 bedömdes fysiskt arbete av såväl 
läkare som patient vara huvudsakliga anledningen till sjukskriv
ningen i 48 procent av fallen. Av fallen ansågs 37 procent möjliga 
att förebygga av patient eller läkare. Största möjligheterna till 
förebyggande åtgärder bedömdes i arbeten med mycket gående och 
lyft samt i stillasittande arbete. En studie av varaktigheten i 
sjukskrivning67 visade att äldre läkare sjukskrev längre tid medan 
specialister i allmänmedicin liksom allmänläkare med erfarenhet av 
arbete med företagshälsovård hade kortare sjukskrivningstider. Av 
läkarna ansåg 68 procent att sjukskrivning borde kunna ges även på 
enbart sociala grunder. 

Englund har tillsammans med Tibblin och Svärdsudd genomfört 
flera studier om läkares sjukskrivning, bl a Skillnader i sjukskriv
ningspraxis mellan olika läkarkategorier,68 1997. Undersökningen 
visar att läkare låter sig påverkas av faktorer som ligger utanför soci
alförsäkringens ansvarsområde och att sjukskrivning därför kan 
sägas vara patientstyrd. Kvinnliga läkare sjukskriver längre men 
använder oftare partiella sjukskrivningar och av de tre undersökta 
grupperna sjukskrev psykiatriker för största kostnaden följda av 
distriktsläkare och ortopeder. 

6^ Tellnes, G. Sickness Certif ication - an Epidemiological Study Related to Community Medicine 
and General Practice, University of Oslo, Department of Community Medicine. Oslo, 1990 
65 Tellnes, G. Svendsen, K -O B. Bruusgaard, D. Bjerkedal, T. Incidence of sickness 
certification. Scand J Prim Health Care, 7:1989:111-8. 
66 Tellnes, G. Bruusgaard, D. Sandvik; L. Occupational factors in sickness certification. Scand J 
Prim Health Care 1990;8:37-44 
67 Tellnes, G. Sandvik, I. .Moum, T. Inter-doctor variation in sickness certification. Scand J 
Prim Health Care 1990;8:45-52. 
68 Englund, L. Tibblin, G. Svärdsudd, K. Skillnader i sjukskrivningspraxis mellan olika 
läkarkategorier. Uppsala universitet, institutionen för allmänmedicin, Försäkringskassan och 
landstinget i Uppsala län. Uppsala, 1997. 
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I en rapport om läkare och försäkringsmedicin69 1996 påpekas 
bland annat att utbildningen i försäkringsmedicin behöver förstär
kas. Det saknas kunskaper om vad som påverkar läkares sjukskriv
ningsmönster och kunskap om bedömning av en patients arbets
förmåga. Det konstateras också att det behövs bättre samarbets
former mellan läkare och försäkringskassan och mellan allmänläkare 
och sjukhusläkare. 

Eklund70 fann att det, oavsett svårighetsgraden på sjukdom, var 
nästan omöjligt att lyckas med rehabilitering tillbaka till arbete om 
den sjuke inte trodde att han/hon åter skulle kunna återgå i arbete. 

Förhållandevis liten forskning finns kring arbetsrehabilitering vid 
vanliga sjukdomar. När det gäller ryggbesvär har Härkäpää71 (1991) 
funnit att de personer som själva ansåg sig kunna avgöra hur det 
kommer att gå även har bättre chans till rehabilitering. Härkäpää 
har i en annan studie72 funnit att hög poäng på skala för oro och 
ängslan är en faktor som ökar risken för förtidspension. Boeing
studien73 visar att anställda som sällan ansåg att arbetet är trevligt 
har mer än fördubblad risk att få ryggproblem än de som "nästan 
alltid" upplever arbetet trevligt. Waddell ( 1991)74 visar på att 
psykologiska faktorer har stor betydelse som orsak till svåra 
ryggbesvär. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

I en översikt redogör Kerstin Ekberg75 för forskningsläget inom den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Behovet av fortsatt forskning 
och utveckling inom området bedöms vara stort. Hon konstaterar 

69 Alexandersson, K. Thiringer, G. & Diderichsen, F. Läkare och försäkr ingsmedicin. Svenska 
Läkarsällskapet. Stockholm, 1996 
70 Eklund, M. On vocational rehabilitation in Northern Sweden. Department of Physical 
Medicine and Rehabilitation. University of Umeå, 1992. 
71 Härkäpää, K. et al Relationship of Psychological Distress a nd Health Locus of Control Beliefs 
with the use of Cognitive and Behavioral Coping Strategies in Low Back Pain Patients. The 
Clinical Journal of Pain, 7:275-282,1991. 
72 Härkäpää, K . Psychological factors as predictors for early retirement in patients with chronic low 
back pain. J of Psychosomatic Research. Vol 36, No 6 553-559, 1992. 
73 Bigos, S J. et al, A Prospective study of Work perceptions and Psychosocial factors Affecting the 
Report of Back Injury. Spine, Vol 16, Nr 1,1991. 
7^ Waddell, G. Low back d isability a syndrome of Western civilization. Neurosuregry Clinics of 
North America 2(4):719-38, 1991. 
75 Ekberg, K. (2000) Arbetslivsinriktad rehabilitering - synsätt och forskningsbehov I 
Rehabilitering till arbete En reform med individen i centrum SOU 2000:78. Slutbetänkande av 
utredningen om Den Arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
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att de nya tankegångarna i högre grad än tidigare utgår från att in
dividen har egna resurser och kapacitet som kan mobiliseras och ut
vecklas. Arbetsledarna är viktiga bland annat genom att ge socialt 
och emotionellt stöd (Hedin 1994).76 Det är dock svårt att få 
arbetsledarna att fylla denna funktion (Lagerström Ostlund m fl 
1998, Hensing m fl 1997).77 Personer med lågt arbetsinnehåll och 
små möjligheter till inflytande och utvecklingsmöjligheter har sämre 
prognos för återgång i arbete efter sjuskrivning än de som har ett 
bättre arbetsinnehåll (Ekberg och Wildhagen 1994).78 

Processer för att utveckla individens empowerment bygger på en 
process som utgår från individen och hennes önskemål. Det syftar 
till att öka såväl motivation som förmågan att utveckla strategier för 
att bemästra världen (Elo A-L, Leppanen A, 1999).79 Motivationen 
är viktig men det gäller att både vara motiverad att vilja rehabiliteras 
och sedan också vara motiverad att vilja återgå i arbete (Berglind, H, 
Gemer, U 1999).80 Genom att se rehabiliteringsprocessen som en 
förändringsprocess slipper handläggarna att tillgodose sina egna 
behov av att "lyckas" genom att driva igenom förslag som berörda 
individer inte är motiverade att medverka i. 

Långtidssjukskrivna 

Det finns inte mycket forskning om långtidssjukskrivna och 
rehabilitering. Marklund81 fann att yngre och de som inte varit 
sjukskrivna alltför länge (högst ett år) rehabiliterades i högre grad än 
andra grupper. Av de rehabiliterade hade 2/3 sjukfrånvaro på högst 
ett år. Långtidssjukskrivna med längre utbildning rehabiliterades 
också oftare än personer med grundskoleutbildning. Lägre 
tjänstemän och de som arbetade inom yrken utan speciella 
yrkeskvalifikationer lyckades mindre bra i sin rehabilitering. 

7^ Hedin, U-C, (1994) Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom. Institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet. 
77 Lagerström Östlund, G. Alexandersson, K, Cedersund, E, Hensing, G (1998) Att leva med 
ryggbesvär: "Så länge man kan stå kan man jobba" Institutionen för Samhällsmedicin, 
avdelningen för Socialmedicin, Linköping och Hensing,G, Alexandersson, K, Åhlgren, M, 
Timpka, T. (1981) Dilemmas in the daily work of social insurance officers. Scand J Soc Welfare 
1997;6:301-309. 
78 Ekberg, K, Wildhagen, I. (1996) Long-term sickness absence due to musculoskeletal 
disorders: the neccessary intervention of work conditions. Scand J Rehab Med 1996;28:39-47. 
79 Elo, A-L, Leppanen, A. (1999) Efforts of health promotion teams to improve the 
psychological work environment. J of Occupational Health Psychology 1999;4:87-94. 
8^ Berglind, H, Gerner, U. (1999) Motivation och återgång i arbete bland långtidssjukskrivna. 
Socialmedicinsk tidsskrifi 1999;76:5, s 409-420. 
81 Marklund, S. (red) 1995 Rehabilitering i ett samhällsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
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Rörelseorganens sjukdomar och psykiska sjukdomar var 
underrepresenterade bland de rehabiliterade. När forskarna i 
studien använde en kausalmodell med ett antal variabler som kön, 
ålder, sjukskrivningens längd, sjukdomsdiagnos visade det sig att 
diagnosen saknar betydelse för utgången av rehabilitering. 

Hetzler och Eriksson fann vid en undersökning i Malmöhus län 
1990-9282 att rehabiliteringsinsats utöver kontakt med de för
säkrade förekom i färre än 40 procent av fallen. Åttio procent av de 
som inte fått rehabilitering återgick i arbete men 70 procent av de 
som fick sådan. Sjukfall med rehabiliteringsåtgärder varade längre 
tid än sjukfall utan åtgärder vilket bedömdes bero på att rehabili
tering oftare gavs i svårare fall. Liknande resultat av rehabiliterings
insatser framkom i den ovan nämnda studien av Marklund m fl 
(1995). Färre än hälften av ärendena som bedömdes som rehabili
teringsärenden fick en rehabiliteringsplan. Äldre hade låg arbets
återgång och lång sjuktid. I de ärenden där rehabiliteringsplan upp
rättades sattes mer aktiviteter in och fler återgick i arbete. Tidig 
identifiering av rehabiliteringsåtgärder och tidiga insatser tycktes 
inte vara särskilt värdefulla förutom då de ledde till omplacering 
och nyanställning. 

RFV presenterade 199 5 83 en undersökning av Riks-LS-materialet 
som omfattar 64 000 sjukfall längre än 60 dagar juli 1991-juni 
1994: Den visade att försäkringskassan blivit aktivare i sjukfallen än 
tidigare. Fler kontakter togs med långtidssjukskrivna och kontak
terna togs tidigare. I de fall kontakt tagits inom två månader från 
sjukfallets början blev andelen som avslutades med förtidspension 
eller sjukbidrag lägre än för ärenden då senare kontakt tagits. Data 
från denna undersökning visar också att ju senare rehabiliterings
utredning genomförs desto oftare avslutas ärendena med förtids
pension eller sjukbidrag. Andelen som fått arbetslivsinriktad 
rehabilitering var under perioden 1986-91 tio procent men hade 
1993-94 ökat till 17 procent. De som fått utbildning och/eller ut
redning friskskrevs i högre grad än de som fått arbetsträning. 
Kvinnor fick i något högre grad rehabilitering och då oftast 
arbetsträning på den egna arbetsplatsen men i lägre grad utbildning 
som rehabiliteringsåtgärd. Yngre fick rehabiliteringsåtgärder tidigare 
än äldre. De som hade arbete fick rehabilitering i högre grad än 
arbetslösa. Sjukskrivna med besvär i rörelseorganen och med 

Hetzler, A, & Eriksson, K. (1993) Kampen mot ohälsan i Malmöhus län. Lund: Sociologiska 
institutionen. 

Riksförsäkringsverket. (1995) RIKS-LS - en undersökning av långvarig sjukskrivning och 
rehabilitering, RFV redovisar 1995:20. Stockholm. 
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skador/förgiftningar fick rehabilitering tidigare än personer med 
psykiska störningar eller sjukdomar i cirkulationsorganen. Andel 
ärenden som avslutades med förtidspension/sjukbidrag var lägre 
bland män än kvinnor, lägre bland yngre än äldre, lägre bland 
arbetare än tjänstemän och lägre för personer i arbete jämfört med 
arbetslösa. 

Några studier har funnit skillnader mellan män och kvinnor vad 
gäller rehabilitering. RFV (1997)84 finner att män i högre grad än 
kvinnor får utbildning och yrkesinriktad rehabilitering medan 
kvinnor i stället oftare får arbetsträning. Egna rehabiliteringsförslag 
från den sjuke ökade sannolikheten att få rehabilitering, detta gällde 
i särskilt stor utsträckning för män. Kvinnorna tar i mindre 
uträckning än männen kontakt med sin arbetsplats under sjuk
skrivningen och de har också mindre frihet än män i arbets
uppgifterna. 

RFV:s undersökning Risk och Friskfaktorer, visar att männen oftare 
får igenom sina rehabiliteringsförslag. Liknande resultat visar 
Ingegerd Bäckström (1997)85 vid intervjuer med ungefär 20 
långtidssjukskrivna. Männen fick mer omfattande rehabilitering och 
den påbörjades också tidigare än för kvinnor. Männen fick om
skolning medan kvinnorna gavs arbetsträning. Männen ställde mera 
krav medan kvinnorna speciellt framförde att de ville kunna 
kombinera arbete och hemliv. 

Josefsson & Törnblom (1995)86 visar att männen, åtminstone på 
undersökta arbetsplatser inom verkstadsindustri och handel, får mer 
utbildning och omplacering medan kvinnorna i stället erbjuds 
samtal. 

Lindholm (1993)87 konstaterar i en studie av köp av rehabiliterings
tjänster att män i högre utsträckning än kvinnor fått rehabilitering 
till nytt yrke än kvinnor. 

8^ Riksförsäkringsverket 1997:10 Vem far arbetslivsinriktad rehabilitering? RFV redovisar 
1997:10, Stockholm. 
85 Bäckström, I (1997) Att skilja agnarna från vetet. Om arbetsrehabilitering av långvarigt 
sjukskrivna kvinnor och män. Umeå. Institutionen för socialt arbete. 
8^ Josefsson, M & Törnblom, I. (1995) Två rehabiliteringsprojekt granskade ur könsperspektiv. 
Göteborgs arbetslivstjänster. 
87 Lindholm, C. (1993) Köp av yrkesinriktad rehabilitering sammanställning och jämförelse 
mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. Rapport Nr 6. Stockholm: Stockholms läns allmänna 
försäkringskassa., s 29-31. 
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Några studier handlar om arbetslösa sjukskrivna. De har en särskilt 
svår situation i arbetsrehabilitering då de saknar stöd från arbets
givare, arbetskamrater och företagshälsovård och ofta även från 
facket. I en studie av RFV 199 488 som baserades på förhållanden i 
oktober 1993 var 27 procent arbetslösa av de som varit sjukskrivna 
minst två månader. Av dessa hade tio procent blivit arbetslösa under 
sj ukskrivningsperioden. 

En studie från Riksförsäkringsverket 199589 visar att arbetslösa har 
längre sjukfall och ökad risk för förtidspensionering än de som har 
ett förvärvsarbete. Männen gick sjukskrivna längre än kvinnorna 
som i stället fick förtidspension/sjukbidrag tidigare än männen. 

Selander m fl (1997)90 uppger att rehabiliteringsåtgärder kommer 
igång senare för sjukskrivna utan anställning än för de som har 
sådan. Sannolikheten för att ett sjukfall ska avslutas med förtids
pension/sjukbidrag är tre gånger större om den sjukskrivne saknar 
anställning. 

Mångsidig och individanpassad behandling kännetecknade den 
grupp som snabbt kommit tillbaka till arbetet efter sjukskrivning 
anger Svenning (1998).91 Hon har undersökt 149 personer som fått 
rehabilitering vid två olika företag åren 1990-1992. Allmänt hade 
denna grupp i större utsträckning än andra mötts av hjälpsamhet 
och fått ett vänligt bemötande som gjort att de känt sig välkomna 
tillbaka till arbetet. 

Riksförsäkringsverket (1999)92 anger i sin årsberättelse att personer 
med arbete får rehabilitering i högre grad än arbetslösa och visar att 
försäkringskassan gör fler och billigare köp än tidigare. Fler köp görs 
för kvinnor än för män. Det köps mer utredningar än tidigare och 
mindre ofta utbildning. Anledningen till detta anges bero på 
införandet av stegmodellen som innebär att färre blir berättigade till 
rehabilitering En annan förklaring är att försäkringskassan flyttat 
personal från rehabilitering till utbetalningsfunktioner. En för

88 Riksförsäkringsverket. (1994) Utvärdering av försäkringskassornas köp av yrkesinriktade 
rehabiliteringstjänster, RFV Redovisar 1994:9. Stockholm. 
89 Riksförsäkringsverket. (1995) Arbetslöshetens betydelse för friskskrivning och 
förtidspensionering. RFV redovisar 1995:10. Stockholm. 
9^ Selander, J, Marnetoft, S-U, Bergroth, A, Ekholm, J. (1997) Arbetslivsinriktad rehabilitering 
- en jämförande studie av anställdas och arbetslösas arbetslivsinriktade rehabilitering, Rapport 
1997:2, Centrum för socialförsäkringsforskning. Mitthögskolan Östersund. 
9^ Svenning, M. (1998) Rehabilitering ide och verklighet .Lund: Studentlitteratur. 

92 Riksförsäkringsverket. (1999) Socialförsäkringen. Årsberättelse budgetåret 1998. Stockholm, s 
57-58. 
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klaring till att färre får rehabilitering kan också vara att reglerna 
skärpts och att allt mer resurser går till utredning av rätten till 
sjukpenning och rehabilitering än tidigare. En längre utredningstid 
för att fastställa om en person är i målgrupp för att få rehabilitering 
leder till att det tar längre tid innan rehabilitering kan påbörjas. 

Teoretisk referensram 

Man kan tänka sig flera teorier som kan vara till hjälp när det gäller 
att tolka och analysera sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen. 
Bland dessa kan nämnas Carnegies ko lan som huvudsakligen betonat 
organisationers begränsade rationalitet93 och " Contingency-s ko lan' 
som menade att olika organisationsmodeller är rationella lösningar 
på olika problem som organisationerna kan ha med sin om
givning.94 En annan tänkbar teori är den s k nyinstitutionella teorin. 
Nedan ges en kort beskrivning av denna och därefter följer en 
beskrivning av förhandlingsteorin som är den teori jag i huvudsak 
kommer att använda mig av. 

Nyinstitutionell organisationsteori 

Det nyinstitutionella perspektivet i organisationsanalysen utgår 
ifrån att sambandet mellan organisationen och dess omgivning är 
centralt för att man ska kunna förstå hur verksamheten gestaltar sig. 
Organisationer ses därmed inte som fristående utan som inbäddade 
i en social kontext, där omgivningen i hög grad bestämmer de 
villkor som organisationen verkar under. Organisationens 
verksamhet blir därmed i hög grad bestämd av externa faktorer som 
t ex politiska handlingsprogram, rättsliga normer och kognitiva 
faktorer, dvs det som är det normala, vedertagna och självklara 
sättet att utföra vissa arbetsuppgifter på. Scott95 menar att 
organisationer existerar i institutionella fält som inrymmer sådana 
kognitiva, rättsliga och reglerande strukturer och att dessa ger 
stabilitet och mening åt organisationens handlande. Man kan se 
arbetsrehabilitering som ett sådant fält, dvs de organisationer som 

93 March, James & Simon; Herbert. 1958. Organizations. New York: John Wiley and Sons. 
94 Mintzberg, Henry. 1983. Power in and Around Organizations. Englewood Cliffs: Prentice-
Hall. 
95 Scott, Richard W. 1995. Institutions and Organizations. Thousand Oaks: Sage, p 33. 
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arbetar inom området är i hög grad beroende av sin omgivning och 
måste då ta hänsyn till en rad normer och regler samt föreställningar 
som finns inte bara inom den egna sektorn utan även inom 
angränsande områden. 

John M Meyer och Brian Rowans artikel om den nyinstitutionella 
teorin 1977,96 blev startskottet för denna teoris genombrott inom 
organisationssociologin. 

De ifrågasatte att teknisk effektivitet var det enda organisationer 
brydde sig om vid beslut om organisatoriska förändringar och 
hävdade att organisationsförändringar långt ifrån alltid syftar till att 
öka organisationens effektivitet. De pekade t ex på att organisa
tioner snarare eftersträvar legitimitet än effektivitet. Vilken drivkraft, 
legitimitet eller effektivitet, som är viktigast beror på om institu
tioner tillhör tekniska eller institutionaliserade fält. 

Kännetecknande för institutionella fält är att organisationens 
produkter är svåra att mäta, både i termer av kvalitet och kvantitet, 
exempelvis gäller detta för utbildning,97 sjukvård och andra typer av 
serviceföretag och inte minst för arbetsrehabilitering.98 Arbets-
rehabilitering kan betraktas som ett institutionellt fält eftersom 
verksamheten måste ta hänsyn till de villkor som gäller inom flera 
viktiga samhällsinstitutioner: arbetsmarknaden, den medicinska 
sektorn med vårdapparaten och dess olika institutioner samt de 
myndigheter som har till uppgift att återföra sjuka och arbetslösa till 
arbetslivet. I institutionella fält är legitimitet ett konkurrensmedel 
som säkrar organisationers resurstillgångar och överlevnads
chanser.99 

Ofta måste organisationer framstå som både legitima och effektiva. 
Detta föranledde Meyer och Rowan att uppmärksamma att det ofta 
finns en skillnad mellan vad organisationer säger att de gör och vad 
de faktiskt gör. De menar att organisatoriska förändringar ofta 
bygger på rationaliserade myter om vad som är effektivt, snarare än 

9" Meyer, J. M., & Rowans, B. "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 
and Ceremony American Journal of Sociology, 83:340-363, 1977. 
97 Meyer, J. W., "Effects of education as an institution". American Journal of Sociology. 83:55-
77, 1977. 
98 Scott; W. R., & Meyer, J. W. "The Organization of Societal Sectors: Proositions and Early 
Evidence", s 108-140 i Powell, W. W & Di Maggioo, P J (red) The New Institutionalism in 
Organizational Analysis. The University of Chicago Press, Chicago. 1991. 
99 Powell, W. W. "Expanding the scope of institutional analysis". Sidorna 183-203 i Powell, 
W.W. & Di Maggio, P. J. (red). The New Institutionalismin Organizational Analysis. The 
University of Chicago Press, Chicago. 1991. 
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på förutsättningslösa utvärderingar. Konsekvensen av detta blir att 
vissa verksamheter antas vara bäst lämpade att utföras av vissa 
organisationer på ett visst sätt av den anledningen att det framstår 
som mer eller mindre självklart och stämmer överens med veder
tagna tänkesätt hos andra organisationer och samhällsaktörer.100 

Översatt till socialförsäkringen skulle detta innebära att de flesta, 
åtminstone fram till senare delen av 90-talet, ansett att försäkrings
kassan ska ha samordningsansvaret för rehabilitering av långvarigt 
sjuka,101 trots att många långtidssjukskrivna inte rehabiliterats. 

Organisationsförändringar syftar till att göra organisationer mer 
legitima i sin omgivnings ögon enligt nyinstitutionell teori. Den 
nyinstitutionella teorin förespråkare menar att organisationer 
tenderar att utvecklas på ett sätt som inte enkelt kan härledas från 
tekniska effektivitetskrav. Förändringar av organisationer beror 
alltså inte enbart eller främst på en strävan efter att uppnå ökad 
effektivitet. 

En brist hos den nyinstitutionella teorin sett i relation till mitt 
ämnesval och syfte är emellertid att organisationerna betraktas som 
alltför inbäddade i sina respektive omgivningar och styrda av 
externa faktorer i detta perspektiv. Teorin ger helt enkelt inte, som 
jag ser det, tillräckliga öppningar för att betrakta utfallet av 
rehabilitering som ett resultat av förhandling mellan olika aktörer. 

Förhandlingsmodellen 

En annan av de teoretiska modeller som kan användas för att 
beskriva och analysera de processer jag undersökt, är den så kallade 
förhandlingsmodellen ("negotiated order"). Den nämndes först av 
Anselm Strauss 1963-64102 och kan förklaras på det här sättet: 

Förhandling handlar om hur arbetet definieras, likaväl som hur 
det ska göras, hur mycket av det som ska göras, vem som ska 

100 Meyer, J M & Scott, W R. Organizational Environments: Ritual and Rationality. 
Sage.Beverly Hills, 1983. 
101 Lindqvist, R,. Att sätta gränser. Organisationer och reformer i arbetsrehabilitering. Borea 
Bokförlag, Umeå.2000. 
102 "Negotiated order" nämndes först i Strauss, A., Schatzman, L., Ehrlich, D., Bucher, R., 
and Sabshin, M.,"The Hospital and its Negotiated Order" in E. Freidson (ed), The Hôpital in 
Modern Society ( London: Free Press, 1963) och Strauss, A., Schatzman, L., Bucher, R., 
Ehrlich, D., and Sabshin, M., Psychiatic Ideologies and Institutions ( New York: Free press, 
1964). 
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utföra det, hur det ska utvärderas och hur och när det ska 
bedömas på nytt och så vidare.103 

Förhandling sker om det mesta när det gäller att komma överens 
om något speciellt. Det kan gälla kompromisser, avtal, informella 
eller formella överenskommelser. Inom respektive organisation 
förhandlas det också: om uppgifter, tidsordningen av uppgifter, 
även hela projekt eller behandlingar. På en del håll har 
förhandlingen kallats för det nödvändiga kittet för handling inom 
organisationer.104 Förhandling är alltid att arbeta. Det finns många 
hinder i förhandlingsarbetet mellan organisationer,105 eftersom 
vanligtvis mycket lite är rutiniserat och bokstavligen talat allt måste 
"arbetas fram", för att därefter bedömas på nytt, beställas igen, 
omarbetas. Det leder i sin tur till nya förhandlingar. Förhållandena 
för förhandling är komplicerade och invävda i varandra. 

Turner106 anser att förhandlingsmodellen förutsätter att individer 
aktivt manipulerar sin omgivning och använder sin "definition av 
situationen" som vägvisare när de bedömer vad som är rätt och 
fördelaktigt. Andra deltagares upplevda "definition av situationen" 
kan dock tas med i beräkningen liksom andras intressen, taktik, 
strategi och tidigare handlande. På det sättet producerar individer 
snarare än att de reagerar p å regler och roller som styr deras hand
lande i olika situationer. Det innebär att det finns en öppenhet och 
ett utrymme för dem att definiera situationen. 

Varför förhandlingsmodellen? 

Som redan tidigare framgått sker inte processerna vid sjukskrivning 
och rehabilitering isolerat. Det räcker sällan för någon ensam part 
att agera utan det är oftast nödvändigt att få med flera olika aktörer 
och medverkande och även att få dessa att samverka för att 
gemensamt förhandla sig fram till en god lösning. Inte sällan är 
situationen präglad av sammansatta och svårbedömda behov som 
ofta kräver en längre sjukskrivning och som gör det svårt för veder
börande att gå tillbaka till sitt gamla arbete eller kanske över huvud 
taget att återkomma på arbetsmarknaden. 

10^ Strauss, A., Fagerhaugh, S., Sucsek, B., Wiener, C. Social Organization of Medical Work, 
University of Chicago Press, Chicago, 1985. 
104 Strauss, I. et al, 1985 s 267, Strauss, A..,Negotiations. San Fransisco: Jossey-Bass, 1978 
105 Strauss, I. et al, 1985, s 267. 
iOb Turner,R., Role-Taking: Process vs Conformity" in Pose, A., (ed) Human Behavior and 
Social Processses, Hougton Miflin, Boston. 1962 
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Jag har beskrivit några teoretiska modeller, möjliga att använda 
inom "human service" organisationer, framför allt 
förhandlingsmodellen och den nyinstitutionella organisationsteorin. 
Jag kommer i avhandlingen att i huvudsak använda förhandlings
modellen. En anledning till det är att den teorin är passande då 
öppenhet och förhandlingar är det som präglar aktörerna. Min 
avsikt är också att aktörerna ska komma till tals och det får de i 
förhandlingsmodellen. Teorin är i avhandlingen ägnad att öppna 
synfälten för nya perspektiv, inte att vara hypo tes tes tände. 
Förhandlingsmodellen har också avsevärda fördelar när det gäller att 
beskriva processerna sjukskrivning och rehabilitering. Läkaren har 
ett stort inflytande på bedömningen av sjukdomens svårighetsgrad 
och varaktighet men det är försäkringskassan som har beslutsrätten. 
Detta förhållande leder naturligen till förhandlingar mellan 
försäkringskassans handläggare (och försäkringsläkare), den sjuk
skrivne själv och sjukskrivande läkare. Sheffl07 beskriver att han ser 
förhandling som en mängd erbjudanden som ges och besvaras tills 
dess att parterna kan komma överens om en definition av 
situationen. Här är den sjukskrivne själv en betydelsefull aktör när 
det gäller att välja väg mellan många olika möjligheter av vård, 
behandling och sjukskrivning/rehabilitering. 

I ärenden av rehabiliteringskaraktär är det vanligt med för
handlingar mellan ett flertal parter, den sjuke, försäkringskassan, 
läkare, arbetsgivare, i vissa fall även med företrädare för arbets
förmedling och socialtjänst. I båda dessa situationer är det relevant 
att använda sig av förhandlingsmodellen. Den öppenhet och ut
rymme att definiera situationen, som modellen medger, är en 
styrka. Det är också värdefullt att de sjukskrivna själva är med och 
påverkar som betydelsefulla medaktörer. 

Inom industrin kan knappast konkurrens fortgå utan "cooperation" 
(samarbete) eller "collaboration" (samverkan).108 Förhandlingarna 
är förknippade med uppvisning eller faktiskt bruk av styrka. Det 
sker nästan alltid någon form av övertalning eller manipulation av 
situationer, personer eller resurser. Gerhardt109 menar att 
"Huvudtanken är att regler och roller inte är låsta utan representerar 
resultatet av förhandlingar mellan de deltagande aktörerna. " 

10^ Sheff, T, Being Mentally III. Aldine, New York. 1984. 
108 Strauss, I. et al, 1985. 
109 Gerhardt, U. Ideas about Illness, New York University Press, New York, (1989 p 124) 
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Några nyckelbegrepp återkommer i modellen och några av de 
viktigaste är aktör, världar och trajectorie, vilket snarast kan över
sättas med bana eller förlopp. Aktör är helt enkelt alla parter som är 
med i förhandlingsprocessen, att märka även klienterna, något som 
bland annat Hasenfeld110 påpekar som en stor fördel med 
modellen. Världar eller "skilda världar" är en komplikation som 
alltid finns med i förhandlingen. Olika organisationer är olika 
genom sin yrkesinriktning, hälso- och sjukvård, socialförsäkringen, 
arbetsförmedlingen med flera - till detta kommer de olika världar 
som olika professioner, etnicitet, fritidsvärldar osv representerar. 
Trajectories är de olika förlopp som respektive aktör har. Inom 
hälso- och sjukvården är t ex sjukdomsförloppet i hela dess vidd 
viktigt, och inom socialförsäkringen är sjukskrivningens förlopp 
från förebyggande till friskskrivning eller pensionering väsentligt. 

Hasenfeld, (1992)111 har beskrivit förhandlingsmodellen som 
speciellt värdefull när det gäller att förstå "human services " i allmänhet 
genom att den utvecklades genom forskning på sjukhus. Arbetet som 
organisationen måste göra med sina klienter är ett fundamentalt 
byggblock för att förstå dess utvecklande strukturella karakteristika. 
Arbetet på sjukhuset ses som mångacetterat och omfattar t ex arbete 
med maskiner och information, kroppsarbete, omvårdnadsarbete, 
arbete med säkerhetsfrågor — bara för att nämna några. Medan en 
del av sådant arbete har objektiva attribut är det också socialt 
konstruerat, t ex vem som prioriteras och hur klienters reaktioner 
tolkas. Dessutom kräver sådant arbete koordinerat deltagande av 
olika arbetare som har olika nivåer av träning och kompetens, olika 
värden och intressen. 

Hasenfeld anser vidare att mycket kan lovordas i den här modellen 
av "human service" organisationer, speciellt därför att det utvecklas 
i sitt sammanhang.112 Betoningen på arbete med människor och 
dess socialt konstruerade dimensioner är också ett betydelsefullt 
bidrag. Idén att delningen av arbete innebär förhandlingar mellan 
arbetare med olika kunskaper, ideologier och yrkesmässiga anknyt
ningar är också väsentlig. 

110 Hasenfeld, Y. Human services as c omplex organizationss 5. Sage Publications, London. 
1992. 
111 Hasenfeld, Y. Human services as complex organizations', s 30-1. Sage Publications, London. 
1992. 
112 Även Lindqvist ser förhandlingsmodellen som värdefull i Lindqvist, R (red) Medikalisering, 
professionalisering och hälsa. Ett sociologiskt perspektiv, Studentlitteratur, Lund, 1997 p 29: "Att 
förhandlingsmodellen lämpar sig väl för att förstå hur vården fungerar framgår av exempel där 
klienter beskriver situationen som myndigheternas upprepade erbjudanden om aktiviteter som 
klienterna uppfattar som omöjliga på grund av deras sjukdom eller handikapp." 
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Förhandlingsmodellen ter sig lämplig i rehabiliteringssammanhang 
då det ofta handlar om hur olika aktörer ser på sin situation och 
vilka handlingsalternativ som står till förfogande antingen det gäller 
behandling av olika slag, rehabiliteringsinsatser, utbildning/-
omskolning eller sjukskrivning. 

De långtidssjukskrivna är huvudaktörer - utan dem är de andra 
aktörerna onödiga när det gäller sjukskrivning och rehabilitering. 
De har i de flesta fall en förankring på arbetsmarknaden och har 
därför koppling till en arbetsgivare. Vid sjukdom får de kontakt 
med hälso- och sjukvården, i vår studie representerade av läkarna, 
och vid längre tids sjukskrivning blir de aktuella i socialförsäkrings
nämnder, i vars arbete de föredragande tjänstemännen har en viktig 
uppgift. 

Försäkringskassans "värld" är väl spridd geografiskt med nära 400 
lokala kontor i landet och ungefär 15 000 anställda. Deras huvud
uppgifter är att administrera socialförsäkringen genom att betala ut 
bidrag och handha rehabiliteringsverksamhet. Den förstnämnda 
uppgiften är väl reglerad i lag och anvisningar. När det gäller 
rehabilitering är den reglerad i AFL och av RFV:s allmänna råd.113 

Av förklarliga skäl kan inte rehabilitering detalj regleras. Det innebär 
att den enskilde försäkringskassehandläggaren dels ska följa lagar 
och allmänna råd men samtidigt ge ett visst utrymme för att i 
svårbedömda situationer fatta beslut grundade på bedömningar. I 
dessa situationer samverkar försäkringskassan med andra aktörer 
och de beslut som fattas grundar sig på resultatet av förhandlingar 
mellan dessa. När det gäller socialförsäkringen och långa sjukfall är 
det i många fall helt nödvändigt med förhandlingar. Där finns 
också ett förhandlingsutrymme som förändras under tiden och 
rehabiliteringsplaner och utredningar måste revideras allteftersom 
den sjukes hälsa förändras. I dessa förhandlingar kan inte försäk
ringskassan hävda någon speciell profession som t ex läkarna. 

Läkarnas "värld" skiljer sig från de övrigas genom deras starka 
profession. De kan i kraft av "vetenskap och beprövad erfarenhet" 
hävda sin uppfattning i samspelet med de andra aktörerna med 
tyngd och auktoritet. Deras uppfattning om sjukdom och arbets
förmåga väger tungt i arbetet med sjukskrivning och rehabilitering 
även om de faktiska besluten i dessa frågor tas av försäkringskassan. 

Ü3 Rehabilitering är framförallt reglerat i Lagen om allmän försäkrings (AFL:s) 22 kapitel 
men även i det nämnda Rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt lagen om allmän 
försäkring. Allmänna Råd 1991:12, Stockholm, 1991. 
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De flesta besluten inom socialförsäkringen fattas av de enskilda 
tjänstemännen. Socialförsäkringsnämnderna kommer in som 
beslutsfattare i frågor av större betydelse för den enskilde som 
exempelvis sjukbidrag/förtidspension, arbetsskada, handikappersätt
ning och vårdbidrag. Deras samverkan med de andra aktörerna är 
formaliserat till sammanträden i socialförsäkringsnämnder. 

Arbetsgivarnas "värld" skiljer sig beroende på deras uppgifter. De 
offentliga arbetsgivarna har att sköta vissa uppgifter som skola, 
sjukhus, kriminalvård och socialförsäkring. Uppgifterna tillhör 
samhällets servicesektor och är inte vinstdrivande. De privata arbets
givarna ska tillgodose behov av olika slag med sina produkter och 
tjänster. Verksamheten måste gå med vinst för att kunna drivas 
vidare. I deras värld ingår att rekrytera arbetstagare som ska sköta 
vissa arbetsuppgifter. I förhandlingarna om sjukskrivning/rehabili-
tering med de andra aktörerna har arbetsgivarna att ta ställning till i 
vilken mån de aktivt ska bidra med insatser och resurser för 
rehabilitering av den anställde. 

Andra använda teorier 

Förhandlingsmodellen utgör mitt teoretiska ramverk för förståelsen 
av möten och samverkan mellan de aktörer som är inblandade i 
rehabiliteringsprocessen. Den har t ex till vissa delar väglett mig vid 
val av metod och frågeteman. Självfallet har under resans gång också 
andra teoretiska perspektiv och idéer inspirerat mig och mina 
kollegor och många tunga namn som Michel Foucault och Jürgen 
Habermas återfinns i underlagsrapporterna till denna avhandling. 
Den här mångsidigheten i teoretisk perspektivering kan ses som 
naturlig av två skäl. Den beror på det stora antalet medarbetare i 
projektet med därmed följande mångsidighet i såväl praktisk som 
teoretisk förförståelse. Men det viktigaste skälet torde bottna i mitt 
val av kvalitativ forskningsmetodik som naturligen genererar möten 
med teoretiska smörgåsbord. De möten mellan teori och empiri 
som redovisas i denna avhandling knyter framför allt an till 
strukturfunktionalisterna Talcott Parsons och Robert Merton å ena 
sidan och Anthony Giddens å den andra. I båda fallen sägs viktiga 
saker om samspelet mellan aktörer och strukturer, saker som jag 
också funnit i våra kvalitativa data i samband med projekt
gruppernas kodning av materialet. 

Mötet mellan mina egna empiriska kategoriseringar och 
Parsons/Merton genererades i min tolkning av intervjuerna med de 
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långtidssjukskrivna. De berättelser som intervjupersonerna 
förmedlade var naturligen ofta fokuserade på sjukrollen. Ansträng
ningarna att lämna den är ju också det som rehabiliteringsprocessen 
handlar om. Samtidigt visade mina data på tendenser till att somliga 
långtidssjukskrivna anpassar sig till sjukrollen och därigenom blir 
mindre benägna att ta aktiv del i sin rehabilitering. I det läget 
framstod Parsons analys av densamma som relevant för att komma 
vidare i analysen medan Merton blev aktuell i samband med 
analysen av olika förhållningssätt till ohälsa och insatta åtgärders 
manifesta och latenta funktioner. 

Mötet med Giddens motiveras däremot främst av intervjuerna med 
arbetsgivarna och läkarna. Mina data närmade sig dennes analys av 
medborgarattityder till professionella aktörer (läkarna) och till de 
ökade krav på flexibilitet och reflexion som han menar utmärker 
senmoderna samhällen. 

Attraktions- och utstötningsmodellen 

Det finns anledning att även nämna ett par förklaringsmodeller 
som flitigt diskuterats under 1980- och 90-talen när det gäller 
sjukskrivning och förtidspensionering, nämligen attraktions— 
respektive utstötningsmodellen.114 Attraktionsmodellen handlar i 
huvudsak om hur individer som har möjlighet att sjukskriva/förtids-
pensionera sig beter sig medan utstötningsmodellen mera är 
inriktad på arbetsmarknadens faktorer. Attraktionsmodellen förs 
ibland fram som en förklaring till varför allt fler sjukskriver sig eller 
söker förtidspension, det anges då att ersättningarna ökat och 
sjukdomsbegreppet vidgats vilket antas ha lett till att fler valt att 
använda sig av socialförsäkringen, den attraherar. Systemens 
konstruktion gör det möjligt att välja och det valet blir attraktivare 
om ersättningen är hög och det är lätt att få förtidspension. 

På senare år har emellertid reglerna om förtidspension skärpts. Det 
är sedan 1991 respektive 1997 inte längre möjligt att få förtids
pension på grund av arbetsmarknadsskäl eller enligt s k äldreregler 
som innebar att kraven på rehabilitering eller medicinska skäl var 
något mindre för personer över 60 år. Hur hälsan bedöms spelar en 

114 Halvorsen, K. (1980) Utst0tning som förklaring på sanering av arbetskraft i Halvörsen, K. 
(red) Arbeid og sysselsettingföran 80-åra.0slo, Pax forlag. Även hos Dahl, SÅ & Hansen, H-T 
(1993), Klientkarriärer i trygdesystemet, Arbeidsnotat nr 90/1993, Oslo, Stiftelsen for samfunns-
og naeringslivsforskning . Av svenska forskare bland annat Höög, J & Stattin, M (1994) 
Förtidspensionering, och Yrke, Umeå studies in sociology, Nr 107, Sociologiska institutionen, 
Umeå och Marklund, S (1995) rehabilitering i ett samhällsperspektiv,Studentlitteratur, Lund 
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avgörande roll och den stora ökningen av antalet arbetsskador 
(speciellt under 80-talet) och förtidspensioneringar (1980- och 90-
talen) förklaras av ett generellt och utvidgat arbetsskadebegrepp 
liksom av en medikalisering som inneburit att mer av sociala och 
personliga förhållanden kommit att ingå i det medicinska sjuk
domsbegreppet. 115 

Utstötningsmodellen innebär precis som uttrycket säger att 
individer stöts ut från arbetsmarknaden. Arbetslivets krav ökar 
kontinuerligt och såväl privata som offentliga företag försöker 
ständigt pressa sina kostnader och minska antalet anställda. 
Rationaliseringarna av personal leder också till att antalet s k "lätta" 
arbeten minskar. Möjligheten att omplacera inom arbetsplatserna 
blir också mindre. Äldre personer och de som har låg utbildning 
drabbas hårdare vid dessa processer. Personer med hälsomässiga 
problem slås också ut lättare än andra. Det faktum att sjukfrånvaro 
och ohälsa ökar med åren är, liksom lägre utbildningsnivå, också 
orsak till att äldre får allt svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. 
Det är lätt hänt att företag och organisationer tar chansen att göra 
sig av med äldre, som de anser, förhållandevis lågpresterande 
personer. Mikael Stattin116 har i sin avhandling beskrivit att 
utstötningen ibland till och med underlättas av samarbete mellan 
arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och staten. Överenskomme
lserna har i många fall tillkommit för att underlätta för arbets
givaren att göra sig av med äldre arbetskraft. Den enskilde (läs den 
äldre arbetstagaren) har i många fall inte haft någon verklig möjlig
het att fortsätta att arbeta. Han/hon kan också ha erbjudits 
ekonomisk ersättning för att sluta. 

11 ̂  L indqvist, R. Arbetsrehabilitering - en referensram och forskningsöversikt, i SOU 
1996:113. 
116 Stattin, M. ( 1998) Yrke, yrkesförändring och utslagning från arbetsmarknaden - en studie 
av relationen mellan förtidspension och arbetsmarknadsförändring, Avhandling vid 
Sociologiska institutionen, Umeå. 
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Arbetsgivarna 

Arbetsgivarna spelar en central roll som aktörer i förhandlingar om 
sjukskrivning och rehabilitering. På senare år har de fått ett ökat an
svar för rehabiliteringsprocessens olika faser. Ett viktigt syfte är att 
beskriva och analysera hur arbetsgivarna ser på detta och speciellt 
deras arbete med de långtidssjukskrivna. Det är också väsentligt att 
belysa vilken attityd till och upplevelse av samverkan med andra re
habiliteringsaktörer de har. Datainsamlingen grundar sig på temati-
serade frågeställningar som sammantagna försöker ge en helhetsbild 
av de utvalda arbetsgivarnas attityder och beteendemönster. Te-
mana handlar om: organisation av arbetet, agerande vid rehabili
tering och förebyggande arbete, attityder till och rutiner vid sjuk
frånvaro, samverkan med andra aktörer, attityder till ansvarsfrågor 
kring arbetet med arbetsmiljö och rehabilitering samt visioner för 
framtiden. 

Genomförande 

Sammanlagt 21 arbetsgivare valdes ut från fyra kommuner, de båda 
största kommunerna i länet samt dessutom vardera en kust- och en 
inlandskommun. De lokala försäkringskassekontoren hjälpte till 
med att ta fram en lista på tänkbara företag efter de kriterier som 
framgår av beskrivningen nedan. 

Materialet består av sex arbetsgivare med färre än 50 anställda, sju 
arbetsgivare med mellan 51 och 200 anställda samt åtta arbetsgivare 
med mer än 200 anställda. Sexton av dessa är privata, varav elva 
med verksamheter inom tillverkningsindustri, ett byggföretag, tre 
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inom handel och samfärdsel. Här återfinns i stor utsträckning de 
manligt dominerade branscherna. Fem arbetsgivare är inom offent
lig förvaltning med till största delen kvinnliga anställda. Nio av ar
betsgivarna har sin verksamhet förlagd till glesbygdsområden, me
dan återstoden är belägna i tätorterna. För att garantera uppgifts-
lämnarnas integritet kommer vare sig intervjupersonerna eller före
tagen att kunna identifieras i den resultatpresentation som följer. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade med tematiserade frågor 
kring arbetsplatsens organisation, arbetsmiljö, sjukfrånvaro och re
habilitering samt samverkan. Studiens syfte, de olika lagarna inom 
området (främst lagen om allmän försäkring och Arbetsmiljölagen), 
erfarenheter från tidigare undersökningar inom området117 har legat 
till grund för de konkreta frågeställningarna. Kapitlet grundar sig på 
en underlagsrapport skriven av Curt Edlund, Karin Ek Kahnlund, 
Tommy Holmqvist, och Lars Dahlgren med titeln Arbetsgivaren i 
rehabiliteringsprocessen — interv juer med 21 arbetsgivare i Västerbot
ten.118 Samtliga intervjuer bandades och skrevs ut ordagrant. 
Längden på intervjuerna varierade från 60 minuter till tre timmar. 
Utskrifterna gjordes, med några undantag, av intervjuaren själv, i 
nära anslutning till intervjun, för att minimera feltolkningar och för 
att ha tillgång till och kunna återkalla det intervjuklimat som rådde 
och som kan tänkas ha påverkat men som också har betydelse för 
tolkningen av intervjun. I nära anslutning till varje intervju förde 
intervjuarna anteckningar över vad som varit huvudintryck och över 
uppgifter av analytiskt intresse. Innan den öppna kodningen på
börjades lästes hela intervjun igenom. Detta för att få en uppfatt
ning om helheten som därefter kunde vara vägledande i kodnings
arbetet. Intervjuerna har lästs många gånger, varefter kodningen 
kunnat bli mer och mer precis i att utkristallisera väsentligheter och 
mönster. Parallellt med datainsamlingen kodades och grupperades 
materialet med hjälp av "Grounded theory"-metodiken.119 En stor 
del av detta arbete utfördes gemensamt av projektgruppen. 

Sedan intervjuerna genomförts ställdes tio frågor om rehabilitering 
och sjukfrånvaro till försäkringskassans kontaktpersoner med de 

117 Se exempelvis Layder som kritiserar kvalitativ forskning för dess tendens att fastna i 
aktörsperspektivet eller i det interaktionistiska perspektivet. Se: Layder D. New Strategies in 
Social Research, Polity Press, Cambridge. 1992. 
118 Edlund C, Ek Kahnlund K, Holmqvist T, Dahlgren L. Arbetsgivaren i rehabiliterings
processen — Intervjuer med 21 arbetsgivare i Västerbotten. Rapport 1996:14 Centrum för 
folkhälsovetenskap. Försäkringskassan i Västerbottens län & Institutionen för epidemiologi och 
folkhälsovetenskap, Umeå universitet, 1996. 

För en mycket gedigen genomgång av det sociala sammanhangets (kontextens) betydelse 
för förståelsen av attityder och beteendemönster, se: Sayer A. Method in Social Science. A Realist 
Approach, Routledge, London. 1992. 
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intervjuade arbetsgivarna. Detta skulle vara en hjälp för att få ytter
ligare ett perspektiv på arbetsgivarnas rehabiliteringsverksamhet och 
samtidigt få en bild av försäkringskassans kännedom och syn på ar
betsgivaren som rehabiliteringsaktör. I de allra flesta fall var det god 
överensstämmelse mellan intervjuargruppens bedömning och för
säkringskassetjänstemännens. Där det skiljer har försäkringskassan 
en mer positiv bild av rehabiliteringsprocessen än vad intervjuarna 
funnit belägg för. 

De intervjuade arbetsgivarna erbjöds att ta del av sin intervju och 
lämna kompletteringar, rätta eventuella felskrivningar och förklara 
missförstånd. De flesta har lämnat synpunkter och oftast har det 
gällt någon eller några korrigeringar i sak. I något fall har den inter
vjuade velat ta tillbaka synpunkter på missförhållanden. Det kan ha 
berott på att den intervjuade "fått kalla fötter" och känt sig oroad 
över att arbetsgivaren skulle få reda på hur han eller hon svarat. Ett 
företag fann också vid läsning av den utskrivna intervjun brister i 
sin hantering som de uppgav sig vilja ta itu med. 

Klassificeringen av arbetsgivare i fem typer (se tabell 4) grundar sig 
på empiriska iakttagelser men är samtidigt en analytisk konstruk
tion. Detta metodologiska grepp brukar hänföras till Max Weber 
och hans idealtypskonstruktion och syftar till att renodla vissa drag 
hos de fenomen man vill belysa för att kunna framhäva det utmär
kande för dessa.120 Metoden har till exempel använts av Daniel Bell 
i hans numera klassiska arbete; "The Coming of Post-Industrial 
Society".121 

Idealtyperna har tagits fram genom en kombination av den förför
ståelse, konkret och teoretisk, som genererats i projekt- och refe
rensgruppen och den empiri (intervjuerna med arbetsgivarna) som 
kodats öppet efter "grounded theory". De enskilda arbetsgivarna 
har, samtidigt som de utgjort del av respektive idealtyp, kunnat 
jämföras mot desamma och slutprodukten av denna analys framgår 
i den avslutande diskussionen. 

120 Shils, E.H. & Finch, H.A. (eds) The Methodology of the Social Sciences, Ma x Weber. Free 
Press. New York, 1949. 
121 Bell, D. The Coming of Post-Industrial Society. Heinemann. London, 1973. Bells argumen
tation och koppling till Webers idealtyper återfinns också i: Furåker, B. T jänstesamhälle eller 
postindustriellt samhälle - några begrepp och teoretiska perspektiv, i: Svensson, L.G. & Orban, 
P. (red.) Människan i tjänstesamhället. Studentlitteratur. Lund, 1995. 
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Tabell 4. Huvudkaraktäristika för de fem arbetsgivartyperna som kommer att 
strukturera resultatredovisningen 

ARBETSGIVARTYP HUVUDKARAKTARIS TI KA 

Låt-gå 

Mekanot 

Mission Impossible 

Goda Modern 

de Rationella 

Passivitet som härrör ur ointresse och okun
skap som leder till övergivenhet och kommu
nikationsproblem. 
Traditionellt hierarkiskt förhållningssätt som 
leder till passivitet och en tendens att lägga 
ansvaret utanför arbetsgivaren. 
Revir- och skråtänkande i kombination med 
ekonomiska nedskärningar leder till ökad ar
betsbelastning och svårigheter att behålla per
sonal. 
Präglas av demokratiskt synsätt och omsorg 
om de anställda. Står nu inför besparingar som 
medför tryck på samhället att hjälpa till. 
Flexibilitet genomsyrar organisationen och 
svarar mot såväl dennas som de anställdas be
hov av utveckling och anpassning till omvärl
dens krav. 

Arbetsgivarna redovisas som idealtyper i form av fallbeskrivningar 
där arbetsgivarnas karaktäristiska drag sammanförts till en ideal typ. 
Fallbeskrivningarna är beskrivande i den mening som Sharan Mer-
riam122 definierar; dvs de syftar till att beskriva en företeelse som 
inte så lätt låter sig fångas via enkla indikationer. Avsikten är att ge 
en helhetsorienterad bild av de tillkortakommanden och förtjänster 
som sammantaget tycks karakterisera respektive idealtyp av arbets
givare. 

Arbetsgivarna och förhandlingsmodellen 

Arbetsgivarna skiljer sig mycket från varandra genom sina olika ar
betsuppgifter. De offentliga arbetsgivarna sköter uppgifter inom 
vårdsektorn, skola och socialförsäkring. De handhar samhällets ser
vice inom olika områden och har inget vinstintresse. Privata arbets
givare har uppgifter inom varu- och tjänsteproduktion och är bero
ende av att verksamheten går med vinst för sin fortlevnad. I för
handlingar om sjukskrivning/rehabilitering går det oftast lättare att 
förmå arbetsgivarna att stå kostnader för insatser inom det egna fö
retaget än för externa kostnader. En liknande diskussion om kost-

l22 Merriam, S. Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur. Lund, 1994. 
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nadsansvar för olika rehabiliteringsinsatser kan uppstå mellan ar
betsgivarna och försäkringskassan. Försäkringskassan har svårare att 
ställa krav på företagen i ekonomiskt kärva tider när företagen vill 
rationalisera. Då blir också arbetsgivarna mer selektiva i sin rekryte
ring och vill undvika att anställa personer med tidigare längre sjuk
frånvaro. Arbetsgivarna har krav på sig att se till att de har en god 
arbetsmiljö med en organisation uppbyggd för att klara av eventu
ella rehabiliteringsuppgifter. De är benägna att prioritera rehabili
tering av sådana nyckelpersoner som är nyttiga och värdefulla för 
dem. Äldre och långtidssjukskrivna är i riskzonen för att inte erbju
das rehabilitering när arbetsstyrkan ska skäras ner. Det finns dock 
flera skäl för arbetsgivarna att behålla även de som inte är fullt ar
betsföra bland annat för att behålla ett gott rykte och sörja för att de 
även i framtiden ska kunna nyrekrytera. En god rehabiliteringsverk
samhet upprätthåller företagets legitimitet och stärker möjligheterna 
till att en positiv image skapas och vidmakthålls. Det kan också vara 
lättare att förmå arbetsgivarna att satsa på förebyggande och rehabi
literande åtgärder i skeden när flera av deras anställda håller på att 
bli sjuka eller gått sjukskrivna en kortare tid än när sjukskrivning
arna redan pågått en längre tid. Om en ersättare måste sättas in och 
läras upp finns risken att arbetsgivarens intresse för att rehabilitera 
den sjuke minskar. Det kan ju till och med vara så att den nyan
ställde vikarien klarar arbetsuppgifterna bättre än sin företrädare. 

Rehabiliteringsaktörerna ingår i ett dynamiskt spel där samarbete 
oftast är nödvändigt för att nå optimala resultat och där det kan 
finnas anledning att de inblandade, åtminstone i viss mån, frigör sig 
något från de formella regelverken. 

Som kommer att framgå är arbetsgivarna mycket olika varandra i 
sina attityder till arbetsmiljö och rehabilitering. Det finns välfunge
rande arbetsgivare som betonar humanistiska värderingar och en 
"bry-sig-om" kultur123, men också arbetsgivare som flyr sina 
skyldigheter att förebygga skador och sjukdomar och vill lämpa över 
rehabiliteringsuppgifterna på samhället. Arbetsgivarnas inställning i 
dessa frågor är avgörande för utfallet i det enskilda rehabiliterings
ärendet. 

Den resultatpresentation som nu följer består av fem delar som föl
jer indelningen av arbetsgivarna i ideal typer. Inledningsvis ges en 
kortfattad kontextuell beskrivning av de mest utmärkande dragen i 
ideal typen. I nästa steg redogörs för den människosyn som domine-

123 Hetzler, A, Eriksson, K & Wesser, E (1995) Arbetslivsinriktad rehabilitering i förändring. 
Stockholm: Arbetslivsfonden. 
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rar inom respektive arbetsgivartyp. Därefter beskrivs hur denna 
människosyn tar sig uttryck i sättet att organisera verksamheten, 
vilken syn på sjukfrånvaro som dominerar samt hur den hanteras. 
Den fjärde delen behandlar idealtypens förtjänster och tillkorta
kommanden i rehabiliteringsprocessen i samverkan inom och utom 
organisationen. Den sista delen i varje avsnittet speglar hur arbetsgi-
vartypen ser på framtiden, vilken uppgift den ser sig stå inför och 
hur man tror sig lösa denna. Således finns en ambition att beskriva 
en idealtyp i rörelse och förändring, att dra ut konsekvenserna av en 
startpunkt till ett framtidsscenario. 

Presentationen inleds med Låt-gå arbetsgivarna som i denna fram
ställning utgör motpol till det goda företaget med "bry sig om"-
mentalitet. 

Resultat 

Låt-gå 

Låt-gå arbetsgivarna utgör i vårt material en heterogen grupp i verk
samhetshänseende. De återfinns inom såväl offentlig sektor som 
privat näringsliv och varierar också betydligt i storlek. De känne
tecknas av de drag som brukar förknippas med begreppet "laissez-
faire",124 dvs av en grundinställning som strävar mot att maximera 
individens frihet och därmed också hennes eget ansvar, samt av en 
passiv ledarstil som anses resultera i vantrivsel och låg produktivitet 
hos de anställda. Låt-gå mentaliteten kännetecknas kanske framför 
allt av att arbetsledningen inte tycks "bry sig", den kanske inte orkar 
eller också upplever ledningen sig ha råd att låta bli. Det skulle 
också kunna beskrivas som en "struts-mentalitet", ett försök att 
gömma sig och därmed skjuta över ansvaret på andra. I konsekvens 
med detta sker en slags "falsk delegering" i organisationen som läm
nar de enskilda arbetsledarna i sticket. Det blir helt upp till dessa att 
finna former för att lyckas, inte minst i rehabiliteringsarbetet. De 

124 Begreppet "laissez-faire" är hämtat från Kurt Lewin och användes av honom och hans 
kollegor för att beskriva klimatet i smågrupper. Lewin jämförde "laissez-faire" atmosfären med 
ett demokratiskt respektive auktoritärt klimat. Se t ex: Lewin, K. Group decision and social 
change. In: Newcomb, T.M. & Hartley, E.L. (eds.) Readings in Social Psychology. Holt, 
Rinehart and Winston. New York, 1947. 
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saknar handlingsprogram och rutiner vilket skapar behov av "ad 
hoc"-beteenden.125 

Den här inställningen eller andan hos Låt-gå arbetsgivarna får kon
sekvenser för rehabiliteringsarbetet och huvudorsakerna tycks vara 
ointresse och okunskap. De visar upp en ytterst oklar ansvarsfördel
ning och saknar på det hela taget struktur och rutiner i hanteringen 
av sjukfrånvaro, förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 
Kommunikationen mellan ledning och arbetstagare fungerar dåligt 
och även de senare visar upp en påtaglig passivitet när det gäller ar
betsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. 

Pessimismen som grundton skär med andra ord rakt genom organi
sationen. Misslyckanden och tillkortakommanden skylls på både 
inre och yttre krafter. Även i de fall där företagen går bra och ex
panderar ligger yttre hotbilder där latenta i form av en upplevd ne
gativ samhällsutveckling. Att av egen kraft kunna bidra till att vrida 
utvecklingen rätt är en avlägsen tanke. Inte desto mindre hyllas te
sen att den enskilde individen har framtiden i sina egna händer. 

I de företag eller organisationer av denna typ som går dåligt har 
"depressionen" redan slagit ut - från golvet och upp till ledningen. 
Man ser hur nedskärningar frestar på psykiskt, det utvecklas ett re
virtänkande som gör det naturligt att inte gärna ställa upp på arbets
rotation eller andra flexibla lösningar. Inför hotet om avskedanden 
tenderar visserligen sjukskrivningarna gå ner, men då till priset av 
ett ohälsofrämjande beteende. De minskade sjukskrivningarna bi
drar också till risk för ytterligare avskedanden. Arbetsglädjen för
svinner och klimatet på arbetsplatsen tenderar att försämras. Ar
betskamrater börjar kontrollera varandra och attityden till dem som 
av hälsoskäl upplevs lågpresterande blir mer negativ och stämp
lande. Av rädsla avstår de anställda från välmotiverade sjukskriv
ningar, antingen på grund av arbetskamraternas befarade eller reella 
reaktioner eller helt enkelt för att de inte har råd att avstå från delar 
av sin lön. Nya strategier som att utnyttja kompensationsledigheter 
och semesterdagar blir allt vanligare eller också byts arbetspass med 
varandra för att slippa sjukskriva sig. Dessa tendenser finns inom 
samtliga arbetsgivartyper, men är speciellt uttalade hos Låt-gå ar
betsgivarna. 

125 Med "ad-hoc" beteenden avser vi situationer där saker och ting hanteras som om det 
hände för första gången trots att det kan gälla företeelser som är vanliga, t ex att någon blir 
sjuk. 
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Dessa allt vanligare beteendemönster verkar ha åstadkommit ökade 
spänningar och ökad irritation såväl mellan arbetstagarna på de 
konkreta arbetsplatserna som mellan arbetstagare och arbetsledning. 
Utnyttjande av arbetslag som kontrollinstrument har skapat ett ökat 
grupptryck, som manifesterar sig i stigmatiserings- och stämplings-
tendenser mot awikare, här sådana med vacklande hälsa. Unga och 
högpresterande undviker att arbeta tillsammans med personer som 
ofta är sjukskrivna. Det är just denna växande problematik som Låt-
gå arbetsgivarna har så svårt att såväl inse som hantera. Ofta tycks 
samtidigt facken vara svaga just hos denna typ av arbetsgivare och 
organisationer. 

Hur ser då, lite mer i detalj, den människosyn ut som kommit fram 
vid intervjuer bland Låt-gå arbetsgivarna? 

Människosyn 
Det ligger en paradox i det faktum att arbetsledningen bland Låt-gå 
arbetsgivarna samtidigt som den tillämpar långt gången delegering 
av ansvar och beslut uttrycker misstänksamhet mot de anställda. 
Dessa arbetsgivare tror att de anställda fuskar med sina sjukskriv
ningar. Låt-gå arbetsgivarna menar att personalen är passiv och sak
nar förmåga att ta ansvar för sin hälsa. Dessa arbetsgivare har helt 
enkelt svårt att förstå hur man skall hantera de anställda och deras 
hälsoproblem och får därmed också svårt att hantera rehabiliter
ingen av de anställda. Ett par svenska utvärderingar av misslyckade 
rehabiliteringsprocesser är exempel på den här företeelsen.126 

En vanligt förekommande attityd hos företrädare för den här typen 
av arbetsgivare är att de anställda brister i förmåga att hantera sina 
egna hälsoproblem: 

Sen lyssnar man inte till kroppens signaler och så väntar man för 
länge tills... 

Som en konsekvens av denna människosyn, vill dessa arbetsgivare 
"två sina händer". De menar att det egentligen inte är arbetsmiljön 
som brister utan de anställdas förmåga att handskas med den. 

126 Se t ex: Hellid, A. Rehabilitering ur arbetsgivarperspektiv. Uppsats i ämnet medicinskt och 
socialt rehabiliteringsarbete framlagd vid Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete 
och Karolinska institutet. Stockholm, 1995., Fridenäs, R. Arbete och sjukskrivning - en 
kvalitativ studie kring människors upplevelser av arbetsvillkor och sjukskrivningar. SIFO, 
Dokument nummer: 134175, 1994. 
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Inte sällan beskrivs utvecklingen inom företaget eller organisationen 
som ödesbestämd. Sjukfrånvaron är hög och kommer av allt att 
döma att öka. De anställdas möjligheter till reell rehabilitering är på 
det hela taget utsiktslös. Omplaceringsmöjligheter saknas, åtmin
stone internt, och samtidigt klöser sig de anställda allt hårdare fast i 
en arbetssituation som de egentligen inte mår bra av. 

Litet tillspetsat uttryckt så åser arbetsledningen stillatigande vägen 
mot utslagning från företaget och förmodligen arbetsmarknaden. 
Man ser inga möjligheter, bara problem och tycks helt omedvetna 
om att andra arbetsgivare under liknande omständigheter faktiskt 
lyckas bryta onda mönster och lösa problemen. Den lösning Låt-gå 
arbetsgivarna ser framför sig är att på ett eller annat sätt bli av med 
sin ohälsodrabbade personal för att få tillfälle till nyanställning. De 
jämför sin sjuka personal med sina friska vikarier och ondgör sig 
över att det inte är möjligt att fas tans tälla fler ur den senare grup
pen. 

Nä, nä, jag blir inte av med dom om man nu skall använda ett 
sånt uttryck... och så för man då anställa dom där yngre på vika
riat hela tiden och det är ju klart att det är otryggt att gå på ett 
vikariat så det är ju ett bekymmer när du nu för en sån rundgång 
som det nu är här. 

Dessa arbetsgivare har också på grund av de interna kommunika
tionsproblemen svårt att motivera sin personal, såväl när det gäller 
direkta rehabiliteringsinsatser som när det gäller åtgärder riktade 
mot arbetsmiljön, t ex arbetsrotation. De sitter fast i ett traditionellt 
tänkande och har svårt att se flexibla lösningar. 

Den grundläggande människosynen bland Låt-gå arbetsgivarna 
sammanfattas kanske tydligast i följande citat, där intervjupersonen 
i sitt försök att se en lösning på problemen ser på rehabiliterings
processen med något fördunklad blick. 

Men det är klart att det tar ju ett antal år innan vi har rehabili
terat bort alla sjuka... för att sen då fö in friskt folk och sen fö 
igång rotation och se till så att... Det tar ju ett antal år alltså. 

De har med andra ord mycket svårt att se de potentiella resurserna 
hos sin personal. Ja, de har överhuvud taget svårt att se de anställda. 
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Arbetsorganisation och sjukfrånvaro 
Ett utmärkande drag hos Låt-gå arbetsgivarna är benägenheten till 
"falsk delegering". Decentraliseringen av t ex rehabiliteringsverk
samhet och förebyggande arbete läggs i stor utsträckning ut på de 
enskilda arbetsledarna utan att dessa vare sig ges relevant utbildning 
eller får policydokument till stöd för att klara av dessa allt mer 
avancerade uppgifter. 

Det är heller knappast någon överdrift att hävda att kommunika
tionen bland denna typ av arbetsgivare fungerar dåligt. I vår öppna 
kodning av intervjumaterialet är koden övergivenhet frekvent före
kommande. Den står för den vanmakt hos arbetstagarna som ofta 
påvisas i intervjusvaren men den indikeras också av arbetsgivarrepre
sentanternas känslor av främlingskap inför de "nya" problem man 
ställs inför när det gäller de ökade kraven127 på arbetsgivaransvar i 
rehabiliterings- och preventionsärenden. 

Jag kan väl säga att vi är väl inne i en återvändsgränd. Åh, jag 
vet inte riktigt hur jag... Jag måste ju Ja hjälp. Hur, ja hur? 

Flera av våra intervjupersoner menade sig ha svårt att förstå sina an
ställdas, som de upplever, ointresse av att påverka och framför allt 
av att samverka. Det var helt enkelt svårt att komma överens och 
just det klimatet tycks legitimera Låt-gå mentaliteten. Det upplevs 
lättare att inte göra någonting alls än att försöka vända utvecklingen 
i positiv riktning. 

Många av de åtgärder som andra arbetsgivartyper prövat med fram
gång i rehabiliteringsprocessen lyser på det hela taget med sin från
varo bland Låt-gå arbetsgivarna; kontrollen i samband med sjuk
frånvaro är bristfällig. De långtidssjukskrivnas kontakt med arbets
platsen är dålig. Arbets träningsmöjligheterna är dåligt utbyggda. 
Det är svårt att hinna med. Arbetsledningen förmedlar känslor av 
handfallenhet inför sina anställda och deras problem, en slags främ
lingskap i kommunikationsprocessen av den typ som Erving Goff-
man benämner; "kontaktlös interaktion".128 I ett sådant läge är det 
naturligt att informella ledare tar över, vilket tycks leda till ett tuf
fare klimat med lägre tolerans mot de arbetskamrater som inte rik
tigt orkar med. Detta främlingskap kommer till uttryck redan i in
tervjupersonernas språk, där man gärna talar om sig själva i tredje 

127 Här avses f rämst den nya lagstiftningen kring rehabilitering; Lagen om allmän försäkring 
(AFL) och Arbetsmiljölagen (AML). 
128 "Alienation from interaction ' (vår översättning). I: Goffman, E. Interaction Ritual. Essays on 
Face-to-Face Behaviour. A Doubleday Anchor Original. New York, 1967. 
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person eller i neutrala termer ("man" eller "du" i stället för jag), 
medan de anställda oftast benämns "dom". Detta främlingskap tol
kas som ett tecken på avståndstagande och rädsla för att engagera sig 
och ta ansvar. 

Stämningsläget bland Låt-gå arbetsgivarna är långt ifrån de idéer 
som växer fram i modern organisationsteori. De anställda, vilka 
naturligen borde betraktas som en resurs, betraktas i stället snarare 
som ett problem. I stället för att ta fasta på det man har, fantiserar 
man om det man skulle kunna ha. I stället för att uppmuntra den 
anställde att ta ansvar och utnyttja sina resurser så utpekar och före
brår man eller tvår sina händer. Förhållningssättet är med andra ord 
fjärran från de erfarenheter som William Anthony129 i sin 
resursmobiliseringsmodell försöker implementerà i rehabiliterings
processen.130 Det vill säga att rehabilitering vare sig handlar om 
diagnoser eller symptom utan om social förmåga, yrkesskicklighet 
och allmän kompetens hos aktörerna, dvs individ- och miljöan
knutna resurser. Den enskilde arbetaren måste enligt Anthony först 
och främst bli sedd och därefter handlar det om att prioritera att ta 
vara på de resurser som ökar den anställdes förmåga att själv förvalta 
sitt liv och, i aktuella fall, sin rehabilitering. Den här strategin be
nämner Anthony självgåendeprincipen.131 Självgåendeprincipen är 
till skillnad från vad som företrädare för Låt-gå arbetsgivarna för
medlar därmed något som måste stöttas. Utan fungerande kommu
nikation mellan anställda och arbetsledning så fungerar inte rehabi
literingen Viss insikt om detta förhållande uttrycks visserligen i 
några av våra intervjuer, men därifrån till konkreta handlingspro
gram eller policydokument tycks steget vara långt. 

Jaa, vad jag har märkt... och vad jag tror... för man många som 
är sjuka på en arbetsplatsy då blir det negativt. Det blir destruk
tivt. 

Arbetsgivarna inser att problem smittar av sig och att resurser kan 
omvandlas till någonting tärande - till en cancersvulst i organisatio
nen. En av våra intervjupersoner formulerade denna process som ett 
slags smitta: 

129 Se t ex: Anthony, W., Cohen, M. & Farkas, M. Psychiatric Rehabilitation. Boston 
University, 1990. 
130 Resursmobiliseringsmodellen används på många håll i landet inom såväl psykiatri som 
socialtjänst och socialförsäkring. Västerbottens försäkringskassa har t ex i sin rehabilite-
ringspolicy utgått från denna modell. Se: Rehabiliteringspolicy: Så rehabiliterar vi i 
Västerbotten. Försäkringskassan i Västerbotten. Umeå, 1994. 
131 För en svensk tillämpning av Anthony's modell, se: Åberg, J. Resursmobiliseringsmodellen i 
rehabilitering och personalutveckling. Media-Alternativ. Sundsvall, 1996. 
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För det är ju inte bra att sitta och prata om sjukdomar... jag me
nar om den ene sitter här och säger; Åh, jag har så ont här och jag 
har så o nt där - då har den andre också ont. Ofta blir det ju så 
och det är inte bra på en arbetsplats. 

Ytterst finns, som framgått, hotbilden att denna process i sin för
längning genererar såväl ökad sjukfrånvaro som onödig sjukpensio
nering. 

Den kommunikativa förmågan bland Låt-gå arbetsgivarna är svag 
och bottnar i uppgivenhet inför de problem som tornar upp sig. De 
visar upp en allmänmänsklig svaghet som är förståelig på ett exis
tentiellt plan, men knappast effektiv ur ekonomisk synpunkt och 
snarast destruktiv för de anställda. Man tenderar att skjuta problem 
framför sig och skjuter ifrån sig ansvaret såväl uppåt som nedåt; ti
derna är svåra, och vår arbetskraft har sig själv att skylla. Samtidigt 
som man menar att ingenting är lönt att införa förrän alla är överens, 
så gör man ingenting för att tillskapa denna omständighet. Dessa 
arbetsgivare söker en struktur men gör ingenting för att tillskapa 
den. Kategorin aningslöshet förekom flitigt i den öppna kodningen 
av intervjuerna med företrädare för Låt-gå arbetsgivarna. 

Jag går nu vidare och beskriver Låt-gå arbetsgivarnas syn på samver
kan med sina samarbetspartners och på de förebyggande insatser 
som kan minska rehabiliteringsproblematiken. 

Samverkan kring förebyggande arbete och rehabilitering 
Ett påfallande drag i intervjuerna med företrädare för Låt-gå arbets
givarna är deras svårigheter att ge klara och tydliga svar på frågor 
kring förebyggande arbete och rehabilitering. Det är nära till hands 
att tolka detta förhållande som ointresse alternativt okunskap. De 
svarar positivt på allmänt hållna frågor om värdet av dessa verksam
heter, men när frågorna blir mer konkreta och uppföljande löser 
svaren upp sig i dimridåer eller hummanden. 

De intervjupersoner som karakteriserats som Låt-gå arbetsgivare 
saknar helt enkelt inblick i hur rehabiliterings- och arbetsmiljöar
betet fungerar ute på arbetsplatserna. Den långt drivna decentralise
ringen och "falska" delegeringen har skördat sin tribut. De är inte 
uppdaterade när det gäller dessa frågor och uttrycker sig svävande 
kring om detta är ett problem eller ej. 
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Ja, men det där ska ju... Jag vet inte om det är det det hänger på 
heller y men man... Ibland Jar man väl en känsla av att det är 
lättare att någon annan löser problemet än jag som chef. 

Ledningen uttrycker visserligen en slags medkänsla med sina ar
betsledare i deras allt mer utsatta position, men har inga planer på 
att göra någonting åt det, exempelvis utbildning, policydokument 
eller mer strukturerade avstämningar. 

Alltså arbetsledare, det är en arbetsgivarföreträdare egentligen på 
en viss nivå, men samtidigt ska han ju vara arbetskamrat. Det är 
ju... det är ju... dom har ju en svår situation. 

I mycket handlar det om bristande kommunikativ förmåga. Led
ningen påtalar själv stora problem i informationsflödet mellan ni
våer i organisationen - den har bl a blivit för platt. De saknar en ut
vecklad strategi för hur man skall nå ut till sin personal. De saknar 
också en strategi för hur man skall förmå organisationens olika en
heter att samverka, vilket ju är en stor nackdel i rehabiliteringssam
manhang. Revirtänkandet på de olika enheterna försvårar t ex avse
värt omplaceringsmöjligheterna. Ibland stimuleras också detta re
virtänkande av det budgetsystem som valts, vilket gör att enheter 
med stort behov av rehabiliteringsinsatser får svårt att företa rele
vanta åtgärder. De har helt enkelt svårt att få sin interna budget att 
räcka till, samtidigt som företaget eller organisationen inte avsatt 
några öronmärkta pengar för detta ändamål. 

Man måste kanske se över det här med hur man lägger upp en sån 
här enkel sak som en budget. Det... Det kan vara ett instrument 
som gör att det blir såna här revirtänkanden. Det kan det vara... 
det kanske är fel system som vi jobbar med. 

Dessa arbetsgivare anser att samarbetet med företagshälsovården och 
försäkringskassan fungerar. Men på våra mer specificerade följdfrå
gor visar svarsmönstret även här upp påtagliga brister. Det visar sig 
även här att de egentligen inte vet hur samarbetet fungerar ute på de 
enskilda enheterna och på chefsnivå är kontakterna med dessa me-
daktörer mycket måttligt. Även här finns mycket av orsaken att 
söka i den "falska" delegeringen och i de interna budgetsystemen. 
Uttryckt på annat sätt skulle man kunna hävda att Låt-gå arbetsgi
varna försummar att nyttja sina medaktörer på ett bra sätt. 

När det gäller samverkan med försäkringskassan är situationen lik
artad. Arbetsgivarna uppger sig vara nöjda, men har svårt att be
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skriva anledningen till sin tillfredsställelse. När försäkringskassan 
ringer handlar det ofta om upprepad nonchalans med att skicka in 
utredningar och några mer seriösa konsultationer på tidiga stadier 
av sjukfallen eller när det gäller det förebyggande arbetet handlar 
det inte om. Dessa arbetsgivare är också medvetna om detta, men 
saknar däremot idéer för att åtgärda problemen. 

Ett utmärkande drag hos Låt-gå arbetsgivarna är att agera alldeles 
för passivt i rehabiliteringsprocessen. De saknar också visioner för 
framtiden. 

I figur 5 a nedan har vi sammanfattat ett antal drag som vi funnit 
typiska för Låt-gå arbetsgivarna. Jag återkommer till denna figur när 
jag i diskussionsdelen i detta kapitel jämför de fem arbetsgivarty-
perna med varandra. 
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Verksamhetsområde 

Styrprincip 
Delaktighet, påverkan och kontroll 

Utvecklingsmöjligheter i arbetet 

Formellt och informellt rehabilite
ringsansvar 

Rutiner vid sjukfrånvaro 

Rehabiliteringsutredning 
Anpassnings- och omplaceringsmöjlig- i 
heter 
Samverkan med andra aktörer: 
försäkringskassa, företagshälsovård, 
hälso- och sjukvård, arbetsförmedling 
och fackliga organisationer 
Rehabiliteringsprocessen: 
förebyggande, tidiga, behandlande och ; 
aktivt utstötande 

Betalningsvilja för rehabiliterings
insatser, utbildning mm 
Olika perspektiv eller syn på: 
sjukdom och ohälsa, Arbetsmiljölagen, 
socialförsäkringen och de anställda 

Syn på ansvarsfrågor när det gäller: 
a) arbetsmiljö och hälsa 
b) rehabilitering (aktörerna angivna i 
prioritetsordning) 
Vision/vision om vad? 
Personalutveckling eller 
produktionsutveckling 

Figur 5a. Några utmärkande drag hos arb 

Tillverkningsindustri, handel, samfärdsel, 
offentlig förvaltning 
Oreflekterad 
Falsk delegering, främst till arbetsledarna. 
Mycket okvalificerad uppföljning 
Mycket begränsade. Viss breddning av arbets-
uppgifter förekommer. Ointresserade av kom
petensutveckling 
Undviker ansvar. Menar att ansvaret främst 
ligger hos den enskilde arbetstagaren 

Saknas på det hela taget 

Knappast förekommande utan påstötning 
Mycket begränsade. Ser sällan möjligheter 
eftersom analys av problem saknas 

Begränsad och sker i stort sett uteslutande 
på arbetsledarnivå. Tar sällan initiativ till 
samverkan 

Ointresse för förebyggande insatser. Ser inte 
arbetsmiljön som ett problem. Saknar helhets
syn och kompetens för relevanta insatser 

Betalningsovilliga 

Anser att problemen är självförvållade. Sak
nar kunskap om arbetsmiljölagen. Anser att 
socialförsäkringen borde stramas upp ytter
ligare. Ser de anställda som passiva objekt 

a) individ 
b) individ och samhälle 

Saknas i stort sett. Börjar dock inse att något 
måste göras 

;tsgivartypen Låt-gå 
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Mekanot 

Mekanot är en typ av arbetsgivare som är avsevärt mer homogen är 
Låt-gå. Den absoluta merparten tillhör tillverkningsindustrin, är 
oftast mansdominerad och av mellanklass när det gäller storlek. Ge
nomsnittet anställda i vår studie är cirka 100. De representerar den 
sviktande nisch inom svensk industri som närmast förknippas med 
brukssamhällen - dvs en traditionell och närmast faderlig typ av fö
retag. De representerar också modernitet i det avseendet att de 
framstår som bärare av den svenska modellen, av den miljö där 
fackföreningsrörelsen växte sig stark och som formade de människor 
som kom att bygga folkhemmet/välfärdsstaten. 

Inte desto mindre har denna typ av arbetsgivare idag problem. De 
har svårigheter att anpassa sig till nya tider med nya behov. Även 
om de oftast har rätt hygglig ekonomi framstår dessa företag som 
sårbara i den meningen att de tillhör en minskande del av ett allt 
mer internationellt näringsliv. De har också svårt att överge ett kon
cept som historiskt sett skördat så stora framgångar. De har helt en
kelt svårt att acceptera att tiderna förändras och risken att dessa ar
betsgivare sviktar när det gäller nödvändigt förändringsarbete är 
påtaglig. 

Mekanot som typ är på grund av sin homogenitet lätt att beskriva. 
Merparten arbetsuppgifter, åtminstone på "golvet", är tämligen 
monotona och kräver vare sig mer avancerad utbildning eller inlär
ning. Däremot har jobben genomgått en remarkabel utveckling i 
den meningen att de blivit lättare. Tung hantering har lite förenklat 
övergått i övervakning och tillsyn. De arbeten som bjuds ut bedöms 
dessutom av merparten arbetsgivarföreträdare som tråkiga på grund 
av sin enahanda karaktär och de personliga utvecklingsmöjlighe
terna på arbetsplatsen är mycket begränsade. Ytterligare en utveck
lingstendens är att produktionen internationaliserats, vilket bl a in
nebär att dessa företag allt oftare är känsliga för konjunkturer och 
därmed tvingas till återkommande anpassning av sin personalstyrka 
efter orderingången. Detta innebär att delar av personalen tidvis är 
friställd. Många anställda har därmed personliga erfarenheter av fö
retagens och därmed sin egen sårbarhet. 

Mekanot präglas liksom Låt-gå arbetsgivarna av passivitet. De gör 
inte mer än vad som krävs och förlitar sig gärna på andra aktörer 
när det gäller verksamheter som man inte betraktar som sina egna, 
t ex rehabiliteringsinsatser. De tenderar med andra ord skjuta ifrån 
sig ansvar och detta gäller också inställningen till sin arbetskraft. 
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Dessa arbetsgivare poängterar genomgående individens ansvar, men 
menar samtidigt lite paradoxalt att människor (läs arbetarna) verkar 
vara lata och fly när tillfälle erbjuds. Det faderliga förhållningssättet, 
där man brydde sig om men också kontrollerade, tenderar att för
ändras mot en låt-gå attityd. Detta är den allvarliga hotbild som jag 
anser präglar Mekanotypen av arbetsgivare. 

Människosyn 
Djupt i brukets, det traditionella företagets själ, finns en faderlig in
ställning som dessa arbetsgivare har svårt att frigöra sig från. Ett 
påfallande exempel på detta förhållningssätt är Karl Kempes fabriks
satsning på Norrbyskär i Västerbottens skärgård132 som brukar 
betecknas som ett mönstersamhälle. Det har beskrivits som kapita
lismens motsvarighet till den sociala ingenjörskonstens välfärds-
bygge. 

Bland dagens Mekano arbetsgivare har mycket förändrats. Männi
skosynen består, men i stort sett bara i sin negativa tappning. Ar
betsgivarna bryr sig mindre och påminner metaforiskt uttryckt sna
rast om den trötte farfadern som inte längre riktigt orkar med att 
engagera sig. 

Ett andra utmärkande drag när det gäller människosynen är att 
dessa arbetsgivare menar att arbetarna till sin natur är traditionalis
ter. Arbetsgivarna anser att de skyr förändringar och i konsekvens 
med detta finner man det naturligt att det är svårt att genomföra 
förändringar i organisationen av typ arbetsrotation. Det finns 
många exempel i intervjuerna där denna typ av svårigheter påvisas. 
Företagsledningen menar sig ständigt försöka finna vägar att för
bättra arbetsmiljön, men problemet är att arbetarna inte är så lätta 
att förändra. Arbetsgivarna anser att revirtänkandet är så utbrett att 
många hellre stannar kvar i en riskmiljö än accepterar en hälsobe-
främjande arbetsrotation. 

Mycket av arbetsgivarperspektivet hos denna typ av arbetsgivare an
das rädsla. De ser framför sig en situation där de tappar greppet, 
kontrollen. Delvis har detta också redan skett. Arbetsgivarna räds 
t ex den situation där konjunkturen vänder uppåt och där de åter 
(som under bygg-boomen i slutet av 1980-talet) tappar sin arbets
kraft till sådana företag i angränsande verksamhetsområden som er
bjuder högre löner. De räds också den situation där de anställdas 

132 Se: Ahnlund, M. Norrbyskär - om tillkomsten av ett norrländskt sågverkssamhälle på 1890-
talet. Kulturvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 1978. 
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11 rigidi tet" och "ansvarslöshet" vänds i sin motsats, flykt från företa
get eller kraftfullt agerande i syfte att nå verkligt medinflytande. 
Inför detta scenario står Mekanot oförberett och handlingsförlamat. 

Det finns en påtaglig ambivalens hos ledningen i denna typ av fö
retag när det gäller människosyn. Samtidigt som de anammat en fa-
derlig hållning gentemot sin arbetskraft så uttrycker dessa arbetsgi
vare en växande ovilja att axla detta ok. 

Man måste sluta dalta och ställa krav... han är ju väl medveten 
om sina problem... han kan ju inte tro att företaget skall ta ansvar 
för den enskildey för man måste ställa krav på individen. Det är 
min policy. 

Dessa arbetsgivare poängterar individens ansvar, men beskriver sna
rare sin syn på samhället eller på andra aktörer som t ex försäkrings
kassan. De menar att alla är för flata, men frågan är om de då också 
räknar in också sitt eget handlingsmönster. I praktiken får det sunda 
förnuftet råda och detta förnuft är då oftast av "ad hoc"-karaktär. 

De tenderar också att beskriva sina anställda i endimensionella kate
gorier, göra stereotypa distinktioner. Somliga är ambitiösa och mo
tiverade, andra är rigida och saknar självförtroende, ytterligare en 
stor grupp beskrivs som lata fuskare som måste kontrolleras. 

Men dom som har hög sjukfrånvaro och det är svårt att hitta 
några påtagliga fely då tycker jag att; plocka ut dom från arbetsli
vet... Jag menar y den person som inte är motiverad att jobbay 

varför skall vi då kämpa med det? 

Den faderliga människosynen kommer till uttryck på flera olika 
sätt. Ett exempel är de erfarenheter arbetsgivarna förmedlar av 
skyddsarbete. De menar att det är nästan omöjligt att påverka vissa 
anställda till att använda skyddsutrustning. De beskrivs som styv
nackade och barnsliga. 

Arbetsorganisation och sjukfrånvaro 
Arbetsorganisationen bland Mekano arbetsgivarna kan utan större 
överdrift beskrivas som traditionell. De tillhör fortfarande "hjärtat" 
i den svenska industrialismen och de flesta av dessa företag går fort
farande bra rent ekonomiskt. De tillverkar bra produkter och har 
oftast en erfaren och lojal arbetarstam till sitt förfogande. Sjukfrån
varon eller antalet långtidssjukskrivningar är heller inte speciellt 
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högt jämfört med andra företag och sjukfrånvaron har dessutom 
minskat på senare år. Arbetsgivarna säger sig ha förbättrat arbets
miljön påtagligt och att arbetsuppgifterna idag knappast kan ka
raktäriseras som tunga och förslitande. Fortfarande kvarstår dock 
det faktum att merparten arbeten är okvalificerade och att detta in
tryck snarast förstärkts genom åren. De anställda beskriver heller 
inte jobben som roliga och stimulerande. 

Dom flesta jobb idag är ju relativt enahanda och monotona och 
det är ju ganska stor risk a tt man kan fa någon förslitningsskada. 

Det är ju ganska enkelt. Så man kan i princip ta folk från gatan 
och lära upp dem om dom är intresserade av att lära sig. För 
verkstadsindustrin är inte så komplex idag Det där att man skall 
lära sig ett yrke och ett hantverk det är borta, utan det är mer att 
lära sig a tt sköta en maskin. Det är ju bara att läsa instruktio
nerna. Ar man läskunnig så klarar man det. 

Å andra sidan betonar flera av intervjupersonerna trivseln och me
nar att "andan"133 är god, även här en ambivalens alltså. Bruks
mentaliteten innebär i deras ögon både plus och minus. Minus är 
det som redan presenterats; nämligen arbetarnas tendens till "omyn
dighet" och passivitet. På plussidan då andan och lojaliteten mot en 
arbetsgivare som arbetarna nära nog identifierar sig med. 

XX är ett företag som man har trivts med. Det här kan ju gå i vå
gor det också, men jag tror fortfarande att det är ett företag med 
viss känsla. 

Huvudintrycket är att det finns brister i kommunikationen mellan 
de anställda och arbetsgivarrepresentanterna. Mötet är påtagligt 
asymmetriskt och samtalet oftast enkelriktat. 

Samtidigt som dessa arbetsgivare verkar ha bra kontroll över läget 
tycks de i all fall vara lite rädda för att utöva sin makt, rädda för att 
kontrollera. De är rädda för att kliva över gränsen där de anställdas 
integritet sätts på spel. Ofta tycker de också att kontrollen, vilket jag 

133 Begreppet "anda" associerar väl snarast till Max Weber och dennes klassiska arbete: Prote
stantismens etik och kapitalismens anda (Weber, M. The Protestant Etic and the Spirit of 
Capitalism. Free Press. New York. 1958. Begreppet har efter ett antal år i vanrykte (oklart 
varför) åter kommit i ropet. Exempelvis beskrivs "Hägglunds-andan" ingående i en aktuell 
avhandling från Institutionen för socialt arbete i Göteborg. Se: Mattsson, M. Vinter i folk
hemmet. En studie av den svenska modellen på lokalplanet. Göteborgs universitet. Institutionen 
för socialt arbete, Skriftserie 1996:2. 
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återkommer till, bör utövas av någon annan, främst försäkringskas
san. 

Samverkan kring förebyggande arbete och rehabilitering 
Synen på förebyggande insatser och rehabilitering är avsevärt mer 
utvecklad i Mekanot än vad fallet är bland Låt-gå arbetsgivarna. De 
bryr sig helt enkelt mer om sina anställda. En intervjuperson ut
tryckte denna grundinställning på följande sätt: 

Det här är ju någonting som måste genomsyra ett företag. An
tingen vill man eller så vill man inte. Vill man så försöker man 
åtminstone... 

De utskrivna intervjuerna är fyllda av koder som på ett eller annat 
sätt speglar denna lite faderliga "bry sig om" mentalitet. Ofta talar 
de smått kärleksfullt om sina "gubbar" och "grabbar". Samtidigt 
som de irriteras över deras tjuriga beteende i samband med försök 
med till exempel skyddsutrustning och arbetsrotation, förmedlar de 
också en viss beundran. Denna attityd är mest märkbar hos de av 
våra intervjupersoner som gått den långa vägen inom sina respektive 
företag. De har lätt att identifiera sig med de anställda, och känna 
igen sig i dem. 

I samband med längre sjukskrivningar är de måna om att de an
ställda inte förlorar kontakten med arbetsplatsen och de anser också 
att det är självklart att arbetsträningen sker inom eller nära de ordi
narie arbetsuppgifterna. 

Mekanots inställning till samverkande aktörer präglas av uttalad för
siktighet. En orsak till detta torde vara att de av hävd varit vana att 
sköta sig själv och sina angelägenheter - i det gamla brukssamhället 
var man ju det nav som det mesta kretsade kring. Nu har denna 
grundinställning ändrats i den meningen att företag av denna typ 
mer eller mindre tvingats tona ner sina engagemang. Exempelvis 
beklagar de att man inte längre har några "reträttplatser" att erbjuda 
i händelse av att arbetare inte längre orkar med. Ekonomiska reali
teter är den förklaring till utvecklingen som oftast anges. De har 
helt enkelt accepterat en situation där man lite bittert uppger att vi 
far acceptera att ett företag ska sköta det som de är bra på och andra får 
ta hand om resten. Dessa arbetsgivare har på grund av yttre omstän
digheter, över vilka de inte anser sig kunna råda över, tvingats 
"slimma" sin organisation. 
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Den här attityden innebär t ex att dessa arbetsgivare "delegerar" 
bort så mycket av rehabiliteringsproblematiken som möjligt till i 
första hand försäkringskassan. Ofta tycks de inte ens vara medvetna 
om det ökade arbetsgivaransvar som lagen nu föreskriver. I konse
kvens med detta är de ofta kritiska mot upplevda brister i hanter
ingen av långa sjukfall och rehabiliteringsinsatser. Oftast gäller 
denna kritik att de anser att handläggningen är långsam och inef
fektiv. Ibland klagar de också på kontrollen i samband med sjuk
skrivningar. 

Jag har ju faktiskt haft ett ärende där jag vet att personen var 
hemma och var ute och svartjobbade. Jag ringde försäkrings kas
san för jag visste var han jobbade och sa att de skulle fara och 
kolla. 

De tycker också att försäkringskassan borde vara oftare ute på före
tagen. De upplever ett stort informationsbehov och anser sig sakna 
möjlighet att ta till sig alla påbud på ett effektivt sätt: 

Man skulle önska sig att kassan påklädde sig nån form av expert
roll och var lite mer drivande i ärendena... tog lite mer initiativ... 
På något sätt upplever jag att kassan är lite feg att ta i. 

Visioner 
Inte heller Mekanot bär på några större visioner inför framtiden. 
Snarare längtar de sig tillbaka och de framtidsbilder de förmedlat 
som en slags allmän attityd är snarast dystra och/eller diffusa i sina 
konturer. Mekanots viktigaste drag sammanfattas i figur 5b nedan. 
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Verksamhetsområde 
Styrprincip 
Delaktighet, påverkan och kontroll 

Utvecklingsmöjligheter i arbetet 

Formellt och informellt rehabilite
ringsansvar 

Rutiner vid sjukfrånvaro 

Rehabiliteringsutredning 

Anpassnings- och omplacerings
möjligheter 

Samverkan med andra aktörer: 
försäkringskassa, företagshälsovård, 
hälso- och sjukvård, arbetsförmedling 
och fackliga organisationer 

Rehabiliteringsprocessen: 
förebyggande, tidiga, behandlande och 
aktivt utstötande 

Betalningsvilja 

Olika perspektiv eller syn på: 
sjukdom och ohälsa, arbetsmiljölagen, 
socialförsäkringen och de anställda 

Syn på ansvarsfrågor när det gäller: 
a) arbetsmiljö och hälsa 
b) rehabilitering (aktörerna angivna i 
prioritetsordning) 
Vision 

Tillverkningsindustri, handel 
Patriarkalt förnuft 
Liten delegering till de anställda. Upp
följning via informella kontakter. Ar
betsrotation och hög grad av tempo
styrd automatisering 
Mycket begränsade. I någon mån 
breddning för att arbetsrotera och 
minska företagets sårbarhet vid sjuk
frånvaro 
Anser att försäkringskassan har det 
formella ansvaret. Informellt att an
svaret ligger hos den enskilde arbets
tagaren 
Försöker hålla kontakten med arbets
tagaren 
Knappast förekommande utan på
stötning 
Mycket begränsade pga specialisering, 
arbetsrotation och tempostyrd auto
matisering 
Överlag begränsade. Uppvisar ovana i 
samverkanssituationer. Allt större ten
dens att överlåta ansvar på andra aktö
rer. Bäst samverkan med fack och 
företagshälsovård 
Relativt aktiva när det gäller att för
bättra den fysiska arbetsmiljön och 
införa arbetsrotation. Svaga insatser 
när det gäller resten av processen. Snäv 
syn på arbetsmiljön 
Förhandlar med försäkringskassan om 
kostnader 
Tendens att se problem som självför-
vållade. Saknar tillräcklig kunskap om 
arbetsmiljö och arbetsmiljölagen. Ser 
försämringar i socialförsäkringen som 
negativa för de anställda. Anser att de 
anställda är omotiverade, lata och kon
servativa 

a) samhälle, individ och arbetsgivare 
b) samhälle och individ 

Snarast tillbakablickande 

Figur 5b. Några utmärkande drag hos arbetsgivartypen Mekanot 
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Mission Impossible 

Mission Impossible arbetsgivarna tillhör offentlig förvaltning, med 
framför allt vårdverksamheter och är antingen kraftigt kvinno- eller 
mansdominerade. Antalet anställda kan variera från ett par hundra 
till flera tusen. Organisationerna utmärks av centralstyrning, med 
traditionell hierarki som upprätthålls av revir- och skråtänkande. En 
kärvare ekonomi, med besparingar och nedskärningar samt sy
stemförändringar, i form av bolagisering har medfört att bilden av 
en absolut trygg anställning har ruckats. Krav på ökad effektivitet 
och produktivitet höjer kraven på kompetens och flexibilitet hos de 
anställda. En stor del av de anställda har låg grundutbildning och 
har arbetat med samma arbetsuppgifter i kanske 20 eller 30 år. Me
delåldern bland de anställda är relativt hög, runt 45 år. Det finns 
bland de anställda en förändringströghet. Arbetsuppgifterna kan 
vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Ekonomiska nedskär
ningar, med nedbantad administration, minskar också möjlighe
terna till omplacering och anpassning av arbetsuppgifter. Ledning
arna är uppgivna och uttrycker en maktlöshet inför framtiden. De 
accepterar att personalen slits ut och hoppas på nya, friska, starka 
och flexibla anställda. 

Människosyn 
De traditionellt hierarkiska organisationerna innebär ett avstånd till 
de anställda och en envägskommunikation uppifrån och ned. Or
ganisationerna är svåra att förändra genom att beslut och ansvar re
gleras av t ex lagar, legitimationer och/eller traditioner, med tydliga 
gränser för vem som tillåts göra vad i organisationen. En helhetssyn 
på verksamheterna liksom ett intresse för den anställde som männi
ska och dennes behov av utveckling och förändring, påverkansmöj
ligheter existerar kanske bara som ambition och vision. 

... det är att få våra arbetsledare att bli mer intresserade av dom 
anställda även som människor och få dom att känna sitt ansvar 
att dom faktiskt är arbetsledare består inte bara i att göra perfekta 
scheman och se t ill att allting flyter... arbetsgivaren måste ha ett 
ansikte som den anställde hela tiden måste kunna fora en dialog 
med. 

Delegerat ansvar, med påverkans- och utvecklingsmöjligheter för de 
anställda, beror på arbetsledarens förmåga att ta till sig detta synsätt 
och också driva på denna förändring av arbetsorganisationen. Att 
bry sig om och känna ansvar för hur den anställde som person mår 
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upplevs inte som självklart. Relationen mellan arbetsledare och ar
betstagare präglas av anonymitet och kanske till och med av ett 
misstroende. 

För många arbetsledare sa att det här det gör inte vi. Vi ska inte 
funka som poliser. Det är sjukkassan som far lov och ringa hem 
och höra när dom ska komma tillbaks. Vi kan inte lägga oss i d et 
här, det blir ett misstroende... För en del av våra arbetsledare i 
alla fall vill absolut inte beblanda sig i dom där frågorna. 

Ytterligare ett tecken på misstro gentemot den anställde är synen på 
anställda som lata, att de trivs med sin sjukroll. Överhuvudtaget är 
Mission Impossible arbetsgivarna benägna att lägga skulden för 
sjukdom och ohälsa på de sjuka. Trots att man från ledningens sida 
inser att den iiierarkiska organisationen är ett hinder och man för
söker utbilda arbetsledare i ett annat sätt att leda, finns den gamla 
ledningsstilen och en syn på de anställda som utbytbara objekt 
fortfarande kvar. 

Arbetsorganisation och sjukfrånvaro 
De offentliga förvaltningarna har till följd av kraftiga nedskärningar 
omorganiserats flera gånger. En del verksamheter bolagiseras och de 
kvarvarande ska drivas som företag - varje enhet har sin egen budget 
och ska köpa och sälja tjänster, i stort sett balansera alla kostnader 
och intäkter. Detta leder till vattentäta skott mellan enheterna. 
Ingen är beredd att ta på sig några extra kostnader. Ansvarsfördel
ningen kanske till och med är reglerad genom lag och legitimatio
ner, vilket leder till revirtänkande och ett upprätthållande av status
skillnader, ett värnande om professioner. De är trots omorganisa
tioner fortfarande hierarkiska, på så sätt att var och en i stort sett 
bara tar ansvar för sin arbetsuppgift - en typ av ansvarskänsla som 
förstärkts med bolagisering och införandet av budgetenheter. 

Den allmänna trenden att delegera ansvar för att effektivisera, 
minska kostnader och höja kvalitén, medför till exempel att delege-
ring av personalansvar ställer nya krav på arbetsledarna när det 
gäller arbetsledning och en förändrad syn på de anställda då man 
vet att det finns ett samband mellan sjukfrånvaro och arbetsmiljö. 

De anställda har utvecklingsmöjligheter, kan fördjupa sina yrkes
kunskaper genom vidareutbildning inom respektive yrkeskategori, 
men det ger inte ökade påverkansmöjligheter eller befogenheter i 
någon större utsträckning. 
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... utan idag är det nog så att dom arbetsuppgifter som ligger på 
den och den kategorin det måste man klara av samtliga, för att 
vem ska annars göra det? Alla har som fullt upp på sin arbetstid. 

Arbetsuppgifterna är ganska likartade oberoende av arbetsplats. De 
är både fysiskt och psykiskt tunga. Många tjänster är deltidstjänster 
och även om man ser det som ett individens val för att hinna med 
familjeliv med småbarn, så är det vanligare med deltidstjänst ju 
äldre den anställde är. Få anställda i 60-års åldern orkar arbeta hel
tid. 

Dom allra flesta är kanske sjukskrivna helt eller delvis, för att det 
är så tungt. 

Sedan början av 90-talet har man kraftigt skurit ned verksamhe
terna genom personalminskningar på uppemot 20-25 procent och 
nedskärningarna fortsätter. 

Kompetenskraven har ökat successivt med kunskaps- och teknikut
vecklingen. Det blir konflikt mellan olika yrkesgrupper, när man 
generellt höjer kompetensnivån. Det finns ett behov av ökad kom
petens, men samtidigt kostar kompetens mera i form av löner och 
arbetsgivarens lönemedel är begränsade. Höjer man generellt kom
petensnivån, måste också de med högre kompetens vara beredda att 
utföra även de mindre kvalificerade arbetsuppgifterna utan att 
kunna hoppas på några större löneökningar. Arbetsgivaren försöker 
balansera mellan olika yrkeskategorier och kostnader. 

Personal med helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga är många 
gånger inget problem. De anställda är ofta lojala mot sin arbetsgi
vare och ställer små krav på sin arbetsmiljö samtidigt som arbetsgi
varen hänvisar till samhällets ansvar för kostnaden i form av förtids
pension eller långtidssjukskrivning. 

Arbetsgivaren bidrar ekonomiskt till de anställdas vidareutbildning 
utifrån sitt kompetensbehov och har kanske till och med erbjudit de 
lägst utbildade möjligheter till höjning av sin grundutbildningsnivå, 
men särskilt de äldre är inte alltid så motiverade. 

Det är ett helt annat slags jobb idag än det var förr i tiden. 
...främst äldre tycker att det har varit jobbigt, dom här föränd
ringarna, då för främst ett yrke, och idag är det någonting helt 
annat som krävs... och det har många äldre farit illa av. 
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Om en tjänst blir vakant, återbesätts den i princip med samma yr
keskategori och med en internsökande. Det är inte ovanligt med an
ställningsstopp. När detta hävs kommer arbetsgivarna att vara 
mycket noga med att inte anställa personal som man antar kan bli 
sjuka inom en snar framtid. Arbetsgivarna känner sig maktlösa och 
uppgivna, för att i nästa stund bli defensiva inför framtida ohälso
problem. 

Som det ser ut nu så tror jag det kommer alltså att bli en oerhörd 
skärpning den dag vi börjar rekrytera folk. Men det kan., tror jag, 
det kan ingen göra nå nting åt... I och med att ekonomistyrningen 
är som den är. Självfallet kommer vi som arbetsgivare att försöka 
med alla medel, den dag vi börjar rekrytera igen, se ti ll alltså att 
vi inte rekryterar in personer som har, som vi vet inte kommer och 
klara, som vi vet att inom fem år så kommer dom att vara sjuk
skrivna, dom kommer att vara ute och gå på rehabilitering. 

Långtidsfrånvaron var tidigare ett dolt problem. De långtidssjuk-
skrivna var till och med okända, hade glömts bort. Dessa tog man 
tag i under 90-talets första hälft så att idag har den långa sjukfrånva
ron mer än halverats. En stor del pensionerades medan andra kunde 
rehabiliteras åter i arbete. 

Ju högre upp i hierarkin man kommer desto mer osynliga blir be
svär och sjukdomar. Det kan handla om utbrändhetssymptom och 
allra högst upp är man inte sjuk, besvär och sjukdomar klaras av 
kollegialt. 

Långtidssjukfrånvaron, inkluderat frånvaro på grund av förslitnings-
och belastningsskador, antas ha psykosociala orsaker, bero mer på 
förhållanden i samhället och individens hela livssituation än vad lä-
kardiagnoserna avspeglar. I viss mån kan man säga att detta är ett 
sätt att hantera en omöjlig uppgift; ledningen skjuter över ansvaret 
på individen och samhället för att klara av de akuta sparbetingen. 
Ett tydligt exempel på hur arbetsgivaren hanterar detta dilemma är 
när en i personalledningen nu arbetar med att inventera mindre väl 
fungerande anställda för att vid lämpligt tillfälle kunna göra sig av 
med dom. 

Arbetsgivaren anser att den anställde har ett mycket stort ansvar när 
det gäller att lyssna till sin kropp. En del uppmärksammar dessa 
signaler alldeles för sent, medan andra inte verkar lida av att vara 
hemma. Hur som helst: den fysiskt och psykiskt tunga arbetsbelast
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ningen leder till att få anställda över 55 år orkar arbeta heltid. De 
flesta är helt eller delvis sjukskrivna. 

Samverkan kring förebyggande arbete och rehabilitering 
Bristande förankring av ett arbetsmiljö- och rehabiliteringstänkande 
hos arbetsledarna medför svårigheter att bevaka sjukfrånvaron, 
uppmärksamma tidiga signaler att komma igång med rehabiliter
ingen. 

Genom det egna budgetansvaret i en hierarkisk organisation försvå
ras givetvis också tillämpningen av ett rehabiliteringstänkande. Det 
är vattentäta skott, som kännetecknas av en "vi-dom" känsla: viljan 
att ta emot en anställd som behöver arbetsträna eller omplaceras är 
inte stor, arbetsledaren ser inte meningen med samarbetet. När väl 
en sjuk gått sjukskriven länge och man inte anser sig klara av reha
biliteringen inom den egna förvaltningen, skickas ärendet centralt 
till en personalchef. En del anser sig då ha blivit av med problemet. 

En "vi och dom" känsla kan yttra sig i svårigheter att samordna re
habilitering av anställda i organisationen. Var och en ser till sitt re
vir och delaktighet i och ansvar för helheten saknas ofta. Brister i 
samordning är också ett tecken på målkonflikter och att ansvarsför
delning och roller i organisationen i rehabiliteringsfrågor därför i 
praktiken blir oklara även om ansvaret ofta är klart formulerat i en 
policy. Det är närmaste arbetsledare som har det formella rehabili
teringsansvaret. 

... dom har som inte tänkt sig min roll då och jag vet inte, jag är 
inte säker på att organisationen som sådan har tänkt sig det. Men 
någon måste ju ta hand om det här i alla fall och då ställer jag 
mig frågan vem skall ta hand om det? Nja säger dom. 

Ledningen blir motsägelsefull när den hävdar att det gäller att tala 
om för den sjuke att han/hon behövs åter i arbetet och att alltid lita 
på att den sjuke verkligen är sjuk, för att i nästa stund vilja bli av 
med de svårmotiverade, de som inte vet vad de vill eller kan, bara 
att de vill tillbaka till ett arbete. I detta framskymtar ett ifrågasät
tande av den sjukes vilja att återgå i arbete: 

... andra som... som inte verkar lida så hemskt mycket av att vara 
hemma och vara sjuk. 
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Förväntningarna hos arbetskamrater är ibland att den sjuke bara vill 
ha pension, eftersom maken just fått det. Den typen av förvänt
ningar på den sjuke underlättar givetvis inte återgång i arbetet, utan 
kan bidra till att bli en självuppfyllande profetia.134 För ledningen 
tror att det är mycket svårt att gå tillbaka till arbetet: 

Ja, jag tror att det är hemskt. Ja, jag tror att det är med ångest 
man går in i jobbet igen. 

Genom att arbetsuppgifterna är likartade för varje yrkeskategori och 
varje verksamhetsansvarig är budgetansvarig för en snäv eller krym
pande ekonomi, försvåras eller omöjliggörs omplacering och an
passning av arbetsuppgifter. 

Sin budget, sparbeting, alla har också kanske någon som behöver 
en lättare placering, så då är det i första hand sina egna man pla
cerar om. ... det är låga grundbemanningar, man klarar sig sämre 
och sämre med att någon ska ha anpassade arbetsuppgifter... 

Genom förflyttningsbara vikarier kan arbetsgivaren frångå LAS-
regler och klarar av att bli av med folk genom att göra dem överta
liga. Men allra enklast vore det om man direkt kunde säga upp folk 
som inte fungerar så bra i arbetet, något arbetsgivaren förbereder sig 
på. 

Och där är det väl då än, tack och lov, signalerna från (högsta 
ledning, min anm.), att vi ska inte ge oss in i dom diskussio
nerna. För det är klart, man kan ju kanske ha en juridisk möjlig
het att säga upp en person som inte fullgör de arbetsuppgifter som 
finns i anställningsavtalet. Och då skulle man ju kunna sortera ut 
en stor del av dom här som idag inte funkar. Sen gör vi nu också 
en inventering via samtliga handläggare. Hur många personer 
har vi som man inte bedömer att dom gör fullgod arbetspresta
tion? För det finns ett oerhört mörkertal i det här. 

På ett mjukare sätt uttrycker en annan arbetsgivarrepresentant en 
uppgivenhet och en önskan om att bli av med de anställda som inte 
vet vad de vill eller kan. 

134 Se bl a Eklund, M. On vocational rehabilitation in Northern Sweden. Dissertation. Dept 
of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Umeå, Sweden, 1991. En av 
författarens slutsatser är att den sjukskrivnes upplevelse av ohälsa och förväntningar om att 
kunna återgå i arbete har stor betydelse för rehabiliteringsutgången. Se också: Hedin, U-C. a.a. 
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... / vissa fall så kör man ju fast så enkelt är det, när man inte har 
den anställde med sig och när man sitter med en anställd som sä
ger att... ja men vad har du for planer själv, jag har inga planer, 
jag tar dan som den kommer, jamen vad skulle du vilja, jaha, 
inte vet jag det enda jag vill är att jobba i kommunen. Då är det 
ju hopplöst och då vet man egentligen inte vad, hur skall jag göra. 
Vi har ju tagit den diskussionen med facket i sådana här fall. Då 
är det ju frågan om man inte skall säga upp dom. 

Om arbetsledare och enhetschefer inte uppmärksammar och hittar 
lämpliga insatser och åtgärder för den som är eller riskerar att bli 
långtidssjukskriven förs rehabiliteringsfallet upp på central nivå. 
Med detta följer att åtgärder och insatser riskerar att bli sena och 
akuta. Det blir i stort sett hopplösa fall som hamnar på central nivå, 
eftersom möjligheterna till anpassning och omplacering också är 
mycket små. På så sätt kommer personalledning tvärtemot inten
tionerna, att arbeta mer med personalavveckling än personalutveck
ling och övergripande arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. 

Försäkringskassan har ofta en aktiv roll. Den kan överta en del av 
den aktiva roll som arbetsgivaren borde ha, vara pådrivande med 
utbildningar och kanske till och med arbetsledarens verkliga stöd i 
rehabiliteringsarbetet på grund av bristande kommunikation inom 
organisationen. Eftersom arbetsgivaren saknar fungerande bevak
ningssystem för sjukfrånvaro, får försäkringskassan agera larmcen-
tral och se till att sjukfrånvaron uppmärksammas och utreds på re
spektive arbetsplats. Försäkringskassan ses som en naturlig motpart. 
Samarbetet innebär också dagliga motsättningar även om ledningen 
nu bättre känner till vilka möjligheter och resurser försäkringskassan 
har. På arbetsledarnivå har man inte alltid hängt med i vad arbetsgi
varens utökade rehabiliteringsansvar innebär. Även på central nivå 
kan man tycka att försäkringskassan är besvärlig - att den ställer för 
hårda krav på arbetsgivaren, och det skulle underlätta om den hade 
fortsatt att vara generös med att bevilja pensioner. 

Det finns motsättningar nästan varenda dag. Men alltså dom för 
ju inte störa samarbetet. Man måste ju respektera varandra som 
profession ändå. Jag vet ju att försäkringskassan har sina skyldig
heter och dom ska ju alltså vara en annan. Dom ska ju inte tycka 
som jag. För att nog kan jag tycka att... också att försäkringskas
san är besvärlig ibland. Jag tycker att det skulle gå lättare om dom 
gav dom pension, än att vi ska hålla på och dra dom här runt 
och... 
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Samarbetet kanske ändå i slutändan måste bli samverkan? Försäk
ringskassan kan hjälpa arbetsgivaren att "köpa ut" hopplösa rehabi
literingsfall, genom att medverka ekonomiskt till att den sjukskrivne 
får en omskolning och annan arbetsgivare. Mindre dramatiskt och 
till synes smidigt blir det förstås med enbart förhandlingar om kost
nader. 

Arbetsgivaren har på sina håll med hjälp av företagshälsovården 
gjort förebyggande satsningar som utbildning i lyftteknik och an
vändning av hjälpmedel, men personalen har svårt att tillämpa dessa 
kunskaper, färdigheter och hjälpmedel på grund av den höga ar
betsbelastningen och en kortsiktig budget. 

I den mån de anställda har tillgång till friskvård är det inte oväntat 
de friskaste som bäst och mest nyttjar den. 

De fackliga organisationerna är mycket aktiva i det enskilda rehabi
literingsfallet och träder in när det låser sig mellan arbetsgivare och 
anställd. Mission Impossible arbetsgivarna är, med sin hierarkiska 
arbetsorganisation beroende av facket, för att få till stånd ett förtro
ende och få igång en dialog med den sjukskrivne. 

... brukar vi ... be den anställde som börja hamna i trassel ...så 
ber vi dom att dom tar kontakt med sitt fack. Så att dom sätter sig 
ner och far en dialog. 

Visioner 
Medvetenhet om behovet av organisatoriska förändringar finns på 
ledningsnivå, men genom att denna klarsynthet inte slagit igenom 
på arbetsledarnivå präglas förändrings- och rehabiliteringsarbetet 
där av kortsiktighet. 

... vi måste alltså organisatoriskt förändra oss. V i måste se till att, 
vi har kanske en mera långsiktig personalplanering. Det brukar 
vara så, om jag säger ti ll en (arbetsledare, min anm.), om dom 
sätter sig ner och blundar i 30 minuter och tänker efter; vem av 
mina anställda kommer inte att kunna orka jobba kvar om fem 
år? 

Visionen är att skapa en helhetssyn på arbetet, och insikt om att ar
betsorganisation och arbetsglädje hänger nära samman med sjuk
frånvaro och rehabilitering. 
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...så finns det två viktiga bitar som man alltid måste ha i bakhu
vudet och det är arbetsindelning, för det hör så nära ihop och ar
betsglädje, då blir det ju naturligtvis som en följd då, ... men det 
gäller ju att, alla tänker, drar åt samma håll. Men det kanske 
kommer dit hän en vacker dag. Man kan ju alltid hoppas. 

Medan andra ser denna förändring som en nödvändig men hård 
kamp att föra. 

Att se vår a anställda som en slags individ och inte se dom som en 
slags grupp som är utbytbar. Men det här kommer att ta sin tid, 
och det kommer att få ha ett högt pris. 

Framtidsbilden tecknar sig mörk för de anställda och deras anställ
ningsvillkor. Hög arbetsbelastning sliter ut, slår ut och det förutspås 
bli färre trygga anställningar. Här efterfrågas en typ av flexibilitet, 
som torde motverka denna yrkesmässiga och organisatoriska ut
veckling.135 

Vad man funderar mycket över är vart dom som inte kan jobba 
hundra procent ska ta vägen till slut. Det känns ju så. . .. och det 
blir ju tujfare och tuffare och lägre bemanning. Det är ju det man 
funderar, vart är vi på väg och vart ska dom som inte klarar 
hundra procent, vart ska dom klara av att jobba? Direkt man 
funderar och kontaktar någon att skulle man kunna tänka sig... 
Det tror jag att det blir svårt att få en trygg anställning och kan
ske också att man måste vara mer flexibel och få röra på sig. 
Kanske finnas några månader här och sedan kanske man måste 
flytta på sig... Man har också kunnat välja ganska mycket utifrån 
sitt intresse... Det blir nog mer att ta jobben där dom finns. 

Arbetsgivartypen Mission Impossibles viktigaste drag sammanfattas 
i en tabell figur 5c nedan. 

135 Se t ex: Ohlsson, J. & Granberg, O. Från lärandets loopar till lärandets organisation. 
Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet, 1996. 
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Verksamhetsområde 
Styrprincip 
Delaktighet, påverkan och kontroll 

Utvecklingsmöjligheter i arbetet 

Formellt och informellt rehabilite
ringsansvar 

Rutiner vid sjukfrånvaro 
Rehabiliteringsutredning 

Anpassnings- och omplacerings
möjligheter 

Samverkan med andra aktörer: 
försäkringskassa, företagshälso
vården, hälso- och sjukvård, 
arbetsförmedling och fackliga 
organisationer 

Rehabiliteringsprocessen: förebyg
gande, tidiga, behandlande och 
aktivt utstötande 
Betalningsvilja 

Olika perspektiv eller syn på sjuk
dom och ohälsa, Arbetsmiljölagen, 
socialförsäkringen och de anställda 

Syn på ansvarsfrågor för: 
a) arbetsmiljö och hälsa, 
b) rehabilitering (aktörerna angivna 
i prioritetsordning) 
Vision 

Offentlig förvaltning 
Företagsekonomiskt förnuft 
Delegerat budget- och personalansvar till 
mellannivåchefer. Bristfällig uppföljning av 
personalansvar. Revir- och skråtänkande 
Styrs av arbetsgivarens behov av/krav på 
ökad kompetens 
Vill se försäkringskassan som huvudansva
rig. Delegerar till arbetsledare och anställ
da. Vid behov förs rehab.ärenden upp till 
central nivå 
Finns utformade men tillämpas inte alltid 
Görs ofta sent efter påstötning. Bristande 
dialog mellan anställda och arbetsledare 
Mycket små anpassnings- och omplace
ringsmöjligheter. Risk för utstötning pga 
effektivitetskrav och skråtänkande 
Ambivalent. Ser försäkringskassan som re
gelstyrd och krävande, men är samtidigt 
beroende av stöd och rutiner. Ofta intern 
fungerande företagshälsovård. Facket del
aktiga i d ialog med den anställde. Arbets
förmedlingen medverkar vid extern rehab 
Bidrar till aktiv utstötning av lågpreste-
rande. Svårigheter att arbeta förebyggande 
pga hög arbetsbelastning 
Förhandlar med försäkringskassan om kost
naden 
Ambivalent. Betonar psykosociala orsaker 
till ohälsa men ser problem som självför-
vållade. Ser de anställda som flexibla och 
lojala. Anser att personalen är lat och in
tresserad av sitt arbete och förändringsovil
liga. Positiv till Arbetsmiljölagen som dock 
upplevs som krävande. Positiv till stramare 
socialförsäkring. 

a) arbetsgivare eller individ 
b) individ, samhälle och arbetsgivare 

Anser rehabiliteringsverksamheten allt mer 
omöjlig och att utstötningen kommer att 
fortsätta. Ser ökade behov av flexibilitet 
och mindre sårbarhet hos de anställda 

Figur 5c. Några utmärkande drag hos arbetsgivartypen Mission Impossible 
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Goda Modern 

Goda Modern är arbetsgivare inom offentlig förvaltning. Antalet 
anställda kan uppgå till flera tusen. En stor del av arbetsuppgifterna 
hos denna typ av arbetsgivare är inom de traditionellt kvinnodomi-
nerade yrkena och då handlar det om både fysiskt och psykiskt 
tunga arbeten. Här handlar det i grunden om ett "moderligt" om-
sorgsrationellt136 omhändertagande av de anställda, som arbetsgiva
ren arbetar med att utveckla.137 Ansvaret delegeras och dessa 
arbetsgivare har funnit formerna för ett närmast "demokratiskt" 
styrelsesätt. Alla förväntas säga sitt och ta ansvar för helheten. 
Organisationen har en fördelning och en delegering av ansvar som 
överensstämmer såväl i ord som i handling och uppföljning av 
verksamheten sker fortlöpande. Arbetet genomsyras av ett prövande 
och utvärderande förhållningssätt. Här finns inte mycket av revir 
och prestige - det är resultatet som räknas. Senaste årens ökade 
besparingskrav, med nedskärningar och indragningar, har medfört 
en mycket låg personalomsättning och de innebär också att 
"omhändertagandeklimatet" på arbetsplatserna har ställts inför svåra 
prövningar. Goda Modern riskerar att falla och fälla de anställda på 
eget grepp - omsorgen om de anställda ställd mot en ekonomisk 
verklighet. Härigenom uppstår också behovet av ett generösare och 
flexiblare förhållningssätt från försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen, för att klara av situationen med en anhopning 
av anställda med nedsatt arbetsförmåga. 

Människosyn 
Arbetsgivarnas personalpolitik utgår ifrån en positiv människosyn 
som innebär att 

... de anställda vill vara aktiva, ta ansvar, engagera sig och på
verka sin arbetssituation, utvecklas och bli uppskattade... Det är 
viktigt att det råder en anda av öppenhet, kommunikation och 
ärlighet samt att man är positiv till idéer och nya grepp. 

Stimulans i arbetet för de anställda är att känna sig behövd och för 
arbetsledare är det att arbeta med människor, att se de anställda ut
vecklas, som en förälder som ser sina barn växa upp. 

136 Waerness, K. The rationality of caring. Econ. Ind. Democracy. Vol:5, p:185ff, 1984. 

l37Se t ex: Hirdman, Y. Rationalitet, lycka och genus - välfärdsstatens grunddrag, i: 
Ojämlikhet från vaggan till graven - på väg in i 2/3-samhället? FKF. Stockholm, 1996. 

- 9 1  -



Kapitel II - Arbetsgivarna 

... det mesta stimulerande, att jobba med människor... ja, perso
nalen, den här personalen... ibland så tror man sig ju vara 
mamma för dom. Även om man kan vara i nästan samma... 
(ålder, min anm.) Det ger så mycket... Men att personalen har 
utvecklats mycket, det finns ju... jag har ju en del personal som 
fanns med då jag kom hit. Jag brukar säga å t domy tänk er för, 
vad ni har utvecklats mycket. 

En tro på människan att hon vill och kan utvecklas, avtecknar sig 
också i synen på de anställda, att de inte missbrukat sjukförsäk
ringen och att de behöver ett moderligt beskydd. 

Mot detta börjar nu utvecklas en annan, mer ekonomisk syn på de 
anställda. Det bottnar i organisationens successivt försämrade eko
nomi. Denna krymper handlingsutrymmet och förhindrar en önsk
värd rörlighet inom organisationen. Risken för revirbeteenden är 
uppenbar och ökar med ett delegerat budgetansvar. Budgetansva
riga, som har nog svårt att få sina kalkyler att gå ihop, vill inte alltid 
ta emot anställda som behöver en omplacering och/eller anpassning 
av arbetsuppgifter. De kanske till och med skulle vilja bli av med 
sämre presterande. 

Arbetsorganisation och sjukfrånvaro 
Arbetsgivarna har länge arbetat med att förändra arbetsorganisatio
nen. Den framväxande ansvarsfördelningen innebär såväl ett delege
rat ansvar som en nära uppföljning av ansvar och beslut. 

De anställdas påverkansmöjligheter och delaktighet i beslut är fast
lagda i centrala avtal. Beslutsprocessen på och mellan organisations
nivåerna kännetecknas av dialog mellan ledning och anställda. De 
anställda har goda möjligheter till utveckling och påverkan i sitt ar
bete, genom handledning och utbildning av olika slag samt ansvar 
att planera och utföra arbetet såväl i grupp som individuellt. För 
särskilt utsatta yrkeskategorier har den förändrade arbetsorganisa
tionen inneburit att de fått arbetskamrater och kan lägga upp arbe
tet i lag. De har fått egenkontroll i sitt arbete och detta har generellt 
minskat sjukfrånvaron. Här finns en flexibilitet som till exempel 
kan visa sig i att de anställda kan byta arbetspass med varandra för 
att på så sätt anpassa arbetslivet till privatlivet. Intressen och kom
petens hos varje arbetstagare tas till vara, här får de i någon mån 
egna nischer och kan känna sig unika. Samtidigt som de nu ökande 
besparingskraven verkar hämmande på de anställdas kreativitet och 
handlingsutrymme, är de trots allt delaktiga. 
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Arbetsmotivationen är hög hos de anställda genom att varje anställd 
har fått ökat individuellt ansvar och bredd i sina arbetsuppgifter - de 
får ta ansvar för en helhet. Samtidigt uppmärksammar och bryr sig 
arbetsledare och ledning om de anställda. Arbetsledarna försöker 
som motvikt till en ansträngd ekonomi, skapa sammanhållning och 
ett omhändertagande av varandra. 

Ja, för att är det mycket diskussioner på jobbet och mycket bespa
ringar, många saker som man känner själv... man blir hotad 
självy sin egen a rbetsplats kanske inte är kvar där man är, så är 
det viktigt att man gör nâ'ntingprivat helt enkelt, bredvid, för 
man behöver träffas helt enkelt. Det är det man behöver. ... för 
man har sett att personen har mått dåligt och... "du, kan du göra 
det här, jag har så svårt för just det här idag". 

De förebyggande satsningarna räcker inte till när det samtidigt ska 
sparas - folk far belastnings- och förslitningsbesvär och därför 
kommer sjukfrånvaro inte som någon överraskning. Arbetsledare 
och arbetskamrater vet ofta tidigt om vilka besvär de anställda har. 
Det finns särskilt utsatta grupper inom framför allt vård, städ och 
kök, som får besvär i axlar, nacke och rygg. Oftast är dessa kvinnor. 
Sjukfrånvaron kan vara psykosocialt betingad, men den definieras 
främst som arbetsmiljörelaterad. 

... varför jar man ont i ryggen, varför orkar inte ryggen längre? Ar 
det för att egentligen har jag ont i ryggen, men i övrigt är det psy
kiskt jobbigt... för det är ju psykiskt jobbigt (arbete, min anm.) 
också, ja, är det det som gör att nu pajar ryggen på riktigt, det vet 
man inte, för vi sitter ju faktiskt ihop kropp och själ, så det är ju 
inte nå ' olika individer inte. 

Besparingskrav gör att rekrytering nu huvudsakligen sker internt. 
Okade kompetenskrav gör att arbetsgivarna vid anställningsinter
vjuer tar hänsyn till både utbildning, personlig lämplighet och frå
gar nu ännu noggrannare om tidigare sjukfrånvaro. Arbetsgivarnas 
mål är att öka grundutbildningsnivån generellt och att successivt 
anställa personer med högre utbildning. 

Samverkan kring förebyggande arbete och rehabilitering 
Ju större arbetsgivare, ju större behov av struktur i rehabiliteringsor
ganisation och i det förebyggande arbetet. Nyanställda och vikarier 
får via företagshälsovården genomgång av bra arbetsställningar och 
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rörelsemönster. Personalen stimuleras kontinuerligt med vidareut
bildning av olika slag, för att fördjupa kunskaper och öka kompe
tensen. Vidare har personalen ständigt kontakt med och tillgång till 
personal med särskild kunskap och kompetens när det gäller att för
bättra den fysiska arbetsmiljön. Här använder personalen tekniska 
hjälpmedel och särskilt utsatta personalgrupper har schemalagd 
friskvård. 

Det som avgör den anställdes rehabiliteringsmöjligheter, menar 
man, ytterst är medicinska och sociala faktorer, utbildningsbak
grund, yrkeserfarenheter, ålder och kanske kön. Arbetsgivare upple
ver sig ha erfarenheter av att män möjligen är lättare att rehabilitera, 
då dessa i regel har en annan yrkesbakgrund.138 Svårast att rehabili
tera är kvinnor i åldern 45 till 60 år, 

... som saknar yrkesutbildning och som har ådragit sig då belast
ningsskador eller som har reumatiska besvär eller fibromyalgi och 
den typen av symtombild ungefär, som vi då ska hitta annat jobb 
för. Det tycker jag idag är ganska svårt att... Om vi då bara ska 
titta på andra yrkesalternativ inom (vår, min anm.) verksamhet. 
Får vi se i nom hela arbetsmarknadens område då ser det något 
bättre ut. 

Goda Modern är, som arbetsgivare, bara en självgående rehabiliter
ingsaktör. Arbetsgivaren använder rehabiliteringsutredning för att 
planera återgång i arbete på ett systematiskt sätt och arbetar aktivt 
förebyggande genom återkommande utbildning och handledning i 
ergonomiskt arbetssätt. De allra flesta lyckas arbetsgivaren återreha-
bilitera till arbete. Förändring av arbetsorganisationen syftar med
vetet till att öka de anställdas påverkansmöjligheter. Fackliga organi
sationerna och företagshälsovården spelar båda en aktiv och viktig 
roll i det förebyggande arbetet. Fackliga organisationer har sedan 
många år stor betydelse och har tillsammans med arbetsgivaren ver
kat för de anställdas utvecklings- och påverkansmöjligheter. 

138 Se t ex Lindqvist, R. & Bäckström, I. Arbete och rehabilitering. En pilotstudie om 
arbetsvillkor, myndighetsåtgärder och l ångtidssjukskrivnas attityder i två Västerbottenskommuner. 
Umeå studies in sociology, no 103, 1992. Författarna pekade bla på att män tidigare än 
kvinnor kommer i åtnjutande av rehabiliteringsinsatser. Ingegärd Bäckström har utvecklat 
beskrivningen av köns-skillnader i rehabilitering i s in avhandling Att skilja agnarna från vetet. 
Om arbetsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna kvinnor och män, Institutionen för socialt 
arbete, Umeå, 1997. Se även Riksförsäkringsverket redovisar 1997:10, Vem far arbetslivsinriktad 
rehabilitering? där det kon-stateras att män får mer utbildning och mer 
utredning/rehabilitering än kvinnor. R Lindqvist finner i Arbetsrehabilitering - en referensram 
och forskningsöversikt att för att könsrollsmönstret i rehabilitering ska kunna brytas krävs inte 
bara likvärdiga erbjudanden om rehabilitering utan även att olika villkor i lönearbete och 
hemarbete mellan könen motverkas. 
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Goda Modern menar att ansvaret för att förebygga ohälsa ligger så
väl på arbetsgivare som på arbetstagare. Det handlar främst om den 
psykosociala och fysiska arbetsmiljön, men också om den anställdes 
livsstil och levnadsvanor. 

... att försöka hålla en bra stämning helt enkelt, att prata ut med 
varann om allt dumt, så att det inte ligger och gror, då blir det 
spänningar y absolut-à Och sen att använda dom hjälpmedel som 
finns, ropa i tidigt skede att nu behöver vi nånting... 

Arbetsgivaren ställer krav på den sjukskrivne och har förväntningar 
om ett aktivt deltagande. Man menar att endast i en dialog kan 
problemen få sin lösning. 

Och det är ju inte bara ar betsledarens skyldighet utan även den 
enskilde arbetstagaren, har det här ansvaret att jag måste hålla 
kontakt med min arbetsplats. Och... så det är ett ömsesidigt an
svar. ... att jag måste själv som enskild arbetstagare aktivera mig i 
dom här sammanhangen då det handlar om rehabilitering... Det 
är ju en dialog hela tiden och den enskilde måste själv vara aktiv, 
komma med förslag och idéer till förändringar som man då kan 
diskutera. 

Däremot brister det stort i samverkan utåt, med försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen. Förmodligen beror detta på att en stor of
fentlig förvaltning förväntas ha goda omplacerings- och anpass
ningsmöjligheter i rehabiliteringen av långtidssjukskrivna. De of
fentliga förvaltningarnas villkor och ekonomiska förutsättningar har 
på relativt kort tid förändrats kraftigt. Samarbetet med försäkrings
kassan är inte smidigt. Man kan vara överens om målet, men inte 
vägen dit. Dessa arbetsgivare anser att försäkringskassan är passiva 
och dåligt insatta i arbetslivets villkor och vad rehabilitering åter till 
arbetet kräver av den sjukskrivne. Samarbetet inskränker sig oftast 
till förhandling om kostnader och arbetsgivarna upplever att försäk
ringskassan är alltför kostnadsmedvetna. Det brister i helhetssyn an
ser arbetsgivarna. 

Även arbetsförmedlingen upplevs passivt och åsikten är att även 
denna aktör försöker hålla kostnader ifrån sig. 

Både försäkringskassan och arbetsförmedlingen skickar tillbaks 
dom anställda och ibland så undrar man lite grann: är det en 
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annan lagstifining som gäller för offentligt anställda kontra privat 
anställda? För det bollas tillbaka. 

Goda Modern har ett helhetstänkande när det gäller sjukfrånvaro 
och rehabilitering, vilket avspeglar sig i en medvetenhet om behovet 
av långsiktighet när det gäller kostnader för sjukfrånvaron. Samti
digt har de förståelse för individens kortsiktiga handlande. Arbetsle
dare ser ett mönster i att de anställda drar sig i det längsta för att 
sjukskriva sig och när de gör det tenderar sjukskrivningen att bli 
långvarig. 

Goda Modern arbetsgivarna upplever att deras anställda riskerar att 
särbehandlas negativt av den lokala försäkringskassan och arbets
förmedlingen, jämfört med privat anställda. Ledningen uttrycker en 
besvikelse över att dessa aktörer inte är mer tillmötesgående. Goda 
Modern arbetsgivarna anser att nuvarande utformning av socialför
säkringen är för hård mot de anställda. Den "urholkas" alltmer med 
sänkningar av ersättningsnivåer och de anser att försäkringskassan är 
alltför sträng när det gäller att bevilja sjukpenning. De nya reglerna 
från den 1 oktober 1995, menar de, innebär en förenklad syn på 
människan och kan förstås utifrån ett besparingssyfte, men motive
ras och legitimeras med ett medicinskt perspektiv. 

Förut så har man gått ut och sagt att man måste se til l den... in
dividens helhetssituation på nåt sätt och nu plötsligty nu ska man 
då skala bort vissa bitar och så bara titta på den medicinska de
len. Var kommer människan in i bilden? Och det är ju att på nåt 
sätt göra det ganska enkelt för sig. För människan är ju faktiskt 
mer komplicerad än så... Jag förstår ju förändringarna ... att det 
är kostnadsdel... men jag tycker att nu börjar det nästan gå för 
långt va. Nu börjar man fundera: Får man vara sjuk överhuvud 
taget? Är det tillåtet? 

De ser knappast något missbruk av försäkringen från de anställdas 
sida. Goda Modern menar att det nya angreppssättet inom social
försäkringen är för hårt och att det brister i helhetssyn på männi
skan. Här framskymtar en ansvarssyn som går ut på att det är orim
ligt att lasta arbetsgivare och anställda för problem som också har 
sin grund i samhällsförhållanden som är svåra att påverka. 

... vi tycker att Försäkringskassan i Västerbotten är mycket, 
mycket hårda i tillämpningen då det gäller att bevilja förtidspen
sion och dom blir ännu hårdare. Och jag tycker att den här för
ändringen som sker. att man bara ska se strikt medicinskt på... 
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...människan är ju komplex. Jag menar, det är... hennes sociala 
situation, arbetsmarknadssituationen och så vidare. ...Och det har 
vi levt med under dom här senaste decennierna att vi ska se t ill 
helheten. 

Visioner 
Framtidsbilden tonar upp sig mörk trots goda ambitioner med för
ändrad arbetsorganisation, tydlig ansvarsfördelning och uppfölj
ning, fungerande rutiner och en positiv människosyn. Arbetsgivarna 
ser nu hur "rehabiliteringsärendena" hopplöst hopar sig. De frågar 
sig om lösningen till slut måste bli att göra sig av med personal som 
har nedsatt arbetsförmåga och rekrytera extra stark, tålig och välut
bildad personal? 

...hur sjutton ska vi klara av att lösa domy alla dom här rehabili
teringsärendena som nu är aktuella utifrån dom här stramare 
ekonomiska tyglarna, dom besparingskrav vi har, nedskärning
arna som sker i verksamheten och så far vi inte göra oss a v med 
nån personal. 

Arbetsgivartypen Goda Moderns viktigaste drag sammanfattas i 
figur 5d nedan. 
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Verksamhetsområde 
Styrprincip 
Delaktighet, påverkan och kontroll 

Utvecklingsmöjligheter i arbetet 

Formellt och informellt rehabili
teringsansvar 

Rutiner vid sjukfrånvaro 

Rehabiliteringsutredning 

Anpassnings- och omplacerings
möjligheter 
Samverkan med andra aktörer: 
försäkringskassa, företagshälso
vården, hälso- och sjukvård, arbets
förmedling och fackliga organisa
tioner 
Rehabiliteringsprocessen: förebyg
gande, tidiga, behandlande och 
aktivt utstötande 

Betalningsvilja 
Olika perspektiv eller syn på sjuk
dom och ohälsa, Arbetsmiljölagen, 
socialförsäkringen och de anställda 

Syn på ansvarsfrågor när det gäller: 
a) arbetsmiljö och hälsa 
b) rehabilitering (aktörerna angivna 
i prioritetsordning) 
Vision 

Offentlig förvaltning 
Omsorgsrationellt förnuft 
Ökat verksamhetsansvar till anställda 
och arbetsledare. Rätt bra fungerande 
uppföljning av verksamheten 
I huvudsak horisontell. Arbetsutvidg
ning som i någon mån svarar mot de 
anställdas intressen och läggning 
Delegering till arbetsledare och anställ
da. Tendens till förskjutning av ansvar 
till medaktörer (försäkringskassa och 
arbetsförmedling) 
Väl inarbetade rutiner. Ett förankrat 
synsätt. Tidiga och återkommande 
kontakter 
Ses som mycket användbar. God kom
munikation mellan anställda och arbets
ledare 
Små anpassningsmöjligheter, visst revir
tänkande försvårar. 
Betraktar försäkringskassan och arbets
förmedlingen som passiv, regelstyrd och 
ogenerös. Brister i samsyn. Aktiv före
tagshälsovård med förebyggande insat
ser. Facket aktivt i strategiska frågor 
Har svårt att komma till avslut i rehabi
literingsärenden. Däremot bra på övriga 
delar av processen. Risk för utstötning 
pga besparingskrav 
Betalar hela kostnaden 
Helhetssyn. Har tagit till sig forskningens 
syn på samspelet mellan miljö och ohälsa. 
Arbetsmiljölagen betraktas som tydlig och 
användbar. Anser att socialförsäkringen 
borde vara generösare. Anser att de anställ
da vill och kan påverka, är plikttrogna och 
engagerade. 

a) arbetsgivare och individ 
b) arbetsgivare, individ och samhälle 

Uttalar behov av ökad samverkan med 
andra aktörer. Ser växande problem med 
anhopning av omplaceringsärenden 

Figur 5d. Några utmärkande drag hos arbetsgivartypen Goda Modern 
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de Rationella 

Rationella arbetsgivare är i denna undersökning alla privata, och 
återfinns inom tillverkningsindustri, byggnads- och handelsföretag. 
Alla tillverkningsföretag är mansdominerade medan handelsföreta
gen är kvinnodominerade. De kännetecknas av företagsekonomiskt 
förnuft, de handlar rationellt. Att bry sig om sina anställda är lön
samt och ökat ansvar för individ och grupp ökar såväl arbetsmoti
vation som produktivitet och kvalitet. Denna "bry sig om anda" 
gynnar också jämlikhetssträvandena då arbetsgivaren förstår hur 
viktigt det är att arbetsplatsen har såväl kvinnliga som manliga an
ställda. Det företagsekonomiska förnuftet utmynnar i ett kalkyle
rande, en vuxen relation mellan arbetstagare och arbetsgivare. Om-
sesidighet i kommunikationen är också ett utmärkande drag. 

Ett karaktärsdrag hos denna arbetsgivartyp är deras flexibilitet som 
bygger på den enskilde individens förmåga och kompetens och som 
man uppmuntrar till vidareutveckling.139 Rationell betyder ju 
också: förnuftsenlig, praktiskt ändamålsenlig, väl planlagd, 
metodisk. 

de Rationella arbetsgivarna utmärks av att de är aktiva liksom deras 
företagshälsovård och fack. Försäkringskassan är oftast delaktig som 
ett stöd till arbetsgivare och anställd. Det är vanligt att arbetsgivaren 
tar ett stort ansvar, inte minst när det gäller förebyggande insatser. 
De olika samverkande parterna har samsyn kring mål och ställer 
samma krav på den sjuke. En del i det förebyggande arbetet är en 
arbetsorganisation med delegerat ansvar och stora möjligheter för de 
anställda att påverka sina arbetsplatsvillkor. Teknikutvecklingen 
ökar hela tiden kraven på kompetens och flera av företagen har in
fört lönesystem som gynnar detta. Kompetens belönas såväl indivi
duellt som i grupp. De anställda har goda möjligheter till utveckling 
och befordran, samtidigt som delegerat produktionsansvar till grup
pen garanterar att produktionstempot hålls. 

139 Se: Towards Flexible Organisations. Nutek. 1996:6. Gotab. Stockholm, 1996, som 
beskriver den flexibla organisationen med hjälp av fyra kriterier; strategier för utveckling av 
human-kapital, decentralisering av ansvar, mer kundorienterad/mindre byråkratisk 
organisation och individuellt kompensationssystem som bygger på individens förmåga, 
kompetens och flexibi-litet. 
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Människosyn 
Människosynen är inte bara rationell utan även humanistisk140 

vilket inte behöver innebära motsättningar. Den kännetecknas av 
att de anställda ges ansvar, behandlas värdigt och ses som medvetna 
skapande sociala varelser. 

Arbetsgivarna har stor tilltro till de anställda. Arbetsledaren hos en 
av de Rationella arbetsgivarna uttrycker sig så här: 

Jag tror på varje människas unika förmåga att lyfta sig... Arbetet 
lockar fram den unika kraften hos varje människa. 

Detta yttrar sig också i att arbetsgivarna vill informera och utbilda 
sina anställda, t ex i rehabilitering - för att de ska veta sina rättighe
ter och kunna ställa krav när det gäller arbetsmiljöförbättringar och 
rehabiliteringstänkande! 

Det är inte bara vi som ska., dom ska kunna känna vilka krav 
dom kan ställa på oss. 

Att "bry sig om" de anställda och att följa upp hur det går för dem 
är vanligt bland de Rationella arbetsgivarna. En arbetsledare säger: 

Alla har vi behov av bekräftelsey behov av att bli uppmuntrade, 
behov av att synas och fa respons för det jag gör. 

Arbetsgivaren visar ett stort ansvar såväl för personer med sänkt 
funktionsförmåga som för dem som saknar omplaceringsmöjlighe
ter vid det egna företaget. Att värna om att de anställda ska kunna 
komma tillbaka i arbete är viktigt: 

... Dom är ju våra anställda och det innebär ju att vill vi ha dom 
anställda måste vi ju se til l att dom är funktionsdugliga. Vi släp
per inte iväg folk härifrån eller avskedar dom för att dom blivit 
sjuka eller skadade utan vi försöker se till att dom på nå 't sätt har 
kommit till nå n ny verksamhet... 

Människosynen avspeglar sig också i den positiva synen på arbetet -
att det är intressant och ger arbetsglädje och trivsel: 

140 Humanism av latinets "humanus" är en medeltida kulturströmning. Ses mer allmänt som 
en livshållning som betonar det mänskliga kulturskapandet, ofta i motsättning till 
naturvetenskap och teknik. Se: Etiska vägmärken 1, Statens medicinsk-etiska råd. Gotab. 
Stockholm, 1992. I denna skrift karakteriseras humanistisk människosyn genom att människan 
ses som ett subjekt, ett jag som har frihet, ansvar och mänsklig värdighet. 

- 100-



Kapitel II - Arbetsgivarna 

Det ska vara roligt att arbeta. 

Ett viktigt inslag är de anställdas påverkansmöjligheter. Föränd
ringsarbete förutsätter de anställdas delaktighet och väcker därför 
inte heller motstånd: 

Dom som jobbar här är så oerhört duktiga, sinnrika, klokay inspi
rerade och tar sitt ansvar... ingen sätter sig emot förändringsar
bete. 

Arbetsorganisation och sjukfrånvaro 
Också rekryteringen av personal är rationell och kännetecknas ofta 
av en positiv förväntan. Det finns en medvetenhet om värdet av att 
ha både män och kvinnor anställda, speciellt hos de större arbetsgi
varna. 

Arbetsgivarna är noga med att de anställda har rätt kompetens, att 
de är lämpliga men också skötsamma.141 Man är oftast mycket nog
granna vid sin rekrytering och tar ofta referenser eller använder sig 
av provanställningar. Ibland kan det ställas krav på intresse för att 
arbeta i grupp. Skötsamhet betonas och några av arbetsgivarna an
vänder sig av läkarundersökningar och ibland också av drogtest. Ar
betsgivarna tar noga reda på eventuella sjukdomar och handikapp: 

... man kan inte utsätta människor för den risken då om man 
har ett arbetshandikapp så,, m an måste ju klara sitt jobb. Det är 
ju ett tufft jobb. 

Medelåldern för de anställda hos de olika arbetsgivarna varierar från 
ca 30 till över 50 år. Ett av de mest välfungerande företagen säger 
att de inte har någon ambition att bara ta in yngre utan ser en 
styrka i en blandad arbetskår med alla åldrar. 

Alla intervjuade Rationella arbetsgivare har en väl utvecklad delege-
ring av ansvar till arbetsgrupper. De har gått från en hierarkisk or
ganisation till delegerat ansvar av flera skäl. Det ger större intresse 
för arbetet, ökar kvalitén och produktionen samt ger mer varierande 

141 Om skötsamhetsidealet, se: Starrin, B. Den plågsamma arbetslösheten - om ekonomisk på
frestning och skam. I: Ojämlikhet från vaggan till graven -på väg in i 2/3-samhället? FKF-Fakta. 
Försäkringskasseförbundet. Stockholm, 1996. Se även: Ambjörnsson, R. Den skötsamme 
arbetaren. Carlssons bokförlag. Stockholm, 1988. 
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arbete som i sin tur minskar kostnaderna för bland annat belast
ningsskador. Ett av företagen uttrycker sig så här: 

Varför vi startade den här, det är inte för att vi tror att det blir så 
vansinnigt mycket mer producerat utan... Det fanns två skäl, hu
vudskäl till grupporganisationen. Det ena är ju att fa en slags ut
veckling på verkstadsgolvet så att vi far imagen och intresset för 
verkstadsarbete. Det är en sak. Det får vi genom vissa arbetsupp
gifter. Det andra är att vi ville ha bort monotona arbetsuppgifter. 
Det första ... det första kriteriet det är att man arbetar med ett 
antal maskiner, olika maskiner\ som man roterar mellan. Och det 
är då rent belastningsskador. Förebyggande. Det är de två skälen 
som ligger bakom omorganisationen. 

Den tekniska utvecklingen har drastiskt ökat kompetenskraven 
inom tillverkningsindustrin. 

Vi jobbar hårt för att försöka skapa en annan bild av verkstads
industrin... och att vi verkligen också har en bra arbetsmiljö och 
inte de här gamla svarta tråkiga verkstäderna och innehållet i 
jobbet, organisation i företaget... Ska vi kunna locka till oss unga 
intressanta människor så måste vi ha intressanta jobby så är det 
ju. 

Arbetet ställer allt större krav på den enskilde. Den anställde ska 
kunna behärska många olika arbetsmoment. Det handlar ytterst om 
att minska arbetsgivarens ekonomiska sårbarhet. Men arbetsrotation 
innebär samtidigt omväxling, ökad kompetens, trygghet och socialt 
samspel. 

Sen att man har en god arbetsorganisation och i det ryms arbets
rotation som är viktig att man får prova på olika delar av företa
get och framför allt ur sårbarhetssynpunkt, att alla kan allt. Sen 
så v äxer man i sin roll och man känner att man kan mycket och 
det är en trygghetsfaktor och sen det viktiga att det handlar om 
samarbete och relation. 

Samverkan kring förebyggande arbete och rehabilitering 
Bland de flesta Rationella arbetsgivare är rehabiliteringstänkandet 
väl förankrat och genomsyrar organisationen. Det innebär att 
arbetsledarna i linjen har huvudansvaret för rehabiliteringsarbetet. 
Allra bäst förankrat är rehabiliteringstänkandet hos de största 
arbetsgivarna. 
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Det förekommer att det inte är helt lätt att få arbetsledarna att ta 
detta ökade ansvar eller att få de anställda att vända sig till dem när 
de behöver hjälp. Alla har heller inte hunnit med att genomföra 
denna delegering av ansvar fullt ut. Sjukanmälan görs alltid till 
arbetsledare och hos de största företagen även till företagshälsovår
den - för att påskynda rehabiliteringsarbetet. Rehabiliteringsutred
ningarna anses oftast viktiga och görs tidigt, i vissa fall sätts de igång 
redan efter två veckor. 

Flera arbetsgivare anser att personal över 55 år är svår att rehabili
tera, den kan vara svårmotiverade och arbetsgivaren känner då att 
de inte vill spilla krut på fel saker. 

Man är också angelägen om att de som ska ha pension får det 
snabbt och utan några onödiga administrativa omvägar. 

En arbetsgivare med låg sjukfrånvaro hos sin personal (en procent) 
uppger att de i regel kan omplacera de flesta även under sjukskriv
ningarna. Det handlar om att se möjligheter i stället för begräns
ningar. 

... det enda giltiga skäl att vara sjuk, alltså ha en sjukdom som gör 
att man inte kan gå till jobbet. Ar det annat så försöker vi att 
hitta en lösning. Det är den inställning vi har så det gör att i 
princip är det ingen som är hemma idag... 

Denna arbetsgivare brukar bland annat låta de som är sjukskrivna 
men som kan vistas på arbetet, handleda nyanställda. 

Företrädare för de Rationella arbetsgivarna menar att gruppen fun
gerar som en påtryckare på ett sätt som arbetsgivaren inte skulle 
kunna våga. Det innebär både att gruppen är tolerant mot den som 
tillfälligt skadar sig men också att den som inte håller tempot riske
rar att slås ut. 

...så är ju gruppen väldigt tolerant om någon skadar sig tillfälligt. 
Dom far komma dity "men gör det du kan Medan gruppen är ju 
samtidigt den tujfaste mot den som så att säga inte ryms innanför 
ramarna. Dom stöter ju fortare ut en gruppmedlem än vad ar
betsgivaren skulle våga fundera på. 

Det är vanligt med ett väl utvecklat förebyggande arbete. Uppfin
ningsrikedomen är stor - bland annat uppmuntrar flera av arbetsgi
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varna de anställda till fysisk aktivitet. En nämner som exempel på 
förebyggande arbete genom förbättring av arbetsmiljön inköp av 
mer ergonomiska arbetsredskap. Arbetsgivarna visar även stort in
tresse även för den psykosociala miljön. 

Företagshälsovården är ofta engagerad i det förebyggande arbetet, i 
vissa fall redan vid rekryteringen, för att se till att rätt person kom
mer på rätt plats. Flera av arbetsgivarna anger att de ser till att sjuk
gymnast visar på ett ergonomiskt riktigt arbetssätt på arbetsplatsen. 
I detta pedagogiska arbete kan även videofilmning av arbetsmoment 
ingå. 

Företagshälsovården har också vid vissa företag kontinuerliga upp
följningar av skador/sjukskrivningar för att snabbt upptäcka vilka 
enheter som behöver speciell uppmärksamhet. Flera av arbetsgi
varna anger att de reagerar på tidiga signaler. Dessa fångas upp på 
många olika sätt. 

Någon arbetsgivare har intervjuat alla anställda för att få reda på 
potentiella problem. En annan har genomfört en säkerhetsutbild
ning för att kunna minska olycksfallen i arbetet. Samma arbetsgi
vare har också en mycket välutvecklad tillbudsrapportering. 

Arbetsrotation förekommer hos alla rationella arbetsgivare, bland 
annat i förebyggande syfte. Överhuvudtaget är rehabiliteringsorga
nisationen, beredskapen för rehabilitering, en nyckelfråga. Samver
kan internt/externt är nödvändigt för att rehabiliteringsarbetet ska 
fungera väl. 

de Rationella arbetsgivarna betonar vikten av att ha företagshälso
vård knuten till sig i rehabiliteringsarbetet. Samverkan med före
tagshälsovården fungerar i allmänhet väl speciellt hos de arbetsgivare 
som har denna inbyggd. Där ligger rehabiliteringsarbetet mycket 
långt framme och där finns också en fin balans mellan förebyggande 
och efterhjälpande arbete, en helhetssyn på arbetsmiljö och rehabi
litering. 

Jag tror att det är en forutsättning för ett bra rehabiliteringsarbete 
det är att man har en bra koppling mellan företagshälsovård och 
företaget, verksamheten. De som vi mister greppet på, det är de 
som inte går genom företagshälsovården. 

Ett utmärkande drag för denna ideal typ, de Rationella, är att de har 
en kontaktperson från försäkringskassan knuten till sig. De talar om 
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vikten av att arbetsgivaren och försäkringskassan talar samma språk, 
att de förstår varandra och har ett ömsesidigt förtroende för var
andra. Det smidiga samarbetet innebär nära nog dagliga kontakter 
och besök emellanåt. Vem som har huvudansvaret för rehabiliter
ingen råder inget tvivel om. 

Ansvaret för rehab ska ju ligga på arbetsgivaren. Sa ser jag det i 
alla fall och arbetsgivarens ansvar är att se till att folk bryr sig om 
sig själva och tar ansvar för sin egen hälsa och välbefinnande. Det 
måste vara grunden. Sen är ju då försäkringskassan ska ju vara 
det stöd som ska finnas för att kunna hjälpa till att rehabilitera. 

En arbetsgivare poängterar att försäkringskassans rehabiliterare bör 
besöka arbetsplatserna för att bli kunniga konsulter. 

Det är påfallande hur sällan hälso- och sjukvården nämns i rehabi
literingsarbetet. Avsaknaden av samverkan med denna antas hänga 
samman med att sjukskrivande läkare inte känner till förhållandena 
på arbetsplatsen, något som man menar kan förbättras. Uppenbarli
gen är inte kontaktvägarna mellan arbetsgivare och hälso- och sjuk
vården upparbetade. Att ansvaret ses som ömsesidigt visar följande 
citat: 

Jag tror det handlar om läkarnas arbetssituation, han vet inte 
riktigt vem han ska kontakta. Jag tror inte att vi har de rätta 
snörena. 

Psykiatriska vården har en speciellt utsatt position inom vården med 
behandling av patienter med besvär som kan anses känsligare än 
andra. Psykiatriska vården är dålig på att skapa och hålla dialog med 
arbetsgivaren. 

Ännu mera undanskymda roller verkar arbetsförmedling och social
tjänst spela. Arbetsförmedlingen kritiseras för alltför kortsiktig pla
nering då det påpekas att en arbetsgivare knappast är hjälpt av att få 
subventioner för en handikappad under bara något år. Socialtjäns
ten klarar sig från kritik, men bedöms över huvud taget inte. 

Samarbetet med facken fungerar bra. De är aktiva, delaktiga och 
medverkar i rehabiliteringsarbetet. Hos en arbetsgivare ges den här 
bilden av fackets medverkan i rehabiliteringsarbetet: 

Samma person som sitter ifrån facket i rehabgruppen han är lika 
uppdaterad som alla andra. För han jobbar ju lika aktivt i det 
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här. Därför han ska ju medverka i rehabplaner, han ska med
verka i alla uppföljningar. 

I vissa fall anges att facket har en speciell kompetens att fånga upp 
tidiga signaler. 

Bland andra rehabiliteringsaktörer nämns bland andra Samhall-
SAFAC, Arbetslivs tjänster och Arbetsmarknadsinstitutet. Samhall 
får beröm för sin förmåga att förbereda människor på förändring 
och successivt öka de sjukas självförtroende. Betalningsviljan är spe
ciellt god när det är möjligt att rehabilitera tillbaka till den egna ar
betsplatsen men arbetsgivarna är även positiva till rehabilitering till 
nya arbetsgivare. Det kan till exempel vara att ha fasta platser hos 
SAF AC för rehabilitering och låta de som vill utbilda sig till något 
annat yrke prova detta innan de börjar sin utbildning. Arbetsgivaren 
betalar också lön vid anställdas arbetsträning hos andra arbetsgivare 
då de ännu inte anses klara av arbete hos sin gamle arbetsgivare. 

Typiskt för de Rationella arbetsgivarna är att de betonar den fina 
samverkan och samarbetet med försäkringskassan, även när det 
gäller att dela kostnader för rehabilitering av t ex alkoholmissbru
kare. En arbetsgivare anger att orsaken till skadan är betydelsefull 
för regleringen av den. Det kan också illustrera en ansvarssyn som 
innebär att samhället fortfarande bör ta en del av ansvaret genom 
ett väl fungerande trygghetssystem. 

Visioner 
Kanske något överraskande ser de Rationella arbetsgivarna inte en
bart ljust på framtiden även om detta drag överväger. Visionen kan 
närmast tecknas som ambivalent där de å ena sidan uttrycker för
hoppningar om att allt ska utvecklas i en positiv riktning, och å andra 
sidan säger: Jag är rädd att samhället framöver inte kan ta sitt sam
hällsekonomiska ansvar med ett A- och B-lag på arbetsmarknaden som 
följd. De har ambitioner om skapa blommande, växande företag -
en vision som är realistisk då det visar sig att de utvecklats positivt 
de senaste åren och de har också vuxit när det gäller antalet an
ställda. 

I vissa fall är visionen att få fortsätta att arbeta med rehabilitering på 
samma sätt som idag. De är nöjda med sitt arbetssätt och vill inte 
ha ytterligare förändringar i socialförsäkringssystemet. 
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Det finns ambitioner om att värna om sin personal och att få ännu 
bättre arbetsledare med förmåga att både stimulera och, när det be
hövs, tillrättavisa sina medarbetare. Arbetsgivarna påpekar också 
vikten av att få de anställda att ställa krav för att driva på förbätt
ringar av arbetsmiljön. En annan förhoppning är att kunna fånga 
upp tidiga signaler så att arbetsgivarna slipper kostnaden för att re
habilitera. Samtidigt ser arbetsgivarna behovet av flexiblare samver
kan med andra aktörer och i lagstiftningen. 

Arbetsgivartypen de Rationellas viktigaste drag sammanfattas i figur 
5e nedan. 
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Verksamhetsområde 
Styrprincip 
Delaktighet, påverkan och 
kontroll 

Utvecklingsmöjligheter i 
arbetet 
Formellt och informellt 
rehabiliteringsansvar 
Rutiner vid sjukfrånvaro 

Rehabiliteringsutredning 
Anpassnings- och omplace
ringsmöjligheter 

Samverkan med andra aktörer: 
försäkringskassa, företagshälso
vården, hälso- och sjukvård, 
arbetsförmedlingen och 
fackliga organisationer 

Rehabiliteringsprocessen: före
byggande, tidiga, behandlande 
och aktivt utstötande 
Betalningsvilja 

Olika perspektiv eller syn på: 
sjukdom och ohälsa, Arbets-
miljölagen, socialförsäkringen 
och de anställda 

Syn på ansvarsfrågor för: 
a) arbetsmiljö och hälsa 
b) rehabilitering (aktörerna 
angivna i prioritetsordning) 
Vision 

Tillverkningsindustri, handel 
Företagsekonomiskt förnuft 
Delegering till arbetsledare och anställda, ökat 
ansvarstagande belönas. Väl inarbetade rutiner och 
tydligt ansvar för uppföljning 
Möjligheter till breddning och fördjupning. Indi
viduella valmöjligheter 
Tydlig policy. Ansvaret hos rehabiliteringsorganisa
tionen och produktionsledarna 
Väl inarbetade rutiner. Väl förankrat synsätt. Tidiga 
och återkommande kontakter. Företagshälsovården 
delaktig och pådrivande 
Ses som mycket användbar och nödvändig 
Stor variation av arbetsuppgifter vilket underlättar 
både anpassning och omplacering. De anställda sti
muleras till rörlighet inom företaget. Anpassning 
för-svåras i någon mån där arbetet sker i lag och 
med arbetsrotation 
Bra samverkan med försäkringskassan. Samsyn om 
möjligheter och resurser. Företagshälsovården aktiv 
i såväl förebyggande arbete som rehabilitering. 
Menar att den reguljära hälso- och sjukvården har 
dålig kunskap om arbetsplatser och att samarbetet 
behöver förbättras. Bra medverkan av arbetsförmed
lingen vid extern arbetsplacering. Facket delaktigt 
och aktivt i såväl förebyggande arbete som rehabili
tering. 
Ser insatserna som en process. Betonar snabbhet i 
handläggning. Har en helhetssyn i samspelet mellan 
arbetsmiljö och människa 
Stor samsyn med försäkringskassan. Överens om 
vem som har betalningsansvar för vad. 
Helhetssyn. Har tagit till sig forskningens syn på 
samspelet mellan miljö och ohälsa. Anser att 
Arbetsmiljölagen är klar och användbar. Har små 
anmärkningar på socialförsäkringen men betonar 
tydliga spelregler. Har viss förståelse för de hårdare 
regler som genomförts. Menar att de anställda kan 
och vill utvecklas och är förändringsvilliga. Ser de 
anställda som en investering som det är ekonomiskt 
att underhålla och behålla 

a) arbetsgivare och individ 
b) arbetsgivare, individ och samhälle 

Menar att arbetsgivarna alltmer måste svara upp 
mot de anställdas behov och krav för att få behålla 
dem 

Figur 5e. Några utmärkande drag hos arbetsgivartypen de Rationella 
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Den engelske sociologen Anthony Giddens beskriver i sin bok "The 
Consequences of Modernity"142 vad han benämner "radikaliserad 
modernitet"143. Hans utgångspunkt är den att samhället håller på 
att genomgå genomgripande förändringar, vilka kräver stor omställ
ningsförmåga såväl på institutionell nivå som av oss människor. 
Även om hans diskussion är abstrakt och rör samhället i stort finns 
en hel del i hans resonemang som går att tillämpa på våra arbetsgi
vare och deras sätt att organisera arbetet samt hantera ohälsopro
blemen. 

Till att börja med betonar Giddens de ökade kraven på anpass
ningsförmåga och flexibilitet.144 Han menar att samhället blivit så 
komplext att förhoppningen145 om att planering och centraldirige
ring kan fungera som problemlösare blivit allt mer verklighets
främmande. De viktigaste anledningarna till detta finner han i två 
förhållanden, nämligen att det blivit allt svårare att förutse konse
kvenserna av olika åtgärder, samt att med hjälp av kunskap kon
trollera sin omgivning.146 Delvis som en följd av detta blir det också 
allt svårare att undvika vad han benämner; "design-" och "opera-
törs"-misslyckanden, dvs misslyckanden som hänger samman med 
ledningens problem med att utveckla strategier och policy-doku-
ment, samt därefter om operatörernas bristande förmåga att 
tillämpa dessa. 

142 Giddens, A. The Consequences of Modernity. Polity Press. Cambridge, 1990. 
143 "radicalised modernity" (min översättning). 
144 Flexibilitet är i stor utsträckning en fråga om kommunikativ förmåga. Vidgas perspektivet 
till att omfatta en organisations kommunikativa förmåga kan vi knappast tala om flexibilitet 
när den är enkelriktad och i stort sett endast handlar om de anställdas medgörlighet, 
eftergivenhet eller anpassningsförmåga i det korta perspektivet för att svara mot arbetsgivarens 
behov. Ut-veckling och förändring har sin startpunkt i individerna och blir då en fråga om 
kvalitet. En anpassningsförmåga som hämmar eller motverkar utveckling och förändring liknar 
snarare ett passivt förhållningssätt och en traditionell kommunikativ kapacitet. En genuint 
flexibel organi-sation bygger på att medlemmarna har både utvecklings- och 
påverkansmöjligheter, samt att det i organisationen finns en anpassningsförmåga till de 
anställdas behov. 
145 Giddens associerar här till upplysningens och kanske främst August Comtes förhoppningar 
att samhällets problem skulle komma att lösas med hjälp av förnuft och vetenskapliga metoder. 
146 Giddens benämner dessa två typer av problem: unintended consequences (oavsedda konsek
venser, vår översättning), respektive: reflexivity of social knowledge (den sociala kunskapens reflexi-
vitet, vår översättning). (Giddens, A. ibid. pp: 152-153). 
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Giddens ser framför sig en samhällsutveckling där större 
flexibilitet147 blir nödvändig på alla nivåer i samhället. Han menar 
att den minskade överskådligheten148 allt mer kommer att försvåra 
möjligheterna till toppstyrning vilket därmed motiverar långt driven 
decentralisering av beslut och åtgärder.149 Han skriver: 

"En av vårt sekels upp täckter är att social och ekonomisk organi
sation är utomordentligt komplex och därmed svår att styra och 
kontrollera. Toppstyrning av verksamheter bör i konsekvens av 
detta ersättas med ansvarsdelegering till gräsrotsnivån " (min över
sättning).150 

Giddens menar dessutom att decentraliseringen måste åtföljas av 
ökad demokratisering och insyn, också denna process på samtliga 
nivåer i samhället och han fortsätter: 

"Effektiv styrning förutsätter aktiva människor i en utsträckning 
som vare sig var möjlig eller nödvändig i det gamla samhället" 
(min översättning).151 

I resultatpresentationen gav jag en sammanfattning av ett antal ut
märkande drag för de fem arbetsgivartyperna. Denna bild kom
pletteras här med förtydligande kommentarer. 

1. Först kan konstateras att situationen bland de privata arbetsgi
varna är mer nyansrik och varierad än bland de offentliga. De of-

147 Behovet av ökad flexibilitet har också poängterats av Charles Lindblom som diskuterar 
detta i termer av försiktigt sökande planering ("probing"). Se: Lindblom, C. Inquiry and 
Change: The Troubled Attempt to Understand and Shape Society. Yale University Press. New 
Haven, 1990. I sammanhanget kan också påminnas om den kvalitativa metodens betoning av 
flexibel ("emergent") design som ett villkor för god forskning. Se t ex: Lincoln, Y. & Guba, E. 
Naturalistic Inquiry. SAGE Publications. London, 1985. 
148 Denna växande oöverskådlighet har framför allt beskrivits och analyserats av Jürgen 
Habermas. Se: Habermas, J. The Philosophical Discourse o f Modernity. Polity Press. New York, 
1987. 
149 Ett återkommande tema bland arbetsgivarna, oberoende av idealtyp, är att det utökade 
arbetsgivaransvaret leder till risk för att vissa grupper marginaliseras genom att arbetsgivarna 
gör sig av med eller undviker att rekrytera personal; de med långvarig eller återkommande sjuk
frånvaro, ohälsoproblem av något slag eller nedsatt arbetsförmåga. Tvärtemot intentionerna i 
den nya lagstiftningen riskerar ansvarsförskjutningen leda till att det blir grupper i samhället 
som ingen vill ha eller betala för. För de offentliga arbetsgivarna med ständigt krympande 
ekonomi är detta en relativt ny situation, medan de Rationella medvetet och på ett mer själv
klart sätt redan undviker dessa problem i samband med nyanställningar. 
150 It is a major discovery of twentieth century social and economic organisation that highly 
complex systems, like modern economic orders, cannot effectively be subordinated to cybernetic 
control. The detailed and constant signaling such systems presuppose has to be carried out "on t he 
ground" by low-input units, rather than guidedfrom above (Giddens, A. ibid, p: 164). 
151 ... effective government demands the active acquiescence of subject populations in ways that 
were neither possible nor necessar y in pre-modern states (Giddens, A. ibid. p:l67). 
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fentliga arbetsgivarna däremot är mer homogena och återfinns of
tast i arbetsgivartyperna Goda Modern och Mission Impossible. De 
intar en mellanposition såväl när det gäller förhållningssätt i rehabi
literingsprocessen som kommunikativ förmåga. 

2. En annan skiljelinje gäller sättet att organisera arbetet. Här be
skrivs de Rationella arbetsgivarna som företrädare för vad som kan 
kallas ett företagsekonomiskt förnuft, dvs ett förnuft som försöker 
maximera effektiviteten i organisationen, dock utan att misshushålla 
med befintliga resurser, här främst arbetstagarna. Den här typen av 
arbetsgivarideologi har allt mer kommit att prägla också en stor del 
av den offentliga förvaltningen, vilket är speciellt tydligt bland Mis
sion Impossible arbetsgivarna. Andra arbetsgivare (Goda Modern) 
inom offentlig förvaltning kännetecknas snarare av ett omsorgsra-
tionellt förnuft. De arbetar efter en delegeringspolicy som utgår från 
allas rätt till påverkan och möjligheter att ta ansvar. 

Speciellt när det gäller de olika arbetsgivartypernas policy i frågor 
kring delaktighet, påverkan och kontroll framträder stora skillnader. 
Medan de Rationella arbetsgivarna och Goda Modern eftersträvar 
en tydlig ansvarsfördelning med markerade inslag av delegering och 
uppföljning så kännetecknas dess motpol, Låt-gå arbetsgivarna, av 
vad som kan benämnas falsk delegering med okvalificerad och in
formell uppföljning. 

3. Arbetsgivarna redovisar stora skillnader i att ge personalen ut
vecklingsmöjligheter. Även här utmärker sig de Rationella arbetsgi
varna i positiv riktning. De anser att det finns stora möjligheter så
väl till vertikal rörlighet som horisontell. De eftersträvar flexibilitet 
och verkar aktivt för rörlighet inom företagen. En diametralt mot
satt situation råder bland Mekanot och Låt-gå arbetsgivarna där 
möjligheterna till utveckling är starkt begränsade. 

4. Arbetsgivartypernas uppfattning om vem som har ansvar för re
habiliteringsverksamheten varierar också den. Medan de Rationella 
arbetsgivarna genomgående utvecklat en fungerande rehabiliter
ingsorganisation med klar arbetsfördelning och med tyngdpunkten 
lagd på produktionsledarna, saknas ett utvecklat rehabiliteringstän
kande hos Mekanot såväl som hos Låt-gå arbetsgivarna. Här finns 
tydliga tendenser att fly sitt ansvar och speciellt Mekanot ser försäk
ringskassan som den aktör som har det slutliga och formella ansva
ret. 
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5. Inställningen till medaktörer som försäkringskassa, arbetsför
medling, företagshälsovård, hälso- och sjukvård samt fackliga orga
nisationer varierar också den mellan arbetsgivartyperna. de Ratio
nella arbetsgivarna är de som bäst förstår värdet av samverkan. Ofta 
betraktar dessa arbetsgivare medaktörerna som en slags konsulter 
som de har stor nytta av i olika situationer och som de aktivt söker 
stöd av. De övriga arbetsgivarna har inte fullt ut anammat denna in
ställning utan uttrycker olika grad av samverkanssvårigheter. 

6. Det är också stora skillnader mellan arbetsgivartyperna när det 
gäller de insatser som görs för att hantera ohälsoproblematiken. 
Bland de Rationella arbetsgivarna dominerar en helhetssyn där man 
ser insatserna som en process. Man strävar efter att förebygga pro
blematiken, men också efter att snabbt komma till skott när det 
gäller tidiga åtgärder eller mer avancerad behandling. Ytterst, när 
man betraktar fallet som hopplöst, försöker man komma till ett 
snabbt avslut. 

7. När det gäller arbetsgivarnas generella syn på sjukdom och 
ohälsa, arbetsmiljölagen, socialförsäkringen och de anställda är 
skillnaderna tydliga. Även här utmärker sig Goda Modern och de 
Rationella i positiv riktning. De visar upp en uttalad helhetssyn och 
har, när det gäller synen på sjukdom och dess orsaker, tagit till sig 
forskningens rön om samspelet mellan miljö och ohälsa. Man är 
också avsevärt mer positiva till arbetsmiljölagen än övriga arbetsgi
vare och menar att den är klar och tydlig i sina intentioner och 
därmed också användbar som en ledstjärna i arbetet. 

Det finns en uppenbar tendens att de "goda arbetsgivarna"152 

förlägger huvudansvaret för sjukfallsproblematiken hos sig själva. 
Såväl de Rationella arbetsgivarna som Goda Modern menar att de 
har det primära ansvaret, såväl när det gäller arbetsmiljön som när 
det gäller rehabiliteringsverksamheten. Övriga arbetsgivartyper delar 
inte denna syn och när det gäller Låt-gå arbetsgivarna förläggs 
ansvaret helt och fullt till de anställda själva. 

8. Den mest uppseendeväckande och klargörande skillnaden mellan 
de fem arbetsgivartyperna rör nog ändå synen på de anställda och 
synen på framtiden. Lika tydligt som optimismen präglar de Ratio
nella arbetsgivarna, lika nattsvart ter sig framtiden för Mission 
Impossible, Låt-gå och Mekanot. de Rationella arbetsgivarna och 
Goda Modern kännetecknas också av en positiv människosyn och 

Hetzler. A. m fl. a.a. 
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menar att personalen kan och vill utvecklas. De ses som en resurs 
som det är viktiga att stimulera och som en investering som det är 
ekonomiskt att underhålla och behålla. Mekanot å andra sidan be
traktar sin personal som lata, omotiverade och konservativa och 
speciellt bland Låt-gå arbetsgivarna råder en uttalad objektssyn på 
de anställda. 

Nedan följer en genomgång av sjukfrånvaron hos de intervjuade ar
betsgivarna och ett resonemang om eventuella samband mellan de 
olika ideal typerna och sjukfrånvaron. 
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Figur 6. Arbetsgivartyp och långtidssjukfrånvaro (>30 dagar) 

Av figur 6 framgår inte de skillnader i sjukskrivningspanorama som 
kunde förväntas vid jämförelse mellan de fem arbetsgivartyperna 
ovan. Visserligen finns en tendens till höga siffror bland Låt-gå ar
betsgivarna, men det förekommer undantag. Samma förhållande, 
men i motsatt riktning, indikeras bland de Rationella arbetsgivarna. 
Merparten har små problem med långtidssjukskrivningar men några 
undantag finns. Låg långtidsfrånvaro kan tolkas som ett positivt 
förhållande men kan också bero på hårdhänt behandling av de 
långtidssjukskrivna med aktiv utstötning från arbetsplatsen. Bilden 
är dock knappast generell. Speciella förhållanden vid ett företag kan 
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skapa en vilseledande bild. Efter konkurs kan ett företag vid rekon
struktion föryngra sin personal och åtminstone för en tid notera en 
låg andel långtidssjukskrivna. 

Generellt uppger arbetsgivarna att de anställdas korttidssjukfrånvaro 
har minskat. Flera arbetsgivare menar att orsaken till detta var just 
att sjukförsäkringen missbrukades, det var för lätt att sjukskriva sig 
och det fick inga negativa konsekvenser för individen. Här spåras en 
enkel uppfostringspedagogik. Om man minskar de positiva för
stärkningarna och inför en straffdag (läs karensdag) kommer de för
säkrades icke önskvärda beteende att minska. De arbetsgivare som 
har liten tilltro till de anställda har heller inte anammat arbetsmil-
jölagens intentioner om att förbättra den psykosociala arbetsmiljön i 
syfte att höja arbetsmotivationen, vilket också skulle kunna skapa 
motkraft till skamgörandet. De sänkta ersättningsnivåerna och ka
rensdagen slår hårdast mot de lågavlönade - det är också där man 
kan anta att många av de monotona och fysiskt tunga arbetsupp
gifterna finns. Det är också dessa anställda som har sämst utveck
lings- och påverkansmöjligheter. För att undvika privatekonomiska 
problem har de anställda utvecklat olika strategier som att ta ut se
mester eller kompensationsledighet i samband med korttidsfrån
varo. Här har flera arbetsgivare uppgett risker med att skjuta sjuk
frånvaron på framtiden - den korta tenderar att bli längre om man 
inte lyssnar till kroppens signaler. Den höga arbetslösheten kan 
också skapa en rädsla för att förlora arbetet vid stor sjukfrånvaro. 
Den s k "sjuknärvaron" blir ett allt vanligare fenomen. På sikt kan 
kostnaderna för samhället komma att öka på grund av dessa indivi
duella strategier. 

Här följer ett försök att göra en analys av de fem arbetsgivartyperna. 
De placeras in på en karta som byggs upp av de två dimensioner 
som diskuterades i inledningen av detta avsnitt; kommunikativ för
måga samt förhållningssätt i rehabiliteringsprocessen. 

Aktiv flexibilitet som tecken på den "gode arbetsgivaren" 

I figur 7 får de teoretiska perspektiv som inledde detta avsnitt möta 
kodningen av intervjuerna. En modell med två dimensioner kon
struerades där den första dimensionen speglar vad som benämns 
kommunikativ förmåga. Denna förmåga tar sig i uttryck i hur väl 
policy, mål och strategier förankras hos personalen och därefter 
tillämpas. Den kommunikativa förmågan anges med extremerna 
traditionell respektive flexibel. 
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Den andra dimensionen speglar arbetsgivarnas mer generella för
hållningssätt i rehabiliteringsprocessen. Det beskrivs med extre-
merna aktivt respektive passivt förhållningssätt. Med aktivt förhåll
ningssätt avses en drivande inställning till det som man anser behö
ver göras och med passivt, ett mer defensivt och anpassligt förhåll
ningssätt. 

I figur 7 beskrivs Låt-gå arbetsgivarna som de mest passiva och 
Mekanot som de mest traditionella, de Rationella arbetsgivarna 
kännetecknas av såväl en hög grad av flexibilitet som av att de är 
aktiva och drivande i kampen för en god position på morgondagens 
marknad. 

Glädjande nog tycks de Rationella arbetsgivarna ha lyckats förena 
sin företagsekonomiska effektivitet med behovet av god rehabilite
ring och förebyggande insatser. Det "goda företaget" (här de Ratio
nella) är, som Antoinette Hetzler m fl uttrycker saken, framgångs
rikt för att det utvecklat en "bry sig om - kultur".153 Det inser att 
rehabiliteringsförebyggande insatser och effektiv rehabilitering är 
lönsamma verksamheter - åtminstone i ett längre perspektiv. 

FÖREHÅLLNINGSSÄTT 
I REHABILITERINGS

PROCESSEN 

Passivt Aktivt 
Flexibel 

(dR) O 

KOMMUNIKATIV O (GM) 

FÖRMÅGA41 © (L-g) 
© (Ml) 

(M) O 

Traditionell 

Figur 7. Fem arbetsgivartyper placerade i ett tvådimensionellt rum definierat av 
begreppen kommunikativ förmåga respektive förhållningssätt i rehabiliterings
processen 

Hetzler, A. m fl. a.a. 
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Hetzler m fl sammanfattar i sin utvärdering av ett stort antal arbets-
livsfondsprojekt vad som kännetecknar det framgångsrika företaget. 
Forskargruppen menar, med stöd av såväl internationell som in
hemsk forskning,154 att positivt rehabiliteringstänkande155 är nära 
korrelerat med ekonomisk framgång även om man samtidigt påpe
kar att produktivitetsaspekten "utgör ett kraftfullt villkor för hur 
djupt rehabiliteringstänkande tillåts genomsyra organisationen i de 
studerade företagen och förvaltningarna" (ibid, sid: 168). Hetzler 
m fl beskriver det "goda företaget" som ett företag som präglas av 
fyra visioner; rehabiliteringsvilja, förebyggande strategier, decentra
lisering och kommunikativ kompetens. Som en motpol beskriver 
forskarna den grå vardag som präglar alltför många företag i dagens 
Sverige; motstånd mot reformer, överdrivna produktivitetskrav, 
segmentering och enkelspårig rekryteringspolicy. I denna gruppe
ring av de fem arbetsgivartyperna står de Rationella arbetsgivarna 
upp som illustration av det "goda företaget" medan främst Låt-gå 
arbetsgivarna och Mekanot illustrerar motpolen. 

Slutsatser 

Att sammanfatta innebär ett försök att kortfattat fånga kärnan i en 
framställning och denna uppgift är inte något som exklusivt bör 
utföras av författarna till ett arbete. Inställningen är därför den att 
den punktvisa sammanfattningen som här följer endast är ett första 
steg i en fortsatt analys och tillämpning av de erfarenheter som 
kommit fram, i första hand genom dessa arbetsgivarintervjuer. I 
punktform ser slutsatserna ut som följer. De har delats in i generella 
slutsatser och sådana slutsatser som mer specifikt rör framgångsrika 
respektive mindre framgångsrika arbetsgivare samt försäkringskas
san. 

154 Bl a nämns Hammer & Champy samt Drucker som båda tecknar bilder av nytänkande 
inom näringslivet. Se: Hammer, M. Sc Champy, J. Reengineering the Corporation. HarperBusiness. 
New York, 1993, och: Drucker, P.F. Post-Capitalist Soäety. HarperBusiness. New York, 1993. 
155 PQJ. en beskrivning av rehabiliteringsprocessens historiska rötter, se: Lindqvist, R. 
Rehabilitering i ett historiskt perspektiv. I: Socialförsäkringsstämman 1995. 
Försäkringskasseförbundets förlag. Stockholm, 1995. 
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Generella 

• Arbetsgivarna har alltmer insett betydelsen av rehabilitering men 
variationen är stor när det gäller att axla det ökade arbetsgivaransva
ret. 
• I val mellan ekonomi och rehabilitering väljer arbetsgivarna eko
nomi trots att många uppger att rehabilitering är lönsamt. 
• Det utökade arbetsgivaransvaret i kombination med krav på 
effektivisering och rationalisering riskerar bidra till att vissa grupper 
slås ut från arbetsmarknaden. Tvärtemot lagstiftningens intentioner 
finns en tendens att arbetsgivare gör sig av med eller undviker re
krytera personer med kort utbildning och ohälsoproblem. 
• De sänkta ersättningsnivåerna och införande av karensdagen 
riskerar att hårdast drabba gruppen lågavlönade med små utveck
lings- och påverkansmöjligheter i arbetet genom att dessa inte sjuk
skriver sig trots att de är sjuka, vilket på sikt ofta leder till längre 
sjukfrånvaro och tenderar att skjuta upp deras sjukfrånvaro i fram
tiden. 
• Kraven på effektivitet och produktivitet har ökat även på de 
offentliga arbetsgivarna. Till skillnad från de privata har de 
offentliga mindre möjligheter till flexibilitet genom att deras 
verksamheter är direkt beroende av politiska beslutsprocesser. 
Personalens möjligheter till såväl vertikal som horisontell rörlighet 
på sin arbetsplats är av stor strukturell betydelse för en fungerande 
rehabiliteringsprocess. 
• Svårigheterna när det gäller att få äldre, lojala medarbetare att 
ställa krav och ge tidiga signaler på brister i arbetsmiljön medför en 
tröghet inför att öka kompetensen och flexibiliteten i arbetslivet. 
• Sjuktal och statistik över långtidssjukskrivningar verkar inte ha 
något entydigt samband med arbetsgivartyp. Hos vissa av våra ar
betsgivare har förbättringar i arbetsmiljö och rehabilitering lett till 
minskad långtidssjukskrivning. Hos andra beror den minskade 
sjukfrånvaron på utstötning och extremt selektiv anställningspolitik. 

Om de framgångsrika 

• Arbetsgivare som ser arbetstagarna som en resurs — som man av 
såväl humana som ekonomiska skäl har anledning att vårda - klarar 
sig bra, inte bara i rehabiliteringsprocessen, utan även företagseko
nomiskt. 
• En av nycklarna till framgång för arbetsgivarna är förmågan att 
genomföra en långt driven decentralisering av beslut och verksam
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heter, dock med bibehållande av ansvar för strategisk planering och 
verksamhetsuppfölj ning. 
• De framgångsrika arbetsgivarna ser rehabilitering som en process 
och samordnar förebyggande insatser i a rbetsmiljön med direkta re
habiliteringsinsatser för de redan sjuka. 
• De framgångsrika arbetsgivarna tenderar att se lagstiftningen på 
området, och då främst arbetsmiljölagen, som ett användbart in
strument. Man ser också försäkringskassan som en servicefunktion 
som man på bästa sätt försöker använda sig av. 
• Välfungerande arbetsgivare betonar såväl arbetsgivarens som den 
anställdes ansvar för arbetsmiljö och hälsa. 
• De framgångsrika arbetsgivarna ser positivt på framtiden och 
försöker aktivt anpassa sig till nya och svåra förhållanden. Deras hu
vudstrategi skulle kunna beskrivas som flexibilitet. 
• Det finns en tendens till att de mest aktiva och flexibla arbetsgi
varna ligger i mer befolkningstäta områden och har många an
ställda. 

Om de mi ndre framgångsrika 

• Ett drag hos de, ur rehabiliteringssynpunkt, mindre framgångs
rika arbetsgivarna, är deras svårigheter att bryta igenom det skrå-
och revirtänkande som personalen uttrycker. Dessa arbetsgivare har 
också svårt att påverka arbetstagarnas vilja att anpassa sig till nya ar
betsmiljökrav - exempelvis att acceptera arbetsrotation. 
• De mindre framgångsrika arbetsgivarna fokuserar i arbetsmiljöar
betet huvudsakligen på förbättringar i den fysiska miljön och tar li
ten hänsyn till utvecklings- och påverkansmöjligheter för de an
ställda. 
• De mindre framgångsrika arbetsgivarna har svårigheter med såväl 
delegering av ansvar som uppföljning. 
• De mindre framgångsrika arbetsgivarna är inte intresserade av att 
samverka med övriga aktörer i rehabiliteringsprocessen och flyr sin 
del av ansvaret. 
• Mindre väl fungerande arbetsgivare betonar den anställdes ansvar 
för arbetsmiljö och hälsa. De ser lagstiftningen på området som 
alltför krävande för arbetsgivaren. 
• De mindre framgångsrika arbetsgivarna uttrycker en uppgivenhet 
inför framtiden och har svårt att se rehabilitering som lönsam. De
ras strategi blir att försöka hålla problemen och ansvaret ifrån sig. 
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Läkarna 

Läkarna har ett stort ansvar och spelar en viktig roll under hela sjuk
skrivnings- och rehabiliteringsprocessen och har också en betydel
sefull uppgift genom insatser för de långtidssjukskrivna. Det känns 
därför angeläget att beskriva och analysera läkarnas bild av denna 
uppgift och deras upplevelse av sina medaktörer samt den samver
kan de deltar i. En annan strävan är att kartlägga läkarnas kunskaper 
om och erfarenhet av arbete med sjukskrivning och rehabilitering. 

Datainsamlingen grundar sig på tematiserade frågeställningar som 
sammantagna syftar till att ge en helhetsbild av läkarnas attityder, 
beteende - och handlingsmönster. Aktuella teman i undersökningen 
har varit läkarens attityder till rehabiliteringsprocessen med före
byggande åtgärder, sjukskrivning och rehabilitering, läkarens arbete 
med dessa frågor, patientinflytande, mötet med patienten och atti
tyder till samhället och socialförsäkringen. 

Genomförande 

Datainsamlingen grundar sig som nämnts på intervjuer med 14 lä
kare i Västerbottens län. Sammanlagt intervjuades sex distriktslä
kare, två företagsläkare och en privatläkare (med allmänläkarkom-
petens) inom öppenvården. Två internmedicinare, två ortopeder 
och en psykiatriker representerade sjukhusvården. Tio män och fyra 
kvinnor ingick i studien. Alla intervjuade kvinnor arbetade inom 
öppenvården. 

Kvinnorna var 42-49 år, med en genomsnittlig ålder av 45 år. Deras 
erfarenhet av läkaryrket varierade mellan 12 och 18 år med 15 år i 
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genomsnitt. Samtliga intervjuade inom sjukhusvården var män i ål
dern 45-52 år, De hade 8-25 års erfarenhet som läkare med ett ge
nomsnitt på 19 år. De intervjuade manliga läkarna i öppenvården 
var 47-59 år med en erfarenhet av läkaryrket under 8-22 år. De 
hade i genomsnitt arbetat i 15 år. 

Urvalet styrdes av erfarenheter från tidigare sjukskrivningsstudier i 
länet som visat att de läkare som sjukskriver mest är distriktsläkare, 
företagsläkare, och läkare vid klinikerna för ortopedi, medicin och 
psykiatri. En person med god personkännedom om läkarkollegorna 
anlitades för att få ett urval som uppfyllde de sökta kriterierna. 

Intervjuerna genomfördes hösten 1996 av projektmedarbetarna 
Britt-Inger Hedman och Ingegerd Lundqvist, projektledare Curt 
Edlund och vetenskaplige handledaren Lars Dahlgren. De nämnda 
skrev också 1998 en underlagsrapport med titeln "Läkarnas arbete 
med sjukskrivning och rehabilitering".156 Kapitlet bygger till stora 
delar på det som kom fram i rapporten. De flesta intervjuerna gjor
des av projektmedarbetarna men samtliga genomförde minst en in
tervju vardera. Längden på intervjuerna var 1-2Vi timmar. De ban
dades och skrevs ut ordagrant. Även kroppsspråk registrerades. In
tervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade med givna teman, 
men inom dessa teman var ordet fritt. Intervjuarna informerade de 
intervjuade läkarna om att studien genomfördes i samarbete med 
försäkringskassan i Västerbotten, Umeå universitet och Norrlands 
universitetssjukhus. De intervjuade läkarna var intresserade och po
sitiva till att medverka. 

Designen kan beskrivas som flexibel ("emergent")157 i den me
ningen att erfarenhet lades till erfarenhet under datainsamlingens 
gång. Ternana behölls visserligen intakta, men följdfrågor utveckla
des allt efterhand som analysarbetet fortskred. Intervjuerna genom
fördes enligt den modell som tillämpades i övriga intervjuer med 
hjälp av Grounded Theory. Gången i analysen var att projektgrup
pen individuellt genomförde en s k öppen kodning av de utskrivna 
intervjuerna, varefter materialet diskuterades igenom kollektivt. 
Förslag till följdfrågor och teorianknytning diskuterades. Alla inter
vjuade läkare erbjöds att läsa de utskrivna intervjuerna för eventu
ella korrigeringar av intervjusvaren, en möjlighet som dock bara ett 
fåtal använde sig av. 

156 Edlund C, Hedman B-I, Lundqvist I, Dahlgren L. Läkarnas arbete med sjukskrivning och 
rehabilitering. Intervjuer med 14 läkare i Västerbotten. Försäkringskassan i Västerbotten & 
Institutionen för epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, 1998. 
157 Lincoln, Y. & Guba, E. Naturalistic Inquiry. SAGE Publications. London, 1985. 
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Läkarna och förhandlingsmodellen 

Processerna vid sjukskrivning och rehabilitering sker inte isolerat 
utan det är oftast nödvändigt med många aktörer som samverkar, 
gemensamt förhandlar, för att nå en god lösning. Vid diskussioner 
om det är möjligt för den sjuke att återgå till någon form av arbete 
eller ej är det många gånger fråga om komplicerade och svårbe
dömda behov. 

Här har läkarna en speciell situation och deras "värld" skiljer sig 
från andras genom deras starka profession.158 Läkarna kan hävda att 
deras verksamhet grundar sig på "vetenskap och beprövad erfaren
het" vilket väger tungt i samspelet med de andra aktörerna. Även 
om försäkringskassan beslutar om sjukpenning har läkarnas upp
fattning om sjukdom och arbetsförmåga en avgörande betydelse vid 
dessa beslut. Läkarna ska ju tjäna som experter på att sätta diagnos 
på medicinska besvär, ge förslag på behandling och bedöma arbets
förmåga. 

Läkaren förutsätts kunna skapa en förtroendefull relation med pati
enten och även ge hjälp och stöd159 samtidigt som den sjuke förvän
tas samarbeta med läkaren för att bli frisk. I mötet med patienten 
ska läkaren vara professionell och kunna vara både engagerad och 
hålla distans.160 Människor har allt större anspråk på vården och 
individernas subjektiva upplevelser av (o)hälsa får allt större bety
delse. Det leder till att patienter allt oftare vill ha inflytande på vad 
ett läkarbesök ska resultera i. 

Diagnosen är första fasen i sjukskrivningen och den bestämmer i 
stor utsträckning hur rehabiliteringsprocessen senare ska te sig. Den 
kan ses som ett första stadium av förhandlingar mellan främst pati
ent och läkare men där också försäkringskassa och arbetsgivare blir 
delaktiga. Läkarna blir "grindvakter" genom sin ensamrätt på att 
sjukskriva. De ska kunna bedöma patienternas arbetsförmåga och 

158 Ernest Greenwood tillhör en av de som försökt sig på att beskriva kännetecknen på en 
profession, bland annat i (1965) Attributes of a Profession, I Zald, Mayer N (ed) Social welfare 
Institutions. A Socialogical Reader, New York: John Wiley & Sons. Han nämner där att 
professionella yrkesgrupper karakteriseras av att deras verksamhet grundar sig på ett yrkes- och 
kunskapsmonopol, teoretisk och teknisk kunskap som är förankrad i vetenskaplig teori och 
som uppnåtts genom lång utbildning. Andra kännetecken är stor självständighet och 
självreglering och att det finns en professionell kultur med informella normer om etik och 
etikett. 
159 Parsons, T (1965) "Illness and the Role of the Physician. A Sociological Pespective". 
American Journal of Orthopsychiatry 21, 455-457. 
160 Lief H & Fox R (1963) "Training for 'Detached Concern' in Medical Stidents" I Lief, H, 
Lief, V & Lief, N (red) The psychological Basis of Medical Practice. London: Harper and Row. 
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om de kan återgå till arbetet eller inte. Det kan vara svårt genom att 
det förutsätter att läkaren kan relatera sjukdomen och arbetsförmå
gan till den sjukes normala sysselsättning (eller hela arbetsmarkna
den för arbetslösa). Läkaren måste därför ha kunskaper om patien
tens arbetsuppgifter och kunna bedöma hans förmåga att klara dessa 
utifrån de besvär den sjuke har. Det innebär att läkaren behöver 
omfattande arbetsmedicinska kunskaper om olika arbetsvillkor och 
de krav som finns fysiskt och psykiskt för att kunna arbeta inom 
olika yrken. I realiteten brister det många gånger i läkarnas kunskap 
om arbetsmarknadens krav. 

Samtidigt är läkaren tränad i att selektivt lyssna till patienten för att 
enligt differentialdiagnostisk modell kunna komma fram till en dia
gnos.161 Det är inte givet att patienten är fullständig i sin berättelse, 
han kan t ex förneka vissa besvär. Läkaren kan vara tveksam om 
diagnosen och remittera vidare. Ibland kanske patienten insisterar 
på en viss behandling eller röntgen trots att läkaren menar att det 
inte ger något. Det kan då krävas mycket kunskap och erfarenhet 
från läkaren för att stå emot patientens begäran. Ibland kan det 
också stupa på tidsbrist - det tar ju längre tid att gå emot patientens 
vilja än att hålla med. Även om läkaren kommer fram till att pati
enten borde kunna arbeta trots de besvär han har, kan det vara svårt 
att låta bli att sjukskriva om det inte finns något annat bra alterna
tiv. 

Läkarens arbete med sjukskrivning och rehabilitering sker inte isole
rat utan under vissa villkor och samspelet med andra aktörer blir allt 
viktigare. Läkarna måste ta hänsyn till myndigheternas krav, soci
alförsäkringslagstiftningen och arbetsgivarna i sitt arbete med sjuk
skrivning/rehabilitering. Speciellt rehabilitering är ett område där 
samverkan oftast är nödvändig för att hitta lösningar. Vikten av 
samarbete med arbetsgivare har bland annat framförts i Allmänna 
råd för sjukskrivning.162 Försäkringskassans handläggare och försäk
ringsläkare kan ställa krav på preciserade diagnoser och på att be
handlingsplaner är motiverade. Inte minst när det gäller arbetslösa 
kan ett lagarbete mellan t ex vårdcentral, försäkringskassa och ar
betsförmedling ge möjliga öppningar. 

161 Hamberg, K (1998) Begränsade möjligheter — Anpassade strategier. En studie i primärvården 
av kvinnor med värk. Umeå: Umeå University Medical Dissertations. New Series No 551. 
162 Socialstyrelsens allmänna råd för sjukskrivning, SOSFS 1992:16 (Socialstyrelsens författ
ningssamling) . 
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I dessa ärenden är förhandlingsmodellen applicerbar, något som 
Lindqvist163 beskriver på följande sätt: 

Att förhandlingsmodellen lämpar sig väl för att förstå hur vården 
fungerar framgår av exempel där klienter beskriver situationen 
som myndigheternas upprepade erbjudanden om aktiviteter som 
klienterna uppfattar som omöjliga på grund av deras sjukdom 
eller handikapp. " 

Resultat 

Rollen 

Rollbegreppet har relevans för läkaryrket på två, till viss del, 
motstridiga sätt. Läkaren förväntas både spela en roll och ta en roll. 
När läkaren spelar sin roll innebär det att hon visar upp sig som ex
pert. Hon försöker uppfylla de förväntningar folk har på henne i sin 
egenskap av läkare. Hennes beteende färgas av detta när hon försö
ker tillämpa den läkarvetenskap som hon förvärvat i sin utbildning 
och finslipat i sin praktik. Att spela en roll förutsätter också en 
motpart och läkarens motpart är patienten. Det är patienten som 
skall läkas och det är denna grundläggande uppgift som förväntas av 
läkaren. Patienten spelar emellertid också en roll, rollen som patient 
och läkaren har också förväntningar på hur en patient bör bete 
sig.164 När läkaren i stället tar en roll handlar det om hennes eller 
hans förmåga att sätta sig in i patientens situation. Det handlar om 
förmåga till empati och inkännande. Här vitaliseras helt andra sidor 
hos läkaren, sidor som snarare har med personlighetsegenskaper än 
med yrkesroll att göra.165 

Denna dubbelhet innebär ofta konflikter som just handlar om att 
spela och ta en roll. Detta berör i grunden samspelet mellan roll och 
personlighet men också samspelets formella respektive medmänsk

163 Lindqvist, R (red) Medikalisering, professionalisering och hälsa. Ett sociologiskt perspektiv, 
Studentlitteratur, Lund, 1997 p 29. 
l6^ Det här sättet att utnyttja rollbegreppet är framför allt vanligt inom 
strukturfunktionalismen. Se t ex: Merton, R. Social Theory and Social Structure. Free Press. 
New York, 1968 
165 Detta senare sätt att betrakta roll används framför allt inom den symboliska 
interaktionismen. Se t ex: Mead, G. H. Mind, Self and Society fr om the Standpoint of a Social 
Behaviourist. University of Chicago Press. Chicago, 1934. 
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liga aspekt. Samspelet mellan dessa båda perspektiv står i centrum i 
detta kapitel där professionalism och empati diskuteras. 

SCB:s studie "Negativ stress i arbetslivet"166 1997 visar att läkarna 
är en speciellt utsatt yrkesgrupp särskilt när det gäller krav i arbetet. 
De är ofta tvungna att dra in på luncher, jobba över mm. En stor 
andel är också så stressade att de inte hinner tänka på annat än ar
betet. Nästan 80 procent av kvinnorna och 75 procent av männen 
upplever att de har för mycket att göra. Läkarna upplever dessutom 
att de har små möjligheter att bestämma när olika arbetsuppgifter 
ska utföras eller bestämma sin arbetstakt. De upplever också ofta att 
de inte får stöd i arbetet av sina chefer när arbetet känns besvärligt. 
Det visar sig finnas ett samband mellan dessa upplevda bekymmer 
och att ha sömnsvårigheter, känna olust inför att gå på jobbet och 
uppleva att arbetet är psykiskt påfrestande. 

En nära relaterad fråga som tas upp och belyses i detta kapitel rör lä
karnas förhållningssätt i rehabiliteringsprocessen. Försöker man ak
tivt påverka patientens möjligheter att lyckas med sin rehabilitering 
tillbaka till yrkeslivet eller nöjer man sig med att försöka anpassa 
behandlingen till de förväntningar patienten uttrycker? Aktuell 
forskning visar bland annat att sjukskrivning framför allt är patient
styrd (Englund 1997).167 I diskussionsdelen analyseras dessa attity
der i termer av anpassning och omgestaltning. 

I den öppna kodningen av de utskrivna intervjuerna framträder en 
mycket tydlig bild av ambivalens och rollkonflikter. Den professio
nella hållning som förväntas av läkaren kräver tribut och många av 
förväntningarna är svåra att förena. Ett försök att beskriva denna 
professionella hållning har genomförts av Ulla Holm.168 Hon beto
nar kraven på kunskap och empati sida vid sida och ser som förut
sättningar den inre förmågan till självkännedom och det yttre kravet 
på att agera på ett sådant sätt att det gagnar den hjälpsökande. Få 
torde mer principiellt ifrågasätta den kunskapsmässiga delen av ut
bildningen till läkare, medan däremot utbildningssystemet öppnar 
sig för kritik när det gäller förmågan att lära ut empati. 

Även om man som Holm mycket väl kan måla upp en bild över hur 
läkarens professionella hållning bör se ut är det också mycket lätt att 

166 Statistiska Centralbyrån. Negativ stress i arbetslivet- de mest utsatta yrkena Information om 
utbildning och arbetsmarknad 1997:1. Stockholm, 1997 
167 Englund L, Sick-Listing - Attitudes and Doctors' Practice. Department of Public Health and 
Caring Sciences, Uppsala University, 2000. 
168 Holm, U. .Empati - att förstå andra människors känslor. Natur och Kultur. Malmö, 1987 
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konstatera att det här finns ett tydligt glapp mellan ideal och verk
lighet. Ju mer specialiserad professionen är, desto mer nedtonas kra
vet på självkännedom och empati. Undantaget skulle vara psykiat
rin. En annan skiljelinje markeras mellan kvinnliga och manliga lä
kare, där i all synnerhet de senare ser kvinnliga kollegor som mer 
empatiskt lagda vilket bedöms vara på gott och ont. Den bild som 
tämligen genomgående tonar fram är att den professionella håll
ningen handlar om val och prioriteringar, men att det varierar när 
det gäller graden av ambivalens i dessa val. Ett sådant basalt val fö
religger mellan ett naturvetenskapligt förhållningssätt och ett mer 
praktikanpassat. Björg Fossetöl menar här att det naturvetenskap
liga idealet ofta upplevs ligga frustrerande långt ifrån den motsägel-
sefyllda praktiken. Jag återkommer till andemeningen i detta i den 
avslutande diskussionsdelen av detta kapitel.169 

Kraven på läkaren, inte minst i samband med sjukskrivningar och 
rehabilitering är komplexa och flera olika medspelare formulerar 
dem. Det gäller naturligtvis patienterna, men också försäkringskassa 
och arbetsgivare, samt de abstrakta system som omger dem; den 
medicinska vetenskapen och hälso- och sjukvårdssystemet. I nära 
nog samtliga intervjuer betonas att yrkeskraven ökat och att egen-
kontrollen blivit svårare att upprätthålla:170 Vi är stressade, vi räcker 
inte till och med nedskärningar far vi bara mer jobb, sjukare patienter 
som kräver eftertanke. Den ekonomiska åtstramningen med åtföl
jande krav på ökad effektivitet har framför allt minskat den tid man 
har till sitt förfogande för direkta patientkontakter. Detta har med
fört flera oönskade förhållanden. Det blir allt svårare att hinna med 
att arbeta såväl förebyggande som med annan rehabilitering än den 
rent medicinska. Man får också svårare att hinna med den samver
kan med sina medaktörer som man upplever vara både effektiv och 
nödvändig. Endast några går dock så långt som till att hävda att de 
ökade yrkeskraven medfört skadlig stress eller utbrändhet. Denna 
utveckling har medfört ökad osäkerhet och en viss ambivalens och 
ökad kluvenhet när det gäller hur man skall prioritera. Flera betonar 
också arbetets ensamhet. Man har svårt att få kollegialt stöd när 
man har problem. Yrket har inte den traditionen och för närvarande 
är det svårare än vanligt att hinna med denna typ av kontakter trots 
att man allt oftare upplever behovet. Ett par citat får illustrera detta: 

169 Fossetöl, B. Hva er profesjonell handling i socialt arbeid? Nordisk Socialt Arbeid. 1997:4 
170 Just denna kombination av höga krav och låg kontroll beskrivs som bekant generera 
sjukdomsframkallande stress. Se: Karasek, R. & Theorell, T. Healthy Work. Basic Books. New 
York, 1990 
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Man utvecklar ju naturligtvis en egen variant på något sätt. Man 
jobbar ju väldigt ensam. Man sitter ju aldrig tillsammans med 
någon annan doktor när man gör sånt här...y så alla bedömningar 
blir ju i enrum. Patienten är ju med, men professionellt. Där tror 
jag man skulle må bra av att diskutera sånt kollegialt lite mer... 

Men sen när dom kommer, när dom har roterat i det här systemet 
ett visst antal månader, ett halvår> då känner jag att man blir 
ensam som doktor. Man kör inte dom ett varv till va. Utan man 
hamnar i nåt sorts stadium där vi för väl se ve m som agerar nu. 
För ska jag vara ärlig och. jag menar, jag behöver inte ens vara 
anonym för och säga det, det här är sant alltså. När en patient 
kommer där efter sex - sju månader och har jobbat sig igenom det 
här men det har inte hänt nånting och bara är uppgiven då fun
gerar man väl som hälften läkare, hälften präst ibland. Och då är 
man ensam. 

På det här området råder stora skillnader mellan primärvårdsläkarna 
och sjukhusläkarna. Sistnämnda läkargrupp har lättare att handskas 
med sin situation eftersom man inte upplever behovet att visa upp 
en helhetssyn, verka aktivt för allmän rehabilitering, arbeta förebyg
gande, etc. Man ser kroppen som sitt kompetensområde och kon
centrerar sig på det sjuka framför det friska. Kraven på empati och 
ömsesidig dialog upplevs heller inte lika trängande som hos primär
vårdsläkarna. I relation till patienterna anser man sig ha absolut 
tolkningsföreträde och menar att det är detta som förväntas av dem 
från patienternas sida. Även om de håller med om att individens 
eget beteende till viss del styr sjukskrivningsmönstret så ser de ändå 
sjukskrivningar som en renodlat medicinsk fråga för läkaren att ta 
ansvar för.171 

I tabell 5 redovisas de kategorier som den gemensamma kodningen 
av intervjuerna genererade. Kategorierna anges som motsatspar. I 
tabellen har de koder kursiverats som mer frekvent eller med stor 
tyngd framträder i materialet. Observera att klassificeringen av kod
orden som positiva och negativa är något godtycklig. Perspektivet 
här är främst generalistens (allmänläkarens). När det gäller motsats
paret närhet kontra distans är båda, som kommer att framgå, sna
rast positivt laddade. 

171 För en diskussion kring detta, se t ex: Sanne, H., Larsson, S., Lewin, T. & Sannefors, I.I: 
Svensk Medicin, nr: 13. Svenska Läkarförbundet och Spri. Stockholm, 1989. 
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Tabell 5. Kodord och kategorier som genererats ur de utskrivna intervjuerna 
med läkarna. 

Positiva kodord Negativa kodord Kategorier 

"Resenären " "Grävaren " Förändringsinriktad 
Aktiv Passiv Förändringsinriktad 
Tillit Sårbarhet Förändringsinriktad 
Ser Blind Förändringsinriktad 
Ambivalens Tolkningsföreträde Förändringsinriktad 
Generalist Specialist Helhetssyn 
Klientanpassad Sj ukdomsfokuserad Helhetssyn 
Samverkan Asocialitet Helhetssyn 
Lyhörd Stänger av Empati 
Dialog Envägssamtal Empati 
Förhandling Sanning Empati 
Engagerad Utbränd Empati 
Närhet Distans Empati 
Fri Styrd Makt 
Ansvar Flykt Makt 

Som framgår av tabellen ovan är kodorden fördelade på fyra katego
rier. Den första kategorin handlar om förändringsinriktning. En 
viktig skiljelinje när det gäller denna kategori är inställningen till 
huruvida kroppen i sig hyser svaren på sina gåtor (här sjukdomar) 
eller om svaren finns att söka i individens omgivning eller rentav 
själsliv. Grävaren ÇThe miner') symboliserar den förstnämnda in
ställningen och resenären ("the traveller ') den senare. Metaforerna 
är hämtade från Steinar Kvale, som skriver: "/ metaforen "grävaren " 
är kunskapen begravd... Alternativet Kresenären " betyder... en resenär 
på en resa som måste fi bli berättad...172 

Förändringsinriktning handlar också om att aktivt och tillsammans 
med klienten söka lösningar på dennes problem. Det handlar om 
tillit, om att skapa det förtroende i mötet som är nödvändigt för att 
åstadkomma en förändring till det bättre, t ex via rehabilitering. 
Förändringsinriktning handlar också om att se patienten och till
sammans med denne arbeta sig fram till en omgestaltning, acceptera 
sin ambivalens i stället för att framhärda i sitt tolkningsföreträde. I 
diskussionsdelen i detta kapitel diskuteras denna kategori, bland 
annat med hjälp av Stefan Moréns begreppspar; "anpass
ning/ omgestaltning".173 

172 Kvale, a a "In the 'miner metaphor', knowledge is understood as buried... The alternative 
'traveller metaphor' understands ...a traveler on a journey that leads to a tale to be told..." (s 3-4) 
173 Morén S. Förändringens gestalt. Om villkoren för mänskligt bistånd. Publica. Stockholm, 
1992. Morén, S. Att utvärdera socialt arbete. Publica. Stockholm, 1996. 
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Den andra kategorin är helhetssyn. När det gäller denna kategori är 
skillnaderna betydande mellan allmänläkare/företagsläkare och öv
riga läkare. De förra betraktas per definition som generalister och de 
beskriver sig själva som också intresserade av det friska hos männi
skan. De upplever sig inte som sjukdomsfokuserade utan snarare som 
patient anpassade. De försöker se patienten i sin hela gestalt och i sitt 
sociala sammanhang. Helhetssynen rör dock inte bara hållningen 
till patienten utan handlar också om lusten och ambitionen att sam
verka med andra aktörer, exempelvis i rehabiliteringsprocessen. De 
försöker vidga och menar att de tillsammans måste våga möta den 
försäkrade och dennes behov samt göra det på ett samordnat sätt. 
Strävan bör vara att utgöra en viktig kugge i ett nätverk av resurser 
kring patienten. I den avslutande diskussionsdelen i detta kapitel 
diskuteras denna kategori med hjälp av Michel Foucaults begrepps
apparat.174 

Den tredje kategorin är empati. Här handlar det om att våga och 
kunna ta den andres (patientens) roll, att vara lyhörd och försöka 
föra en dialog med patienten. Man försöker se samspelet med pati
enten som en gemensam angelägenhet, där de steg för steg försöker 
närma sig en gemensam syn på vad problemen består i och hur man 
skall handskas med dem. Det här perspektivet utmanar synen på lä
karen som en som sitter inne med den slutgiltiga och objektiva san
ningen. Snarare ser man arbetet med patienten som en slags för
handling där vad som är rätt och fel är relativt och beroende av sitt 
sammanhang. Förmågan till empati är också klart relaterad till enga
gemang och framhålls av några som en motverkande kraft till ut-
brändhet. Slutligen handlar empati också om förmågan att kunna 
kombinera ett nödvändigt närmande till patienten utan att för den 
skull misslyckas i att distansera sig. Denna distansering har, vid si
dan av den praktiska nödvändigheten i att avbryta en kontakt som 
inte längre är motiverad, att göra med att det specifika fallet måste 
bedömas med hjälp av generell medicinsk kunskap. Distansering 
innebär också att erfarenheter från det enskilda fallet adderas till 
den samlade medicinska erfarenheten. I den avslutande diskussio
nen i detta kapitel diskuteras denna kategori med hjälp av Johan 
Asplunds analys av begreppen "social responsivi tet" (socialt sam
spel) och utbrändhet",175 samt Anthony Giddens begrepp 

174 Foucault, M. Diskursens ordning. Brutus Östlings bokförlag. Stockholm, 1993. Se också: 
Daudi, P. The discourse of power or the power of discourse. In: Journal of World Policy. No:2, 
1983. 
175 Asplund, J. Det sociala livets elementära former. Bokförlaget Korpen. Göteborg, 1987. 
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"tillgångspunkt" (mötesplats) och "åtaganden med ansikte"176 (rela
tion ansikte mot ansikte). 

Den sista kategorin speglar makt. Flera intervjupersoner uttryckte 
känslor av att vara snärjda i byråkrati med dåliga möjligheter till 
egenkontroll. De kände sig allt mer styrda i sitt arbete. Andra 
poängterade risken för att på grund av arbetssituationen acceptera 
"Svarte Petter"-syndromet, dvs tendensen att fly sitt ansvar och 
överlåta på andra aktörer eller patienten själv att ta tag i problemen. 
Samtidigt påpekade många läkarrollens suveränitet när det gällde 
tolkningsföreträde. Några menade också att handläggarna vid för
säkringskassan, för att bli jämbördiga aktörer i rehabiliteringspro
cessen, borde tillägna sig mer av medicinsk kunskap, speciellt om 
diagnoser. De fyra kategorierna förändringsinriktning, helhetssyn, 
empati och makt speglar sammantagna den ambivalens som kän
netecknar den professionella yrkesrollen som läkare. De kan beskri
vas som kommunicerande kärl där en satsning på helhetssyn och 
empati riskerar att minska läkarens legitimitet och makt. Ett sätt att 
reducera dessa problem finns redan. När relationen mellan allmän
läkaren och specialistläkaren på sjukhuset fungerar bra kan man i 
samverkan lösa upp en hel del av de rollkonflikter som här beskri
vits. Läkarna kompletterar då varandra och samma modell kan 
också fungera i ett vidare sammanhang - i samspel med försäkrings
kassa, arbetsgivare, rehabiliteringsaktörer m fl. 

Attityder 

I detta avsnitt redovisas en del av de intervjuade läkarnas syn, tankar 
och funderingar på sjukskrivning, rehabilitering och förebyggande 
åtgärder. 

Intervjuerna visar att alla läkarna känner till att rätten till sjukpen
ning grundar sig på sjukdom som leder till nedsättning av arbets
förmågan. Hur de sedan följer detta är en senare fråga. Det kanske 
inte heller alla gånger är så lätt även om kunskapen finns, som en 
läkare uttrycker det "dom enkla fallen dom är lätta, det är ju dom 
svåra som är svåra Flera läkare säger också att det bland annat på 
grund av tidsbrist kan bli slentriansjukskrivningar. Vid underbe
manning på läkarsidan hinner de inte penetrera tillräckligt men 
sjukskriver ändå. Ett citat som belyser detta: 

176 Giddens, A. Modernitetens följder. Studentlitteratur. Lund, 1996. 
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Som du vet tar vi ställning till vilket arbete, vilka arbetsuppgifter 
som patienten inte kan sköta på grund av sin sjukdom. 

... men är du jättejäktad och där kommer den där människan 
igen och himmel jag tar två veckor till så är jag kvitt problemet. 

När det gäller arbetslösa patienter tycker de flesta läkarna att det är 
svårare att ta ställning till behov av sjukskrivning för dessa än för de 
som har arbete. Flera läkare tycker att de saknar kunskap för att 
kunna bedöma dessa ärenden. De anser att det är svårare att veta till 
vilket arbete de ska relatera besvären. Några vill inte sjukskriva för
rän patienten blivit erbjuden ett arbete och utifrån detta kan ta 
ställning till eventuellt behov av sjukskrivning: 

... det blir lite mera komplicerat med sjukskrivning om personen 
är arbetslös... 

Om man är arbetslös brukar jag ofta råda patienten att om dom 
blir erbjudna arbete som dom känner är olämpligt så jar dom 
kontakta mig för sjukskrivningy i stället för att jag automatiskt 
sjukskriver. 

Två vanliga kodord i intervjuerna är patienttillit och lyhördhet. De 
flesta säger att patientens egen uppfattning/syn på behov av sjuk
skrivning är vägledande när de ska ta ställning till sjukskrivning eller 
inte. En allmän uppfattning bland läkarna är att patienternas in
ställning och motivation till sjukskrivning har förändrats. Motiven 
till att inte vilja bli sjukskriven är bland annat följande: ekonomiska 
skäl (det kostar för mycket att vara sjuk), man är rädd att förlora sitt 
arbete och man anser sig oumbärlig på arbetet. Många läkare tycks 
mena att detta har lett till en underdimensionering av sjukskrivning 
snarare än en överdimensionering då patienterna inte vill bli sjuk
skrivna: 

... till att börja med så tror jag på vad patienten säger, det är dom 
som vet hur ont dom har och det är dom som vet vilket jobb dom 
har y för det finns en massa jobb som jag egentligen inte riktigt vet 
vad dom innebär. 

... och där tyckte jag att hon skulle vara sjukskriven för att 
stämma i bäcken, men hon ansåg sig inte ha ekonomiska möjlig
heter att vara det. Och där står vi nu,, så n u har hon fött medicin 
- få se hur det går. 

- 130-



Kapitel III - Läkarna 

Förlängningar av sjukskrivningar per telefon är mycket vanligt visar 
intervjuerna. Anledningen till detta kan bland annat vara tidsbrist 
hos läkaren, en undersökning antas inte ge mera än ett telefonsam
tal, eller väntan på specialistundersökning: 

det är nån utredning på gång eller så o ch då är det ju lättare 
att sjukskriva per telefon... att man gärna vill fixa saker per tele-
fon. 

De flesta läkare är positiva till deltidssjukskrivning. Genom deltids
sjukskrivning behåller patienten kontakten med arbetsplatsen vilket 
oftast leder till tidigare återgång i arbete: 

... jag tror att det är bra med deltidssjukskrivningary för fördelen 
är ju att man har kvar patienten i... kontakt med arbetsplatsen... 

Ett annat vanligt kodord är eftertanke. De nya intygen upplevs av de 
flesta som alltför omfattande i förhållande till de gamla och de tar 
tid att fylla i. Flera läkare har dock sagt att de var väldigt negativa 
och missnöjda just när intygen kom men att de idag är nöjdare med 
dem. De nya blanketterna tvingar läkaren och patienten att tänka 
efter på ett helt annat sätt än de gamla. Just denna eftertanke hos 
båda parter kan vara nyttig och positiv. Några läkare har också tyd
ligt framfört faror som de sett med sjukskrivning: det är klart att det 
finns en baksida av det här, det blir en vana det där, bekvämt. De nya 
blanketterna kanske slipper utsätta patienter för denna fara som lätt 
kunde förekomma tidigare, nämligen: 

Det var ju mycket enklare att sjukskriva förr när jag började 
jobba. Då var det dom där blanketterna småy små blanketter, sex 
förlängningar tror jag det vary skriva en halv eller en hel och så 
skrev man en oläslig namnteckning och en stämpel. 

... men jag höll på att bli vansinnig på den förra varianten 
(9510) av intyg Men dom intyg vi har nu tycker jag är ganska 
relevanta... och att jag ska komma med ett särskilt utlåtande efier 
fyra veckor det blir en liten varnings klo eka för mig själv också. 

Tidigare forskning (bland annat Karlsryd) har visat att det anges en 
annan diagnos än den riktiga i vissa fall. Principiellt anser nästan 
alla att det inte är rätt att utesluta en diagnos eller att skriva en an
nan än den verkliga (vid t ex missbruk eller psykiska besvär) men att 
det kan försvaras i enstaka fall. Läkaren vill först etablera en kontakt 
med patienten innan dessa problemdiagnoser aktualiseras. Risken är 
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annars att patienten byter läkare och det är inte till fördel för någon 
av parterna. 

Intervjuerna visar att läkare i primärvården har en annan helhetssyn 
på patienterna än sjukhusläkarna: 

... men sen så tycker jag att det finns patienter som helt enkelt är 
överlastade, överbelastade av många olika skäl och så söker dom 
här för någonting som har blivit droppen... det kan ha varit fa
miljeproblem, problem på jobbet, problem i familjen, allt möjligt 
har hopat sig och då tycker jag ibland att dom behöver vila ett tag 
från alltihopa, oftast så är det kvinnor det rör sig om. 

Sjukhusläkarna ser nästan uteslutande på den speciella ska
dan/sjukdomen som vederbörande är specialist på. Som en av sjuk
husläkarna uttrycker sig: ... Vi har inte det här helhetsgreppet riktigt... 
utan vi är smalare. 

Läkarnas syn på rehabilitering är i regel vidare än försäkringskassans 
som är "åter i arbete". För läkarna är det i första hand att återfå 
funktionsförmågan så att man får en bättre livskvalitet som gäller. 
En läkare uttrycker det så här: 

Jag brukar tala om tre faser i rehabilitering, medicinsk rehabilite
ring, möjligen social rehabilitering och yrkesrehabilitering. 

En lyckad rehabilitering kan för flera av de intervjuade läkarna vara 
att en person beviljas pension: sen vet jag ju att hon har fatt pension... 
en kollegas förtjänst. I det fallet kan man ju undra hur mycket den 
läkaren känner till om socialförsäkringssystemet, vem som beviljar 
pension till exempel. Några läkare anser att försäkringskassan kan 
driva en människa in absurdum med dess krav på rehabilitering till 
varje pris. De anser att försäkringskassan måste acceptera att vissa 
personer inte kan rehabiliteras åter till ett arbete. De menar att om 
man i ett relativt tidigt skede märker att personen förutom sina be
svär inte är motiverad finns det ingen anledning att fortsätta reha
biliteringsförsöken då dessa ändå inte kommer att leda till något 
annat än förtidspension/sjukbidrag. Läkare anser därför att det är 
mer relevant att satsa tid och pengar på dem som är motiverade: 

... men ibland kan ju en lyckad rehabilitering faktiskt vara att 
man kommer fram till ett sjukbidrag eller en sjukpension är det 
som är bäst... det kan faktiskt vara en lyckad rehabilitering för 
mig. För många mår ju väldigt dåligt av att vara ifrågasatta på 
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något sätt, ingen riktigt tror dom och dom är otroliga vårdkonsu
menter men när man på något sätt kommer till ett beslut så blir 
det lugn och ro. 

Ett vanligt kodord bland distriktsläkare är samarbete och deras syn 
på försäkringskassan och samarbete med andra aktörer är i regel po
sitiv och ses som nödvändig. De tycker att det är bra att försäk
ringskassan blivit aktivare. Flera läkare har uppfattningen att reha
biliteringen ska skötas på lokal nivå. De menar att de patienter som 
remitterats till t ex Tranås eller Åre för funktionsbedömning inte 
tillförts något nytt. Samarbete mellan olika aktörer i s k miniträffar 
(mellan till exempel läkare och försäkringskassan, i vissa fall deltar 
även arbetsgivare och socialtjänst) kan ge lika mycket. Någon ifråga
sätter om de i framtiden kommer att ha tid och möjlighet att ägna 
sig åt rehabilitering med tanke på att: det blir lite pinnar i statistiken. 
En annan syn är att det kan kännas meningslöst att lägga ner en 
fruktansvärd massa pengar och jobb för att rehabilitera till arbets
löshet: 

De flesta läkarna anser att de behandlar kvinnliga och manliga pati
enter lika men några anser att det är svårare att rehabilitera kvinn
liga patienter. De har ofta lite mer multipla diagnoser samt: allt det 
här andra som dom sliter med som en läkare uttrycker det. 

Intervjuerna visar också att sjukhusläkarna i regel inte anser sig ha 
något behov av samarbete med försäkringskassan eller arbetsgivaren. 
När det gäller rehabilitering hänvisar de patienterna till företagshäl
sovården eller till distriktsläkare: 

Jag försöker då ofia att fa företagshälsovården inkopplad\ om det 
finns en sådan, för arbetsträningy därför att jag vet ju så l ite om 
hur det är det där jobbet... 

En läkare påpekar att de under utbildningen får lära sig att se det 
sjuka hos en patient men att hon med åren har förstått värdet av att: 
titta på den friska delen, uppmuntra den. 

Intervjuargruppen ställde ingen direkt fråga om läkarnas förebyg
gande arbete, däremot om hur de förebygger långtidssjukskriv
ningar. Någon menar att det inte går att undvika långtidssjukskriv
ningar, men de vanligaste svaren var: Ta korta sjukskrivningsperio
der och täta återbesök. Använd deltidssjukskrivning i stället för hel
tidssjukskrivning när en sådan inte är absolut nödvändig. Undvik 
passiv sjukskrivning, med vilket de menar sjukskrivning utan annan 
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åtgärd som t ex sjukgymnastik, besök på arbetsplatsen eller planerad 
arbetsträning. 

Arbetet 

I det här avsnittet beskrivs iakttagelser av hur läkarna upplever det 
konkreta dagliga arbetet med sjukskrivning, rehabilitering och före
byggande åtgärder. 

Läkarna upplever att de numera är mer observanta och att de inte 
sjukskriver lika ofta eller sjukskriver kortare perioder. De nya sjuk
intygen innebär, som några läkare uttrycker sig, att man måste 
tänka efter. Detta sagt i positiva ordalag. Men det finns även åsikter 
som: Det är besvärligt att skriva intyg. Alla dessa rader man ska fylla i. 

De kan också känna sig påpassade: Vi känner ju en press från kassan 
och från samhället, så att sägay att vi ska sjukskriva så lite som möjligt. 

Som i många andra organisationer används datortekniken för att 
effektivisera verksamheten. Det sker bland annat vid själva intygs
skrivandet. För många upplevs detta som positivt: Eftersom jag har 
det på datorn går det bra. Andra är något irriterade:... det är bara lite 
datakrux som irriterar mig 

Läkarna för ofta en dialog med patienten om sjukskrivningen: Man 
försöker ju att inte sjukskriva onödigt länge och med vissa patienter 
sjukskriver man lite drygt och säger att blir du bättre så är det bara att 
du friskanmäler dig.. Detta sagt av en distriktsläkare. Sjukhuslä
karna däremot, anser att det många gånger behövs en lång sjuk
skrivning och att den medicinska rehabiliteringen kräver detta. 
Dessa är kritiska till att vara försiktiga med sjukskrivningar då det 
kan ge extrajobb. 

Ett tydligt mönster är att läkarna uppger sig ta hänsyn till medi
cinska besvär i förhållande till det arbete patienten har. En sjukhus
läkare säger dock: nämen, det är väl helt enkelt om jag uppfattar pati
enten så pass sjuk att hon inte kan jobba. Det är väl i stort sett det. 

Ar det så enkelt? Har läkarna tillräcklig kunskap om hur 
arbetsmarknaden ser ut och hur mycket frågar de patienterna om 
arbetsplatsen? Andra läkare menar att det skulle kännas bra att veta 
mer om de arbeten de sjukskriver ifrån. 
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Distrikts- och företagsläkarna ser mer till helheten vid bedömning 
av sjukskrivning och har en mer omhändertagande funktion än 
sjukhusläkarna. Sjukhusläkarna lägger i betydligt större grad ansva
ret på patienten. Man pratar med patienten och ger olika rekom
mendationer och förväntar sig att patienten själv tar egna kontakter 
med arbetsgivaren, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen: ... 
om man säger till dom far dom faktiskt ta det ansvaret själva att dom, 
har dom intresse av att återgå till arbetet och få nåt lättare då ligger det 
i deras sak alltså. 

På frågan om man sjukskriver per telefon uppger läkarna att det gör 
man\ ja, ja... senast i morse, tre, fyra stycken. Det sker exempelvis vid 
förlängningar av långtidssjukskrivningar och i väntan på kallelse till 
sjukhusläkare. De som kommenterat frågan uppger samtidigt att de 
per telefon bara sjukskriver de personer som de anser sig känna väl. 
Samtidigt finns en medvetenhet om att de bör vara mer restriktiva 
med sjukskrivningar, något som de också försöker sig på. 

I intervjuundersökningen visar läkarna en osäkerhet vid sjukskriv
ning av arbetslösa. Ska man sjukskriva i förhållande till det arbete 
patienten hade tidigare eller ska man se till arbetsmarknaden i stort. 
Ska man överhuvudtaget sjukskriva arbetslösa: ... det blir lite mer 
komplicerat då... man kan inte ta ett jobb under den här tiden 
man... vet ju inte riktigt vilka, vilken typ av arbete man skall gå efier. 

Läkarna skiljer på patienttid och övrig tid. Med patienttid menas 
konsultation, undersökning och intygsskrivande. Övrig tid är ute
slutande administrativ tid. Många uttrycker att de har för lite tid, 
något som bekräftas av den tidigare nämnda SCB-studien "Negativ 
stress i arbetslivet" (a.a.). Apropå brist på tid uttrycker sig en läkare 
så här: det är faktiskt innehållet i det man gör och inte tiden man äg
nar åt det. 

Många distriktsläkare anser att den öppna mottagningen tar för 
mycket tid. Tanken med den är att patienterna ska kunna uppsöka 
doktorn vid s k lättare åkommor, men som en av läkarna uttrycker 
sig: ... patienterna har inte samma uppfattning om vad som kräver lite 
tid som vi. Den öppna mottagningen kan i sämsta fall påverka ar
betet med de patienter som har tidsbeställt eller den egna lunchen. 

Administrativa arbetsuppgifter tar allt mer tid. ... Liksom pappers
flöde och allt det här med kvalitet och... som jag sa förut. Det blir bara 
mer och mer och det blir bara mindre och mindre tid för patienterna. 
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Som kodord i rehabiliteringsarbetet förekommer bland annat 
motivation. 

Läkare 1 : Man kan ju aldrig tvinga igenom en rehabilitering om man 
inte har personen med sig. Läkare 2: Det är mycket motivationsarbete. 
Mycket av arbetet består av att lyssna på patienten, stötta och puffa 
på: Jag försöker att fö personen att komma tillbaka i arbetet så fort som 
möjligt så att dom känner att det finns en plan. 

Det är inte lätt att veta vilken tidpunkt som är den idealiska för att 
börja med rehabilitering. En vanlig inställning är att de bästa resul
taten nås vid tidig rehabilitering,177 något som är välkänt för alla re
habiliteringsaktörer: Egentligen skulle man ju börja rehabilitera vissa 
på direkten men när man har jobb hitöver så hoppas man på nåt sätt 
att det ska ordna sig ändå (distriktsläkare). 

Det finns andra läkare som finner att det tar lång tid att bedöma 
om det finns behov av rehabilitering: Det är svårt att veta då jag 
sjukskriver patienten första gången om det finns behov av rehabilitering 
eller inte... det kan ibland ta upp till tre månader innan jag kan 
komma på om det behövs någon... 

Det är inte vanligt att läkare har kontakt med arbetsgivare (se bland 
annat Karlsryds undersökningar av sjukskrivningsmönster) något 
som bekräftas i denna studie: Det tar en vansinnig massa tid att börja 
hålla kontakt med arbetsgivaren också, det klarar vi bara inte (di
striktsläkare). En av företagsläkarna har en annan inställning: Jag 
talar med arbetsgivaren, nu är det dags, kom in så ska vi sätta oss ner 
och göra en utredning, nu ska vi sätta igång arbetsträning... En annan 
företagsläkare säger apropå arbetsplatsen.: Jag brukar uppmuntra 
dom att hålla kontakt med arbetsplatsen på något sätt om det inte har 
blivit alldeles fel däry då för man lägga upp en annan strategi och träffa 
arbetsledningen... Om inte detta fungerar heller går det att försöka 
med något annat: Och någon gång kan jag känna att när jag inte för 
arbetsgivaren med mig kan det vara jättebra att ha någon från försäk
ringskassan som man är sampratad med. Att dom faktiskt kan utöva 
någon slags påtryckning, det händer ju. Det tycker jag är bra. 

Varken sjukhusläkare eller primärvårdsläkare tar normalt kontakt 
med arbetsgivaren. Någon sjukhusläkare säger att det kan före
komma om patienten har bekymmer med sin arbetsgivare och be-

177 SOU 1988:41 Tidig och samordnad rehabilitering, betänkande av rehabiliteringsbered
ningen. Allmänna Förlaget. Stockholm, 1988. I denna utredning framfördes ambitionen att 
påbörja rehabilitering så tidigt som möjligt, en åsikt som sedan dess framhållits. 
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höver få förtydligat hur han kan arbeta men det är sällan. Flera 
sjukhusläkare ber patienten att själv prata med sin arbetsgivare och 
försäkringskassan om arbetet efter återkomst från en sjukdomspe
riod. Någon sjukhusläkare påpekar också att han slussar patienten 
så snart som möjligt till företagshälsovården som bättre känner ar
betsförhållandena. 

Där det finns kurator används den resursen bland annat för kontakt 
med arbetsgivare: så är tanken att kuratorn är spindeln i nätet och ser 
till att allt fungerar och just kontakterna med arbetsgivarna är det nog 
ofiare hon som har det i så fall... och då miniträffar. 

Sjukhusläkarna tonar ned inslaget av rehabilitering i arbetet. En av 
dem uttrycker det så här: ... men visst träffas vi och diskuterar medi
cinska problem så att säga, men inte om rehabilitering (om samverkan 
inom kliniken). Problemen kan ändå lösas genom samarbete med 
andra som bättre känner till: ... man skriver till företagshälsovården, 
och ber att dom tar över, och ... jag försöker att se ti ll att de (patien
terna) far komma till rätt person. Jag tycker att det är fel att jag som 
medicinare ska sjukskriva en patient med annan problematik. 

Överlag verkar intresset för och kunskapen om rehabilitering större 
bland distriktsläkarna även om det inte alltid är så bra där heller: Ja 
det är lite tungrott så där, vi har en rehabiliteringsgrupp där vi träffar 
sjukgymnast> a rbetsterapeut och kurator en gång varannan vecka som 
doktor. Samtidigt finns ambitionen att göra något: Men det är klart 
att drar det ut på tiden då måste man försöka bena i det där vad det 
egentligen är som är besvärligt. 

Arbetet vid en vårdcentral är ingen dans på rosor: För det är psykiskt 
tungt att sköta sjukskrivningar, rehabilitering„ ta initiativ, trycka på... 
Dessutom är det tveksamt hur rehabiliteringsarbetet uppskattas 
inom organisationen: ... Vårt rehabiliteringsarbete syns ju aldrig i nå
gon statistik. 

På andra håll är det lättare: ... där ska man se t ill att dom finns på 
hemorten, upprätthåller sitt nätverk, kan gå på jobbet, fika med dom 
och prata lite grann, det ingår i rehabiliteringen... 

Men trots ansträngningar kan det vara svårt att lyckas: ... det blir ar-
betsträningar och allt möjligt på alla möjliga ställen och som elevassi
stent till exempel, alltså för någon som varit på städet tidigare och så
dana saker. De försöker men sen då ska det mynna ut i något arbete då 
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som kanske inte finns man har sett att dom passar bra men det finns 
inget sådant jobb. Då blir det avsked eller så blir det stämpling... " 

Sjukhusläkarna har sällan personliga kontakter med försäkringskas
sans handläggare. Ett par av dem uppger sig inte ha någon tid för 
samverkan med försäkringskassan och någon säger sig ha kontakt 
om patienten är missnöjd med försäkringskassan (sällan). 

Försäkringskassans samordningsroll ifrågasätts bland annat på 
grund av tjänstemännens bristande medicinska kunskaper: Ja, det är 
både och... Samtidigt så är jag väl lite oroad över kanske att man inte 
får fram patientens besvär på ett riktigt sätt. Det kan ju bli en brist där 
att en försäkringstjänsteman ska ju grunda sin uppfattning på ett intyg 
då. 

Dessa brister i medicinska kunskaper anser några primärvårdsläkare 
leder till att läkarna får extra arbete: 

Det har blivit bättre och bättre, det som är mindre bra är dessa 
intyg. Om vi sjukskriver patienten under diagnosen diskbråck och 
ischias. Det kan vara någonting, patienten kan inte sitta, ligga 
och gå eller stå. En del kämpar från försäkringskassan, att vi 
måste beskriva att man får mera ont då man går eller står det... 
men å andra sidan har ni annan utbildning än vi. Det är som 
självklart för oss. Försäkringskas san borde få mer utbildning i me
dicin så att ni i diagnosen kunde avläsa. Eller fråga patienterna. 

Eller som en annan distriktsläkare uttrycker det: 

Jag menar sjukintyget är inte alltid. enbart medicinskt be
tingat utan det har ju att göra med ens tillvaro i övrigt också. Jag 
menar man kan va, kan ha en lunginflammation och ändå klara 
delar av sitt jobb därför att man har, man sitter stilla vid en da
tor, man kanske till och med har hemarbete, men har man lung
inflammation och är städare eller busschaufför eller vad som helst 
då måste man vara sjukskriven. 

Någon av sjukhusläkarna har också synpunkter på att 
försäkringskassan inte tar vara på signaler till samarbete: 

... det har hänt att jag kryssat rutan kontakt önskas med försäk
ringskassan, men den läser dom inte alltid... jag ville faktiskt dis
kutera den här patienten... men vi har ju inga riktiga kanaler att 
gå efter... det blir ju pappersvägen. 
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Primärvårdens läkare har i regel goda och täta kontakter med 
försäkringskassan. Det kan till exempel vara regelbundna träffar. 

Kassan verkar ju ha tagit mera ansvar. Det har blivit annorlunda 
i och med att vi fatt dom här rehabträffarna. En gång i veckan 
kommer försäkringskassan hit en halvtimme. Vi har bra samar
bete med försäkringskassan (vid vecko träffarna). Då kommer det 
upp några olika typer av sjukskrivningar och så pratar vi om re
habilitering ... det flyter bra. Dom frågar: Varför har du inte? 
Vad gör du nui osv. 

Vikten av personliga kontakter betonas: 

Så att där har vi nog upprättat bra kontakt med dom som vi kän
ner. .. Så att personkännedomen den spelar ju in, faktiskt på hur 
rehabiliteringsresultatet blir... 

Sannolikt kan dessa fördjupade kontakter vara betydelsefulla i den 
fortsatta planeringen för att nå ett framgångsrikt resultat i arbetet 
med sjukskrivning och rehabilitering. En distriktsläkare tar upp att 
de försökt att allt mer se alternativa lösningar på sjukskrivningar 
utifrån det faktum att kontoret, dvs den kommens befolkning, legat 
högt i sjukskrivningar och att det förts en hel del resonemang med 
försäkringskassan om detta: 

... och så har vi diskuterat, vi har ju haft en del träffar med 
Försäkringskassan framför allt sista åren där man har diskuterat 
det här... Jag tror att det har medfört en uppskärpning alltså, från 
den del vi står för när det gäller sjukskrivningar, framför allt när 
jag pratar om dom här som hade producerat nya fall, sjukskriv
ningsfall. .. Att försöka se andra vägar att lösa det. 

Intresset för området sjukskrivning/rehabilitering kan konkret yttra 
sig i en ambition att få en enhetlig policy i sjukskrivningsfrågor: 

Så det är klart att vi måste ju börja diskutera. Vi har t ex pratat 
om att vi måste ordna en samsyn inom vårdcentralen i första 
hand, när det gäller sjukskrivningar. 

Jag menar om man inte tänker lika alla läkarna där så är ju 
förutsättningarna rätt små att komma nånstans. Att man har en 
samsyn mot åtminstone sitt lokalkontor på Försäkringskassan hur 
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vi hanterar sjukskrivningsärenden. Det är klart att man måste ju 
börja på den lilla enheten. 

Distriktsläkarna anser att det blir för många handläggare på försäk
ringskassan som de ska samarbeta med: 

Men sen så har jag märkt då jag kom över till xx då att det är 
massor olika utifrån vilken dag personen är född. Jag tror jag har 
sex namn på listan. Jag har ingen riktig relation med någon... 

Försäkringskassan ses som en viktig part i rehabiliteringsarbetet till
sammans med arbetsgivaren: 

Jag tycker att försäkringskassan ställer upp bra och att dom går in 
på arbetsgivarna och försöker fa dom att ta sitt rehabiliteringsan
svar. 

Försäkringskassans ökade aktivitet uppmärksammas också och upp
fattas som regel positivt: 

... jag har varit positiv till...Försäkringskassans ökade aktivitet. 
Det här att ni ringer till folk ganska tidigt och frågar hur det är 
och y och vi har ju också upparbetat våra kanaler att det går ju 
som inga långa tider, det är svårt att tappa bort, tappa bort nån 
längre, och det är bra. 

Samtidigt finns exempel på att försäkringskassan ses som orealistisk 
i sin iver att rehabilitera tillbaka till arbetslivet och då tror att alla 
kan rehabiliteras oavsett vilka sjukdomar de har: 

... Sen tycker jag faktiskt, och det tror jag andra också tycker, att 
det har blivit... Jag måste kritisera försäkringskassan lite grann. 
Jag tycker att försäkringskassan har blivit väldigt fixerad vid det 
här med att alla ska rehabiliteras. Många gånger, särskilt vissa 
kassor hary om vi kommer och säger t ill dom att det går inte, den 
här mannen måste pensioneras. Då ser dom det som ett misslyck
ande. Det förstör statistiken... Så vissa kassor dom kan alltså driva 
en människa in absurdum, för att tillgodogöra nåt sorts krav att. 
Allting ska vara provat... Många kassor hanterar det väldigt 
klokt, särskilt dom som vi har nära samarbete med, för dom vet. 

Läkarna anser ibland att försäkringskassan vill "överutreda" ären
den: 
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Men sen finns det ju, alltså det finns ju problemfall där jag från 
början har känt den här personen kommer aldrig att återgå i nåt 
arbete och vi har haft minirehabträjf på minirehabträjf och där 
jag ibland tycker att försäkringskassan in absurdum försöker 
rehabilitera. Det finns några enstaka personer som jag har jobbat 
med under de här åren som där jag tycker det har blivit rent van
vettigt från försäkringskassans sida, där folk har skickats till Åre, 
till Tranås till hit och dit fast jag på nåt vis har känt, det kommer 
aldrig att gå. 

Endast två företagsläkare har intervjuats och det är därför svårt att 
dra några generella slutsatser men dessa läkare visar tydligt att de 
har en särskild roll i rehabiliteringsarbetet. Deras samarbete med ar
betsplatser är redan beskrivet. En av dem har sin åsikt klar om var 
professionalismen inom rehabilitering ligger: 

... yrkesrehabilitering det bedrivs på arbetsplatsen, det bedrivs inte 
på vårdcentraler. 

När företagshälsovården verkat vid ett företag en längre tid får den 
en mer pedagogisk och uppehållande inriktning i rehabiliteringsar
betet: 

Det är egentligen inte mitt problem som företagsläkare, det är inte 
mitt ansvar att rehabilitera ... jag är... konsulent. 

Det är knappast någon överraskning att det är en företagsläkare som 
tydligast poängterar samverkan: 

...sen tycker jag att rehabilitering för mig också är väldigt mycket 
en slags samverkan, alltså att man är flera parter som ska hitta en 
bra lösning... 

Det visar sig i andra delar av intervjun att läkaren ifråga verkligen 
använder sig av samverkan med andra rehabiliteringsaktörer. 
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Samverkan 

Samråd med kollegor på arbetsplatsen förekommer i mycket 
begränsad omfattning bland sjukhusläkarna vilket upplevs som en 
brist: 

Nej, det (träffar med kollegor,) har vi faktiskt inte. Och det 
upplever jag nog som en brist alltså att vi inte... Vi skulle behöva 
ha en regelbunden genomgång av just problempatienter. Vi har 
haft försök till det men det hary det är ånyo tidsbrist som gör att 
det är svårt att samlas vid en tid och göra det. 

Bland öppenvårdsläkarna är det lite bättre och en av dem som arbe
tar vid en liten vårdcentral säger: 

Ja det gör vi varje dag. Vi har konferenstider varje dag (med lä
kare och sjukgymnaster). Sen är det informella team på luncher 
och så där. 

Flera läkare beskriver samarbete med andra yrkesgrupper, kurator, 
sjukgymnast och arbetsterapeut. Samarbete mellan läkarna på ar
betsplatsen kommer dock nästan aldrig fram. 

Bland sjukhusläkarna är samverkan med kollegor utanför arbetsplat
sen inte något framträdande drag. Det finns enstaka exempel på 
motsatsen. En sjukhusläkare återkommer flera gånger till att han 
kontaktar företagshälsovården för att bedöma arbetsoförmågan efter 
sjukdom: 

.. .har mer kontakt med kanske framför allt företagshälsovård om 
patienterna, man skriver när man känner att den här patienten 
kommer inte att kunna gå i arbete om en eller två månader... så 
man skriver till företagshälsovården och ber dom ta över... 

En annan sjukhusläkare beskriver att han sjukskrivit en patient i 
över två år och borde ha kunnat slussa denne till företagshälsovård 
långt tidigare. Den läkaren är också missnöjd över att sjukhusläkar
nas konsultinsatser på vårdcentralerna upphört - det var ett bra sätt 
att höja kompetensen i ortopedi. Han anser att remisserna från di
striktsläkarna inom området är bristfälliga. 

Oppenvårdsläkarna samarbetar, som nämnts, med försäkringskassan 
men samarbetet med läkarkollegor utanför den egna arbetsplatsen 
nämns sällan. Flera distriktsläkare är irriterade över långa väntetider 
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vid remisser vilket hindrar fortsatt rehabilitering. Samarbetet mellan 
distrikts - och företagsläkare är bättre och det ges exempel på hur 
distriktsläkare för över ärenden till företagshälsovård med motiver
ingen att det är gynnsamt för en sjuk som har arbetsgivare. En an
nan distriktsläkare upplever att hon blivit bättre på att använda sig 
av företagshälsovårdens resurser: 

. . .  för  ja g  har  fak t isk t  mer  och mer  bö rjat  anv ända mig av  
företagshälsovården, jag har varit dålig på det förut.. .Men väl
digt många ärenden har jag remitterat till framför allt kommu
nens företagshälsovård sista året, och där tycker jag att jag fatt 
väldigt snabba svar om att patienten är omhändertagna och så 
följer man upp där. Dom andra som jag sköter dom gör jag ofta 
utifrån en minirehabträjf som jag haft med försäkringskassan och 
eventuellt arbetsförmedlingen. 

Visst skulle rehabilitering kunna klaras med gemensamma krafter. 
Så här säger en distriktsläkare; 

Jag menar, samverkan Försäkringskassa - primärvård den är ju 
självklar, utan aspekt med arbetsförmedling, självklart. Men det 
är ju fråga om att kunna jobba mycket nära varann. Jag menar 
drömbilden vore naturligtvis att man var på vårdcentralen efter
som man borde ju flytta funktionerna där patienten är och inte 
tvärtom. Man hade man ett team som var begränsat, det far ju 
inte bli tio personer, kassan,, a rbetsförmedlingen, möjligen social
tjänsten. Och att man i den gruppen bestämde att här ska reha
biliteringen ske. Vi ska inte behöva köpa tjänster från tre - fyra 
olika håll. För detplopparju upp överallt. Det är rehab norr, och 
det är rehab söder, och rehab syd, och jag är mycket tveksam om 
det tillför det minsta. Det tror jag inte. 

Samme distriktsläkare är klar över att rehabiliteringen bör ligga på 
vårdcentralen: 

. . .  jag  tror  a t t  s lutenvårds läkarna bö rjar  avhända s i g  d e t  h är .  
Dom säger att; Ja ja, vi behandlar dina åkommor men du far gå 
till distriktsläkaren om du inte kan jobba. Det är ju riktigt tycker 
jag, det är riktigt. Men jag har inte fått in en diskussion i resurs
fördelning. .. Men det är ju riktigt att vi ska sköta den därför att 
det är ju bara vi som kan ha en möjlighet att se helheten för pati
enten. Det tror jag alla är överens om. Men långtidssjukskriv
ningar borde dom (sjukhusläkarna^^ inte fa hålla på med. 
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En del av rehabiliteringshindren är tidigare nämnda, som bristande 
motivation hos den sjuke och bristande kunskap hos läkaren om 
lagstiftning och om arbetsmarknaden. En av distriktsläkarna kon
staterar kort och gott: 

Det går inte att undvika långtidssjukskrivningar... 

Samme läkare visar i andra delar av intervjun att han inte är rädd i 
mötet med patienten: 

Det är inte säkert att jag för svar, men jag har arbetat länge, då 
vågar jag ställa frågor och det brukar sällan bli motre aktioner... 

Om kunskapsbrister säger en distriktsläkare: 

Men jag tror  a t t  de t  behövs  mer  utbi ldning . . .  de t  f inns . . .  de f in i 
tivt, men nånstans så, att det ska sättas i en situation när, när 
man kan hänga upp det på verkliga, människor och patienter, 
annars så, det är så mycket lagstiftningar, vi läser medicin, det är 
några kurser där, det är ar betsmiljö lagar och alla möjliga lagar, 
och det här är som en lag bland dom andra, att fa ett samman
hang så att man på nåt sätt tar in det, för det gjorde inte jag, för 
nånstans så lärde vi oss nåt men de... Det var först sen jag kom ut 
jag fick det, och det har ju också tagit tid då att bryta ner det här 
motståndet. 

Men att få läkarna att ta sig tid för information och utbildning 
inom försäkringsmedicin och arbetsmarknaden är inte helt enkelt. 
En sjukhusläkare uppger sig vara intresserad av att få bättre 
information om läkarintygen och hur de ska fyllas i: 

Och att träffas blir väl säkert bara mycket välgörande. Det är 
egentligen för lite träffar. 

Motivationen skulle öka och vinsten vore också större för doktorn. 
Ja, då kanske inte man skulle se primärt motiv hos doktorn alltså, 
om det vore ett motiv att han känner att, om man fick den här 
utbildningen då kunde det bli mycket enklare med hanteringen. 

Det finns också en ambition att få bättre kunskaper i rehabilitering 
åtminstone bland distriktsläkare: 

... det (rehabilitering ) är ju ett väldigt viktigt område och jag tror 
att det finns mycket att utveckla och vi jobbar också inom 
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allmänläkargruppen för att fö till stånd en bättre utbildning när 
det gäller rehabilitering 

En annan distriktsläkare är uppgiven när det gäller möjligheterna 
att omplacera sjuka och få tillbaka dem i arbete igen: 

... det är lågt utbud och det är kroppsarbete det mesta. Dom kan 
inte stå till arbetsmarknadens förfogande om dom är så sjuka, att 
dom inte kan jobba eller hur! Han fortsätter: Ja, och hitta något 
där man inte ska jobba med axlar och armar, det är ju att 
trampa vindruvor och det finns ju inte i Sverige... 

Betydelsen av kontinuerliga kontakter med patienter och helhetssyn 
i behandlingen framhävs av bland annat en distriktsläkare: 

Det är kontinuiteten som är viktig. Att patienten känner trygghet 
när han kommer till dig. Och du säger, du kan gå och jobba, det 
här är inget farligt, men säger en vikarierande läkare det kanske 
inte patienten litar på det, då säger pa tienten att jag har så ont 
och så sjukskriver dom... 

Läkarna ger exempel på hur de försöker att korta ner 
sjukskrivningstiderna och få de sjuka att vara deltidssjukskrivna: 

Långtidssjukskrivna sjukskriver jag oftast till tisdag eller onsdag 
just för att det inte ska bli en hel vecka och försöker motivera dom 
med det. Eller: Jag försöker vara på bettet och deltidssjukskriva. 
En annan läkare: Det är ju en förhandlingsfråga då, jag är 
ganska pigg på att sjukskriva halvtid och att dom kommer igång 
på det viset. Samma läkare fortsätter: Jag tycker det är jätte bra 
med halvtidssjukskrivning men man för ibland jobba lite för det, 
praktiska komplikationer även om patienten har blivit så pass 
förbättrad att om hon hade ett annat jobb så hade hon kunnat gå 
tillbaka ... (lärare). Det kan också vara så att kontrollen över 
om sjukskrivningen är befogad eller inte kan brista, i alla fall 
finns den risken ibland: Ofta händer det att om jag ska vara 
ärlig, många gånger att jag kommer i kontakt med patienten i 
början och sedan går dom vidare till kontaktpersonen (Anm: en 
utsedd kontaktperson inom psykiatrivården). Jag märker inte 
vad som händer med dom. 

Det kan också ha gått slentrian i sjukskrivningarna: 

-145-



Kapitel III - Läkarna 

Men sen tycker jag fortfarande när det gäller den här stora, för jag 
kalla det kronikergruppen, det är ju ett fult namn, dom som har 
varit sjukskriven länge, där tror jag inte att vi följer reglerna. Jag 
menar skulle vi så a tt säga a tt det är den medicinska åkomman 
enbart, så skulle vi ju säkert kunna stoppa en hel del 
sjukskrivningar som idag har pågått länge. Jag menar, så länge, 
när man släppte tanken på att det jobb jag har haft. Så det är 
klart att de flesta, det här är ju en stor grupp där det gäller damer 
med tunga monotona jobb, låg utbildning, dom har varit ett 
halvår sjukskriven eller längre. Mår dåligt som människa också på 
grund av sin sociala situation. Det är klart att jag skulle kunna 
säga a tt javisst har du ont i nacken och axlarna, med nog anser 
jag att du skulle kunna klara att jobba med, jag skulle alltid 
kunna hitta nåt jobb där jag säger a tt det tycker jag du absolut 
skulle kunna göra. Och så vet man det att i bittra verkligheten att 
dom jobben inte finns. Där tror jag att vi så a tt säga i nte följer 
systemet. Vi fortsätter dom här sjukskrivningarna. 

Det finns också exempel på beskrivningar med sociala skäl och sjuk
skrivningar: 

... det är klart att det är ett dilemma de här som har det så, det är 
framför allt kvinnor som har så väldigt mycket annat än jobbet, 
att dom orkar inte både jobbet och allt det här andra. 

Läkarna anser att deras möjligheter att arbeta förebyggande idag är 
mycket begränsade. De försöker undvika långtidssjukskrivningar 
genom att boka tätare återbesök och genom att använda sig av del
tidssjukskrivningar. Flera av dem påpekar också vikten av att pati
enten håller kontakten med arbetsplatsen även under sjukskriv
ningsperioder. Den intuitiva förmågan används också: Kanske skulle 
jag egentligen ha sjukskrivit längre men man vill ha någon slags kon
takt. 

Patientinflytande 

I detta avsnitt om patientinflytande behandlas relationen mellan lä
kare och patient. På vilket sätt har patienten inflytande över eventu
ell sjukskrivning och rehabilitering? Litar läkaren på patientens 
uppgifter? Skriver läkaren andra diagnoser på sina intyg än de verk
liga huvuddiagnoserna (för att skydda patienterna)? Dessa är några 
av de frågor vi belyser. 
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Patientens synpunkter efterfrågas generellt. Någon (distriktsläkare) 
tar initiativ genom att ställa en fråga av det här slaget: 

Du som bäst känner dina arbetsförhållanden, klarar du 75 pro
cent? 

En annan distriktsläkare tar upp problemet att många oroar sig för 
att lida av något farligt utan att de gör det. De går som katten kring 
het gröt kring sina besvär: Men det för man fiska efter. 

En företagsläkare uppger att de anställda har realistiska uppfatt
ningar om sin sjukdom och att: människor är kloka. En psykiater 
uttrycker det så här: Patientens egen uppfattning har väldigt stor bety
delse. Speciellt inom psykiatrin... Och det beror helt enkelt på att psy
kisk problematik är sådant man inte kan mäta, man kan liksom inte 
sätta ett instrument på allt. 

Flera läkare beskriver att de upplevt att situationen förändrats 
mycket på senare år - patienterna vill inte gärna sjukskriva sig. En 
läkare sammanfattar vad många andra anser: Mycket sällan kommer 
idag människor för att bli sjukskrivna, det är inte alls något man strä
var efter. En av distriktsläkarna säger till och med att: Man far en 
viss känsla för att dom jobbar tills dom stupar (speciellt vanligt bland 
lite äldre kvinnor). 

Patienten har ett stort inflytande178 över eventuell sjukskrivning en
ligt våra intervjuer. Det formuleras på lite olika sätt och med varie
rande tyngd som: Det avgörande är patientens egen uppfattning eller 
Man måste hela tiden vara lyhörd för hur patienten upplever sin situa
tion. Det finns bara ett fåtal exempel där läkaren på ett tydligt sätt 
tar kommando: 

. . .  För  den som säger  a t t  han vi l l  b l i  s jukskr iven.  Du far  berät ta  
lite närmare, jag ställer några frågor och undersöker, sedan får vi 
se o m sjukskrivning är den bästa lösningen och i vilken omfatt
ning.  Så  det  b l i r  in te  nej  e l ler  ja . . .  

Den fortsatta relationen kan skadas av att man som läkare går allt 
för hårt fram och till exempel låter bli att sjukskriva en patient som 
inte verkar vara så sjuk: 

178 Att patienten har stort inflytande över eventuell sjukskrivning visas också i Lars Englunds 
avhandling om sjukskrivning. A.a. 
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Man kanske kan göra så att man tar en kort deltidssjukskrivning 
och ber dem ringa under tiden ... för totalvägrar man så känner 
sig patienten missförstådd och då kommer man alldeles på kant. 

Generellt litar läkaren på patienterna med få undantag: 

Jag utgår alltid ifrån att patienterna talar sanning och jag har ju 
gått på blåsning nån gång, eller två. 

Läkarna anser sig ha fog för att lita på patienterna och inte alltid be
höva vara på sin vakt för att inte bli lurade. Upplevelsen att man har 
förtroende för patienterna och ger dem ansvar är ofta uttalad. Det 
grundar sig på år av erfarenhet av patientarbete. 

Nära nog alla läkare förmedlar att de i vissa sammanhang skriver 
"täckdiagnoser" men det är svårt att klarlägga i vilken omfattning 
det förekommer. Det är vanligt att man i tidiga skeden av alkohol
missbruk eller psykiatriska besvär gärna anger andra, mindre som 
läkare upplever, stigmatiserande diagnoser. 

Om det är en korttidssjukskrivning och en känslig diagnos, då frå
gar jag patienten, om det är alkohol eller en psykiatrisk diagnos 
eftersom det ska visas för arbetsgivaren... men det gäller korttids
sjukfrånvaro. Ar det en längre sjukskrivning förklarar jag för ho
nom eller henne att det här måste vi stå för och det här måste vi 
ta tag i på något sätt. 

Jay man kan ju skriva flera diagnoser... sånt som är känsligt för 
patienten blir ju lätt att man kanske inte skriver som diagnos så 
där första svängen. Utan det kommer fram mer då om man ska 
skriva om det drar ut på tiden och man måste börja göra nåt åt 
det, att man skriver på större intyg så att säga. 

Vissa diagnoser "skrivs om" varvid alkoholmissbruk till exempel kan 
bli psykosocial problematik. 

Det är viktigt att understryka att läkarna påpekar att när det gäller 
längre sjukskrivningar och behandling av patienter är de noga med 
att ange de "verkliga" diagnoserna. 

När det gäller intyg så försöker jag alltid att uppfylla krav på 
neutralitet och då tar jag ingen hänsyn till patienten. ... Jag 
måste ju säga som det är. Och även då det gäller psykiska besvär 
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men då kanske jag försöker klara ut med patienten att jag måste 
då gå in på sådana här saker. 

Flera läkare kallar sig spontant, utan att det ställts någon fråga om 
deras eventuella lojalitet, för "patientens försvarsadvokat". Som en 
läkare uttrycker det: 

Jag ser mig som patientens försvarsadvokat, det innebär ju inte 
absurdum att patienten inte kan ha fel men ändå uppfattar jag 
att jag står mer på patientens sida än på myndighetens. Det är ju 
försäkringskassans uppgift att se till att försäkringen inte missbru
kas, används rätt mm. 

Men visst kan de känna av konflikter: 

Samtidigt som jag ser till att mina patienter verkligen för de 
förmåner de har rätt till, vi har människor som far illa, så är det 
min förbaskade skyldighet att, så långt jag kan, se till att det blir 
rätt. 

För den skull saknas inte läkare som klart deklarerar att de står på 
samhällets sida, ja att samhället ställer för låga krav på sjuka: 

... Det förekommer inte så sällan att jag tycker att folk skulle 
kunna arbeta med mina mått mätt... men att det blir för obe
kvämt för vederbörande. Och jag anpassar mig till den normen... 
Jag skulle alltså med större stöd från det allmänna... ja så s kulle 
jag kunna ställa större krav på den enskilde. 

Attityder till samhället och socialförsäkringen 

I undersökningen har ingått några frågor till läkarna om deras sam
hällssyn i stort. Finns det likheter, samsyn mellan olika läkare? 
Finns det likheter som förenar företagsläkare, distriktsläkare, sjuk
husläkare och privatläkare eller är läkarna i första hand individua
lister? Ar det läkarens personlighet som mer avspeglar sig i samhälls
synen än deras arbetsområde? 

Områden som bland annat har undersökts är om läkarna känner 
någon lojalitetskonflikt i relation till patient/samhälle/försäkrings-
givare och läkarens syn på samhällsbesparingar och ekonomisk sam
ordning. Har de funderingar över kostnader för sjukskriv
ning/behandling? I samband med intervjuerna har läkarna haft syn-
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punkter och även framfört en del kritik av samhället, socialförsäk
ringssystemet och försäkringskassan vilket redovisas i detta avsnitt. 

En av företagsläkarna uttrycker en lojalitetskonflikt: 

Ja, visst gör jag det, det är den gamla, gamla diskussionen som har 
varit, vem arbetar en företags läkare för... vem är uppdragsgi
vare... är det arbetsgivaren som formellt är din uppdragsgivare 
och betalar din lön, men du ska som läkare företräda din patient 
och samhällsmedborgare dessutom, och sen kassans samhällssy
stem. .. alltså blir man ganska schizofren. 

Samme läkare säger också att när man varit på samma företag länge 
så kan man hantera eventuella lojalitetskonflikter och det kan även 
arbetsgivaren. 

Sjukhusläkarna upplever inte någon tydlig lojalitetskonflikt. Där är 
det mer speciella situationer som avgör på vems sida man står. 

Distriktsläkarna däremot visar ett klarare ställningstagande för pati
enten. De kan känna av en viss lojalitetskonflikt genom försäkrings
kassans krav (socialförsäkringslagstiftningen) och samhället men står 
på patientens sida tydligare än vad sjukhusläkare gör. Vad ligger 
bakom detta? Varför har just distriktsläkarna visat på ett mer enat 
och tydligare ställningstagande för patienten än andra läkare? Kan 
det vara så att distriktsläkarna står närmare patienten genom att de 
verkar mitt ute i samhället och ser helheten: 

I vårt yrke är vi så inpräntade i alla avseenden att patienten har 
rätt. I alla avseenden är det patienten som har rätt och jag ska 
anpassa mitt sätt att vara till det. 

Det har också visat sig i intervjuerna att speciellt distriktsläkarna 
och företagsläkarna i större utsträckning än övriga läkare har en 
helhetssyn på patienten. Sjukhusläkaren undersöker i huvudsak den 
speciella åkomman som är aktuell för remissen/besöket och inte nå
got mera. Distriktsläkaren har alltså ofta en bättre kunskap om pati
enten och hela dennes livssituation. Vid en eventuell lojalitetskon
flikt har distriktsläkaren mera uppgifter om patienten som kan vä
gas in vilket gör att det är lättare att förstå patientens problem och 
att ta dennes parti. 
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En annan förklaring kan vara att det är ett medvetet val hos läkaren, 
läkarens läggning som avgjorde att han/hon blev distriktsläkare. 
Följande citat visar detta ställningstagande: 

Läkare 1: Ja mellan patienten och samhället... dom här som har 
vansinnigt mycket omkring sig och egentligen inte orkar jobba 
men har för dålig ekonomi för att vara hemma. Och ja, man för
står att det är för tungt helt enkelt men dom kanske egentligen 
inte är så där jättesjuka, hade dom ingenting kring sig skulle dom 
klara av det här jobbet. Och det känner man ju, vi känner ju en 
press från försäkringskassan och samhället att vi ska sjukskriva så 
lite som möjligt. Jagstår på patientens sida. Men jag känner ju av 
konflikten. 

Läkare 2: Jo, det kan jag visst göra. Man känner att vissa perso
ner behöver vila utan att ha en medicinsk diagnos och där kan 
man känna att patienten är misstänkliggjord av arbetsgivaren, 
försäkringskassan eller det ena eller andra. Och där tycker jag att 
min uppgift är att företräda patienten. 

Privatläkarens erfarenhet är att om patienten och läkaren har olika 
uppfattningar om t ex vederbörandes arbetskapacitet blir patienten 
missnöjd och lämnar den läkaren. Det blir alltså en lojalitetskonflikt 
- en trovärdighetskonflikt. 

Beträffande läkarnas uppfattning om samhällsbesparingar och dess 
konsekvenser på andra områden framträder två klara ståndpunkter. 
I dessa avseenden kan man inte se någon skillnad efter arbetsom
råde. De två samhällsaspekterna är 

1. Vilka problem leder dålig läkarbemanning till? 
2. Vilka konsekvenser får besparingar inom hälso- och sjukvården? 

Många av de intervjuade läkarna är övertygade om att dålig läkarbe
manning resulterar i fler och längre sjukskrivningar. Man tar till li
tet extra sjukskrivningstid för att eventuellt slippa ett återbesök eller 
för att det inte finns tider för återbesök. Läkaren hinner inte heller 
tänka efter om man kan lösa patientens problem på något annat sätt 
än genom sjukskrivning. På kort sikt är ofta sjukskrivning enklaste 
sättet att lösa problemet. Läkarna menar att det är naturligt att ta 
till det i pressade situationer. En läkare uttrycker det så här: 

... är du i ett oerhört pressat läge, kanske ensam på tre tjänster. 
Du har inte möjlighet att se patienten så ofta som du kanske 
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skulle ha velat. Vad väljer du då, sjukskriva lite längre, självklart, 
du har inget val. 

Besparingarna inom sjukvården leder till köer till röntgen, 
specialistkliniker, behandlingar mm. Väntetiderna orsakar passiv 
sjukskrivning vilket i sin tur ökar sjukpenningkostnaden men kan 
även resultera i försvårad rehabilitering och till och med dödsfall: 

Jag menar, det är klart, om man nu efier tre månader känner att 
man då anpassat sig på något sätt till sjukskrivningen och då i 
princip bara går och väntar på att ja komma till ett visst, litet in
grepp. Det är klart att rehabiliteringen fördröjs då. 

Läkare 2: Det blir längre köer. Och det vet vi att i köer till t ex 
hjärtoperationer dör folk. 

Dessutom uttrycker två läkare sin tveksamhet till nedskärningarna 
rent samhällsekonomiskt utifrån en annan aspekt. Alternativet för 
de personer som måste sluta arbeta av olika skäl är oftast arbetslös
het. Citaten talar för sig själva vad detta innebär: 

Läkare 1 : Dom som jobbar sliter ihjäl sig sliter förfärligt medan 
dom som inte jobbar mår dåligt av det. 

Läkare 2: Alltför många far jobba så vansinnigt hårt och sen är 
det några som ställs utanför ... och båda grupperna mår dåligt. 

Ett fåtal läkare är positiva till besparingarna inom socialförsäkringen 
genom att "den lättvindiga" sjukskrivningen och fusket minskade. 
Flertalet intervjuade läkare är negativa till och oroar sig för följderna 
av nedskärningarna inom socialförsäkringssystemet, både när det 
gäller karensdagen och den sänkta ersättningsnivån. Patienterna vill 
idag inte bli sjukskrivna och de arbetar i det längsta trots sjukdom 
och besvär. Detta innebär att när det blir en sjukskrivning blir peri
oden längre innan sjukdomen eller skadan läkt ut eller i värsta fall 
blivit kroniska. Det är möjligt att dessa besvär ibland helt kunnat 
undvikas eller i varje fall lindrats om patienten sökt sjukvården tidi
gare och fått behandling eller sjukskrivning. Detta innebär onödigt 
mänskligt lidande och även från samhällssynpunkt är det tveksamt 
om det blir någon besparing på lång sikt. Fyra läkare uttrycker sig så 
här: 

... dom här måndagssjukskrivningarna försvinner så det kanske 
håller folk mer nyktra på söndag. 
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... bara det att man införde karensdagarna tog bort mycket av fus
ket... Så att visst, det fanns alltså klart dom som överutnyttjade 
det. Men nu har man nog nått vägens ände där. Nu kan man 
säga att dom som sjukskriver, dom... Det är väl snarare så att nu 
finns det dom som går till jobbet sjuka. Som kanske borde vara 
hemma. För vi har kommit därhän nu. Därför att dom inte har 
råd. 

... jag känner mig väldigt orolig faktiskt för många människor 
s om y dels att många faktiskt inte sjukskriver sig, även för kortare 
saker, för dom har inte råd med karensdagen och så . ..risken att 
man går och drar med något för länge. Sen dom här som är sjuk
skrivna länge, dom får ju en ytterligare börda och psykiskt blir 
dom ännu mera illamående av att hamna under social norm 
många av dom. 

... ekonomin kan bli ett väl så stort problem som själva sjukdo
men. 

När det gäller besparingarna inom socialförsäkringssystemet följer 
inte synpunkterna någon viss läkarkategori utan är individuella. 

Flera läkare påpekar svårigheterna med att ersättningar/kostnader 
tas från olika budgetar. I många fall vore det enklare med "en börs". 
En läkare är tydlig i dessa frågor och säger att han känner motstånd 
direkt när det gäller pengar. Han vill över huvud taget inte som 
doktor lägga in ekonomiska aspekter i behandlingen av patienter. 
Han anser att det är alltför svårt och ogripbart. Han fortsätter: 

Det finns också det man diskuterar inom förebyggande att man 
far fler äldre personer som annars inte skulle leva och som kostar 
inom sjukvården. 

Viss kritik har riktats mot försäkringskassan. Några läkare är kritiska 
till försäkringskassans rehabiliteringskrav. De anser att försäkrings
kassan ska rehabilitera alla in absurdum. Försäkringskassan bör 
acceptera pensionering i ett tidigare skede och använda resurserna 
bättre. Några läkare anser att försäkringskassans personal bör ha 
bättre medicinska kunskaper bland annat för att med hjälp av 
diagnosen bättre förstå vilka besvär patienten har. Några läkare har 
på det nya läkarintyget begärt kontakt med försäkringskassan utan 
att det uppmärksammats. 
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Diskussion 

I det här avsnittet har mötet mellan läkarna och de långtidssjuk-
skrivna speglats från läkarnas perspektiv. Jag diskuterar mötet ur två 
perspektiv, ett horisontellt och ett vertikalt. Det första angreppssät
tet innebär en analys av det konkreta mötet mellan läkaren och pa
tienten. Det andra innebär att mötet analyseras som ett konkret an
sikte mot ansikte företeelse i relation till mötets abstrakta karaktär, 
där läkaren uppträder som representant för hälso- och sjukvårdssy
stemet. I båda fallen är utgångspunkten några av sociologen Johan 
Asplunds arbeten. När det gäller det andra perspektivet komplette
ras Asplunds tankefigur med några aspekter ur Anthony Giddens' 
bok Modernitetens följder. 

Johan Asplund beskriver i sin bok Om hälsningsceremonier, mikro
makt och asocial pratsamhet,179 ett responsorium (platsen för det goda 
mötet). Detta är ett socialt sammanhang som utmärks av ett renod
lat, ja ti ll och med allenarådande gensvar, eller i Asplunds termer av 
social responsivitet (äkta socialt samspel). Möten som kännetecknas 
av detta innebär uppmärksamhet. Man tar notis om varandra, bryr 
sig, ger feed-back och läser mellan raderna. Man kan också uttrycka 
det så att mötet är balanserat, dvs kännetecknat av ömsesidighet och 
maktbalans.180 Den motsatta situationen kallar Asplund social 
responslöshet (bristande socialt samspel). Här kompletterar parterna 
inte varandra, ger inget gensvar. Det samspel som råder är av eko
nomisk och formell natur.181 

Den här diskussionen syftar till att ge en ingång till en analys av 
mötet mellan de sjukskrivande läkarna och patienterna. Det som 
söks och försöker definieras är detta mötes villkor och möjligheter. I 
resultatpresentationen har getts en lång rad beskrivningar av hur det 

179 Asplund, J. Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet. Bokförlaget Korpen. 
Göteborg, 1987. 
180 Motsatsen, nämligen asymmetrisk interaktion i möten, utvecklas av Lejon med utgångs
punkt från symbolisk interaktionism. Se: Lejon, F.R. Asymmetrisk interaktion. Mötet mellan 
klient och socialförvaltning i en vårdnadsprocess. Studier i socialt arbete vid Umeå universitet. 
Avhandlings- och skriftserie. Nr: 20. Umeå, 1996. Se också: Mead, G. H. Mind, Self, and 
Society. University of Chicago Press. Chicago, 1934 
181 Asplund är mycket kritisk till främst George Homans för dennes försök att förklara allt 
mänskligt beteende med hänvisning till ekonomi. Asplund, J. Om hälsningsceremonier, mikro
makt och asocial pratsamhet, a.a. Se också: Homans, G. C. Social Behavior. Its Elementary Forms. 
Routledge. New York, 1961. 

- 154-



Kapitel III - Läkarna 

upplevs av de sjukskrivande läkarna och i ett annat kapitel ges pati
enternas bild. Mycket av dessa beskrivningar har legat på ett kon
kret upplevelseplan, vilket är naturligt med tanke på att resultaten 
har byggt på intervjuer där just upplevelsen satts i centrum.182 Som 
framgått har detta möte beskrivits i både positiva och negativa 
ordalag. Exemplen på välfungerande och mindre välfungerande 
socialt samspel har varit talrika. Vad exemplen inte omedelbart 
kunnat illustrera har emellertid varit mötets och det sociala sam
spelets abstrakta drag. Låt mig därför något försöka utveckla detta i 
den fortsatta framställningen. Innan detta görs ska, så att säga 
"scenen sättas" genom att ge ett konkret exempel som också det är 
hämtat hos Asplund.183 

Christina Maslach184 skrev 1985 en bok om utbrändhet185 som 
kom att uppmärksammas, inte minst bland den omsorgspersonal 
som utpekades befinna sig i riskzonen för detta syndrom. 
Utbrändhet beskrevs av henne som någonting som drabbar de som 
arbetar med människor, i yrken med många sociala kontakter. Det 
handlar om vård, omsorg, behandling etc och den utbrändes 
symptom beskrivs i termer av emotionell utmattning, nedsatt 
prestationsförmåga och depersonalisation. Detta sistnämnda, att 
människor i denna typ av yrken allt oftare uppfattar sina 
medaktörer som "icke-personer" eller "ting",186 tar Asplund fasta 
på. Att man allt oftare är likgiltiga, okänsliga och kalla inför andra 
beror dock inte på att människors förråd av känslor och empati 
tenderar gå förlorat med ökad stress eller ökade yrkeskrav (vilket 
Maslach något förenklat hävdar). Nej, orsaken finns istället att söka 
utanför individen - i dennes relationer. Känslor av utbrändhet bör 
därför ses som någonting som uppstår eller avvecklas i själva 
samspelet, eller som Asplund så vackert uttrycker det: "När 

182 I studien av de försäkrade i detta projekt (Ek Kahnlund, K. Peterson, K. Jonsson, G. 
Edlund, C. & Dahlgren, L. Långtidssjukskrivnas upplevelser - en kvalitativ studie. Försäkrings
kassan i Västerbottens län & Institutionen för Epidemiologi och Folkhälsovetenskap. Umeå 
universitet, 1998) betonas dock också abstrakta sammanhang genom att mycket av analysen 
baseras på kvantitativ datainsamling. För en kritisk diskussion av den s k variabelanalysens möj
ligheter och begränsningar, se: Ekström, M. Sociologiska förklaringar och variabelanalysens 
gränser. En kritisk analys med exempel från medicinsk sociologi. Sociologisk forskning 2, 1993. 
183 Exemplet är hämtat från kapitel 15 i; Det sociala livets elementära former, a.a. 
184 Maslach, C. Utbränd. En bok om omsorgens pris. Natur och Kultur. Stockholm, 1985. 
185 För en litteraturgenomgång av begreppet utbränd, se: Starrin, B, Larsson, G. & Styrborn, 
S. A Review and critique of psychological approaches to the burn out phenomenon. I: 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol:4, no:2, 1990. 
186 Förtingligandet (reifikationen) av mänskliga relationer är som bekant i fokus i marxistiskt 
orienterad socialpsykologi. Se exempelvis: Ottomeyer, K. Människan under kapitalismen, Röda 
bokförlaget AB. 1977.1 omvänd och positiv bemärkelse kan det finnas skäl till att påminna om 
Dürkheims tes att sociala fakta bör behandlas som ting, d.v.s. i sin skepnad av sociala 
abstraktioner. 
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utbrändheten har inträffat, har pendeln slutat slå mellan ego och 
alter... Utbrändhet uppstår när det sociala samspelet bortfaller, 
vänds till sin motsats".187 

Asplund går emellertid ett steg längre i sin kritik av Maslach. Han 
menar att utbrändhet inte bottnar i konkreta problem som vissa yr
kesgrupper råkar ut för på sina arbetsplatser, även om dessa kan vara 
nog så besvärliga. En läkare blir med andra ord inte utbränd bara 
för att hon/han har för mycket att göra eller för att patienterna är 
osedvanligt besvärliga. Nej, Asplund söker istället utb rändhetens 
rötter på det abstrakta mötets fält. En läkare blir utbränd på grund 
av att hon/han slutar uppfatta sina patienter som konkreta personer 
och i stället börjar betrakta dem som abstrakta samhällsvarelser. 
Denna utveckling kan ha många orsaker men en central sådan är att 
själva den scen (det sociala sammanhang)188 där mötet äger rum ut
vecklats i samma riktning. Den sjukvårdande verksamheten som så
dan har utvecklats från att vara en konkret social verksamhet till att 
bli en abstrakt. Jag kommer att återkomma till detta, men redan här 
kan påminnas om att många av läkarna förmedlat just känslan av att 
deras möjligheter att leva sig in i patienternas totala situation, att se 
dem i sin helhet, nu försvåras av att sjukvården alltmer förändras i 
inhuman riktning. 

Ett nyckelbegrepp i denna förändring av villkoren för mötet mellan 
läkaren och patienten är roll. Man definierar inom den medicinska 
sociologin mötets båda parter som aktörer och rollinnehavare. I 
båda fallen hämtas metaforerna från teaterns värld, vilket kan ses 
som symptomatiskt.189 Man lever inte och agerar inte "i verklighe
ten", man lever i en konstlad värld där man inte är sig själv, där 
man spelar en roll. Asplunds skepsis inför en samhällsutveckling där 
det allt oftare handlar om att spela roller, där möten i det civila 
samhället omvandlas till yrkesrelationer i en värld av abstrakta 
system delas emellertid inte av alla. För en sociolog som Talcott 

187 Asplund, a.a. sid: 150. Med Ego avses det handlande jaget och med Alter jagets samtals
partner eller "den andre". 
188 Asplund påminner oss i en annan av sina skrifter och med stöd av ännu en klassiker; Georg 
Simmel, om kontextets betydelse för människors möten och preferenser. Vad som i e tt socialt 
sammanhang kan upplevas som en vettig strategi framstår ibland som motsatsen i ett annat 
sammanhang. Simmel uppmärksammade bl a detta fenomen i en analys av människors 
motivation att skaffa barn till världen. Se: Asplund, J. Om mättnadsprocesser. Argos Förlags AB. 
Uppsala, 1967. Se också: Simmel, G. The Sociology of Georg Simmel (K. Wolff ed). Glencoe 111, 
1950. 
189 Vi har själva i en tidigare rapport från detta projekt använt denna typ av metaforer. Se: 
Edlund, C. Boman, M. Petersson, K. & Dahlgren, L. Västerbottens höga ohälsotal - En intervju
undersökning blandförsäkringskasseanställda. Försäkringskassan i Västerbottens län samt Institu
tionen för Epidemiologi och Folkhälsovetenskap, Umeå universitet, 1995. 
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Parsons'190 framstår just denna utveckling som det moderna 
samhällets adelsmärke. För honom konstitueras läkarrollen av 
förväntningar på professionalitet och viss känslokyla, medan 
sjukrollen ses som någonting negativt. Individen har hamnat i ett 
tillstånd som hon/han, med den professionelle läkarens hjälp, bör 
försöka lämna så snart som möjligt.191 Rollbegreppet hänvisar alltså 
till det abstrakta mötet och för Asplund är det här som 
utbrändhetens rötter finns att söka. För intervjupersonerna, de 14 
läkarna, handlar det med andra ord om att förena två svårförenade 
tillstånd i sina möten med patienterna, att uppträda som 
medmänniska med hela sin person och att uppträda i en abstrakt 
roll som specialiserad läkare. Det handlar om att fungera samtidigt i 
två skepnader. Det är denna dubbelroll som diskuteras i de avsnitt 
som nu följer. 

Läkarens och patientens Janusansikten 

En forskare som intresserat sig mycket för möten i 
behandlingssituationer, låt vara företrädesvis inom området för so
cialt arbete, är Stefan Morén.192»193 Han problematiserar det alltför 
vanliga förhållandet att parterna inte talar "samma språk" och att 
den gemensamma verkligheten skyms av att man betraktar den ut
ifrån olika erfarenheter och intentioner. Morén definierar också den 
brist i självförståelse som socialarbetaren ofta uppvisar som en blind 
fläck ^ vilken hindrar honom/henne från att se de möjligheter som 
trots allt finns där i utsatta sammanhang och livssituationer. När 
socialarbetaren (och här kan man lika gärna tala om läkaren) vill 
hjälpa till att förändra en svår livssituation visar Morén på tre möj
ligheter, anpassning, psykoterapi och omgestaltning, av vilka han ar
gumenterar för den sistnämnda. Om psykoterapin lämnas åt sidan 

190 För en genomgång av Parsons tänkande på detta område, se: Bourricaud, F. The Sociology 
of Talcott Parsons. The University of Chicago Press. Chicago, 1991, eller: Gerhardt, U. Ideas 
about Illness. A n Intellectual and Political History of Medical Sociology. New York University 
Press. New York, 1989. 
191 För exempel på Parsons analys av dessa båda roller, se exempelvis: Parsons, T. The Social 
System. Free Press. Glencoe, 1951, och Parsons, T. Illness and the role of the physician. In: 
American Journal of Orthopsychiatry. 21:452-60, 1951. 
192 Morén, S. a.a. 
193 För två försök att väva samman och tillämpa Asplunds och Moréns tänkande i analyser av 
konkreta behandlingsinstitutioner, se: Blom, B. Utkast till en modell för socialt arbete. I: 
Hyvönen, U. (red) Asplunds socialpsykologi och Socialt arbete. Institutionen för socialt arbete. 
Umeå universitet, R:39, 1995 och Dahlgren, L. & Dahlgren, L. Medlevarskap. En modell i 
missbruksvården. Institutionen för Socialt arbete, Umeå Universitet, U:8, 1996. 
19^ Blindhetsmetaforen används för övrigt också av Sartre och på ett liknande sätt i dennes 
analys av samspelet mellan ego och alter. När ego är likgiltig eller ovetande om alters "blick" är 
han blind för den. Se: Sartre, J.P. Varat och intet. Korpen. Göteborg, 1983. 

- 157-



Kapitel III - Läkarna 

då den inte är relevant i detta sammanhang och man ser till de öv
riga två strategierna, kan det konstateras att anpassningsstrategin 
ligger avgjort närmare tillhands i den konventionella och högt spe
cialiserade läkarrollen än bland mer allsidiga allmänläkare. Det 
Morén menar med anpassning är här en strategi som utmärks av en 
typ av rationalitet där livssituationsproblematiken (patientens) görs 
till en vetenskaplig fråga. Specifika och väldefinierade symptom 
(diagnoser) görs till föremål för analys och behandling. Patienten 
framstår ibland som en "blindtarm" snarare än som en hel individ. 
Den väg som Morén förespråkar, omgestaltningens väg, söker en 
strategi som synliggör möjliga förändringar. Här fungerar läkaren 
mer som en katalysator som försöker frigöra patientens egna kraf
ter.195 Premissen är att individen besitter resurser som går att 
mobilisera och dessa resurser återfinns såväl hos som omkring 
henne/honom. För att kunna arbeta enligt denna strategi måste lä
karen kunna ta patientens roll i sin hela gestalt,196 men också kunna 
samverka med andra resurspersoner i patientens omgivning i syfte 
att nå omgestaltning och frigörelse. 

I figur 8 har Asplunds och Moréns tankefigurer sammanförts i en 
sammanhållen figur.197 

195 Se även Åberg, J. Resursmobiliseringsmodellen i rehabilitering och personalutveckling. Media-
Alternativ, Sundsvall. 1996. 
196 Begreppet rolltagande är som bekant centralt i den symboliska interaktionismen, men har 
mycket lite att göra med det rollbegrepp som Parsons använder. Här handlar det om förmåga 
till inkännande, inte om inlärning av roller utmärkta av specifika förväntningar. 
197 Idén är hämtad från Blom a.a. 
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Mötet kännetecknat av 
äkta socialt samspel 

Läkaren som Läkaren som 
\'förälder" lagspelare 

O © 

Anpassning Omgestalt
ning 

Läkaren som © © Läkaren som "tvår 
"tekniker" sina händer" 

Mötet kännetecknat av 
bristande socialt samspel 

Figur 8. Några centrala drag i mötet mellan läkare och långtidssjukskrivna 
patienter (det mörkare fältet symboliserar ett optimalt val). 

I fält: O utmärks mötet mellan läkaren och patienten av en ambi
tion att kompensera individen. Läkarens inställning är att patien
tens hälsoproblem bör åtgärdas med hjälp av vetenskap och beprö
vad metod. Inställningen är hjälpande och stödjande; bidrag och 
sjukpenning betraktas som naturliga inslag (rättigheter) och som en 
förutsättning för en lyckad rehabilitering. Sannolikt ser läkaren ge
neröst på möjligheten att sjukskriva. Mötet präglas av förståelse och 
ömsesidighet. Attityden är tillåtande. I fält © utmärks mötet av en 
avgjort kyligare atmosfär. Läkarrollen är även här kraftigt specialise
rad, men härutöver finns inslag av myndighetsutövning och kon
troll. Läkaren framstår som korrekt och formell och anser att korta 
sjukskrivningar ger extraarbete. Han har litet intresse för rehabili
tering och attityden är misstänksam när den inte är likgiltig. I fält 
© är likgiltigheten än mer framträdande. Ett minimum av hjälp er
bjuds patienten som förutsätts klara det mesta själv. Här låter sig 
ofta märka rationaliseringstendenser från läkarnas sida. Attityden är 
att dalt och för mycken medkänsla bara förlänger patientens pro
blem. Det är bättre att de tvingas ta itu själva med sin situation. Lä
karen sjukskriver gärna, men anser att det är upp till patienten att 
själv ta ett eget ansvar. I fält © slutligen pågår det möte som Morén 
benämner omgestaltande. Läkaren strävar efter att i samspel frigöra 
resurser, ge stöd och mobilisera. Samspelet med patienten är ömse
sidigt, respektfullt och balanserat. Attityden är inkännande. Situa
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tionen påminner om vad som i ett annat kapitel beskrivits som ra
tionella arbetsgivare (a.a.). 

I denna studie har ingen intervjuad läkare kodats i fält© medan 
merparten placerats i fält O. 

I respektive fält kan också de fyra olika idealtyper av förhållnings
sätt, som beskrevs i avsnittet om läkarrollen ovan, identifieras. Läka
ren i fält O kan karaktäriseras som föräldern. I fält © återfinns tek
nikern. I fält © den som "tvär sina händer '. I fält © slutligen finns 
den som kan kallas lagspelaren på grund av sin förmåga att i samspel 
skapa nya mönster för de långtidssjukskrivna. Allmänläkarna inom 
primärvården spelar oftast på den övre halvan av figuren och väljer 
därmed förälderns eller lagspelarens handlingsstrategi. Specialisterna 
på sjukhuset däremot återfinns ofta på den nedre halvan av figuren 
och deras val står idealtypiskt mellan teknikern och den som tvår 
sina händer. Jag återvänder nu till mötets andra och abstrakta sida 
och kommer att diskutera några aspekter av denna med stöd av 
Giddens teori om det moderna samhällets konsekvenser. 

Den blinda kraften i utvecklingen 

Blindhet har redan tidigare förekommit som metafor i denna studie; 
först i samband med att jag refererade till Moréns blinda fläck, men 
också i en fotnot med hänvisning till Sartre. En tredje variant följer 
nu som hämtas från Anthony Giddens och hans analys av det mo
derna samhällets utveckling. Giddens använder sig av metaforen för 
att symbolisera den skenande utveckling som vi människor upplever 
oss ha allt mindre kontroll över. Giddens bygger som nämnts sin 
analys på spänningen mellan det abstrakta och det konkreta och 
hans svar på frågan vart vi är på väg är mångfacetterade. Här tas en
dast upp några av de aspekter som Giddens diskuterar och som har 
relevans för det som här problematiseras. 

• En första aspekt kallar Giddens fantasmagori. Han menar att en 
av det moderna samhällets mörka sidor är att det konkreta i allt 
större utsträckning genomsyras av det abstrakta. Vad som ger mö
tesplatsen198 en struktur är i allt lägre grad det som är närvarande på 
scenen. Samhället upplevs alltmer komplicerat och svårförståeligt. 
"Dess 'synliga form' döljer tjärran relationer som bestämmer dess 

198 Giddens resonemang kring lokalitet är påtagligt inspirerat av civilisationskritiker som 
Ferdinand Tönnies och distinktioner av typ: tradition/modernitet. Se: Tönnies, F. Community 
and Society (Gemeinschaft und Gesellschaft). Transaction Books. Oxford, 1988. 
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natur".199 Det som händer bakom den scen där mötet, som i detta 
fall, mellan läkaren och den långtidssjuke äger rum, får allt större 
betydelse för vad som konkret inträffar. Villkoren förändras och 
tenderar att få allt mer abstrakt karaktär. Flera av intervjuperso
nerna har också förmedlat denna känsla. Det goda möte som man 
önskar sig försvåras av direktiv över vilka man saknar kontroll, ex
empelvis läkarintygens utformning och ökade krav på att utöva 
kontroll. Läkaren upplever sig ha liten möjlighet att påverka den 
lagstiftning som under 1990-talet flera gånger skärpts för att allt 
mer betona den medicinska bedömningen. 

• En andra aspekt och samtidigt en konsekvens av den första be
nämner Giddens urbäddning. Han menar med detta en situation 
när konkreta sociala relationer övergår till att bli abstrakta.200 

Liksom Asplund exemplifierar han med utvecklingen från konkret 
samspel till rollspel och han betonar framför allt expertrollen. 
Expertsystemet är, som Giddens ser det, en urbäddningsmekanism 
eftersom det förskjuter sociala relationer från sitt omedelbara 
sammanhang. En läkare som framstår som expert (professionell) 
inför sin patient förlitar sig på den tillit patienten har för 
läkarvetenskapen i abstrakt mening. Han framstår i mötet med 
patienten inte som en person som råkar vara läkare, utan som 
representant för en specialistkunskap om vilken patienten saknar 
kunskap men möjligen hyser tillit till. I varierande grad förmedlar 
många av intervjupersonerna en kluvenhet inför detta. Vad är 
bättre; att möta patienten som medmänniska eller att gömma sig 
bakom expertrollen? Svaret varierar med sammanhanget och är 
långt ifrån givet. Den här situationen påverkar även den feedback 
som läkaren får från sin patient. Ar patienten nöjd är det kanske 
inte med läkarens personliga insats utan med det denne 
representerar, eller omvänt: uttrycks missnöje kan det upplevas 
personligt trots att det snarare speglar en bristande tillit till det 
abstrakta system av vilket läkaren är en del. 

• En tredje aspekt som Giddens diskuterar är åtaganden med an
sikte och ansiktslösa åtaganden. Även här handlar det om mötet 
mellan det abstrakta och konkreta samt om de mötesplatser (av 
Giddens kallade tillgångspunkter) där de båda typerna av åtaganden 
möts. I vardagslivet har det blivit allt svårare för människor att vara 

199 Giddens, ibid, sid:27. 
200 Giddens påminner, i samband med denna aspekt, om Georg Simmels klassiska analys av 
pengars symboliska funktion som "översättare" av konkreta relationer till abstrakta. För en 
modern diskussion av Simmels bidrag till förståelsen av modernitet och postmodernitet, se: 
Frisby, D. Simmel and Since. Essays on Georg Simmel's Social Theory. Routledge. London, 1992. 
Se också: Simmel, G. The Philosophy of Money. Routledge. London, 1978. 
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utan abstrakta system och man känner oftast också tillit (eller 
tvingas känna tillit) till dem även om denna tillit som nämnts allt 
oftare sätts på prov. Läkaren får den delikata uppgiften att försöka 
återskapa patientens tillit inte bara till sig själv som medmänniska 
utan också till det abstrakta system som han representerar. Intervju
erna visar många exempel på denna kluvenhet och dess upplevda 
konsekvenser. I en situation som dagens, rationaliseras abstrakta 
system inom hälso- och sjukvården till den gräns där de konkreta 
och helhetsorienterade relationerna mellan läkare och klient reduce
ras till ett minimum. Då visar sig också allt tydligare de abstrakta 
systemens sårbarhet. Giddens betonar liksom Morén att tillit, såväl 
mellan det abstrakta och det konkreta som mellan inblandade aktö
rer, förutsätter att man ömsesidigt öppnar sig för varandra. Tillit 
kan inte kontrolleras med hjälp av fixerade normativa koder. Den 
måste vinnas och återvinnas. 

Figur 9 nedan sammanfattar några av de viktigaste dragen i samspe
let mellan det abstrakta och det konkreta. När jag i figuren beskri
ver läkaren som främling1 respektive bekant så symboliserar 
termen främling läkaren som aktör/rolltagare och som representant 
för abstrakta system. Läkaren som bekant däremot syftar på en 
konkret ansikte mot ansikte relation med patienten. 

201 När det gäller denna aspekt tar Giddens sin utgångspunkt i Simmeis och Schutz klassiska 
bidrag på detta tema. Se: Simmel, G. Hur är samhället möjligt? och andra essayer. Korpen. 
Göteborg, 1995 och: Schutz, A. The stranger: an essay in social psychology, in: American 
Journal of Sociology. No:49, 1944. 
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PATIENTENS UPPLEVELSER UTMÄRKS AV: 
misstro Tillit 

Läkaren som 
"främling" 

Misstron baseras på att 
mötet mellan läkare och 
patient försvagats till den 
nivå där läkaren upplevs som 
"främling". Möjligheten att 
reproducera tillit till hälso-
och sjukvårdssystemet för
sämras på grund av de kon
kreta mötenas ansiktlösa 
karaktär. 

Tilliten baseras på ansiktslösa 
(abstrakta) åtaganden. 
Läkaren upplevs som distan
serad och opersonlig, svår att 
nå på djupet. Trots denna 
brist på kontakt ser patien
ten på läkaren som expert. 
Tilliten baseras på patientens 
höga tankar om läkarveten
skapen. 

Läkaren som 
"bekant" 

Misstron baseras på att 
läkarens kompetens ifråga
sätts. Han framstår visser
ligen som trevlig och intres
serad men detta räcker inte. 

Tilliten baseras på åtaganden 
med ansikte. Patienten och 
läkaren samspelar och får en 
personlig (konkret) relation. 

Läkaren som 
"bekant 
främling" 

Misstron baseras på att 
läkaren trots sina bemödan
den misslyckas med att för
ena sina båda roller. Ned
skärningar, tidspress, etc har 
gjort detta omöjligt. Han 
framstår i värsta fall som 
både inkompetent och lätt 
naiv. 

Tilliten baseras pä att åta
ganden med ansikte sam
spelar på ett ömsesidigt sätt 
med ansiktslösa åtaganden. 
Det goda mötet återskapar 
samspelet mellan det abst
rakta och det konkreta. 
Mötet är personligt men 
samtidigt upplevs läkaren 
som expert. 

Figur 9. Mötet mellan läkare och patient i Anthony Giddens språkdräkt. (Det 
mörka fältet längst ner till höger symboliserar det eftersträvansvärda). 

Slutsatser 

Vilka är huvudresultaten i denna intervjustudie av läkarnas arbete 
med sjukskrivning och rehabilitering? 

Det finns generella positiva signaler, till exempel att läkarna 
uppmuntrar till deltidssjukskrivning och fäster tilltro till patien
terna. Några läkare är positiva till försäkringskassans ökade engage
mang och distrikts - och företagsläkare betonar samverkan med 
kollegor och med andra rehabiliteringsaktörer. 

Känslan av ensamhet och minskad egenkontroll, bristande tid och 
ökade krav är faktorer som upplevs som hinder för att utföra ett 
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optimalt arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Andra hinder 
i arbetet är otillräckliga kunskaper om arbetsmarknaden och social
försäkringslagstiftningen. 

Läkarna upplever det också som ett bekymmer att försäkringskas
sans handläggare inte har tillräckliga kunskaper i medicinska frågor, 
och som de ser det, har orealistiska mål i rehabiliteringsarbetet. Ett 
utökat samarbete i konkreta ärenden mellan läkare och försäkrings
kassan med försäkringsläkarna som "brygga" borde avsevärt kunna 
förebygga de sistnämnda problemen. 

Mycket av det som kommit fram bekräftar tidigare resultat av andra 
studier. Det gäller bland annat svårigheterna att ta ställning till ar
betslösas sjukskrivning och otillräckliga kunskaper om arbetsmark
naden och dess krav. Ett annat vanligt problem är att samverkan 
mellan öppen och sluten vård inte fungerar tillfredsställande och att 
det även brister i samverkan med andra rehabiliteringsaktörer. 

Undersökningsresultaten ger inte stöd för att försäkrade i Västerbot
tens skulle "utnyttja" sjukskrivningar genom att sjukskriva sig för 
mycket och i onödan. Resultaten av intervjuerna tyder heller inte på 
att läkarna är speciellt generösa med sjukskrivningar även om sig
naler om sociala skäl ibland finns med i bedömningarna. 

Huvudresultaten av intervjustudien av läkarna visar 

• att de upplever att kraven ökat med fler och sjukare patienter 
samtidigt som egenkontrollen minskat med mindre tid för patienter 
och ökad administration och att känslan av ensamhet ökar med 
tidsbristen 
• att distriktsläkare tar tydligare ställning för patienten än övriga 
läkare och betonar speciellt tilliten till patienten och att den läkar-
gruppen tillsammans med företagsläkare betonar samverkan med 
andra aktörer mer än andra läkargrupper 
• att läkarna menar att patientens egen uppfattning oftast är 
avgörande vid sjukskrivning och att det är vanligt att patienter inte 
vill bli sjukskrivna eller väntar för länge med att sjukskriva sig 
• att arbetet med sjukskrivning och rehabilitering är svårt på 
grund av för bristfälliga kunskaper om arbetsmarknaden och soci
alförsäkringslagstiftningen och att arbetslösa är speciellt svåra att 
bedöma vid sjukskrivning/rehabilitering 
• att det upplevs svårare att rehabilitera kvinnor då de uppges ha 
mer komplexa diagnoser och mer av "hemarbete" 
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• att läkarna har en ambivalent inställning till försäkringskassan -
några är positiva till att försäkringskassan är pådrivande medan 
andra menar att försäkringskassan har orealistiska mål i rehabiliter
ingsarbetet 
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Försäkringskassan 

Försäkringskassan och deras handläggare ute på de många lokal
kontoren är centrala aktörer när det gäller de långtidssjukskrivna 
och deras rehabilitering. Bl a faller det på dem att fungera som sam-
ordnare av de olika aktörernas ansträngningar. Det handlar om att 
mobilisera de resurser som de långtidssjukskrivna själva besitter och 
som omgivningen kan bistå dem med. I projektets datainsamling 
var det också här som resan startade 1994 med intervjuer med 
försäkringskassans handläggare och stabspersonal. 

Datainsamlingen genomfördes i ett läge när stora förändringar ägt 
rum såväl i samhället som inom försäkringskassan och sjuktal och 
långtidssjukskrivningar i Västerbotten var också jämförelsevis 
mycket besvärande i ett riksperspektiv. Sammantaget kan man med 
fog hävda att situationen för personalen var svår och turbulent och 
intervjuerna visade också, som kommer att framgå, att osäkerheten 
bland intervjupersonerna var påfallande. 

I detta kapitel ska jag beskriva och analysera försäkringskassehand
läggarna på olika nivåer och hur de upplever den roll de spelar när 
det gäller att bistå de långtidssjukskrivna. Jag kommer också att 
förmedla deras bilder av sina samverkanspartners och syn på kvali
tén av den samverkan som sker i samband med rehabilitering av de 
långtidssj ukskrivna. 

För dessa syften har semistrukturerade frågor ställts utifrån teman 
om det egna arbetet och arbetssituationen, hur tjänstemannen ar
betar med sjukförsäkring och rehabilitering, yrkesrollen, speciellt i 
rehabiliteringsarbetet, vilken makt de har i sitt arbete, attityd till de 
försäkrade och deras möjlighet att rehabiliteras, attityder till social
försäkringen, samarbete/samverkan med kollegor och andra aktörer, 
kunskaper om sjukförsäkring/rehabilitering inklusive fyra fall att 
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lösa. Kapitlet bygger på underlagsrapporten202 Västerbottens höga 
ohälsotal. En intervjuundersökning bland försäkringskasseanställda. 
Den publicerades 1995 och skrevs av Curt Edlund, Michael 
Boman, Kerstin Petersson och Lars Dahlgren. 

Genomförande 

Försäkringskassetjänstemännen har i intervjuerna fått beskriva sin 
arbetssituation, hur de upplever de förväntningar som riktas mot 
dem och den mening de lägger in i sitt arbete. Fokuseringen på per
sonalens subjektiva definition av problematiken innebär inte att jag 
avstår från att diskutera förhållanden som strukturerar och därmed 
påverkar deras handlingssituation, beteenden och upplevelser.203 

Ytterst är syftet med varje kvalitativ undersökning att läsaren skall 
kunna förstå och ta till sig resultat och tolkningar och helst föra 
analysen vidare på egen hand - åtminstone dra egna slutsatser. Det 
jag vill förmedla är intervjupersonernas subjektiva förståelse av sin 
handlingssituation, men ambitionen är också, som framgått, att 
lägga till tolkningar och därefter relatera dessa till mer allmängiltiga 
teoretiska perspektiv. 

Tabell 6 sammanfattar materialet efter var och med vilka intervju
erna genomförts. Här bör poängteras att urvalet av orter och inter
vjupersoner inte skett i syfte att uppnå statistisk representativitet 
utan varit strategiskt. Detta innebär att de personer valts ut som till
sammans kunde bedömas ge en initierad och tydlig bild av de för
hållanden som existerar ute på fältet. 

202 Edlund C, Boman M, Petersson K, Dahlgren L. Västerbottens höga ohälsotal. En 
intervjuundersökning bland försäkringskasseanställda. Försäkringskassan i Västerbottens län & 
Institutionen för epidemiologi och folkhälsovetenskap. Umeå universitet. 1995. 
203 Bengt Starrin poängterar värdet av denna dubbla ambition i sin argumentering för att 
kvalitativ forskning inte bör stanna vid narrativa beskrivningar på mikro-nivån. Se: Starrin 
Bengt, Grounded Theory - En modell för kvalitativ analys, i: Svensson P-G & Starrin B, a.a. 
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Tabell 6. Intervjupersonerna fördelade på arbetsplats och yrkesstatus 

Plats Intervju
personer 

Handläggare/ 
assistenter Stabspersonal 

Umeå 12 7 5 
Skellefteå 8 5 3 
Inlandskommun 3 2 1 
Kustkommun 4 3 1 
Centralkontoret 5 5 
Totalt 32 17 15 

Försäkringskassan och förhandlingsmodellen 

Försäkringskassan är en viktig aktör i förhandlingar om sjukskriv
ning och rehabilitering. Förhandlingsutrymmet varierar från fall till 
fall och förändras under processens gång, men praktiskt alltid finns 
det möjlighet att påverka utgången. Försäkringskassan har en sär
ställning i förhandlingarna genom sin rätt att besluta om sjukpen
ning och rehabilitering. Men handläggarna vid försäkringskassan 
har många gånger svårt att hävda sig mot den medicinska sakkun
skapen, läkarna, och mot arbetsgivarna som förfogar över arbets
kraften. Den ambivalenta rollen som handläggaren har som både 
kontrollant av att lagen följs och ersättningar betalas ut och att ta 
initiativ och underlätta för en optimal rehabilitering ställer stora 
krav. Under förhandlingens första fas tillsammans med den försäk
rade och arbetsgivaren utreds om arbetsgivaren gjort vad som är 
möjligt. Bör arbetsgivaren göra mer eller ska försäkringskassan ta på 
sig en del av ansvaret? Om arbetsgivaren gjort sitt blir frågan vem 
som då träder in. Det kan bli aktuellt med köp av tjänst. Då förs på 
nytt förhandlingar om lämpliga åtgärder, vem eller vilka som betalar 
och när det ska genomföras. Hur förhandlingen utfaller beror till 
viss del på vilket slag av tjänsteman som agerar från försäkringskas
san. Är det en vägvisare som självklart träder in och förhandlar som 
den försäkrades ombud eller är det en "regelmänniska" som har 
svårt att se förhandlingsutrymmet och kanske inte anser att det alls 
ska förhandlas. 

Försäkringskassans nya roll 

Försäkringskassan fick en ny roll från och med 1992 (enligt 22 kap 
5 § AFL). Försäkringskassan ska samordna och ha tillsyn över de in
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satser som behövs för rehabilitering av de försäkrade enligt lagen om 
allmän försäkring. Försäkringskassan ska också, om det är nödvän
digt, ta initiativ till sådana insatser. I speciella fall ska försäkrings
kassan överta ansvaret för att rehabiliteringsinsatserna kommer 
igång. Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsinsatserna på
börjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl. 

Försäkringskassans nya initiativ- och samordningsansvar finns be
skrivet i ett helt nytt kapitel i lagen om allmän försäkring (kapitel 
22). Avsikten med den nya lagstiftningen var att få en mera aktiv er
sättning och betydligt tidigare insatser i sjukfallen för en rehabili
tering tillbaka till arbete.20^ Man kan kalla det en rehabiliterings-
respektive arbetslinje inom socialförsäkringen. Den långa passiva 
sjukpenningutbetalningen ska brytas av en aktiv rehabiliteringser
sättning. Väsentliga inslag i den nya rehabiliteringsprocessen ska 
vara att:20 5 

• personer med behov av rehabilitering ska uppmärksammas 
• behoven av åtgärder klarläggas, 
• personen motiveras att delta i rehabiliteringen. 

Försäkringskassans samordningsansvar innebär också att stötta den 
försäkrade i kontakterna med andra rehabiliteringsaktörer, verka för 
att de tar aktiv del i rehabiliteringsprocessen och vara den försäkra
des ombud i kontakter med t ex arbetsgivare. Arbetsgivaren har för-
stahandsansvaret för rehabilitering av sina anställda men försäk
ringskassans uppgift är att se till att arbetsgivaren verkligen tar detta 
ansvar. Det kan i vissa fall innebära att försäkringskassan får ta över 
ansvaret för rehabiliteringsutredning om inte arbetsgivaren genom
för sådan. Det är försäkringskassans ansvar att se till att en rehabili-
teringsplan upprättas. I planen ska framgå vilka åtgärder som är 
aktuella, vem som ansvarar för att de kommer igång och en tidsplan 
för genomförandet. Det förutsätts att även andra rehabiliteringsak
törer som arbetsgivaren, hälso- och sjukvården, socialtjänst eller ar
betsmarknadsmyndigheter medverkar om de är berörda. 

204 Almqvist, J. Aktiv rehabilitering. En vägledning till tidig och samordnad rehabilitering. 
Allmän-na Förlaget. Stockholm. 1991. 
205 Almqvist. Ibid, s 88 
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Rehabilitering i dramaturgisk språkdräkt 

Få yrken torde i dagens Sverige svara mot välfärdsstatens ambitioner 
så väl som försäkringskassehandläggarens. Arbetsuppgifterna hand
lar på ett generellt plan om folkhemstankens grundidé, nämligen att 
åstadkomma fruktbara möten mellan den enskilde och kollektivet 
där respektive parts resurser ömsesidigt förväntas stärka varandra. I 
fokus för rehabiliteringsansträngningarna står lönearbetet vilket är 
viktigt att konstatera. Det handlar med andra ord inte om att åter
anpassa individen till vad som helst utan just till arbete. Den här 
definitionen av rehabiliteringsverksamhet är inte självklar, vare sig i 
teorin eller i praktiken. Ordets rent språkliga betydelse är kluven 
och i sin äldsta form avses med rehabilitering snarast äreräddning 
eller upprättelse. Den revanschen behöver alltså inte ske på arbets
marknaden, vilket den heller inte gör i alla länder. I Sverige är 
emellertid arbetslinjen den strategi som välfärdsstaten valt och 
handläggaren på försäkringskassan är den som skall försöka admini
strera detta vägval.206 Jag återkommer till denna definitionsfråga i 
den avslutande diskussionen. 

Många metaforer känns naturliga när det gäller att beskriva hand
läggaren och handläggningssituationen och många förslag har fram
kommit i intervjuerna; spindeln i nätet, fixaren och mentorn för att 
bara nämna några. Metaforerna kommer i den fortsatta framställ
ningen att fylla en viktig funktion, dels för att levandegöra materia
let, men även för att strukturera det. När det gäller det senare 
tillämpningsområdet kommer jag att använda den typ av metaforer 
som hämtar sina analogier från teaterns värld och som kanske 
framför allt använts i amerikansk sociologi.207 Exempel på sådana 
metaforer är begrepp som scen, aktör, roll, scenario, iscensättning 
och pjäs, vilka kommer att återfinnas tämligen frekvent i texten och 
förhoppningsvis ge ökad förståelse och strukturera intervjuperso
nernas beskrivningar. 

206 För en diskussion av olika sätt att betrakta rehabilitering, se också: Bäckström I, Rehabilite
ring för män. En undersökning om arbetsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna kvinnor och män. 
Institutionen för Socialt Arbete, Umeå universitet, Rapport nr 37, 1994. 
207 Som Hans Zetterberg framhåller är sociologin ett humanistiskt ämne pga att dess studie
objekt är symboler. Det är därför, menar han, ingen slump att mycket av den vokabulär som 
sociologer använder har hämtats från litteraturens värld - ofta i form av dramats språk. 
Sociologer talar om roller, aktörer, publik... osv. Z etterberg H Om teori och belägg i sociologien. 
Argos, Uppsala, s 16. 1968. 
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Ett sätt att definiera kulturbegreppet föreslås av David Schneider.208  

Denne menar att kultur kan beskrivas som scenen i en teaterpjäs. 
Den aktör som finner sig väl tillrätta där förstår sammanhangen, har 
lätt att orientera sig, ser ett mönster i de handlingar som utspelas 
och förstår sina medspelare. En annan kulturantropolog, Clifford 
Geertz,209 har en likartad syn på kulturbegreppet även om han 
använder annorlunda termer. Geertz använder begreppet världsbild 
som synonym för kultur och menar med detta en grupps bild av 
hur saker och ting faktiskt är.210 Världsbilden kan beskrivas som en 
gemensam kognitiv karta, som ett sätt att orientera sig i tillvaron, 
men också som ett gemensamt språk, en gemensam diskurs, eller för 
att tala med Johan Asplund; en gemensam tankefigur.211 Mycket i 
denna kultur är outtalat, mycket av den gemensamma kunskap som 
den bygger på är tyst212 och det är naturligt att människor som 
befinner sig inuti en kultur har svårt att se den. Likt molnet syns 
kulturen lättare för den betraktare som befinner sig på utsidan - åt
minstone på ett tydligare sätt.213 

Om nu kulturen utgör den scen på vilken "pjäsen" utspelas (är) så 
är det de sociala normerna som målar upp scenariot. Geertz214  

använder här begreppet ethos för att beskriva det normativa, och i 
viss mån, etiska i hur saker och ting bör vara. Ethos utgör med 
andra ord en slags guide för lämpligt handlande. 

Hur går det då till att flytta över dessa metaforer till den konkreta 
värld som är försäkringskassehandläggarens? Ett försök ges här att 
låta metaforerna (se figur 10) från tiljans värld möta den verkliga 
världen i form av data från intervjuerna. Beskrivningen av den me
taforiska referensramen börjar med pjäsen som primärt regisseras av 

208 Schneider D. Notes toward a Theory of Culture, in: Basso K & Selby H (eds) Meaning in 
Anthropology, University of New Mexico Press, Albuquerque. 1976. 
209 Geertz C. Ethos, World View, and the Analysis of Sacred Symbols, in: Geertz C: The 
Inter-pretation of Cultures. Selected Essays. Hutchinson & Co Ltd, London. 1975. 
210 Lena Gerholm har i sin utvärdering av sex kulturprojekt i S verige i början på 1980-talet 
använt just Geertz begreppsapparat som sitt huvudsakliga analys redskap. Se: Gerholm L. 
Kulturprojekt och projektkultur. Liber, Malmö. 1985. 
211 Asplund J, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. Korpen, Göteborg. 1991. 
212 Tacit knowledge is all that is r emembered somehow, minus that which is r emembered in 
the form of words, symbols, or other rhetorical forms. It is that which permits us to recognize 
faces, to comprehend metaphors, and to "know ourselves." Tacit knowledge includes a 
multitude of unexpressible associations which give rise to new meanings, new ideas, and new 
applications of the old. Stake R. The case-study in social inquiry, in: Educational Researcher, 
no.7, p 6. 1978. 
213 Metaforen med molnet är inspirerad av sir Karl Poppers föreläsning på detta tema vid 
Washington University. Föreläsningen finns återgiven i: Popper K. Objective Knowledge. An 
Evolutionary Approach. Oxford at the Carendon Press, Oxford. 1983. 
214 Geertz (a.a.). 
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de direktiv som försäkringskassan centralt anger, det vill säga av po-
licydokument och ytterst av beslut som tas av regering och riksdag. 
Därefter går jag in på scenen (kulturen) där denna delstudies hu
vudfrågeställning spelas upp. Speciellt belyses den iscensättning av 
pjäsen som är regissörens. Hur mycket av iscensättningen som för
säkringskassan står för internt och hur mycket som hänger samman 
med den allmänna samhällsutvecklingen kommer att problematise-
ras. Försäkringskassan må vara "the spider in the web" i välfärdssta
ten, men tycks samtidigt vara "a puppet on the string", det vill säga 
en aktör som inte helt av egen kraft definierar sitt handlingsut
rymme. Referensramen innehåller därutöver metaforerna; rolly 

scenario samt aktör och här är det speciellt den normativa sidan av 
kulturbegreppet (ethos) som fångar intresset. 

Pjäs Iscensättning (2) 

1 Scen 

Roll 
Medspelare 

Scenario 

Iscensättning (T) Den 
försäkrade 

Scenario 
Medspelare 

Figur 10. Rehabilitering i dramaturgisk språkdräkt 

Pjäsen 

Försäkringskassans verksamhet, och i synnerhet rehabiliteringsarbe
tet, genomgår för närvarande stora förändringar. Från att ha varit 
fixaren på arbetsmarknaden med mycket direkt ansvarstagande för 
de försäkrade, har pjäsen utvecklats och förändrats såväl till sitt in
nehåll som till sin dramaturgi. Uppgiften beskrivs nu oftast i termer 
av samverkan och koordinering och rollen som spindeln i nätet. Sce
nariot är till stora delar omskrivet, rollernas karaktärer har föränd
rats och aktörerna med dem, scenen är heller inte lätt att känna igen 
för de inblandade parterna. 
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Till stor del får förändringarna ses mot bakgrund av genomgripande 
samhällsförändringar. Försäkringskassan, som är en av de allra mest 
centrala av välfärdsstatens aktörer,215 tvingas idag leva med ett antal 
utmaningar mot välfärdsstaten. Bo Rothstein216 har definierat sju 
sådana utmaningar av vilka följande tre, ur denna studies perspek
tiv, får betecknas som de viktigaste: 

1. Den statsfinansiella krisen i början av 90-talet som medförde 
stora bekymmer att fortsättningsvis garantera rimliga nivåer i för
säkringssystemet samt att hålla kvar resurssvaga grupper av männi
skor inom marginalerna. Nyckelordet här är effektivitet och försäk
ringskassan försöker svara på denna utmaning genom organisato
riska förändringar syftande till produktivitetshöjning. 

2. En andra, och kanske på sikt, ännu allvarligare utmaning är sna
rare av etisk karaktär. Den handlar om att bevara välfärdsstatens le
gitimitet och utmaningen består i farhågor att medborgarna inte 
längre tror att deras skattemedel används på ett rationellt sätt utan i 
stället utnyttjas av mindre nogräknade individer eller grupper av 
människor. Ett exempel som Rothstein nämner och som är av spe
ciell relevans för försäkringskassan är följande: Vad gäller arbetslivet 
har man pekat på vad man ansett vara de alltför generösa s jukförmå
nerna och de olika möjligheterna till förtida pensionering, vilka ansetts 
leda till olika former av överutnyttjande.217 

3. En tredje utmaning slutligen, handlar om välfärdens utformning. 
Vad som här har efterlysts är större möjligheter till individuell an
passning i socialförsäkringssystemen och trenden pekar åt detta håll 
- generella åtgärder ersätts allt oftare med mer specifika och special-
destinerade. 

Förändringarna i pjäsens samhälleliga premisser och därefter i pjä
sen har emellertid, som nämnts, inte inneburit att tilltron till ar
betslinjen i försäkringssystemet har minskat. Tvärtom betonas star
kare än någonsin ambitionen att förmå människor att återgå till ar
bete i en eller annan form,218 eller kanske mer exakt; att effektivi
sera matchningen mellan de försäkrade och arbetsmarknaden. Den 

215 Som framgått kan med aktör avses såväl en enskild person när hon går in i en roll som en 
institution när den fyller en position i det sociala systemet (här samhället). 
216 Rothstein B. Vad bör staten göra? O m välfärdsstatens moraliska och politiska logik, SNS 
förlag, Stockholm. 1994. 
217 Rothstein, ibid, s 81. 
218 Se ex vis: Marklund S (red) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv. Studentlitteratur, Lund. 
1992. eller: Lindqvist R. Mellan politik och marknad - Om sjuklön, sjukpenning och sjukfrånvaro. 
R91, Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 1987. 
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här målsättningen äger rum under sällsynt svåra förhållanden. 
Rehabiliteringsarbetet försvåras av flera samverkande faktorer. Folk
hälsoproblemen och därmed sjukdomspanoramat har förändrats 
och blivit allt komplexare.219 Samtidigt har arbetsmarknaden både 
krympt och förändrats till sitt funktionssätt, vilket ställt allt högre 
krav på arbetskraftens kvalitet och anpassningsförmåga. Match
ningen har därmed blivit avsevärt mer komplicerad. Pjäsen har med 
andra ord blivit mer svårspelad vilket aktörer i de olika personal
grupperna känner av i sitt arbete. 

Scenen 

Scenen som kultur innebär att handläggarna har en gemensam upp
levelse av verkligheten, hur den är och bör vara och när denna upp
levelse inte överensstämmer med pjäsens innehåll uppstår problem. 
Som pjäsen beskrivits har den skrivits om en hel del under resans 
gång och en fråga som jag försökt få svar på i intervjuerna är om 
handläggarna tagit till sig de nya propåerna eller om de agerar enligt 
andra scenarios än de tilltänkta. Frågan är alltså om det finns en 
gemensam uppfattning, tyst eller medvetet uttalad, bland försäk
ringskassans handläggare i Västerbotten och hur den harmonierar 
med centrala riktlinjer. 

Scenen har ändrats och kritikerna menar att man kör vidare i in
vanda spår trots att dessa leder allt mer vilse. För att anknyta till in
gressen så tycks hypotesen vara att rehabilitering i Västerbotten 
fortfarande handlar om att revanschera den försäkrade snarare än att 
försäkra sig om att den restförmåga som de försäkrade förväntas be
sitta kommer samhället till del i form av arbete i så stor utsträckning 
som möjligt. Annorlunda uttryckt är grundhypotesen den att 
handläggarna i Västerbotten delar en kultur, ett värdesystem eller 
världsbild som är illa anpassad till att genomföra den pjäs som regis
sören (regering, riksdag, riksförsäkringsverket) förväntar sig. Där
emot är det en mer öppen fråga vad kund och publik (de försäk
rade/medborgarna) förväntar sig - måhända var man rätt nöjda med 
pjäsen i dess mer traditionella utformning. 

219 För en populär beskrivning av denna utveckling, se: Borgenhammar E. Att vårda liv. 
Organisation, etik, kvalitet. SNS förlag, WSOY Finland. 1993. 
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Iscensättningen 

Som framgår av figur 10 kommer iscensättningen in på två nivåer i 
analysen. Först på den mer jordnära nivå där handläggaren i sam
verkan med olika medaktörer lotsar den försäkrade in på arbets
marknaden eller till något alternativt, men för alla parter accepta
belt, avslut på ärendet. Mycket i resultatpresentationen kommer att 
handla om detta men iscensättning handlar på en mer övergripande 
nivå också om själva pjäsen och dess regi. 

Iscensättning handlar om makt och försäkringskassan agerar idag på 
ett fält där olika aktörer söker ökat (och för övrigt ibland minskat) 
inflytande. Viktigast i denna nya situation är välfärdsstatens ifråga
sättande. Kritiken har varit framgångsrik i att underminera tilltron 
till två centrala teman i välfärdsstaten, nämligen: 1) att kunskap och 
styrning utgår från toppen av hierarkier (centralism) för att därefter 
sippra nedåt i organisationerna, samt: 2) att förnuft och rationalitet 
präglar välfärdsstatens verksamheter. I dessa temans ställe har man 
satt decentralisering, vilket ytterst innebär en ansvarsförskjutning 
från kollektivet till den enskilde. Kodordet i denna process är frihet 
och den bild som målas upp som ideal är bilden av den myndige 
individen på den avreglerade marknaden. Adam Smiths osynliga 
hand220 förväntas ännu en gång ställa allt till rätta. Jag konstaterar 
att detta nygamla sätt att förändra samhället påverkar det svenska 
välfärdssystemet och i förlängningen arbetssituationen för försäk
ringskassans handläggare. Som en röd tråd i den avslutande diskus
sionen går därför samspelet mellan dessa förändrade villkor på sam
hällsnivå och de enskilda handläggarnas konkreta handlingssitua
tion. Flur förhåller man sig till den nya iscensättningen? Hur med
vetna är man om de nya förväntningar som man har att hantera? 
Och vilka konsekvenser får allt detta för upplevelserna av det egna 
agerandet, den egna rollen och av de nya relationer som uppstår till 
medaktörer och ytterst till de försäkrade? 

Rollen 

Rollbegreppet är tveklöst det mest använda av de metaforer från tea
terns värld som valts för att strukturera framställningen. Vad är då 
en roll? Jo, det beteende som förväntas av en aktör som befinner sig 
i en given position i ett socialt system. I detta perspektiv spelar re

22^ Smiths klassiska metafor finns först återgiven i: Smith A. An Inquiry inte the Nature and 
Couses of the Wealth of Nations. London. 1930. 
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habiliteringshandläggaren en roll och mot bakgrund av den situa
tion som beskrivits under rubrikerna pjäsen respektive scenen är lätt 
att hävda att yrkesrollen som rehabiliteringshandläggare blivit svå
rare och många gånger mer konfliktfylld. Dessa konflikter består av 
åtminstone två slag. Den första och här viktigaste handlar om 
rolluppsättningen. Olika medaktörer har olika förväntningar riktade 
på rollen som rehabiliterare och detta gäller i första hand de mot
stridiga krav som de försäkrade respektive arbetsgivarna ställer, men 
även relationerna till andra aktörer som läkarna, socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen kan ofta vara besvärliga. Vid sidan av denna typ 
av rollkonflikter finns det faktum att rehabiliteringshandläggarna 
inte lever i isolat med sin yrkesroll. De är samtidigt mödrar och fä
der, tränare i fotbollslaget, studerande på fritiden mm och detta är 
viktigt även om detta problem berörs mycket lite i denna undersök
ning. Intressantare är då den situation aktörerna går in i rollen som 
rehabiliteringshandläggare. Vad de har med sig i bagaget är av stort 
intresse. Räcker kompetensen eller behövs vidareutbildning och i så 
fall av vilket slag? Hur är det med den nya rollens status? Upplevs 
den hög eller låg av anledningar som aktörerna har svårt att förstå? 
Har de måhända getts platser på scenen som de av en eller annan 
anledning känner sig främmande inför, roller som de har svårt att 
fylla? De konkreta frågeställningarna är många och tämligen kom
plexa. Här existerar också ett flertal konfliktanledningar; rollen krä
ver förmåga att ta folk och denna egenskap är svår att lära, den krä
ver empati. Först och främst handlar det om huruvida det scenario 
som iscensätter rollen är begripligt och acceptabelt för den enskilde 
handläggaren. 

Scenanot 

Scenariot symboliserar, som nämnts, de normsystem som råder runt 
handläggningssituationen eller ethos, för att återanknyta till 
Geertz.221 Här är det lätt att konstatera att normsystemen ändrat 
karaktär i det att de gått från att vara uttalat operativa till att bli mer 
anvisande och rådgivande. Exempelvis talas i en idéskrift rörande 
försäkringskassornas rehabiliteringsarsenal222 om principiella ut
gångspunkter som vägledning snarare än om byråkratisk regel
styrning.223 Vad är det då för principiella utgångspunkter det hand

221 Geertz, a.a. 
222 Försäkringskassornas rehabiliteringsarsenal - ett förslag från idégruppen. FKF Debatt, 
1994. 
223 Begreppet byråkrati upplevs av många som negativt laddat, avsikten är dock inte att 
associera åt detta håll utan begreppet används i dess klassiska bemärkelse, dvs som uttryck för 
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lar om och åt vilket håll tenderar dessa att förändras? Låt mig i 
punktform ta upp några av de utvecklingstendenser som uppfattas 
som centrala: 

• Det har skett en markant förändring i ansvarsförhållanden och 
denna förändring har skett åt två håll. Dels poängteras nu mycket 
tydligt individens ansvar för sin egen rehabilitering och dels poäng
teras arbetsgivarnas ansvar. 
• Försäkringskassans roll har i konsekvens med ovanstående blivit 
allt mer konsultativ. Man beskrivs som spindeln i nätet med vilket 
avses att man är samordningsansvarig och ansvarig för att en hel
hetssyn verkligen tillämpas i praktiken - ute på fältet. 
• Förebyggande arbete (och rehabilitering) bör i varje läge betraktas 
som en investering och en av försäkringskassans viktigaste uppgifter 
är att sprida detta budskap.224 Detta innebär en ökad satsning på 
utåtriktad verksamhet av typ information och debatt i syfte att för
ändra de arbetsmiljöfaktorer som på sikt genererar anledningar till 
rehabilitering. 
• Försäkringskassans roll har utvecklats till att bli mer öppen och 
mindre regelstyrd. I konsekvens med detta rekommenderas en friare 
medelsanvändning i syfte att uppnå ökad effektivitet. 

Helhetssyn och samverkan är, som framgått, viktiga honnörsord, 
men här finns många konfliktanledningar mellan de inblandade 
aktörerna, såväl ytterst konkreta som mer principiella. De två pro
fessionella aktörerna; försäkringskassan och sjukvården, samt företa
gen på marknaden spelar visserligen på samma scen, men frågan är 
om deras respektive scenarios verkligen är samtrimmade. Såväl deras 
världsbilder som ethos uppvisar betydande olikheter, vilket medför 
att samspelet dem emellan framstår som mycket komplicerat men 
också motsättningsfyllt. Detta problem har uppmärksammats i 
tunga statliga utredningar.225 

I det här sammanhanget är det alltså viktigt att uppmärksamma att 
rehabiliteringshandläggaren på fältet har att balansera mellan sin 
rolluppsättnings tämligen kluvna förväntningar. Hon tvingas agera i 

rationell och värdeneutral förvaltning. För en närmare presentation av begreppet i denna 
betydelse, se: Weber M. Economy and Society - an Outline of Interpretative Sociology, Bedminster 
Press, New York. 1968. 
224 Budskapet riktas i första hand till arbetsgivarna som förväntas ta huvudansvaret för denna 
del av rehabiliteringsverksamheten. Man talar i detta sammanhang om "tre viktiga F"; 
förebygga, fånga upp och finna vägar. Se t ex Arbetslivsfondens broschyr: Ta väl hand om dina 
medarbetare - det har du igen många gånger om. 
225 Ar(?et;e o clj hälsa, betänkande av arbetsmiljökommissionen. Se ex vis: SOU 1990:49. 
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skärningspunkten mellan att utöva tillsyn, hjälpa och stödja samt 
samordna medaktörernas resurser. 

Aktörerna 

I fokus för empirin i denna studie står försäkringskassans tjänste
män på olika nivåer. Det är deras upplevelser och attityder som ut
gör navet i framställningen. I ringar runt målgruppen återfinns me-
daktörer av varierande betydelse. Den viktigaste medaktören är den 
försäkrade. Relationen mellan honom/henne och rehabiliterings
handläggaren är inte bara dubbelriktad utan också nödvändig i den 
meningen att de båda aktörerna förutsätter varandra. Rehabilitera-
ren skulle helt enkelt bli arbetslös om den försäkrade höll sig frisk 
eller på annat sätt avstod från hennes tjänster och den försäkrade 
skulle upphöra att vara den försäkrade om försäkringssystemet slo
pades. Den här symbiosen spelar en naturlig roll i konstruktionen 
av en gemensam kultur, men självklart finns gott om motstridiga 
intressen med i bilden. Rehabiliterarnas och de försäkrades gemen
samma kultur riskerar inte sällan komma i motsättning till de övriga 
scenarios som uppträder på scenen. Som de viktigaste medaktörerna 
därefter ses arbetsgivarna och läkarna. Hur ser då dessa båda aktö
rers världsbild och ethos ut? 

• Arbetsgivarnas scenario präglas åtminstone i teorin av nyttomaxi-
mering där ekonomiska realiteter och konkurrens tvingar dem till 
att ställa mycket höga krav på sin arbetskraft. I deras intressebild ses 
försäkringssystemet som en hypotetisk möjlighet att bli av med låg-
presterande personal och när detta system rubbas tenderar rekryte
ringspolitiken i stället att bli hårdare. Stämmer då denna teoretiska 
bild med verkligheten? Nej, inte helt. Historiskt sett har visserligen 
arbetsgivarnas paternalistiska omsorg för sina anställda minskat, inte 
minst mot bakgrund av att offentliga aktörer gått in och tagit över 
ansvar, men fortfarande finns en hel del av detta kvar. Detta för
hållande kan ses som en förutsättning för att den aktuella policyn 
att företagen åter skall ta över mer av ansvaret för sin personals re
habilitering ska kunna bli framgångsrik. 

• Läkarnas scenario utgår från professionalism. Som "skrå" har 
man varit exempellöst framgångsrik i att skaffa sig ett slags tolk
ningsföreträde framför andra aktörer då det gäller att definiera pro
blem, avtäcka problemens orsaker och i att implementerà åtgärder, 
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det vill säga upplysningens och förnuftets kännetecken.226 Detta 
symboliseras till exempel av monopoliseringen av diagnosverksam
heten. Uppfattningen inom samhällsvetenskaplig forskning är idag 
legio att medikaliseringen (som just får ses som en sådan diskursiv 
ambition hos en profession) har nått allt fler samhällssfärer, med 
konsekvenser i form av klientifiering och inlärd hjälplöshet.227 

Läkarnas position i rehabiliteringsverksamheten ligger förankrat i 
detta mönster vilket kan skapa problematiska relationer med reha
biliteringshandläggaren. 

Huvudaktörerna återfinns på samma scen och deltar i samma pjäs 
men deras scenarios varierar alltså. Såväl världsbild som ethos behö
ver jämkas ihop och denna uppgift har försäkringskassan åtagit sig. 
Tre kulturer skall med andra ord förmås samverka ute på fältet och 
rehabiliterings tjänstemannen har, som jag kommer att visa, stora 
svårigheter att åstadkomma detta. Hon har en svår roll att spela och 
hennes scenario för att klara detta har inte fullt ut funnit sina for
mer. I en debattskrift av försäkringskassans konsult Christer Jeffmar 
beskrivs rehabiliterarens nya yrkesroll på följande sätt; 

Vilken bild är det då som tonar fram av den nya yrkesrollen? 
Först och främst att den är mångdimensionell på så sätt att den 
kräver att man skall kunna behärska flera olika relationsmönster 
och förhållningssätt utan att släppa sig själv ur sikte. Man skall 
med andra ord kunna vara på ett sätt i en situation och på ett 
ganska annorlunda sätt i en annan. De som börjat behärska rol
len, behärskar också den svåra konsten att variera sig själv.228 

Vad innebär då detta? Krävs av rehabiliteringshandläggaren att hon 
skall uppträda som en social kameleont? Går det att hålla en klar 
och respektingivande linje i denna situation? Svaret är ingalunda gi
vet. Vad som kan konstateras är att situationen innebär risker och 
då kanske framför allt risken att orienteringsförmågan förloras.229 

226 p5r en uttömmande diskussion av medicinen som världsbild, se: Palmblad Eva. Medicinen 
som samhällslära. Daidalos, Göteborg. 1989. 
227 Se ex vis: Zola E. Medicine as a system of social control, in: Cox A & Mead A (eds) A 
Sociology of Medical Practice. Collier/Mcmillan, London. 1975. 
228 Jeffmar Christer. Askungens nya kläder. Sexton reportage o m rehabilitering i förändring. 
Riksförsäkringsverket, Stockholm. 1994. 
229 Denna problematik är ett centralt tema i modern funktionalistisk sociologi. Se ex vis 
Niklas Luhmann som driver tesen att en organisations (ett socialt systems) förmåga till 
överlevnad hänger på dess förmåga att reducera komplexitet. När rollförväntningar och 
motivationsstrukturer framstår som oklara för aktörerna drabbas orienteringsförmågan och 
beslutskompetensen och ytterst hela organisationen. Se: Luhmann N. Trust and Power, New 
York. 1979. För en mer grundläggande analys av orienteringsproblem i sociala system, se: 
Parsons T & Shils E. Towards a General Theory of Action. Cambridge Mass. 1951. 
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Mycket i intervjuerna med handläggarna har kretsat kring dessa 
problem. På vilka grunder väljer man strategi i olika handlingssitu
ationer och i sitt samspel med olika aktörer? Hur upplever man sin 
egen grundinställning eller kulturella tillhörighet, är den en resurs 
eller ett hinder? Hur upplever man den feed-back man får från sina 
medaktörer, hjälper den till att skapa allt bättre kognitiva kartor 
(orienteringsredskap) eller ökar förvirringen? Jag hoppas kunna 
klargöra detta med hjälp av empirin, men först några ord om de 
medaktörer som finns inom de egna yrkesgrupperna och relatio
nerna till dessa. 

Rehabiliteringsarbetet, som står i fokus i detta avsnitt, är endast en 
av de uppgifter eller funktioner som finns ute på försäkringskassor
nas lokalkontor. Andra funktioner rör sjukpenningärenden eller ar
betsledning. I intervjuerna försökte vi komma åt rehabiliteringsar
betets status och samspelet med kollegor på samma nivå eller uppåt 
i systemet. På horisontell nivå handlar det i mycket om graden av 
självständighet respektive samverkan. Med minskad detaljstyrning 
och byråkrati har den enskilde handläggarens frihetsgrader ökat -
åtminstone i teorin. Hennes scenario förväntas fungera likt en 
kompass som pekar ut riktningen mot målet men lämnar vägvalet 
öppet. Men har detta verkligen medfört att möjligheterna till egen-
kontroll ökat eller skapar den ökade friheten snarare känslor av 
vanmakt inför svårigheterna att orientera sig i en alltmer komplex 
omvärld? Och hur är det med stödet från kollegor i besvärliga 
handlingssituationer? Kommunicerar man i teamen med varandra 
kring konkreta handläggningsproblem eller individualiserar de en
skilda handläggarna de problem man ställs inför fastän dessa är av 
gemensamt kulturell natur? Ett andra problemområde rör linjen. 
Får handläggarna feed-back från sina chefer i tillräcklig omfattning 
och är arbetsledarna lyhörda inför sin personals förslag och viljeytt
ringar? Denna senare problematik har även en mer allmän sida. Hur 
har det nya scenario som visar upp normer för rehabiliterarnas 
handläggningsrutiner vuxit fram eller kanske snarare; hur har det 
implementerats? Grundmönstret, vilket framkommit i intervjuerna, 
tycks vara att implementeringen följt en "upward-down pedagogik," 
med vilket menas att den nya policyn avses sjunka nedåt i systemet 
för att i slutändan genomsyra hela scenen eller organisationen. Frå
gan är hur detta fungerar och i vad mån försäkringskassan som or
ganisation också förmår assimilera idéer som kommer underifrån i 
systemet och därmed fungera som en lärande organisation i begrep
pets ömsesidiga betydelse. 
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Resultat 

Vad är en bra rehabiliterare? 

Upplevelser av hur en bra rehabiliterare bör vara är per definition en 
normativ fråga. De har att göra med bör-upplevelser, alltså ethos 
och det scenario som gäller, eller rättare sagt hur man uppfattar det. 
Svaren spänner över ett brett spektrum av förslag. Särskilt på chefs
nivå och bland centralkontorets personal finns en tendens att po
ängtera samverkansaspekten och de goda mötena mellan inblandade 
aktörer och resursbärare som rehabiliteringshandläggaren förväntas 
organisera. Den gode rehabiliteraren förväntas; 

.. .samordna det här så att det sker effektivt ...men sen är det ju 
det här att kontakten med folky att kunna ta tillvara dom här 
tillfällena som dyker upp. Men sen också plocka fram vad andra 
gör och vad andra kan. Alltså den här samordningsdelen tror jag 
är väldigt viktig. 

Andra ser snarare till behovet av förmåga till empati och inlevelse. 
Den gode rehabiliteraren bör; kunna lyssna och verkligen förstå... ha 
en humanistisk grundsyn. Hon bör använda sig av: ett ödmjukt sätt i 
mötet med människor. Ett ord som flera intervjupersoner här näm
ner är: respekt, ja respekt det är ett viktigt ord för mig. Just detta med 
respekt återkommer ofta i intervjusvaren och då också som en förut
sättning för att undgå egna känslor av otillräcklighet. Dessa känslor 
är påtagliga inte bara vid klientkontakter utan även internt när man 
upplever att man inte är högpresterande nog. Det man upplever 
krävs är personliga egenskaper som det förvisso inte är allom givet 
att besitta. Exempelvis bör man vara modig, tydlig, beslutspotent, 
ha fantasi och en positiv människosyn. Flera chefer uttrycker viss 
tvekan om man verkligen kan lära sig bli en bra rehabiliterare; Jag 
tror ibland man inte ens kan lära sig det. Utan man måste ha en per
sonlighet som just... Ja, just passar för det jobbet. Ofta nämns rollför
väntningar som har med arbetets allt mer utåtriktade karaktär att 
göra. Flera chefer betonar exempelvis vikten av arbetslivserfarenhet 
och av allsidig kunskap kring hur samhället fungerar. Formell ut
bildning nämns mycket sällan som viktig i sammanhanget. Få har 
exempelvis framfört åsikten att rehabiliteringshandläggaren borde 
ha en viss akademisk nivå som nödvändig kompetens. Samtidigt 
finner några av cheferna anledning att ta upp en annan och möjli
gen försäkringskassespecifik företeelse, nämligen att man ibland av 
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tradition, så att säga, föds in i yrket, därtill stimulerad av någon av 
sina föräldrar eller nära släktingar. Detta menar man bör höra histo
rien till. Nu bör man; gärna ha jobbat nån annanstans än på FK... 
man skall ha lite andra vyer än att ha jobbat på FK. Endast spora
diskt betonas kontroll- och tillsynsaspekterna i de förväntningar 
som riktas på yrkesrollen. Någon nämner visserligen att det är vik
tigt att vara tydlig och att snabbt och effektivt pröva rätten till sjuk
penning för att avgöra om fallet är ett rehabiliteringsfall eller inte 
och att den gode rehabiliteraren måste våga säga ifrån, men helt 
klart är att denna aspekt inte hör till det som prioriteras. Däremot 
nämns mycket frekvent vikten av att beakta de resurser som de för
säkrade har - främst restarbetskraften, och att en huvuduppgift är 
att mobilisera dessa. Visserligen är rehabiliteringsansvaret ytterst 
den försäkrades, men på ett eller annat sätt handlar det ändå ofta 
om att motivera; Det är min skyldighet att om jag ska starta, tillsam
mans med den här människan, en rehabiliteringssamordning eller en 
process för att starta så måste jag börja där hon är. Det är inte mycket 
mening med det annars. Alla intervjupersoner på denna nivå är tyd
liga i sin åsikt att rehabiliteraren inte längre skall fungera som en 
behandlare eller fixare. Hon bör vara en resurssamordnare och or
ganisera god kommunikation, goda möten - det är i denna roll hon 
förväntas göra mest nytta. 

Det är av intresse vad intervjupersonerna menar vara icke önskvärda 
egenskaper hos en rehabiliterare. Här skjuts ofta maktaspekten i 
förgrunden, det vill säga den potentiella makt som handläggaren 
förfogar över visavi den försäkrade. En sektionschef uttrycker denna 
ståndpunkt välformulerat och hävdar att makten; den jar vi aldrig 
missbruka eller använda för att slå i huvudet på folk och är det så att 
man börjar bli cynisk eller känner att... ja förakt. Då ska man byta 
jobb - snabbt! Däremot menar flera chefer att den (kanske alltför 
lilla) makt man har gentemot övriga medaktörer bör användas; 

Sen krävs det då att man har mycket fantasi och mod att följa 
dom här människorna., se till att dom kommer, att vården gör det 
dom ska, att dom har sin kontakt med sin arbetsgivare, att arbets
givaren faktiskt gör någonting. 

Maktaspekten har ytterligare en dimension. Många menar att etik 
och integritet är viktiga krav som ställs på rollen och att även nega
tiva besked skall lämnas på ett sätt som visar respekt. Den här egen
skapen ökar i betydelse, menar många, i det aktuella läge där allt fler 
försäkrade faktiskt upplever missnöje. Kanske inte så mycket med 
själva bemötandet som med de direkta konsekvenserna. 
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På handläggarnivån finns merparten av ovanstående uppfattningar 
om scenariot företrädda, men här betonas i än högre grad konkreta 
upplevelser och förväntningar. Exempelvis menar många att fly-
hänthet i handläggning är en attraktiv egenskap, vilket faktiskt är en 
sak som aldrig nämns på högre nivåer i organisationen - förmodli
gen på grund av att det upplevs vara en självklarhet. Samstämmig
heten i svarsmönster pekar påtagligt på att försäkringskassan lyckats 
implementerà sitt scenario - åtminstone idémässigt. Man talar med 
andra ord samma språk på olika nivåer i organisationen. För den 
skull är det inte sagt att man på handläggarnivån konkret lyckas sjö
sätta alla idéer. Det är känt vilka allmänna förväntningar som riktas 
mot dem i yrkesrollen, men det är svårt att omsätta vissa av för
väntningarna i praktisk handling. 

På handläggarnivå framträder två bilder relativt tydligt. Den första 
bilden eller mönstret visar upp betydande variationer mellan inter
vjupersonernas svar och detta gäller svar på frågor som handlar om 
världsbilden, hur saker och ting är, hur man upplever sin roll och 
arbetssituation och hur man värderar den. På dessa frågor, som kry
per personalen nära inpå livet, som till sin natur är mer personliga, 
går svaren ofta stick i stäv med varandra. Bilden av rehabiliteraren 
framstår snarare som mångskiftande än homogen. Den andra bilden 
däremot är avsevärt mer likformig. Den speglar intervjupersonernas 
uppfattning av sin roll och av de förväntningar som riktas mot den. 
Den speglar därmed bör-sidan i handläggningskulturen och indike-
rar i vad mån budskapet i scenariot gått hem, i vad mån personalen 
tagit till sig den policy som man från centralt håll implementerat. 

I försäkringskassevärlden cirkulerar en stor mängd dokument som 
på ett pedagogiskt elegant sätt försöker fånga in de förväntningar 
som riktas på rehabiliteringsverksamhet och handläggning, given 
dagens aktuella policy för verksamheten. Ofta beskrivs, som fram
gått, rehabiliteraren med hjälp av metaforer.230 En sådan metafor 
utgår från handen där fingrarna symboliserar färdigheter, kunska
per, erfarenheter, kontakter och värderingar, medan handleden och 
handflatan står för ledarskap respektive samordningsförmåga. I en 
annan metafor beskrivs den gode rehabiliteraren som en kombina
tion av byggmästare, mentor, stigfinnare och humanist, vilket tyd
ligt speglar de motsägelsefulla och högt ställda förväntningarna på 
yrkesrollen. Av allt att döma är de här förväntningarna väl kända 
bland personalen ute på fältet, men det är ändå påtagligt att vissa av 
dem avsevärt oftare än andra och med större tyngd och emfas 

230 Se exempelvis de kompetensprofiler som beskrivs i ett dokument som tagits fram av en 
arbetsgrupp vid Uppsala läns allmänna försäkringskassa. 
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kommer till uttryck i intervjuerna. Det hör t ex till undantagen att 
intervjupersonerna oprovocerat tar upp kunskaper, färdigheter, och 
erfarenheter när det diskuterats vad som kännetecknar en bra reha-
biliterare och när man ändå gör det finns där en tendens att nedvär
dera betydelsen; Jay kunskaper behöver man ju också ha förstås. Nej, 
det man väljer att prata om handlar om humanistiska värderingar, 
om förmåga till flexibilitet, om etiska vägval, om öppenhet, nyfi
kenhet och empati. Det man upplever som viktigt i yrkesrollen är 
vad som skulle kunna sammanfattas som en social förmåga, vilken 
då inkluderar initiativkraft, självtillit, kreativitet och förmåga att 
åstadkomma samverkan. Ett par citat från intervjuerna får illustrera 
denna iakttagelse: 

Ja, det jag tycker är viktigasty det är att man skall kunna lyssna... 
Man skall inte låsa sig v id en lösning... Man skall kunna vingla 
iväg åt alla håll och vara hemskt flexibel. 

Några, men inte speciellt många, gav röst åt en känsla av att ibland 
inte räcka till. Av svårigheten att omsätta idealen till vardagsarbetets 
praxis; 

Den bästa egenskapen, tror jagy överhuvud taget när man jobbar 
med människor och speciellt människor med problem, det måste 
vara att kunna känna empatiy att kunna sätta sig in i på något 
sätt en människas problem utan att för den skull ta över dom. 
Och där har jag kanske varit lite... ibland kan jag ha känt att... 
ja, jag är ju här i egenskap av rehabiliterare om man så säger, 
och... eh... inte ta på mig för stor del av människans problem... Ty 
det är ju hon som hary eller han som har huvudansvaret för det... 
Det är väl att man kan fungera som medmänniska eller vad jag 
ska säga... 

Avvägningen mellan medmänsklighet och empati samt professiona-
litet är förvisso inte alltid lätt! Hur beskriver då handläggarna sina 
relationer till de försäkrade och till sina medaktörer? När det gäller 
samspelet med klienterna menar många att huvudproblematiken 
har med dessas motivation eller snarare brist på motivation att göra. 
En hel del klienter har svårt att formulera sina behov och sin situa
tion. Andra har förlorat tron på sig själva och sina möjligheter me
dan en del försäkrade, fast inte många, försöker utnyttja försäk
ringen på ett otillbörligt sätt. Många framhåller att de försäkrades 
attityd till försäkringskassan har genomgått stora förändringar över 
tid. I dag är kommunikationen mellan handläggaren och den för
säkrade mer kamratlig och öppen än tidigare. Detta torde bero på 
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ett mer serviceinriktat bemötande på lokalkontoren, men också på 
förändringar i de allmänna normsystem som omger försäkringssy
stemet. De stämplings- och stigmatiseringsprocesser som drabbat 
hjälpsökande hos välfärdsstaten har blivit mindre uttalade med ti
den. 

Handläggarna upplever att huvudproblemet för de försäkrade hand
lar om bristande motivation, vilken i sin tur beror på bristande 
självtillit, ett problem som dessutom tenderar att förstärkas för var 
dag ett ärende drar ut på tiden; Det vanligaste är att dom inte har 
någon motivation eller dålig självkänsla. Dom tycker att; ja, men det är 
ju ingen som behöver mig. Många av informanterna redovisade en 
viss osäkerhet i hur långt man bör gå i arbetet med att motivera och 
hur man egentligen bär sig åt inför denna grannlaga uppgift. Hur 
påverkar man utan att kränka integriteten? Hur överför man ansvar 
till en klient som inte är förberedd på att ta det? Vad det handlar 
om är att stötta en person till att våga, kunna och orka skaffa fram 
resurser själv,231 men detta upplevs av många som en svår uppgift. 
Någon formulerar problemet som att; 

Det är svårt att arbeta med människor som är omotiverade, det är 
det som är det svåra. Dom som inte vill och dom som liksom stän
digt ser hindren i stället for möjligheterna...232 Dom har fastnat i 
en sjukroll och liksom värnar om den, är rädda för att kliva ur en 
sjukroll som i sig då innebär trygghet. 

Det är här tidsaspekten blir så viktig. Att komma igång med 
motivationsarbetet innan sjukrollen hunnit etablera sig fullt ut. 

Tilltron till de försäkrade framstår som genomgående hög bland 
intervjupersonerna och på grund av detta tycks merparten inte 
uppleva något större behov av utökad kontroll. Hembesöken är spo
radiska och upplevs heller inte som speciellt trevliga. Någon menar 
att man återigen borde specialanställa tjänstemän för detta ändamål. 
Uppfattningen är att missbruk förr eller senare kommer till myn
dighetens kännedom. 

231 Formuleringen är hämtad från en operationell definition av rehabilitering som tagits fram 
vid Centret för psykiatrisk rehabilitering vid University of Boston, USA. 
232 Tesen att det gäller att se till möjligheterna snarare än hindren återkommer ofta i 
intervjuerna. Denna tidens slogan utnyttjas på ett systematiskt sätt i den s k "SWOT"-analysen 
("strengths, weaknesses, opportunities, threats"). En modell som används för analys av sociala 
problem och åtgärdsmöjligheter. Se ex vis: Taipale V, Den nordiska socialservicens 
framtidsutsikter, i: Sandelin Benkö S (red), Nya strategier inom socialvården i Norden. 
Publikation 6/1990, Socialstyrelsen i Finland. 
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En potentiell konflikt, som de flesta dock inte upplever sig ha några 
större bekymmer med, är den mellan hänsynen till den försäkrades 
önskemål och samhällets behov. De flesta anser att den absoluta 
merparten av de försäkrade önskar använda sin restarbetsförmåga, 
problemet är bara att matcha den mot de allt sämre möjligheterna 
på arbetsmarknaden. 

Den bild jag hittills har gett ger som huvudintryck värdegemenskap. 
Handläggarna upplever scenariot på ett tämligen homogent sätt. De 
delar i hög grad sin kulturs bör-mönster. Däremot är det, som 
nämnts, stora skillnader i hur man som personal upplever att saker 
och ting är, kanske främst hur man anser sig klara av yrkesrollen. 
Här är variationen stor, allt från tjänstemannen som lugnt och 
tryggt sköter sitt jobb för att klockan fem vandra hem i förviss
ningen om att allt fungerat på bästa sätt, till kollegan som fylld av 
ruelse över verkliga eller inbillade misstag tar jobbet med sig hem, 
åtminstone mentalt och ofta betraktar sina tillkortakommanden 
som personliga hemligheter. Den arbetsstolte kontra den som är 
rädd för att synas och bli synad med andra ord. Jag skall inte gå in 
på dessa mer personliga skillnader i förmågan att klara av eller orka 
med yrkesrollen eftersom en sådan analys ligger utanför syftet. Jag 
nöjer mig med att kort beröra en attityd som uppvisar stor variation 
mellan informanterna och som befinner sig i gränslandet mellan 
mer personliga upplevelser och perceptioner av yrkesrollens för
väntningar. Den rör frågan om makt i relationen mellan den försäk
rade och rehabiliteraren. Här finns hela spektrat av uppfattningar 
företrädda. Från förnekandet av makt eller i vart fall avståndsta
gande från makt, till attityden att makten eller tolkningsföreträdet 
är en naturlig del av professionen. 

De flesta är medvetna om sitt tolkningsföreträde, men försöker kon
struera en situation med klienten där detta kommer till uttryck i så 
liten grad som möjligt; 

Den här maktkoncentrationen... Man försöker överbrygga den 
med ord så att den försäkrade hamnar på samma nivå. Annars är 
det lätt att det bara blir dåliga svar och man kommer ingenvart. 

Frågan om makt och upplevelser av makt har relevans för relatio
nerna mellan rehabiliteraren och de övriga två huvudaktörerna; de 
sjukskrivande läkarna och arbetsgivarna. 

Relationerna och rollförväntningarna mellan rehabiliteraren och 
den sjukskrivande läkaren är heller inte okomplicerade. Bland in-
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formanterna återfinns, om än inte speciellt frekvent, till exempel 
åsikten att sjukintygen är onödiga samt att läkarna ibland intar en 
lite översittaraktig attityd; 

Jag hoppas att han (försäkringsläkaren, min anm.) kan ge oss 
jättemycket stöd och hjälp och även ta hand om kontakter med 
framför allt dom läkare som vi har kommit lite på kant med. Som 
tycker att vi bara är byråkrater och inte förståry fast vi mycket väl 
förstår. Men dom tycker så om oss och det kanske är lättare att 
prata med samma yrkesgrupp, läkare mot läkare. 

Andra handläggare uppvisar snarast den motsatta attityden till de 
sjukskrivande läkarna; 

Det är ju väldigt viktigt att jobba mot läkarna och fa dom att för
stå det här med att man kan sjukskriva partiellt... Det är ju lite 
grann att fostra läkarna också i det här. 

Merparten kritik som rör läkarna handlar om brister i l äkarintygen, 
där rätt många anser att de är alltför ofullständiga. Det här proble
met finns det två vägar att gå runt menar kritikerna. Dels kan man 
ta kontakt med läkaren och reda ut oklarheterna, men man kan 
också kräva att den försäkrade tar kontakt med sin läkare för att er
hålla ett nytt och komplett intyg, vilket då upplevs som ett krafti
gare påtryckningsmedel; Har man en läkare som man känner till att 
han alltid gör så häry kanske man agerar klokt om man gör så. 

Den pågående medikaliseringen inom sjukförsäkringssystemet 
väcker blandade känslor. Många säger sig beredda att ta ökad hän
syn till medicinska diagnoser eller kanske snarare, att man är be
redda att lojalt följa de direktiv som ges kring detta. Andra menar 
att försäkringskassetjänstemännen snarare borde ges ökat inflytande 
över ärendehandläggningen; 

Nästan alla läkarintyg är ju ofullständiga, det är ju därför man 
diskuterar om dom fyller nån funktion... Man måste skaffa sig en 
överblick över ärendet, antingen prata med läkaren eller om det 
räcker med kurator eller kanske med arbetsgivaren. Och personen 
själv naturligtvis, han ingår ju alltid... Man far ta dom kontakter 
som man behöver för att fa ett fullständigt grepp över situationen. 

Attityderna till arbetsgivarna är mer homogena. En genomgående 
uppfattning är att det kommer att ta tid att utveckla sådana relatio
ner till dessa som behövs för att de skall kunna ta det ansvar som 
idag förutsätts. Här finns flera rent praktiska problem. Hur hinna 
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med kontakterna, i vart fall djupare kontakter i syfte att lära känna 
de olika arbetsplatserna? Hur finna fungerande samverkansformer? 
Men också här finns mer strukturella problem som handlar om 
makt och tolkningsföreträden; 

Det krävs mycket kunskap om försäkringen, det krävs kreativitet 
fór att kunna liksom stå fast mot en stor arbetsgivare... Deras ut
gångsläge är ju att dom skall slippa betalay slippa göra någon
ting... Dom vill ju att andra skall göra det och vi har ju ungefär 
samma målsättning. Att liksom kunna stå emot då - för dom 
ställer ju krav. 

I relationen till arbetsgivarna spelar personkännedom stor roll och 
här finns en tendens att problemen upplevs mindre bland persona
len på de små lokalkontoren. Här finns en tendens att de stora of
fentliga arbetsgivarna är minst lika "svåra att ha att göra med" som 
de små och privata. En tjänsteman på ett lokalkontor uttryckte 
detta så här; 

Just det här att jag vet att här är det inte lönt att kräva så mycket 
för då säger dom att; det förstår du väl att det går inte... Det är 
den erfarenhet man far genom åren. Men i andra ärenden kan 
det vara så a tt här vet jag. Här kan ni faktiskty jag vet hur ar
betsplatserna ser ut... Så det är en fördel om man känner dels 
personerna och dels arbetsplatserna och vet hur dom ser ut. 

Den genomgående attityden bland personalen när det gäller relatio
nerna till de försäkrade samt till de båda medaktörerna; de sjukskri
vande läkarna och arbetsgivarna är nog ändå den att det gäller att 
stå upp mer än man gör idag, utöva mer makt; Vi skall inte ställa 
upp med för mycket. Tala om att problemet är ditt! 

Idealtyper av rehabiliterare 

Som tidigare beskrivits agerar personalen på försäkringskassan på 
olika sätt i sitt dagliga arbete i handläggningssituationer i arbetet. 
Jag har försökt att klassificera beteendet i olika ideal typer233 efter 
Max Webers exempel. Det förtjänar kanske att sägas att en hand
läggare inte nödvändigtvis ständigt är "passagerare" utan i vissa fall 
kan uppvisa drag som hellre hör hemma i en annan ideal typ. Vid 

233 Shils, E.H.& Finch, H.A. (eds) The Methodology of Social Science, Max Weber. Free Press. 
New York. 1949. 
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kodningen framkom följande fyra ideal typer, som jag kort beskriver 
när det gäller huvudsakliga kännetecken: 

Passageraren 
• Har liten kontakt med den försäkrade. 
• Är osäker i sin roll, ägnar sig mest åt administration och regel
tillämpning. 
• Undviker att ställa krav på den försäkrade och rehabiliterings
aktörerna. 
• Väntar på att andra ska agera och ta initiativ 
• Har ett defensivt förhållningssätt 

Kontrollören 
• Möter den försäkrade med misstro och oförståelse 
• Betonar kontroll och missar rehabiliteringen. 
• Den försäkrade känner att han/hon ständigt måste bevisa sin 
sjuklighet 
• Har svårt att få den försäkrade att visa upp sina friska sidor och 
därmed använda sina resurser. 

Humanisten 
• Ar förstående och tröstande 
• Kan ibland ta över den sjukskrivnes "hopplöshet" 
• Har svårt att ställa krav och att ifrågasätta 
• Har svårt att se förändringar och alternativ 

Lotsen 
• Lyssnar 
• För en dialog med den försäkrade 
• Bemöter den försäkrade 
• Skapar en förtroendefull relation med den försäkrade. 
• Tar vara på den försäkrades resurser 
• Ar den försäkrades ombud gentemot andra aktörer 
• Ar flexibel som handläggare och kan se och möta den försäkrades 
behov. 

Merparten av de intervjuade tillhör de två första ideal typerna med 
"passagerarna" som den allra vanligaste. Intressant att notera är att 
inte ens rehabiliterarna själva beskrev sig som lotsar mer än i enstaka 
fall. När de långtidssjukskrivna intervjuades ansåg de att mer än 
hälften av handläggarna var "passagerare". Mötet mellan den försäk
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rade och försäkringskassetjänstemannen som passagerare skedde 
oftast per telefon eller per brev. Kontakten upplevdes som formell 
och utan större engagemang. Det innebär att det inte uppstår någon 
djupare relationer mellan handläggare och försäkrad. Förhållnings
sättet kännetecknas av osäkerhet och passivitet. 

Kontrollören liknar passageraren genom att mötet präglas av di
stans. Här är det kontroll som gäller och rehabilitering kommer i 
andra hand. Risken att den försäkrade upplever sig misstrodd och 
ifrågasatt är uppenbar. Arbetssättet är räddhågset och bevakande. 
Relationen mellan den försäkrade och rehabiliteraren har inte den 
karaktären att förutsättningarna för initiativ och flexibla lösningar 
gynnas. Tjänstemannen tar det säkra före det osäkra och ägnar sig åt 
det han/hon kan, nämligen lagen och tillämpningen av den. 

Humanisten å andra sidan är positiv till den försäkrade. Lyssnar och 
tar den försäkrade på allvar. Det finns en risk i det beteendet genom 
att handläggaren ibland kan dela den sjukes hopplöshet utan att ha 
kraft och initiativ att vara ett verkligt stöd. Tjänstemannen tenderar 
att glömma sin expertroll och därigenom till exempel missa att vara 
den försäkrades ombud gentemot andra aktörer. 

Lotsen slutligen är inte en så vanlig idealtyp. Här präglas mötet av 
en humanistisk människosyn med helhetstänkande som i mångt 
och mycket påminner om "den rationella arbetsgivaren" som pre
senterats i en annan delstudie. Här fungerar tjänstemannen som en 
katalysator som har förmågan att hjälpa den försäkrade att se och 
använda sig av sina resurser samtidigt som tjänstemannen inte 
bränner ut sig. Mötet kännetecknas av professionalism och öppen
het och relationen är ömsesidig. Handläggaren har inte svårt att 
ställa krav på andra aktörer utan gör det utifrån sin självklara roll 
präglad av sakkunskap. Här är givetvis förutsättningen ovanligt god 
för ett lyckat resultat i rehabiliteringen. 

Samverkan i organisationen 

Som tidigare framgått har försäkringskassetjänstemannen givits en 
helt ny roll. Övergången till en ny yrkesroll, som inte är helt tydlig, 
innebär rimligen även ett visst mått av sökande och det är därför 
viktigt med en relevant uppföljning, för att kunna se hur den "nye" 
förväntat målinriktade och samordnande rehabiliteraren arbetar. 
Den uppföljning som finns visar, av naturliga skäl, upp skillnader 
mellan stora och små kontor. De mindre tillämpar långfallslistan 
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från RFV för att se vad som händer i ärendena och vad som är på 
gång. Denna typ av uppföljning är mer kvantitativt inriktad än 
kvalitativt och man missar alltså frågan om hur man jobbar med re
habilitering och vad som ger resultat; 

Men det är ju aldrig nån uppföljning på så sätt att det här var ett 
bra resultat i det här ärendet, här lyckades du bra, det har jag 
aldrig upplevt, det förekommer inte. Det är ju mer personnummer 
och är han frisk, ja det är bra. Men alltså, dom har ju ingen 
uppfattning om vilket djävla jobb det kan ha varit. Hur jag har 
kommit dit, ja det finns ju inte nånstans nån som är intresserad. 
Det finns ju ingen som går in och tittar i dom här akterna. 

Detta blir ännu tydligare på de större kontoren, som på grund av 
just sin storlek och ärendemängd inte kan använda sig av samma 
typ av enkel uppföljning då detta blir ett alltför otympligt instru
ment. Det finns en uppenbar saknad hos rehabiliterarna av någon 
form av uppföljning; Nä, det är ingen uppföljning direkt. Som jag ser 
det. På senare tid har det startats en idé- eller MUCK-grupp234 som 
går in i sjukfallen och ser vad som hänt efter två år. Ambitionen är 
att korta ner uppföljningstiden från två år för att kunna följa upp 
ärendena bättre. 

De äldre ärendena anses fortfarande vara mest bortglömda och även 
med en förstående attityd ses inte alltid uppföljning enbart som an
genämt eftersom handläggaren tvingas redovisa vad som hänt och 
inte hänt i ärenden som under lång tid handlagts utan insyn och 
stöd. Samtidigt kan det vara en befrielse att få hjälp i en pressad ar
betssituation då det varit svårt att hinna med allt som borde ha 
gjorts; Två år är ganska lång tid... Om jag har jobbat helt fel med 
ärendet i två år, så skulle jag gärna se att någon satte sig och gick ige
nom det. Det finns emellertid en viss rädsla hos rehabiliterarna inför 
dessa uppföljningar; Men folk var lite rädda i början att man blev 
kontrollerad. 

Följande citat från en av cheferna visar ganska väl på de brister som 
finns inom kassan vad gäller uppföljningsinstrument; 

Eftersom man jobbar så v äldigt olika och förutsättningarna är så 
olika också så är det ju svårt att ha nån slags mall där man kan 
sätta in dom och säga att du jobbar bra och du jobbar så. Det är 
inte så enkelt. Men alltså det är ju det som inte funkar som jag far 

234 MUCK-grupperna är ett forum där man tar upp gamla ärenden för bedömning. 
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höra som chef. När folk är missnöjda bade på besluten och bemö
tandet. Däremot vet jag ju sällan när det går bra. 

Uppföljning tenderar alltså ur rehabiliterarens synvinkel bli någon
ting probleminriktat och negativt och avsaknaden av en positiv, 
uppmuntrande uppföljning är uppenbar. Från chefshåll är man på 
vissa håll medvetna om detta problem; Det ska ju inte vara nåt räfst 
och rättarting utan det ska vara ett forum där man kan fö stöd i att gå 
vidare. 

Vad gäller de sjukpenningrättskontroller man föresatt sig att 
genomföra, följer man relativt noggrant upp på samtliga kontor att 
dessa verkligen utförs. Det verkar mer vara fråga om kvantitativ än 
kvalitativ uppföljning, även om bilden inte är helt entydig. På vissa 
håll tycks man ha vinnlagt sig om att verkligen använda uppfölj
ningen till att även diskutera metodfrågor; 

Alla handläggare tar kontakt med sina nysjuka och sen går jag in 
i sjukkorten och tittar då. Vad dom skriver, vad dom har tagit 
reda på, vad dom ska gå vidare med. Inte alla, men stickprov. 

Den uppföljning som bedrivits från centralkontorets sjukförsäk
rings- och utredningssektion har varit inriktad på uppföljning av 
olika ärendeslag, eller riktad mot ett särskilt kontor på uppdrag av 
kassaledningen. Reaktioner på denna typ av uppföljningsverksam
het har inte klart gått att utläsa ur intervjuerna. 

Även om det kan upplevas som ett obehag att visa upp sina ärenden 
efterlyser man på handläggar- och rehabiliterarnivå en ökad upp
följning av det arbete man utför. Men många upplever att chefen 
inte ser dom, vilket kanske kan symboliseras av följande citat; 

För jag bara undrar, hur ska man liksom göra när man ska hålla 
på med lönesättning, alltså med sin egen personal, om man inte 
vet hur dom jobbar, vet liksom hur det går till. Men det finns 
kanske nån jättefijfig idé, hemlig idé hur man har löst det där. 

Av naturliga skäl känner man sig mer synlig på de små kontoren 
jämfört med de större, men problemet finns även på dessa. Man 
känner sig mera sedd av chefen men är även där tveksam till huru
vida chefen verkligen vet hur man arbetar. 

På något sätt är det kanske symptomatiskt att det är utanför den 
egna organisationen man söker och får positiv feedback. På frågan 
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om vad som är positivt med rehabiliteringsarbetet svarar alltför 
många för att det ska nonchaleras ungefär så här; Samarbetet. Med 
andra och också ibland det här att se att man faktiskt kan ha betydelse 
för en försäkrad. Den positiva feedback man får hämtas i huvudsak 
utanför den egna organisationen. Den fråga rehabiliteraren ställer 
sig tycks vara: Om det inte finns någon uppföljning hur kan jag då 
få någon feedback värd namnet? Ja, jag vet inte var jag står, tycks 
vara en ganska vanlig känsla. 

Ett gemensamt dilemma för samtliga kontor är att man upplever att 
man ännu inte fått ner målen till en för rehabiliteraren konkret 
nivå. Som en av dessa uttrycker det; Det är ju... väldigt vida mål 
liksom. Man har svårt att se sin egen insats i en sänkt ohälsodag, 
även om de allra flesta verkligen ställer upp bakom de mål man 
ställt upp som organisation. Det framstår med andra ord som en 
organisation med ökad målstyrning där man inte lyckats göra målen 
gripbara för den enskilde rehabiliteraren. Men det är ändå tydligt 
att intresset för statistik är någonting som kryper ner i hierarkin och 
inte längre enbart är något som är intressant för chefen. Det är den 
egna insatsen bakom siffrorna man fortfarande svävar i ovisshet om. 

De problem rehabiliteraren har att tackla tycks till stor del vara av 
allmän strukturell natur, oavsett om denne verkar vid ett stort eller 
litet kontor. Det är samma aktörer och det är samma scen som man 
har som bas för det egna agerandet. Ändå tycks samspelet internt 
vara mycket begränsat, både mellan arbetslag (där sådana finns) och 
inom den egna gruppen. Kanske är det heller inte så konstigt när 
rehabiliteringsyrket av många praktiseras som ett ensamarbete; Vi 
sitter lite grann och pular var och en för sig, bevakar vårat bordy det 
här är mitt och det där är ditt... Även utbyte av idéer mellan kontor 
ser ut att vara en blind fläck. 

De större kontoren har organiserat sig i lag. Det varierar hur mycket 
av lagarbete som pågår. Komplikationerna i just den här arbetsfor
men kan beskrivas med följande citat från en av cheferna; 

Men jag tycker det har varit lite svårt att motivera det här med 
lagarbetet, det har varit mycket komplikationer, det tycker jag, 
som handlar om vem som ska göra vad och hur rollerna i laget ska 
vara. 

En ovana till samarbete som rimmar illa med den nya samordnande 
rollen utåt. Det finns alltså en viss dissonans mellan det nya ut
åtriktade, samverkande arbetet och den brist på samspel man kan 
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notera internt. Men det finns även exempel på lag som funnit var
andra på ett sätt som gör att man bedriver ett konkret och målmed
vetet samarbete; Vi (tre personer min anm.) kan ju många ärenden, 
varandras ärenden om jag så säger. Ar jag borta så kan någon utav 
dom andra ta det. 

Särskilt drabbade av bristen på samspel är de rehabiliterare som, 
från att tidigare ha jobbat i huvudsak med handläggning av utbetal
ningar, på senare år har omskolats till rehabiliteringsverksamhet. 
Man ger uttryck för att; ... och sen var rummet mitt och akternay det 
bara ramlade över mig, ingen introduktion kan man säga. Man har 
fått en kort introduktion och när man sedan stött på patrull i form 
av svåra rehabiliteringsärenden så har man inte haft det stöd man 
tycker sig behöva. Alltså försöker man så gott det går och man gör 
som en rehabiliterare blev uppmanad; Gör som du tycker. Man 
förväntas äga en självständighet som ganska få tycks besitta. 

Det finns dessutom lite av en mur mellan den högskoleutbildade 
socionomen och den nyblivne, icke högskolemeriterade, rehabilite-
raren; Det är mycket svårare att jobba med rehabilitering än att man 
bara lätt kan gå över från utbetalare till rehabiliterare. Samtidigt 
upplever en del, som just gått den vägen från utbetalare till rehabi
literare, att det inte var så svårt som man trodde. Här finns lite av 
en hotbild för de forna rehabiliteringsassistenterna som nu i sin titel 
jämställs med handläggarna under benämningen försäkringssekre
terare. Handläggargruppen har närmat sig vad avser arbetets inne
håll och man är därför utlämnad till att eventuella skillnader i status 
enbart beror på den egna kompetensen. 

Och som en chef uttrycker det; Dom har ju stått tillbaka lite grann i 
sin utveckling till förmån för den undre gruppen, försäkrings hand
läggare. Men ser man detta mot bakgrund av att man helt nyligen 
fått en helt förändrad yrkesroll så kan man knappast hålla med om 
ett sådant påstående. Utvecklingen har hellre varit hisnande och 
gått från ett arbete som mera var en på förhand given utredande 
process, till ett arbete som är betydligt mer konfliktladdat och mera 
bygger på ett konsultativ arbetssätt; 

Man har varit van att leva i en regelstyrd värld där det har 
funnits svar på dom flesta frågor. Man har kunnat fråga 
närmaste kompis och fatt svar eller slått upp det i en handbok. 

Möjligen är detta uttalande ett uttryck för att man känt sig stå 
ensam, eller varit illa lönad, i den nya rollen. En chef säger exem-
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pelvis; Dom har ändå fött bana sina egna vägar och skapat sina egna 
kontakter och byggt sina egna nätverk ganska ensamma. 

Centralkontoret som sådant har man ute på lokalkontoren en vag 
uppfattning om annat än som nyhetsutbildare. Det andas visser
ligen ett visst centralkontorsmotstånd ute på lokalkontoren, vilket 
man från centralkontorets sida kan känna av; Man har en sak som är 
angelägen att genomföra och sen möts man av en attityd som av andra 
skäl än rationella är negativ. Det är jobbigt. Försäkringsavdelningen 
har använts mer som experter, för de som haft behov av detta, än 
som pådrivare och utvecklare. Delvis kan detta bero på att; 

Man har inte varit välkomna nästan på vissa kontor, för att man 
har varit rädd att dom skulle komma och hitta på nånting, 
bestämma på nåt sätt, istället för att säga: Vad bra, nu för vi 
intryck utifrån. 

Konsulterna på försäkringsavdelningen verkar ha haft en vag roll; Vi 
har inte kunnat tvinga nån att göra nånting. De har varit utlämnade 
till att arbeta mer som en påverkande än som en styrande kraft, och 
inte alltid lyckats riva de skyddsmurar som funnits på vissa 
lokalkontor. Men även där CK:s personal varit välkommen tycks de 
ha bara i ringa grad ha präglat det sätt på vilket handläggarna fyllt 
den nya yrkesrollen. 

Det framkommer tydligt i intervjuerna vilken stark dragningskraft 
rehabiliteringsverksamheten har; Inom kassan är det väldigt speciellt 
på så s ätt att här ska man ha börjat från golvet och jobbat sig u ppåt. 
Och att jobba sig uppåt har inom kassan av tradition inneburit att 
börja jobba med rehabilitering. Samtidigt har man nu från 
statsmakten starkt betonat vikten av en omfördelning av resurser till 
rehabiliteringsområdet. Det har varit nödvändigt för personalen att 
visa intresse för rehabiliteringsarbetet då utrymmet för annat arbete 
har minskat och ambitionen har varit att internrekrytera till just 
denna arbetsuppgift. 

Hos en del av rehabiliterarna är intresse för arbetsuppgiften inte 
helhjärtat; Ja, jag har jobbat med det i sju-åtta år och håller på att bli 
lite less. Man är från chefshåll heller inte helt nöjd med den 
personalsituation som man befinner sig i; Vi har ju dom personer vi 
har. Det finns ju ingen personalrörlighet och det finns ju väldigt fö 
möjligheter att välja eller välja bort. Vägarna till rehabiliteringsarbete 
har varit många och många är överens om att det finns personer 
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som inte är lämpliga för sina arbetsuppgifter. Men vad som ska 
göras åt det är man frågande inför; 

Det måste finnas gränser när vi som chefer ändå måste kunna 
ställa oss upp och säga att jag tycker att du borde jobba med 
annat, men det modet tror jag inte finns fullt ut, det gör det nog 
inte. 

Intervjuerna visar att utbrändhet, trots en pressad arbetssituation, 
inte är någon utbredd åkomma bland försäkringskassetjänste
männen. Det är tydligt att även om den nya rollen medfört 
varierande tillstånd av förvirring, har denna samtidigt de facto inne
burit en ökad frihetsgrad med minskad byråkrati och detaljstyrning; 

Vilket fantastiskt jobb vi har alltså. Faktiskty jag har tänkt; Gud 
vilket skitjobb ibland\ men ibland så tänker jag; Tänk vilka 
förmåner man hary far träffa massor med folk hela dagarna., f rån 
alla olika sorters arbeten och olika kategorier, och helt, jaaa. Plus 
att man har möjlighet att styra ändå, på nåt sätt så styr man ju 
ändå att man gör en massa saker som man också tycker är roliga. 

Handlingsutrymmet begränsas mest av stor arbetsbelastning. För att 
förebygga en god psykosocial arbetsmiljö och bland annat utbränd-
het har på flera håll införts professionellt ledda samtalsgrupper för 
rehabiliterarna. Ett orosmoln är arbetsbelastningen och några upp
lever arbetssituationen som denne rehabiliterare; ... och jag vill göra 
ett bra jobb. Jag är en sån person, jag vill inte göra nånting halvgjorty 

men som det känns nu så är det faktiskt väldigt ofia så. 

Samverkan med aktörer utanför försäkringskassan 

Försäkringskassan fick genom en lagändring den 1 januari 1992 
ansvaret för att samordna och utöva tillsyn över rehabilitering av de 
försäkrade.235 Försäkringskassan har ansvaret för att ett regionalt 
och lokalt samarbete utvecklas. 

Av intervjuerna framgår att det sker en regelbunden samverkan på 
länsnivån genom "Länsgruppen för förebyggande rehabiliterings
verksamhet", där direktörer från försäkringskassan, länsarbets
nämnden, landstinget, yrkesinspektionen, arbetslivsfonden och 
Svenska Kommunförbundet medverkar; 

235 Lagen om allmän försäkring 22 kap 5 paragrafen. 
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I den gruppen har vi arbetat mycket för att få igång de lokala 
grupperna ute i kommunerna... Det är en informell samverkans
grupp som har funnit formen rätt bra. Och det har ju varit ett 
klart utvecklingsarbete. 

Länsgruppen har regelbundet haft regionala träffar med de lokala 
samverkansgrupper som finns i varje kommun. Bilden av samverkan 
blir förstås annorlunda när en kontorschef med ett 100-tal anställda 
beskriver den jämfört med en kontorschef på ett kontor med en 
handfull personer. Ändå har de samma uppgift: att utveckla 
samverkan inom sitt område. 

Kontorscheferna för länets två största kontor, Umeå och Skellefteå, 
anser båda att kontakten med de stora företagen fungerar bra- att de 
tar sitt ansvar för rehabilitering. En större arbetsgivare har till och 
med avtal med Samhall om träningsplatser. Men samverkan är inte 
kravlös; 

Dom signaler jag får tillbaka från företag är att dom uppfattar oss 
som att vi blivit mer kompetenta dom sista åren, alltså det är en 
bra kontakt att ha försäkringskassan, dom är duktiga när man 
ringer till domy man uppfattar det som ett stöd som man fått. 
Ibland kan stödet vara lite obekvämt också för det ställer ju krav, 
vi kommer ju inte bara ut och säger a tt nu tar vi på oss ansvaret 
utan vi försöker att få arbetsgivaren att ställa upp på att betala, 
det kan vara lite jobbigt ibland. 

Båda berättar om bekymmer med att lasarett och universitets
sjukhus sjukskriver och att inte "nära-doktorn" får sjukskrivnings
ansvaret i stället för slutenvården. 

Försäkringskassans krav på medaktörerna beskrivs vid en informa
tion med chefsöverläkare; 

Där vi kommit in på att ni måste kräva att vi 
(försäkringskassan, min anm.) är duktiga och vi måste kräva att 
ni är duktiga. Så att när vi umgås ska vi inte behöva ställa frågor 
på vad vi säger oc h tycker och tänker och skriver, det ska vara 
klart. 

Betydelsen av att som chef öppna dörrar både för försäkringskassan 
som myndighet och dess medarbetare lyfts också fram. Behov av 
mer övergripande och samordnande arbete, förebyggande i stället 
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för koncentration på det enskilda ärendet framförs som förslag till 
förbättringar. 

Förslag om att kunna informera småföretagen via deras organisa
tioner, t ex via Rotary och handelskammaren nämns också i inter
vjuerna. En satsning på grupper som handikappade och anhöriga 
till sjuka tas också upp. 

Vikten av att prata med "bönder på bönders vis" tas upp; Jag tror att 
om vi dessutom pratar pengar medföretageny vad saker och ting kostar, 
så kan vi fa en helt annan gimmick i företagarnas ögon. 

Den lokala samverkan har även brister, t ex nämns att tillräckliga 
kunskaper om att arbeta på samhällsnivå och med statistik och 
information saknas, andra samverkanspartners som arbetsför
medling, vårdcentral och socialtjänsten måste ta ett större ansvar för 
rehabiliteringsfrågorna - gör gärna försök med utvidgad samverkan 
där gärna någon av dessa parter får större ansvar! 

De övriga två kontoren som undersökts har helt olika utgångslägen. 
På det mindre har under en lång följd av år förts ett medvetet 
rehabiliteringsarbete som byggt på en intensiv samverkan med 
andra aktörer. Arbetet är konkret inriktat och många åtgärder 
genomförs på hemorten. 

"Rosprojektet" som var en idé att sammanföra personalresurser från 
försäkringskassan med arbetsförmedlingen, omsorgerna och sjuk
stugan sprack på att arbetsförmedlingen backade ur. I stället pågår 
nu "Miniros" med försäkringskassan, omsorgerna och sjukstugan. 
Det är i dagsläget huvudsakligen inriktat på att personalen från de 
olika myndigheterna utbildar varandra på respektive område. 

Arbetsgivarna bedöms ofta vara centrala i såväl det förebyggande 
arbetet som i rehabiliteringsprocessen; 

Vi har märkt bästa resultatet med att bearbeta de största företagen 
och se till att de har en bra organisation och rehabiliterings-
aktivitet - då far vi inte jobb själva. Vår målsättning är att se till 
att dom (företagen, min anm.) fyller i rehabutredningen och att 
vi kan hjälpa dem och förklara olika saker och ting vid osäkerhet 
och att tala om för dem att de kan begära hjälp från 
företagshälsovården om de är med i den. Vi accepterar inte dåliga 
utredningar utan har resonerat som att det är ett lärande i arbetet 
att veta att man ska ta sitt ansvar. Det går bara inte att skicka in 
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en blankett som är dåligt ifylld och sedan ha nån annan att ta 
över och komplettera. Det måste finnas en aktivitet där personen 
är (företagen, min anm.). På företagen måste de sjuka känna att 
det är någon som bryr sig om dom eller att de tar något ansvar för 
den personen. 

Också mot läkarna riktas stort intresse; 

Förut ställde vi inga direkta krav mot läkarna. Och det innebar 
ju att det blev fortsatta sjukskrivningar så läkarna förlängde 
läkarintygen och hade ingen kontakt med oss då. Många läkar
intyg var undermåliga. Och det är klart att dom märkte att dom 
kunde nästan skriva vad som helst så godkändes det. Det har vi 
försökt sträva upp genom att vi haft träff med läkarna då vi gått 
igenom vad som gäller t ex om sjukpenningrätt. Sen har vi 
regelbundna träjfar med läkarna. (En gång per månad, min 
anm.). 

Dessutom ges exempel på bra samarbete med företagshälsovården 
där försäkringskassan "hänger på" som det uttrycks. Andra samverk
ansformer är att slussa de som fått vård vid hälsocenter till Korpen 
för fortsatt träning på hemorten, projekt med psykiatrin, eget re-
habcenter på hemorten (där försäkringskassans kontor ligger) och 
ett försök att få en egen "rehabiliteringsklinik" på hemorten med 
varmbad och möjlighet för reumatiker att få hjälp med att lindra sin 
värk. 

Ett projekt med psykiatrin har fått kassamedarbetarna att ta tidiga 
kontakter i ärenden med psykiatriska problem; 

Tidigare skulle man avvakta., man vågade aldrig ta kontakt med 
dom för att man var rädd för att förvärra något men den upp
fattningen är tvärtom nu. Att man knyter kontakten så a tt man 
inte kommer in efter ett halvår eller år. Det är ju mycket svårare. 

Flera av kontorscheferna är kritiska till arbetsförmedlingen. Någon 
av dem säger att; Arbetsförmedlingen bara vill ta hand om friska 
medan försäkringskassan far ta hand om de sjuka. 

Visst finns det exempel på när samarbetet inte fungerar så bra; Om 
inte personkemin stämmer är det bara att snabbt skicka en remiss till 
arbetslivstjänster för att låta dom sköta utredningen. Men det är ju 
väldigt sällsynt. 
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Den motsatta synen på samarbete förekommer också, ett uttryck för 
samverkans lov; 

Vi måste samverka mycke, mycke mer. Det får inte vara så att 
arbetsförmedlingen sitter och gör sitt och vi gör vårt osv utan vi 
måste jobba ihop... Jag tycker att det bästa vore om man hade en 
pott för alltihop och sen så jobbar man utifrån det och gör sitt 
bästa för den personen, utan att titta på var pengarna kommer 
från. Man ser det samhällsekonomiskt försvarbart. 

Många assistenter beskriver kontakterna med vårdcentralen; 

Vi har läkarträjfar varje månad. Då har vi först pratat med den 
sjuke och får då också riktigt reda på det medicinska, i stället för 
att skriva till läkaren och få en massa papper. Ar läkaren funder
sam så ringer dom upp oss. 

En annan assistent om samtal med läkare om sjukskrivningar; 

Nu har jag predikat i flera år. Läkarna har ju lite lust att se den 
här stora biten, alltså du ska titta på den medicinska biten och 
kan hon klara det och det... har dom ett jobb ska man titta på 
det jobbet, har dom det inte ska man se t ill arbetsmarknaden i 
stort. 

Ett exempel på aktivt och positivt samarbete med läkare; 

Det har hänt att jag fått slut på ett sjukfall genom att berätta för 
doktorn hur vi ser på det här (med sjukpenningrätt, min anm.) 
och hon har då förklarat för sin patient att så här är det och det 
blir ingen fortsatt sjukskrivning. 

Försäkringskassan försöker se till att företagen tar sitt 
rehabiliteringsansvar; Från början var företagen lite tjuriga men jag 
har ju alltid gjort som jag velat så då sa jag att om ni köper det så står 
jag för rehab-ersättning. 

Ibland fungerar det bra; 

De arbetsgivarna som jag har samarbete med sköter sig bra, det är 
självregler ande y vi har träffar. Jag litar på dom. Småföretagen är 
också på gång- dom har kurator som försöker puffa på sånt som vi 
inte ska sköta om, dom sköter sig bra. 
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De flesta som uttalar sig om arbetsförmedlingen är mer eller mindre 
missnöjda; 

Jag upplever det så att dom nästan kan uppmana folk att bli 
sjukskrivna i stället för att fa a-kassa. Det är precis som om dom 
letar en sjukdom i stället för att folk ska komma dit och fa 
stämpla; Jag tycker att arbetsförmedlingen ska inte hålla på att 
säga ... det här är inte mitt område, jag tycker inte att det ska 
auktioneras så där utan vi ska jobba tillsammans. 

Försäkringskassetjänstemännens roll i samverkan, som samordnare, 
borde ju innebära en styrande funktion. Det finns goda exempel på 
att försäkringskassan får företag och läkare att agera men ibland blir 
det mest tomma ord; Egentligen är vi samordnare. Vi ska låta andra 
jobba med dom här sjukfallen, arbetslivstjänstery arbetsförmedlingen> 
läkare. Fiela beskrivningen av arbetet präglas för den rehabiliteraren 
av att andra aktörer kallar till träffar och kassatjänstemannen "följer 
med". 

Om utbildn ing 

Under området utbildning ställdes frågor kring den anställdes egen 
utbildning och syn på utbildning. Något entydigt svar på vilken 
utbildning som krävs för att bli en bra rehabiliterare ges inte, det 
verkar snarare vara så att en bra grund kombinerat med personlig 
lämplighet är en början till rätt väg. Fi är redogörs för vad de 
intervjuade anser vara värdefullt. 

Inom varje verksamhetsområde i försäkringskassan förekommer 
dagligen möten mellan människor, antingen direkt, öga mot öga 
eller via telefon. Det är kanske därför inte helt förvånande att man i 
varje intervju som viktigaste egenskap hos kassetjänstemannen 
nämner förmågan att möta människor på ett bra sätt. De möten 
som sker är nästan alltid oförutsägbara, dvs. det går inte att veta hur 
den försäkrade kommer att agera i mötet, tjänstemannen måste 
därför ha förmågan att ur varje möte utvinna förtroende och tillit; 
Bara sättet att träffa en människa kan faktiskt få stor betydelse. 

Att det handlar om en egenskap hos en människa och således inte är 
någonting som man utbildas till är givetvis ett dilemma, speciellt för 
den som skall utbilda och introducera nya medarbetare; Jag tror 
aldrig du kan lära dig dety utan du måste ha det på nåt sätt inom dig 
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Att den sociala kompetensen, förmågan att få kontakt och kunna 
bemöta människor på ett bra sätt, sätts före formell kunskap får 
följande citat från en sektionschef illustrera; Hur mycket du än kan, 
har du inte en förmåga att etablera ett gott bemötande till den 
försäkrade så är du ändå liksom ute i ogjort väder, det tycker jag är en 
av hörnstenarna. 

I ett professionellt förhållningssätt till den försäkrade ingår att 
rehabiliteraren måste ha en förmåga till empati. Kunna leva sig in i 
hur den försäkrade uppfattar sin situation och även de förslag som 
diskuteras, men för den skull inte ta över problemen. Rehabili
teraren bör därför vara en person med integritet, som vet sitt 
uppdrag och som har förmåga att på ett respektfullt sätt tydliggöra 
detta för den försäkrade. Detta påtalas i flera av intervjuerna som en 
mycket viktig egenskap; 

Förmågan att känna empati det tror jag absolut är det viktigaste; 
Kunna sätta sig in i en människas problem utan att för den skull 
ta över dom; Att kunna se dom, möta domy förstå dom och 
bekräfta dom och bli engagerad, men lika mycket att gå ut och 
lämna det. 

Att detta inte är helt enkelt är välbekant, förmåga till empati får inte 
bytas ut mot känslor av sympati, då det i så fall finns risk för 
utbrändhet. På frågan om vad man anser vara svårt och tungt i 
arbetet har det getts svar som dessa; 

Man har kanske lite svårt att hålla ifrån sig alla på nåt sätt för 
dom har ju mycket bekymmer; Sen är det ju mycket känslor med i 
det här jobbet. Så på det sättet kan det vara påfrestande också. 

För att stötta personalen i dessa frågor har försäkringskassan 
anordnat kurser där frågeställningen; Vem äger problemet? har varit 
den centrala. Rehabiliteringspersonalen vid de större kontoren går 
sedan en tid i handledning. Någon kommentar om handledningens 
betydelse har emellertid inte getts vid någon av intervjuerna. 

Betydelsen av omvärldskunskap diskuteras i flertalet av intervjuerna. 
Rehabiliteraren har ett yrke där det är stor fördel att ha goda 
kunskaper om hur samhället i stort fungerar. Omvärldskunskap kan 
man tillgodogöra sig genom formell utbildning, men också genom 
att själv ha arbetat på andra arbetsplatser. Många hävdar just 
fördelen av att någon gång i sitt liv ha arbetat någon annanstans än 
inom försäkringskassan; Man skall ha lite andra vyer än att ha jobbat 
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på försäkringskassan. Fördelen med detta skulle vara ökad förståelse 
för andra yrkeskategorier, att förstå hur arbetsmarknaden fungerar, 
att få vidare referensramar och bättre kontaktnät; Så jag har ju sett 
ganska många olika arbetsplatser. Det har jag stor nytta av. 

Endast i några få intervjuer finns något entydigt svar på vad man 
anser vara den bästa vägen till kompetensutveckling. Försäkrings
kassan har traditionellt erbjudit sina anställda en omfattande 
internutbildning, i varje fall kvantitativt sett. Kommentarerna 
varierar om huruvida man tycker att denna utbildning varit bra eller 
ej; Jag tycker den är suverän; Nej, det kan jag inte påstå. 

Det stora problemet med internutbildningen verkar vara att kunna 
få den när den som bäst behövs, dvs när någon börjar arbeta med en 
ny arbetsuppgift; 

Det är inte upplagt så att dom som är nya, att utbildningarna 
kommer just när vi har nya rehabiliter are, utan det är väl mer 
slumpen som avgör då om man är med och har tur att en sån 
utbildning har kommit just då. 

Vissa har gått utbildning i avsikt att börja arbeta med den nya 
arbetsuppgiften. När de sedan kommit tillbaka till kontoret har den 
planeringen inte hållit, utan de har fått fortsätta med sina gamla 
arbetsuppgifter. 

Det omvända förhållandet har också inträffat, dvs man har börjat 
arbeta praktiskt och sedan så småningom gått kurs; Jag gick ju 
rehabiliteringsutbildningen då efter det där. Och det var ju bray ja 
man fick lite pärmar och grejs hur man skulle jobba då. 

Medelkassatjänstemannen har arbetat i 17 år inom kassan och är 43 
år gammal. En del har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv på 
försäkringskassan, från skolans slut fram till pensionen. Det är en 
väg som inte helt förkastas; Dom som har gått den långa vägen och 
tillägnat sig på ett vettigt sätt den vidareutbildning som man bjuder, 
dom tror jag är mycket kompetenta. 

Av de intervjuade finns det både personer med högskoleutbildning, 
till exempel socionomexamen, och även personer som saknar 
akademisk utbildning. Få av de intervjuade frågar efter mer formell 
utbildning för egen del. 
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Att en högskoleutbildning skulle vara förutsättningen för att bli en 
bra rehabiliterare tycker inte alla är självklart; Jag har hafi kamrater 
som har god utbildning, utbildade socionomer och allt sånt där men 
dom har inte, vad jag kan se, presterat något bättre resultat än dom 
som inte har haft det. 

Övervägande delen av de intervjuade cheferna anser att en hög
skoleutbildning skulle vara värdefull, och det skymtar fram att vid 
en nyrekrytering i dagens läge skulle kravet på en nyanställd vara 
högskoleutbildning i någon form; Jag tycker faktiskt man skall ha en 
högskoleutbildning. 

Vare sig en nyanställd har formell högskoleutbildning eller inte så 
krävs introduktion i de nya arbetsuppgifterna. Detsamma gäller för 
en redan anställd som går över till nya arbetsuppgifter inom kassan. 
Här uppstår i idealfallet en lärlingssituation där kunskap överförs 
från mästare till elev. Hur detta upplevs fungera har beskrivits i en 
del av intervjuerna. 

Intervjuerna visar på stora brister när det gäller introduktionen av 
nya rehabiliterare. Flera personer har helt utan introduktion satts att 
utföra de nya arbetsuppgifterna och även förväntats klara av dem. 
Några berättar om sin introduktion, eller snarare brist på 
introduktion, att de trots allt inte avskräckts att fortsätta med de 
nya arbetsuppgifterna. De säger sig vara medvetna om att det tagit 
minst ett år av ineffektivitet, men att de därefter kommit in i 
jobbet. När dessa personer i sin tur skall introducera någon kamrat i 
nya arbetsuppgifter går de tillväga på exakt samma sätt som de själva 
blev behandlade; Hon Jar väl fråga om det är nåt. 

Andra som känt det mer frustrerande att gå igenom sin 
självupplärningsperiod betonar mycket tydligt vikten av hand
ledning i arbetet; Det är viktigt att man tar hand om personen. Det är 
också viktigt att man sakta men säkert lärs upp i den här rollen. 

Att det skulle finnas brister i det sätt på vilket nya rehabiliterare 
introduceras i arbetet finns inte beskrivet i någon av de intervjuer 
som gjorts med chefer vid lokalkontoren. Däremot påpekar en chef 
att det är mycket viktigt att det finns en strategi för hur man tar 
emot nya medarbetare. Det bör finnas en plan för i vilken takt 
personen skall lära sig nya arbetsuppgifter och det skall finnas en 
handledare. 
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Inte heller från centralkontorets sida framkommer något som tyder 
på att man är särskilt medvetna om problemet. Däremot påpekas 
vikten av att man skapar förutsättning för lärande i arbetet; Mycket 
ska handla om lärande i arbetet. Man skall skapa ett lärande i arbetet. 

De intervjuade (förutom chefer) har fått svara på ett 20-tal frågor 
om lagen om allmän försäkring. De har visat sig ha goda kunskaper. 
Enda bristen gäller de försäkringshandläggare som ännu inte 
kommit in i rehabiliteringsarbetet och som därför haft svårt att 
besvara frågorna. Fyra praktikfall har beskrivits för de intervjuade. 

Generellt märks bland annat följande: Överdrivet generös 
inställning förekommer i flera av fallen. I det mest handgripliga av 
fallen ges de bästa lösningarna genom att olika alternativ uppmärk
sammas. Tvärtemot vad man kunde vänta sig är försäkrings
handläggarna den grupp som mest betonar vikten av att se på och 
kontrollera sjukpenningrätten. Det är den grupp som generellt 
utövar största pressen på arbetsgivarna. 

Stabsgruppen med chefer, konsulter med flera har den generösaste 
inställningen till försäkringen och nämner i flera fall ingenting alls 
om sjukpenningrätt. Sistnämnda grupp nämner oftare än andra 
förslag som Galaxen (anpassade arbeten inom byggsektorn) för 
byggnadsarbetare, speciella rehabiliteringsprojekt mm. 

Det är påfallande hur sällan samarbete med företagshälsovården 
föreslås. Få föreslår kontakter och samråd med försäkringsläkare. 

Det finns tecken hos en del tjänstemän på schablonmässiga 
bedömningar, det vill säga de tenderar att följa samma typ av 
lösning oavsett problemets art, till exempel krav på mer medicinskt 
underlag eller utredning av arbetslivstjänster. 

Den tysta kunskapen kommer fram i ett antal intervjuer. Den är 
kanske mest påtaglig hos "långvägaren" som börjat på försäkrings
kassan utan tidigare långtidsutbildning och gått från kontorsbiträde 
till assistenttjänst. En del av dessa anställda känner instinktivt att de 
gör "rätt" och får även respons från de försäkrade men kan inte 
förklara hur de gör. Det är en dold eller tyst kunskap som finns hos 
den enskilde, men även i arbetsgruppen och då ger en synergieffekt i 
arbetet. Ingela Josefsson har i boken "Kunskapens former" bland 
annat belyst just denna tysta kunskap.236 

236 Josefsson I. Kunskapens former. Carlssons förlag, Stockholm. 1991. 
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Diskussion 

Ett motsättningsfyllt uppdrag 

Flera saker är slående vid tolkningen av resultaten från intervjuerna. 
En är att försäkringskassan fyller två centrala, men i viss mån 
paradoxala uppgifter i välfärdsstaten; nämligen att utöva tillsyn och 
kontroll samt att arbeta stödjande och behovsorienterat. Självklart 
innebär detta vissa problem i den vardagliga ärendehanteringen och 
intervjuerna förmedlar tydliga budskap att dessa har blivit större 
under senare år. En andra typ av problem handlar om nivåer och 
om kommunikation mellan nivåer, inte minst om makt. Flär 
förmedlar intervjupersonerna en ambivalens inför det faktum att 
decentraliseringsstrategin inom kassan medfört att ansvar flyttats 
nedåt i organisationen och ut ur den, till lokalkontoren, till den 
enskilde handläggaren och ytterst till de försäkrade och deras 
arbetsgivare. Samtidigt tycks de flesta uppleva att försäkringskassans 
policy att fungera som en lärande organisation innebär att kunskap 
som huvudväg sprids uppifrån och ner, dvs. enligt den traditionella 
form av "upward-down" - pedagogik som idag alltmer ifrågasätts 
inom såväl svensk som internationell organisationsteori.237 Däremot 
har ordergivningen ändrat karaktär. Regelstyrning har fått vika för 
målstyrning med pedagogiskt utformade råd och anvisningar som 
"disciplineringsinstrument".238 

Det första intryck som tonar fram i intervjumaterialet speglar inte 
motsättningar och ambivalens, åtminstone inte direkt, utan är 
bilden av ensamma handläggare. Bilden av handläggare som själva 
får leta sig fram till lämpliga arbetssätt, eftersom scenariot inte 
upplevs som klart formulerat och operationellt. Arbetet upplevs på 
många sätt som ett "ensamvargarbete". Personalen menar att man 
inte använder sig av varandra. I stället för att utgöra resurser för 
varandra framstår kollegor och arbetsledare många gånger som hot. 
Några formulerar det som så att där finns alltför lite av nödvändiga 
möten mellan handläggare, team och arbetsledare inom och mellan 

237 Se t ex: French W & Bell C. Organization Development. Behavioral Science Interventions for 
Organization Improvement. Prentice Hall, New Jersey. 1984. 
238 Vi använder här disciplineringsbegreppet i Foucaults anda, dvs som ett begrepp som 
uttrycker den process i vilken individen lär sig att "frivilligt" anpassa sig till de diskursiva 
normstrukturer som omger henne. Se t ex: Foucault M, Governmentality, i: Burchell G, 
Gordon C & Miller P (Eds.) The Foucault Effect. Studies in Governmentality with two Lectures 
by and an Interview with Michel Foucault. Harvester/Wheatsheaf, London. 1991. Foucaults 
mentalitetshistoria uppvisar för övrigt likheter med Norbert Elias klassiska disciplineringsteori 
och civilisationskritik, se: Elias N. The Civilizing Process, Oxford. 1978. 
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kontoren. Man förmedlar känslor av osäkerhet samt viss förvirring 
och dessa känslor har vuxit sig starkare med omorganisation, nya 
rollförväntningar och nya scenarios. 

I fortsättningen av diskussionen fokuseras på konflikterande 
förväntningar och handlingssituationer av mer strukturell natur, 
men faktum är att oftast kommer dessa motsättningar endast till 
uttryck indirekt och sporadiskt i intervjuerna. Den samlade bilden 
är att man tycks uppleva problemen som privata, att man är 
"blinda" inför svårigheternas strukturella rötter. Man pratar inte 
med kollegor och arbetsledare om grundläggande orsaker till stress 
och tillkortakommanden. Man upplever sig ensam med dessa 
problem. Många tror att kollegorna hanterar problemen bättre än 
vad de själva gör. Detta är en företeelse som inom socialpsykologin 
benämns "pluralistic ignorance".239 

Som framgått av resultatpresentationen finns det gott om 
rollkonflikter och andra strukturella problem i handläggarrollen. De 
tyngsta av dessa presenteras här utan anspråk på prioritetsordning: 

• Sedan 1992 har försäkringskassan tilldelats en helt ny roll i 
rehabiliteringsarbetet. Från att ha varit fixaren har rehabiliteraren 
förutsatts omvandla sig till en samordnande kraft. I och med att 
man samtidigt understrukit sjukpenningsrättens betydelse har rollen 
blivit mer konfliktladdad och svårbemästrad. Hur beter man sig 
gentemot en bybo som man vet förväntar sig att man skall "lägga 
livet till rätta"240 för honom eller henne? Hur presenterar man i det 
vardagliga sammanhanget de nya, centralt initierade intentionerna; 
att nu min vän, nu handlar det om att du själv skall ta itu med din 
situation. Jag är endast en resurs och initiativet till förändring och 
anpassning ligger på digj För personal inskolad i välfärdsprojektets 
inriktning på solidaritet och paternalism känns denna kurskantring 
ovan och ibland - till och med obehaglig. 

• Många upplever oklarhet om hur målsättningarna skall nås. Å 
ena sidan bör man vara ute på företagen och i samhället, å den 
andra sidan sitta inne vid skrivbordet och handlägga ärenden. För 
närvarande "lönar det sig" att vara "ute". Det ger status och upplevs 
också ge belöning i lönekuvertet. Även denna konflikt betraktas ofta 

239 "Pluralistic ignorance" kan definieras som en situation där medlemmarna i en grupp tror 
att övriga medlemmar har lättare att följa en given norm än vad man själv har. I v erkligheten 
förhåller det sig ofta tvärtom. Problematiken är gemensam. 
240 Formuleringen är hämtad från: Hirdman Y. Att lägga livet tillrätta - studier i svensk 
folkhemspolitik. Carlssons förlag, Stockholm. 1990. 
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ur ett arbetsfördelningsperspektiv. Varför har alla "sina dagar" och 
"sina företag"? Borde inte de som är duktiga på att förhandla med 
företag mer koncentrera sig på det, medan de som är duktiga på 
inre arbete gör mer av sådant? 

• Många ser det som ett problem att finna en rimlig avvägning 
mellan rollen som kontrollör och den som terapeut. Den här 
konflikten skulle kunna lösas genom en mer konsekvent arbets
fördelning, där viss personal handlägger tillsynsärenden (sjuk
penningkontroll) och andra rehabilitering (med viss preventiv 
inriktning). Ett av problemen har här varit att man efter omorgani
sationen, där allt fler fått uppgifter med rehabilitering, har att spela 
med i stort sett samma personal som tidigare. På grund av rehabili
teringsuppgifternas högre status söker sig merparten personal till 
dessa oavsett om man passar för arbetsuppgifterna eller ej. 

• Ytterligare ett huvudproblem är svårigheterna att följa upp 
arbetet. Detta problem återkommer ofta i intervjuerna. Mer feed
back efterlyses från arbetsledning och kollegor, men man finner det 
svårt att själv bedöma om man gör ett bra jobb eller inte. De 
anställda upplever sig inte "sedda" och har till exempel svårt att 
förstå beslutsunderlaget för individuell lönesättning. Bristen på 
uppföljning, speciellt kvalitativ sådan, leder till att fel som begås 
inte uppmärksammas och därför tenderar att upprepas. Ett fel med 
MUCK-grupperna är att de vanligtvis bara tar upp ärenden som 
"blivit liggande", vilket ibland ger känslor av olust hos hand
läggarna. I stället för att fungera stärkande upplevs uppföljningen 
ibland som kränkande och många menar att den fortlöpande 
utvärderingen borde göras på en betydligt tidigare skede i hand
läggningen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Risken 
finns att den gamla skötesynden att "inreda" ärenden, det vill säga 
hela tiden samla in nytt material och aldrig komma till skott, ersätts 
av "brutala" och otillräckligt reflekterade avslut. Vid några av 
lokalkontoren har man börjat ta itu med detta problem, bered
skapen att gå in och på ett tidigt stadium gemensamt diskutera fel 
och brister har ökat. 

• Några menar att samverkansproblem beror på dålig personkemi. 
Några menar att det personliga tillåtits få för stor betydelse. Tecken 
på detta är att handläggarens effektivitet mer tycks bero på 
personliga egenskaper än på utbildning och rollförväntningar. 
Exempelvis kritiserar man introduktionen till yrkesrollen, där vissa 
knappast får någon introduktion alls, utan tvingas sitta själva och 
"pröva" sig fram. För en del leder detta till häpnadsväckande goda 
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resultat, medan andra känner sig övergivna - ensamma. Även när 
det gäller internutbildning framkommer kritik. I sig nyttig 
utbildning tenderar att missa sitt mål pga. att personalen inte får 
tillfälle att praktisera sina nyvunna kunskaper som snabbt blir gamla 
och obrukbara. 

• Hur löser personalen problemet med att inte lita på läkarnas 
sjukintyg eller arbetsgivarnas rehabiliteringsutredningar. Skall de 
"återta" makten och ifrågasätta, vilket leder till att rollen som 
samordnare försvåras eller skall man blunda och satsa på att skapa 
ett fungerande samverkansklimat? Många menar att handläggaren 
när hon samverkar med andra alltför ofta agerar schablonmässigt, 
saknar nödvändig flexibilitet. Några rolluppfattningar tonar här 
fram i intervjuerna; passageraren som bara hänger med, inväntar 
samtal från de försäkrade, arbetsgivarna eller vårdcentralen i stället 
för att fungera som den lots som varligt men bestämt för den 
försäkrade mot ett väl definierat mål som satts upp i samråd med 
denne. 

• Även i det direkta sjukpenningrättsarbetet upplevs vissa problem. 
Tidigare gjordes på försäkringskassan en klar boskillnad mellan 
arbetet med sjukkontroll, som utfördes av speciella 
sjukkontrollanter, och rehabilitering som sköttes av rehabili
teringsassistenter. På senare tid, då sjukkontrollen åter kommit mer 
i fokus, utförs den oftast av försäkringshandläggare i samband med 
tidiga kontakter i sjukfallen, medan rehabiliterarna sköter det 
direkta rehabiliteringsarbetet. De senare kommer mer sällan in i 
sjukkontrollarbetet och i så fall i ett sent skede. Trots att kontroll
arbetet bedöms som mycket viktigt, verkar det inte diskuteras i 
någon större omfattning mellan försäkringshandläggare och 
assistenter. Det skall bara fungera! Många rehabiliterare menar att 
detta är en viktig verksamhet som är ämnad att skapa goda beting
elser för det fortsatta arbetet. Effektivisering i form av frekventare 
indragning av sjukpenning ses emellertid inte som målet utan i 
stället ser man det som primärt att skapa goda kontakter genom 
informativa samtal om försäkringen. Man försöker tona ned det 
konfliktladdade i situationen. De krav som försäkringen riktar mot 
de försäkrade lindas in i ett mjukare paket och man eftersträvar att 
samtalet avslutas i samförstånd. Många förmedlar, som framgått, 
osäkerhet kring hur man bör agera i dessa situationer. 
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Slutsatser 

Ambitionen har varit att ge röst åt en grupp människor med lång 
erfarenhet av det aktuella problemområdet och ta del av deras idéer 
om vad som brister i ärendehandläggningen och att lyfta fram detta. 

I diskussionen har redan några viktiga drag i presenterats. Här följer 
punktvis några slutsatser av de förhållanden som kommit fram vid 
intervjuerna med anställda vid försäkringskassan. 

• Det finns en stark tendens bland personalen att betona 
humanistiska och sociala värden framför kontrollaspekter i sin 
handläggning av rehabiliteringsärenden. 

• Ansvaret för rehabiliteringen upplevs ha förskjutits från den 
direkta handläggningen vid kassorna till den försäkrade samt till 
dennes arbetsgivare. 

• Samverkansansvaret åligger försäkringskassan, det är den 
allmänna uppfattningen, men däremot redovisas stor osäkerhet 
kring hur det ska gå till att åstadkomma effektiv samverkan i 
praktiken. 

• Attityder till makt uppvisar stor ambivalens. Somliga förnekar sin 
makt, andra framhåller den som en positiv möjlighet, medan andra 
återigen snarare redovisar vanmakt i sitt arbete med försäkrings
ärenden. 

• Mötet med de försäkrade upplevs ofta som jobbigt bland hand
läggarna. Man försöker konstruera goda möten men känner sig ofta 
osäkra på hur detta skall gå till i praktiken. 

• Många av intervjupersonerna förmedlar känslor av att inte räcka 
till. De förmedlar också känslor av ensamhet och upplever sig sakna 
feed-back från både chefer och kollegor. 

• Tämligen frekvent efterlyses utvärderingsinstrument som redo
visar framgångar och tillkortakommanden, såväl kvantitativt som 
kvalitativt. 

• Attityden till medaktörerna i rehabiliteringsarbetet tenderar att 
vara defensiva. Man upplever osäkerhet i sina relationer såväl till de 
sjukskrivande läkarna som till arbetsgivarna. Till stor del tycks 
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denna hållning hänga ihop med upplevda statusskillnader och 
oklarhet i fråga om befogenheter. 

• Sjukpenningrättsbedömningar tycks ofta få stå tillbaka för 
konventionellt rehabiliteringsarbete. 

• Ärenden tenderar ta för lång tid och många drar sig för att ta itu 
med de verkliga "långfallen". Många menar att dessa dröjsmål på ett 
tydligt sätt försämrar rehabiliteringsmöjligheterna. 

• Många uttrycker kritik mot den ökade målstyrningen i verksam
heten. Inte så mycket beroende på intentionerna som på att målen 
inte framställs på ett gripbart och operationellt sätt. 

• Viss kritik riktas mot den internutbildning som förekommer. 
Framför allt menar man att "tajmingen" saknas. Man utbildas inte 
när behovet finns utan när det är lämpligt rent utbildnings-
organisatoriskt. Introduktionen till nya arbetsuppgifter lämnar 
också en del övrigt att önska. 

• Centralkontoret och dess konsulter upplevs som vaga i sin 
framtoning och används otillräckligt som resurser i verksamheten på 
fältet. 

• Den ökade frihet i form av handlingsutrymme som erbjuds den 
enskilde handläggaren upplevs alltför ofta som en belastning. Man 
vet ibland inte hur man skall handskas med den och efterlyser som 
en konsekvens mer av råd, anvisningar och styrning i sitt arbete. 

• Frånvaron av klar ansvarsfördelning tenderar medföra att rehab
iliteringsärendena bollas som "heta potatisar" mellan de inblandade 
aktörerna. 

• Kunskapssidan i kompetensen tonas på ett överraskande tydligt 
ned i förhållande till sociala förmågor och empati. Med andra ord 
tycks kompetenser som snarare är personliga förstoras upp i relation 
till sådana förmågor som går att lära in. 

• Fortfarande präglas försäkringskassan av en pedagogik som går 
uppifrån och ned. Tanken på kassan som en lärande organisation 
har visserligen slagit rot rent diskursivt men knappast i praktiken. 

• Välfärdsstatens ifrågasättande har i viss mån underminerat 
personalens arbetsglädje och självförtroende i det vardagliga arbetet. 
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Socialförsäkringsnämnden 

Det konkreta syftet med denna delstudie är att beskriva och analy
sera den roll socialförsäkringsnämnden (SFN) och dess föredra
gande spelar när det gäller insatser av betydelse för de långtidssjuk-
skrivna. För att åstadkomma detta har tre läns förtroendevalda och 
föredragande undersökts när det gäller att bedöma ett antal sjukbi
drags- och förtidspensionsärenden. Finns det skillnader mellan och 
inom länen? Finns det generella skillnader mellan förtroendevalda 
och föredragande? Går det att dra några slutsatser av kompetensen 
hos ledamöterna respektive de föredragande tjänstemännen? 

SFN beslutar i frågor av större betydelse för den enskilde och sam
hället som exempelvis sjukbidrag/förtidspension, arbetsskada, han
dikappersättning och vårdbidrag. Nämndens konkreta möten med 
de försäkrade är ovanliga - de förekommer bara då en försäkrad själv 
deltar vid ett sammanträde med socialförsäkringsnämnden. De 
flesta besluten inom socialförsäkringen fattas av de enskilda tjäns
temännen men SFN har också viktiga uppgifter. 

Socialförsäkringsnämnden är viktig som förhandlare, speciellt i vissa 
ärenden. Nämnden kan i sin behandling av ärenden göra juster
ingar/ändringar. Det kan innebära att den tid som det föreslagna 
beslutet ska gälla blir kortare eller att ärendet behöver utredas när
mare och kompletteras med mer omfattande medicinska eller ar-
betslivsinriktade underlag inför ställningstagande. SFN kan också 
föreslå att ett ärende avslås. 

Detta kapitel bygger på den tidigare utgivna rapporten "Beslut i so
cialförsäkringsnämnder. Enkät till ledamöter i socialförsäkringsnämn
der och föredragande i Västerbotten, Norrbotten och Skaraborg om de
ras arbete med förtidspensions- och sjukbidragsärenden " Den är skriven 
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av Curt Edlund, Michael Boman, Kerstin Peterson och Lena 
Andersson och utgiven av Försäkringskassan i Västerbottens län. 

Socialförsäkringsnämnderna instiftades den 1 januari 1987 och er
satte då pensionsdelegationerna och försäkringsnämnderna.24l 242 

De lagar och regler som här presenteras gällde när studien 
genomfördes 1996. En socialförsäkringsnämnd ska bestå av sju 
förtroendevalda ledamöter, inklusive en ordförande som utses av 
regeringen. Tre ledamöter utses av Riksförsäkringsverket efter 
förslag från organisationer på arbetsmarknaden. Landstinget (i vissa 
fall kommunfullmäktige) utser tre ledamöter från de politiska 
partierna. I socialförsäkringsnämnden eftersträvas en så bred och 
allsidig representation som möjligt från det försäkringskasseområde 
där nämnden beslutar. 

Syftet med denna ordning är: 

• att nämndens praktiska erfarenheter och kompetenser ska kom
plettera tjänstemännens socialförsäkringskunnande, 

• att i enskilda beslut få en bred förankring hos allmänheten, 
• att få ta del av ledamöternas kännedom om lokala förhållanden, 
• att öka allmänhetens insyn i försäkringskassornas verksamhet 

och i beslutsprocessen. 

Första januari 1999 trädde en ny förordning i kraft - SOU 
1997:134 Ökat fórtroendemannainflytande, ökad kvalitet och rättssä
kerhet243 Nytt är att antalet ledamöter och suppleanter är fem 
respektive fyra. De utses av försäkringskassans styrelse förutom 
ordförande som utses av regeringen. Dessutom begränsas ärendena 
till att omfatta beslut om förtidspension, efterlevandepension, han
dikappersättning, vårdbidrag, bilstöd till handikappade, assistanser
sättning och ärenden enligt lagen om arbetsskadeersättning och 
statlig personskadeförsäkring. 

1996 fattade SFN beslut i 140 000 ärenden - av dessa var 86 000 
beslut om förtidspension/sjukbidrag. 

241 Socialförsäkringsnämnder, Allmänna Råd 1992:4, Riksförsäkringsverket, Stockholm, 1992 

242 SOU 1985:21. Ökat fórtroendemannainflytande i försäkringskassorna, Betänkande av utred
ningen om förtroendevalda i försäkringskassorna. 
243 SOU 1997:134. Ökat fórtroendemannainflytande ökad kvalitet och rättssäkerhet. Betänkande 
av Utredningen om Socialförsäkringsnämndernas framtida roll. 
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Ledamöterna skall inte representera dem som nominerat dem utan 
vara allmänhetens företrädare. Nämndens ledamöter har i allt 
väsentligt samma roll och funktion som nämndemännen i en dom
stol. 

"De lagar som styr försäkringskassans och därmed även socialför
säkringsnämndernas verksamhet reglerar en stor och synnerligen 
betydelsefull del av hela vårt välfärdssystem. De beslut som fattas 
har som tidigare nämnts mycket stor betydelse för den enskilde och 
för samhällsekonomin. För att med efiertryck markera uppdragets 
betydelse anser jag att ordföranden även fortsättningsvis ska utses 
av regeringen efier förslag av politiskt parti. De kan då utses efter 
samma principer som idag, dvs oberoende av partitillhörig
het" (s 16). 244 

Föredragningen är viktig i ärenden som avgörs av nämnden. Det är 
därför väsentligt att föredraganden har goda kunskaper, erfarenheter 
och allsidig kompetens (s 17). 

Det finns anledning att understryka behovet av kompetens och 
kvalitet i föredragningen. Som ett led i "kvalitetssäkringen" föreslås 
i utredningen att försäkringskassans styrelse anger vilka kunskaps-
och kompetenskrav som ska ställas på den som utses som föredra
gande. Försäkringskassans direktör ska besluta vilka tjänstemän som 
ska ha till uppgift att föredra ärenden inför socialförsäkringsnämn
derna. 

Under den kraftiga utbyggnaden på 1960- och 70-talen löstes pro
blemet med ny och bättre verksamhet genom att tillföra resurser. 
Idag är det fråga att om att få ut mer av insatta resurser. Det gäller 
då att kontinuerligt utveckla och utvärdera verksamheten. En väl 
fungerande och effektiv verksamhet skapar tilltro till demokratin 
hos medborgarna. 

I nämnda utredning hävdas att de senaste årens fokusering på 
effektivitetsfrågorna har varit helt nödvändig och att i arbetet med 
att utveckla styrfrågorna de unika särdragen i den demokratiska 
styrprocessen närmast betraktats som hindrande för en effektiv 
verksamhet. 

244 SOU 1989:108. Förtroendevald på 90-talet. Utmaningar och möjligheter. Betänkande från 
för-troendemannautredningen. 
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"Enligt vår åsikt måste arbetet med att utveckla politikerrollen 
och den politiska styrningen samt att effektivisera den professio
nella organisationen ses so m en helhet, som utvecklas från förut
sättningarna i den demokratiska styrprocessen. Demokrati och 
effektivitet är lika viktiga i offentlig verksamhet och går mycket 
väl att förena (s 93 a. a) 

Enligt Peterson och Söderlind245 kan staten sägas fylla tre stora 
uppgifter. Rättsstaten upprätthåller rättsordningen mellan medbor
garna. Den demokratiska staten är ett organ för medborgarnas kol
lektiva beslut. Välfärdsstaten utgör en serviceproducent för med
borgarna. Den moderna statens konstruktion bygger på förutsätt
ningen att statens tre principer inte bara låter sig förenas utan att de 
också understödjer varandra. Rättsstaten är en förutsättning för 
folkstyrelsens förverkligande. Demokratins jämlikhetsprincip har
monierar med rättsstatens idé om likhet inför lagen. Välfärdsstatens 
sociala rättigheter förutsätter såväl civilt som politiskt självständiga 
medborgare. Rättsstatens och demokratins formella rättigheter kan i 
praktiken endast nyttjas av medborgare vilkas ekonomiska och 
kulturella grundbehov är uppfyllda. 

Även i en statlig utredning2^ anförs Medborgerligt omdöme som en 
motivkrets bakom ökat lekmannainflytande. Det är då inte repre
sentation av särintressen, utan "det allmänna medborgerliga omdö
met" som betonats. Allmänna medborgarrepresentanter skulle till
sammans med parti- och organisationsföreträdare genom sin bak
grund utgöra ett folkligt värn mot byråkratisk formalism och tjäns
temannavälde. 

Genomförande 

Studien består av en enkät till samtliga ordinarie ledamöter och fö
redragande i socialförsäkringsnämnderna (255 personer) i Väster
bottens, Norrbottens och Skaraborgs län. Undersökningen omfattar 
förtidspensions- och sjukbidragsärenden. De föredragande är i Väs
terbotten 14 personer, i Norrbotten 18 och i Skaraborg 112 perso-

245 Peterssn, O. & Söderlind, D. Förvaltningspolitik. Publica, C.E Fritzes AB, Stockholm, 
1993. 
246 Förs fram även i SOU 1997:34: Ökat fórtroendemannainflytande ökad kvalitet och rätts-
säkerhet. 
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ner. I Västerbotten och Norrbotten föredras ärendena av så kallade 
föredragande, medan ärendena i Skaraborg föredras av den tjänste
man som handlagt ärendet. I Västerbotten finns fem nämnder med 
totalt 35 ledamöter, i Norrbotten sju nämnder med 49 ledamöter 
och i Skaraborg fyra nämnder med 27 ledamöter. 

Enkäten består av en allmän frågedel om personuppgifter samt tio 
autentiska fall med fullständiga underlag som använts vid besluts
tillfället. I varje ärende har enkätdeltagarna fått lämna förslag till be
slut och skäl för sin bedömning. 

För att kunna göra jämförelser har en poängsättning använts för att 
undersöka hur olika grupper bedömt fallen. Besluten ger poäng 
efter en skala 0-8 med 0 för avslag och 8 för hel förtidspension. 
Återremisser ges inget värde och ingår inte i underlaget för beräk
ning av medelvärde. Beslut om sjukbidrag har getts ett poäng lägre 
än förtidspension på samma nivå. Som exempel ger hel förtidspen
sion 8 poäng, helt sjukbidrag 7 poäng, tre fjärdedels förtidspension 
6 poäng och tre fjärdedels sjukbidrag 5 poäng. Av detta följer att 
höga poäng motsvaras av en mjukare bedömning än låga poäng. 
Det betyder också att där det faktiska beslutet blev hel förtidspen
sion kunde bedömningarna bara bli lika eller hårdare. Benämningen 
mjukare respektive hårdare används utifrån det faktiska beslutet, dvs 
norm, och i fortsättningen kommer dessa begrepp att användas. 
Alla utvalda ärenden i undersökningen var behandlade i socialför
säkringsnämnd och beslut hade fattats. Enkätdeltagarna gavs möj
lighet att antingen ge ett förslag till beslut eller föreslå återremiss. 
Avsikten med detta var att få en bild av hur beslutsunderlagen vär
derades, om de ansågs ofullständiga eller inte. 

Vid urvalet bedömdes det att tio ärenden behövdes för att uppfylla 
väsentliga kriterier. Dessa kriterier var jämn fördelning mellan kön, 
variation av vanliga diagnoser men med övervikt av muskuloskele-
tala besvär och ärenden av psykisk eller psykosomatisk art. Det an
sågs också angeläget att ha ärenden fördelade över hela skalan från 
avslag till hel förtidspension. Vidare bestämdes att ärendena skulle 
vara ordinära utan att vara extrema: Samtidigt sattes kravet att be
slutet inte skulle vara självklart. Det eftersträvades också att få med 
ärenden med olika yrkesgrupper och åldrar. Av de tio utvalda ären
dena är sju från Västerbotten och tre från ett annat län. 
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Materialet 

Fall nr 1 
Ärendet behandlades i SFN i januari 1996. Den försäkrade är en 45-årig ar
betslös kvinna med ständig värk i nacke och skuldror. Hon har fått diagnosen 
whiplash-skada. Andra symptom är dålig sömn, magbesvär, yrsel och ned
stämdhet. Hon har tidigare arbetat som lokalvårdare, industriarbetare samt 
vårdbiträde inom äldreomsorgen. Hon har gått en tioveckors verkstadsmeka-
nisk utbildning och är utredd vid AMI i augusti 1994, där det framkom att 
hon klarar anpassat halvtidsarbete. I ett läkarutlåtande från vårdcentral i de
cember 1995 bedömdes hon klara halvtidsarbete. Helt sjukbidrag betalas ut se
dan tre år tillbaka. Sedan tio år tillbaka har hon inte varit i fö rvärvsarbete pga 
sjukdom. Hon bor med make och 14-årig dotter i egen fastighet. 

Beslut: Helt sjukbidrag 9512-9611 under tid för medicinsk och yrkesinriktad 
rehabilitering. 

Fall nr 2 
Ärendet behandlades i SFN i september 1994. Den försäkrade är en 55-årig 
man med ryggbesvär som diagnostiserats som lumbalgi. Arbetat som lastbils
chaufför vid ett åkeri i hela sitt yrkesverksamma liv. Arbetstränat i tillrättalagt 
arbete våren 1993 utan framgång med lätt, omväxlande stående och sittande, 
arbete. I läkarutlåtande från vårdcentralen i mars 1994 rekommenderas "sjuk
pension" utan att nivån anges. Helt sjukskriven i 6 år. Bor med hustru och 
barn, 15 och 19 år gamla, i jordbruksfastighet där jordbruket ej drivs. 

Beslut: Helt sjukbidrag 9312-9512 med rehabiliterande åtgärder. (Användes 
inte då mer än en tredjedel återremitterade ärendet). 

Fall nr 3 
Ärendet behandlades i SFN i juni 1995. Den försäkrade är en 21-årig kvinna 
med svårt psykotiskt tillstånd. Isolerat sig från släkt och vänner. Negativt in
ställd till psykiatrisk vård och medicinering. Efter grundskolan 2-årig musik
linje. Aldrig varit ute på arbetsmarknaden. Arbetsträning i affär ordnad via psy
kiatrisk vård. Omfattningen ej beskriven. Läkarutlåtande från psykiatrisk klinik 
i mars 1995 föreslår sjukbidrag i minst ett år utan att nivån anges. Ej sjukskri
ven eller sjukpenningplacerad. 

Beslut: Helt sjukbidrag 9411-9610. 

Fall nr 4 
Ärendet är behandlat i SFN i juni 1994. Den försäkrade är en 40-årig man, för 
närvarande i fängelse. Antisocial personlighetsstörning. Missbruk av alkohol 
och droger sedan tonåren. Ingen beskriven yrkesbakgrund finns. Ej sjukskriven 
eller sjukpenningplacerad. Läkarutlåtande från alkohol- och narkotikamottag
ningen i mars 1994 tar ingen ställning till arbetsförmågan. I försäkringsläkarens 
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bedömning sägs att: "... inget i läkarutlåtandet som beskriver någon sjukdoms
bild vare sig av psykisk eller somatisk natur". Ska en bedömning av huruvida 
den försäkrade har en arbetsförmåga eller ej göras rekommenderar försäkrings
läkaren en "... mer djupgående psykiatrisk bedömning..." Ingen beskriven so
cial bakgrund. 

Beslut: Ansökan om förtidspension avslås. 
(Användes inte då mer än en tredjedel återremitterade ärendet) 

Fall nr 5 
Ärendet är behandlat i SFN i januari 1996. Den försäkrade är en 59-årig 
kvinna med kronisk lumbago ischias. Arbetat i guldsmedsaffär, vid systembola
get och som servitris inom hotellbranschen. Arbetslös. Inga rehabiliteringsför-
sök finns beskrivna. Ordinerad egenträning och sjukgymnastik. Enligt läkarut
låtande i november 1995 från vårdcentralen, sägs att inga medicinska åtgärder 
är aktuella och att det knappast är troligt att hon skulle klara ett arbete. Försäk
ringsläkaren (FL) bedömer i januari 1996 att hon klarar vanligt hushållsarbete, 
men då ofta måste vila, och att arbetsförmågan i arbeten med påfrestning på 
ländryggen är betydande nedsatt. FL bedömer att hennes arbetsförmåga är "... 
nedsatt i sådan omfattning att partiell förtidspension kan utgå" Ej sjukpen-
ningplacerad. Bor i lägenhet med 20-årig dotter. 

Beslut: Tre fjärdedels förtidspension fr o m 9508. 

Fall nr 6 
Ärendet är behandlat i SFN i november 1995. Den försäkrade är en 59-årig 
man med diagnostiserad status post hjärtinfarkt, kärlkramp och högt blodtryck. 
Även besvär i vänster knä, höger fotled och axlar, enligt läkarutlåtande från 
vårdcentral i mars och augusti 1995. Har enligt detta "... svårt att sitta en 
längre tid t ex att åka bil längre sträckor eller att åka buss". Arbetar som före
ståndare för en butik. Enligt vad han uppger till behandlande läkare upplever 
han detta arbete som alltför stressigt. Försäkringsläkaren anser att han bör ha 
en halv arbetsförmåga som butiksföreståndare med administrativa funktioner. 
Helt sjukskriven sedan 1 år tillbaka. Nyligen nedsättning av sjukpenning till 
hälften. Sammanbor med maka i egen villa. 

Beslut: Halv förtidspension fr o m 9411. 

Fall nr 7 
Ärendet bedömt i SFN i augusti 1995. Den försäkrade är 16 år. Går i sista års
kursen vid grundskolan. Hörselnedsättning som innebär behov av hörapparat. 
Sökt in till gymnasium för hörselskadade och gör i samband med detta anspråk 
på helt sjukbidrag under studietiden. Enligt läkarutlåtande i oktober 1994 
finns konstaterad hörselnedsättning och det sägs: "Har anpassat sig väl till sina 
hörapparater, har följt undervisning i hörselklass och sedan integrerats i sko
lan." 

Beslut: Ansökan om förtidspension avslås. 
(Användes inte då mer än en tredjedel återremitterade ärendet) 
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Fall nr 8 
Ärendet bedömt i SFN i augusti 1995. Den försäkrade är en 43-årig kvinna 
med besvär av värk och domningar i armarna och nacken. Även kramp i benen 
och periodvisa smärtor i bröstryggen. Besvären debuterade efter trafikolycka 
1992. Arbetat som sjukvårdsbiträde från 1973 fram till för sex år sedan då hon 
var färdig undersköterska. Arbetade efter detta som både undersköterska på ca 
80 procent och som lokalvårdare på halvtid, samtidigt. Utretts vid rehabiliter
ingsmedicin i fem veckor, februari-mars 1995, med rekommendationen att för
söka hitta anpassade arbetsuppgifter och försöka nå upp till halvtidsarbete. 
Omväxlande helt, 3/4 och halvt sjukskriven sedan 3 år tillbaka. Efter vistelsen 
vid Rehabiliteringsmedicin dock försämrad och helt sjukskriven. Bor i egen 
fastighet med make och 3 barn i åldrarna 10, 15 och 20 år. 

Beslut: Tre fjärdedels sjukbidrag 9510-9610. 

Fall nr 9 
Ärendet bedömt i SFN i januari 1996. Den försäkrade är en 46-årig man med 
social fobi och alkoholmissbruk. Tidigare fabriksarbetare men för närvarande 
arbetslös sedan tre år. Inga yrkesrehabiliterande åtgärder har vidtagits. I läkar
utlåtande från psykiatriska kliniken i november 1995 rekommenderas sjukbi
drag under förutsättning att den försäkrade behandlas vid alkoholpolikliniken. 
Psykiatriska kliniken planerar också medicinering på grund av de socialfobiska 
besvären. Sedan ett år tillbaka helt sjukskriven. Ensamstående. 

Beslut: Helt sjukbidrag 9602-9702 under tid för medicinsk rehabilitering. 

Fall nr 10 
Ärendet bedömdes i SFN i januari 1996. Den försäkrade är en 54-årig man 
med astma och nackbesvär. Diagnostiserat som cervikalspondylos, status post 
whiplash. Arbetat som långtradar- och busschaufför sedan 1962. För fyra år 
sedan leveransman under 6 månader. Därefter arbetslös. Inskriven vid AMI 
februari-juni 1995 med prövning som butiks- och lagerbiträde. Ansågs klara 
halvtid i denna syssla o ch är halvt sjukskriven sedan juni 1995. Alkoholmiss
bruk under hösten 1995 som ledde till psykiska besvär i form av oro och 
ångest, vilket redovisades i b rev från distriktsläkaren i november och december. 
Försäkringsläkaren bedömde därefter att den försäkrade har en restarbetsför-
måga på minst 50 procent. "Arbetsförmåga därutöver bör kunna fastställas ge
nom fortsatt arbetsträning. Kommer sannolikt att ha en partiellt nedsatt ar
betsförmåga permanent där omfattningen i nuläget ej kan bedömas." Ensam
stående. 

Beslut: Halvt sjukbidrag 9506-9612 under tid för utredning av arbetsförmåga. 
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Resultat 

Målgruppen bestod av 248 personer. Av dessa besvarade 197 perso
ner enkäten (79 procent). Femtio procent av SFN-ledamöterna är 
55 år eller äldre. Av föredragandena är endast 12 procent 55 år och 
däröver. 

I Skaraborg och Västerbotten hade 50 respektive 45 procent av le
damöterna suttit i SFN i sju till nio år. Den högsta möjliga tiden 
var nio år eftersom SFN infördes först 1987. Fyrtiosex procent av 
de föredragande tjänstemännen i Västerbotten har samma långa er
farenhet liksom 36 procent av de föredragande tjänstemännen i 
Skaraborg. Längst erfarenhet har tjänstemännen i Västerbotten och 
kortaste erfarenheten har de föredragande i Norrbotten. 

I genomsnitt har enkätdeltagarna återremitterat ungefär vart sjätte 
ärende (drygt 17 procent). Det är stor skillnad i andelen återremis-
ser mellan SFN-ledamöter (sex procent) och de föredragande 
tjänstemännen, 26 procent. Största skillnaden är det i Skaraborg där 
föredragande återremitterat mer än vart fjärde ärende (drygt 28 pro
cent). 

Fall som återremitterats av 35 procent eller fler har uteslutits ur be
arbetningen. Följden av detta blev att fall 2, 4 och 7 uteslöts. Det 
slutliga materialet består därför av fyra fall med muskuloskeletala 
sjukdomar, två fall med psykiatrisk diagnos och slutligen ett fall 
med diagnosen hjärt- och kärlsjukdom. 

Medelvärdet för beslutade ärenden visar två tendenser. Både leda
möterna och de föredragande tjänstemännen, har som respektive 
grupp en väl sammanhållen syn. Det finns dock en stor skillnad då 
nämndsledamöterna har ett medelvärde som är mer än en enhet 
högre än föredragandegruppen. "Normvärdet" (ibland kallat 
"normbeslut") i fallen står för det faktiska beslutet när ärendet togs 
upp för prövning. 
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Medel 
bedömning 0=Avslag 5=3/4 Sjb 

1 = 1/4 Sjb 6=3/4 Ftp 
2=1/4 Ftp 7=1/1 Sjb 
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rsasFN 
AC BD R Norm 

Föredragande ••• SFN+Föredrag. 

Figur 11. Medelvärde för beslutade ärenden^47 

Påfallande ofta ligger medelvärdet för nämndsledamöterna nära 
normbesluten. I fall 3 (ett psykiatriskt ärende) har exempelvis både 
Skaraborgs- och Västerbottensnämnderna beslutat enligt norm. När 
det gäller samsyn av beslut har Västerbottens nämndsledamöter i 
både fall 3 och 9 (psykiatriärenden) varit helt eniga om sitt beslut, 
vilket även sammanföll med det verkliga beslutet. I tre av ärendena 
var nämndsledamöterna mjukare än norm, i tre fall hårdare och i 
det sjunde ärendet låg bedömningarna ganska lika med det beslu-

Norrbotten har i fem av fallen de "hårdaste" bedömningarna - i ett 
av fallen tillsammans med Skaraborg. Västerbotten har på liknande 
sätt den mjukaste bedömningen i fem av fallen, i två av fallen till
sammans med Skaraborg och i två av fallen ligger beslutet samtidigt 
på "norm", dvs är lika med det faktiska beslutet i S FN. 

247 Sjb=sjukbidrag, Ftp=fôrtidspension. AC=Västerbotten, BD=Norrbotten, R=Skaraborg 

tade. 
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Fall 1 t 

Fall 3 g 

Fall 5 

Fall 6 

Fall 8 

Fall 9 

Fall 10 
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1SFNAC S FN Bl) • SFN R • Norm 

Figur 12. Medelbedömningar i SFN 

Generellt har föredragandegruppen en "hårdare" bedömning än 
SFN-ledamöterna. Föredragande tjänstemän från Norrbotten hade 
de hårdaste bedömningarna i fyra av fallen. Mjukast var Skaraborgs 
föredragande i fyra av fallen - i ett av dessa tillsammans med Väs
terbotten. 

Bland de föredragande tjänstemännen är det i huvudsak Skaraborg 
som avviker från kollegorna. I fall 3 ligger de föredragande i Skara
borg betydligt närmare normen än övriga och därmed avsevärt mju
kare än de föredragande i Norr- och Västerbotten. I fall 5 (rygg
sjukdom) däremot är Skaraborg hårdare än både normen och Norr
botten respektive Västerbotten. Föredragandegruppen i Norrbotten 
beslutar här enligt norm. Notabelt är även att spridningen i fall 3 är 
låg för Skaraborgarna, vilket innebär att de är överens i detta 
ärende. Samtidigt har de föredragande i både Norrbotten och Väs
terbotten skilda uppfattningar just i detta fall. Också i fall 9 (detta 
är liksom fall 3 ett ärende med psykiatriskt inslag) råder stor sprid
ning i besluten, men här för samtliga föredragandegrupper. I båda 
dessa ärenden varierar besluten alltifrån avslag till hel förtidspen
sion. 
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Fall 1 

Fall 3 

Fall 5 

Fallò 

Fall 8 

Fall 9 

Fall 10 
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Figur 13. Medelbedömningar för föredragande tjänstemän 

7 

Norm 

Diskussion 

Den relativt höga svarsfrekvensen tyder på att såväl nämndsleda
möter som de föredragande tjänstemännen har visat stort engage
mang och intresse. Bland föredragandegruppen har exempelvis 
samtliga 31 föredraganden i Norr- och Västerbotten besvarat enkä
ten och bland nämndsledamöterna har svarsfrekvensen varit särskilt 
hög i Skaraborg där samtliga förutom en svarat. 

Möjligheten att återremittera fall i studien har nyttjats tämligen fli
tigt. Av de tio utvalda fallen har tre sorterats bort på grund av att 
allt för många återremisser och bland dessa tre återfinns de två av
slagsärendena. Om detta är att se som ett uttryck för beslutsvånda 
eller inte är svårt att säga. Det är däremot ingen orimlig tanke att 
just när tjänstemannen eller nämndsledamoten ställs inför ett möj
ligt negativt beslut ökar risken att anse att underlaget är otillräckligt 
varvid konflikten undviks genom att yrka återremiss. Om detta är 
en riktig iakttagelse borde det vara tjänstemännen som återremitte
rat mest i avslagsärendena då det är dessa som i högre grad riskerar 
att ställas inför den försäkrade och motivera sitt beslut. 
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Intressant att notera är att nämndsledamöterna i Skaraborg återre
mitterar i så liten utsträckning (endast var 30:e ärende) jämfört med 
t ex Västerbottens nämndsledamöter som återremitterar tre gånger 
så många ärenden. Kan det vara så att beslutsunderlagen i Skaraborg 
håller högre kvalitet än i t ex Västerbotten - det visar sig ju också att 
de föredragande tjänstemännen från Skaraborg återremitterar flest 
ärenden. På samma sätt skulle det kunna förklara varför nämndsle
damöterna i Skaraborg inte återremitterar - de är vana vid fullgoda 
underlag och behöver därför normalt inte återremittera. 

Västerbottens nämndsledamöter återremitterar oftare än sina kolle
gor i de undersökta länen. Det kan tolkas som att de inte värjer sig 
för att kritisera de underlag som de ska bedöma. 

På direkt muntlig fråga till några socialförsäkringsnämndsledamöter 
i Västerbotten om hur det kom sig att de förtroendevalda återre
mitterat mer sällan än tjänstemännen svarade de att de var förvå
nade över resultatet. "Det är ju vi förtroendevalda som vill återremit
tera då det innebär en massa merarbete för tjänstemännen med återre-
misser. " Vad ledamoten antagligen menade är att tjänstemännen 
gärna vill komma till ett beslut när ärendet är berett och står på 
dagordningen medan de förtroendevalda kanske inte känner samma 
tidspress. En annan ledamot ansåg att tjänstemännen kanske var 
mer kritiska i den här studien än i vanliga fall när de föredrar ären
den som de själva fått förbereda och således godkänna i förhand. 

Vad som förvånar är att så många beslut återremitterades. Alla 
ärenden hade ju behandlats i det skick som de presenterats i under
sökningen. Det visar sig också att "i verkligheten" återremitteras 
klart färre ärenden - ungefär en procent under perioden juli 1994 
juni 1995 i Västerbotten. Inte långt innan undersökningen gjordes 
hade dock en omfattande utbildning om beslutsunderlag i sjukbi
drags- och förtidspensionsärenden genomförts i hela landet, vilket 
kan ha lett till att större vikt fästes vid underlaget än vad man tidi
gare gjort. 

Tjänstemännens kritik av beslutsunderlagen kan bland annat förkla
ras av den roll de har som tjänstemän att enligt AFL 18 kap 21 § 
med omsorg och noggrannhet bereda ärenden för att få ett fullstän
digt beslutsunderlag. "I vanliga fall" tillför föredraganden ibland 
information under sammanträdet, som inte står i beslutsunderlaget 
och efter denna komplettering blir underlaget tillräckligt för att 
fatta beslut. Resultat i uppföljningsstudier som gjorts av exempelvis 
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Riksförsäkringsverket och Älvsborgskassan tyder på att så skulle 
kunna vara fallet. 

Att socialförsäkringsnämndsledamöterna i denna studie återremitte
rar mindre ofta än de föredragande tjänstemännen kan också bero 
på att de litar på sina föredragande som sakkunniga och experter på 
området. 

Ett fenomen som kan ha påverkat Västerbottens föredragande är 
undersökningseffekten. Det är möjligt att den spelat in och påverkat 
den höga frekvensen av återremisser, inte minst när det gällt av
slagsärendena i studien. Socialförsäkringsnämndsledamöterna har 
antagligen känt sig mindre oroade av denna studie än tjänstemän
nen som känner av det stora intresset för kvalitet och utvärdering. I 
en del av kommentarerna till enkäten framförs en oro för att bli 
granskade. Det kan antas att där det känts svårast att besluta, i av
slagsärendena, har det också varit mest frestande att återremittera. 

Något som också kan inverka är att fem av sju ärenden som be
dömdes, handlagts i Västerbotten. Såväl tjänstemän som förtroen
devalda kan ha haft en viss fördel av detta i bedömningarna, efter
som dessa ärenden var utformade efter "deras" kultur. Eventuellt 
kan sättet att presentera ärenden och valet av underlag se något an
norlunda ut i olika län och därigenom kan ett annat läns ärenden 
kännas "främmande" och svårare att bedöma. 

Nämndsledamöternas möjligheter att påverka besluten och om hur 
utlämnade de är till tjänstemännen har tidigare debatterats. Bland 
annat har Antoinette Hetzler i sin bok248 hävdat att ledamöterna 
"ger avkall på sina egna åsikter ifråga om hur ett fall bör avgöras, till 
förmån för ett administrativt beslutsförfarande". De har "därmed 
övergivit sin viktiga funktion som skapare av praxis rörande 
användandet av förtidspensioneringen och har lagt avgörandet i 
händerna på tjänstemän och läkare/experter" (s 61 båda citaten). 

Besluten i socialförsäkringsnämnderna 1996-97 blir oftast identiska 
med vad som föreslagits av tjänstemännen. Detta behöver inte tol
kas som att de förtroendevalda okritiskt accepterar föredragandes 
förslag. Denna studie visar att SFN-ledamöterna ligger närmare 
normbesluten än föredragandegruppen. Om de för den skull fattat 
riktiga beslut eller ej är svårt att uttala sig om (vilka beslut är "rik
tiga"?) Studien har dessutom innehållit ett fiktivt moment i och 

248 Hetzler,A, Pensionsdelegationen, Ekna, Lund, 1984 
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med att det inte funnits något förslag till beslut, inte ens en moti
vering till förslag som annars normalt är fallet. Att de ändå ligger så 
nära de beslut där de samspelat med en sakkunnig föredragande, ty
der på att det i S FN har utvecklats både en samsyn och en avsevärd 
kompetens inom ärendeslaget sjukbidrag/förtidspension. 

Nära 40 procent av nämndsledamöterna har lång erfarenhet av ar
bete i nämnden - minst sju år. De föredragande tjänstemännen har 
också lång erfarenhet - ungefär 36 procent har arbetat sju år eller 
längre som föredragande. Det finns således ingen större skillnad i 
erfarenhet mellan de båda grupperna. Möjligen kan ledamöternas 
vana vid att föra diskussioner omkring ärenden i grupp och utbyta 
tankar/åsikter ha utvecklat deras samsyn, som i vart fall för förtids
pension/sjukbidrag (som undersökts i denna studie) är slående. De 
har med andra ord framgångsrikt tillämpat kollegialt lärande i ar
betet. En annan möjlig förklaring till att ledamöterna tycks ha inta
git en mer framträdande position, jämfört med på Pensionsdelega
tionens tid, är att de nu har fått mer utbildning än tidigare och att 
läkarna inte längre finns kvar i socialförsäkringsnämnderna - en 
grupp som tydligen av många ledamöter upplevts som styrande. 
Som en ledamot uttryckte det: "Läkarna bestämde mycket, att ifrå
gasätta dom och deras bedömningar var det inte tal om. Men man 
kunde fråga om medicinska spörsmål". Det verkar alltså som om det 
skett en befogenhetsförskjutning som innebär att de förtroendevalda 
fått större inflytande. De föredragande tjänstemännen å andra sidan 
har i hög grad ett ensamarbete. Föredragandena föredrar antingen 
sina egna ärenden eller har ensamma ansvaret för föredragningen i 
sin grupp och diskuterar med den som handlagt ärendet. Då det 
sällan förekommer gruppdiskussioner kan lätt skillnader i praxis 
uppstå inom föredragandegruppen. 

Det kan också vara så att föredragandegruppen har en mjukare 
hållning i verkligheten än de förslag som de går fram med till soci
alförsäkringsnämnden. Som en ledamot i socialförsäkringsnämnden 
uttryckte det: "Det förekommer lite då och då att föredraganden 
kommer till SFN med ett förslag men samtidigt i sin föredragning säger 
att hon inte har något emot om SFN föreslår en höjning". 

Syftet med socialförsäkringsnämnderna är ju bland annat att nämn
dens praktiska erfarenheter ska komplettera tjänstemännens social
försäkringskunnande och att enskilda beslut ska få en bred förank
ring hos allmänheten. Som någon ledamot uttryckt det: "Vi ska ju 
företräda allmänheten ställt i relation till lagen ". Ledamöterna står för 
en allmän skälighetsbedömning. En ledamot förklarade hur det 
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kunde komma sig att ledamöterna låg närmare normbeslutet än 
tjänstemännen: "Vi ledamöter ser ju arbetsplatsen och blir därmed 
mjukare men också mer realistiska till vad som är rimligt. " 

Om vissa förutsättningar uppfylls skulle arbetet i socialförsäkrings
nämnderna väl kunna balansera de spänningar som annars kan upp
stå mellan rättsstat, demokrati och välfärdsstat. Dessa förutsätt
ningar skulle vara att tjänstemännen hinner bereda ärendena i skälig 
tid, att det inte tas upp fler än 40-45 ärenden per sammanträde och 
att såväl tjänstemän som förtroendevalda aktivt samverkar för att 
uppfylla lagens intentioner. Då skulle både tjänstemännens expert
kunskaper och de förtroendevaldas erfarenheter och kunskaper 
inom samhället och arbetsmarknaden brukas på ett optimalt sätt. 
Studierna om socialbidrag^^ visar att tidsbrist leder till mjukare 
men inte nödvändigtvis bättre beslut. 

När det gäller bedömningar av olika ärendetyper finns tydliga skill
nader. Fall med psykiatriskt inslag verkar ha vållat bekymmer för 
föredraganden. I dessa fall finns också den största spridningen i hur 
de beslutat i dessa ärenden. Undantaget är fall 3, ett psykiatriärende 
med en svårt psykotisk kvinna, där Skaraborgs föredragande tjäns
temän är påfallande eniga i sin bedömning. Nämndsledamöterna 
har däremot inte haft några större svårigheter utan har som grupp 
en väl sammanhållen bedömning. Det är svårt att veta vad detta 
förhållande beror på. Kanske de förtroendevalda lekmännen känner 
sig mindre bundna av lagar, bestämmelser och handläggningsrutiner 
än tjänstemännen. Dessa ska vara grindvakter, se till att lagen hålls 
och att underlagen är tillräckliga för de beslut som ska fattas. 

Skillnaderna i bedömning lämnar flera frågor obesvarade. Hur kan 
det komma sig att det inte är större samstämmighet i förslag till be
slut mellan Västerbottens SFN-ledamöter och föredragande då båda 
grupperna har så lång erfarenhet? Hur kan de stora skillnaderna i 
beslut i rygg- och ledärenden mellan Skaraborgs ledamöter och fö
redragande förklaras? Hur kan över huvud taget den stora samsynen 
i de olika grupperna ledamöter respektive föredragande förklaras? 
Hur kan det komma sig att samsynen är större i gruppen ledamöter 
jämfört med de föredragande tjänstemännen som har större sprid
ning i sina förslag till beslut? Kan skillnaden när det gäller föredra
gandegrupperna förklaras av att Skaraborgs föredraganden i högre 
grad än Västerbottens och Norrbottens är präglade av mötet med de 

249 Hydén, L-C., Kyhle-Westermark, P., Stenberg, S-Å. Att besluta om socialbidrag. En studie i 
11 kommuner. CUS-skrifit 1996:1. Socialstyrelsen, Centrum för utvärdering av s ocialt arbete. 
Sockholm, 1996 
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försäkrade - de har ju utrett ärendena och träffat de försäkrade i 
motsats till kollegorna i Västerbotten och Norrbotten? Det borde 
inte vara så då föredragandegrupperna vid en total bedömning inte 
skiljer sig nämnvärt åt. 

Slutsatser 

Det har inte framkommit några kvalitetsskillnader i förslag till be
slut som beror på bristande kompetens hos de föredragande tjäns
temän som samtidigt utrett ärendet. De förtroendevalda låg när
mare de faktiska besluten än tjänstemännen. En slutsats av detta är 
att ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna i denna studie visat 
sig ha en god kompetens när det gäller att besluta i sjukbidrags- och 
förtidspensionsärenden. Studien visar att socialförsäkringsadminist
rationen kan använda sig av de förtroendevalda som med sitt kun
nande har inflytande på beslutsprocessen i ärenden av stor betydelse 
för allmänheten. Det är svårt att säga hur generaliserbara resultaten 
är då endast de enskildas kompetens och inte gruppens och proces
sens, undersökts. Det finns dessutom inga andra jämförbara studier 
att relatera till. 

• Det föreligger inga stora skillnader i bedömningarna av förtids-
pensions- och sjukbidragsärenden i Västerbotten, Norrbotten och 
Skaraborg. 

• De förtroendevalda socialförsäkringsnämndsledamöterna i de tre 
länen hade ungefär samma nivå på förslag till beslut. Dessa förslag 
låg nära de faktiska besluten, dvs vad besluten blev när de prövades i 
SFN. 

• De föredragande tjänstemännen hade god samsyn i sina förslag 
till beslut. Deras förslag till beslut låg lite längre från de faktiska 
besluten än SFN-ledamöternas. 

• I de psykiska och/eller psykosomatiska ärendena var skillnaderna 
mellan ledamöterna och föredragandegruppen större än i andra 
ärenden. De förtroendevalda låg i dessa ärenden rätt nära de fak
tiska besluten medan de föredragande tjänstemännen hade en re
striktivare syn. 
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• Inga signifikanta skillnader mellan kvinnors respektive mäns för
slag till beslut kunde ses vare sig det gäller ledamöter i SFN eller fö
redragande. 

• Hur länge ledamöterna och de föredragande tjänstemännen arbe
tat i socialförsäkringsnämnden, påverkade inte deras förslag till be
slut vad gäller nivå eller typ av förmån (förtidspension eller sjukbi
drag). 

• Resultaten tyder på att såväl socialförsäkringsnämndernas leda
möter som de föredragande tjänstemännen har god kompetens i sitt 
arbete med sjukbidrags- och förtidspensionsärenden i socialförsäk
ringsnämnden. 
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De långtidssjukskrivna 

De långtidssj ukskrivna är huvudaktörer som står i fokus genom att 
all verksamhet utgår från dem och regelverket. De har i de flesta fall 
en förankring på arbetsmarknaden och har därför koppling till ar
betsgivare. Vid sjukskrivning får de kontakt med läkarna, och vid 
längre tids sjukskrivning blir de aktuella i socialförsäkringsnämnder, 
i vars arbete de förtroendevalda representanterna och de föredra
gande tjänstemännen från försäkringskassan har en viktig uppgift. 
Då rehabilitering inte kan detalj regleras innebär det visserligen att 
allmänna råd ska följas men att det samtidigt finns ett visst ut
rymme för att i svårbedömda situationer fatta beslut grundade på 
bedömningar. När det gäller socialförsäkringen och långa sjukfall är 
det i många fall helt nödvändigt med förhandlingar. Där finns 
också ett förhandlingsutrymme som förändras under tiden och re
habiliteringsplaner och utredningar måste revideras allteftersom den 
sjukes hälsa förändras. De olika aktörerna befinner sig i "skilda 
världar" där de professionella aktörerna, myndigheterna och arbets
givarna, har ett klart övertag gentemot de långtidssj ukskrivna, vilket 
påverkar förhandlingarna. Den utbildade och vane rehabiliterings
handläggaren anser att en långtidssj ukskriven bör vara motiverad 
och noga tala om vad han/hon vill för att det ska finnas realistiska 
möjligheter att lyckas med rehabiliteringen. Verkligheten är nu säl
lan sådan utan i stället är den genomsnittlige långtidssjukskrivne en 
person med kort utbildning, ett jobb där han/hon har litet infly
tande och sällan tillfrågas om sin åsikt och där möjligheterna att ta 
egna initiativ är begränsade. De långtidssj ukskrivna har ett svårt ut
gångsläge då de dessutom oftast har en svag position på arbets
marknaden, liten vana vid förhandlingssituationer samt ett dåligt 
självförtroende. Att då vänta sig att den som är långtidssj ukskriven, 
och därmed i en sämre position än som frisk, plötsligt ska ta initia
tiv, kräva olika slags utbildningar eller omplaceringar, är inte realis
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tiskt. Den långtidssjukskrivne har knappast de förutsättningarna i 
normalläget och de känner inte till spelreglerna eller har någon erfa
renhet av dem. Arbetsgivarna i sin tur, förfogar över rätten att i stor 
utsträckning bestämma över sin arbetskraft medan försäkringskas
san inte kan hävda någon speciell profession som t ex läkarna. 

Den långtidssjukskrivne klienten är en mycket viktig aktör i för
handlingsprocessen med de andra aktörerna försäkringskassan, lä
karna, arbetsgivarna och socialförsäkringsnämnderna. Bland annat 
Hasenfeld250 påpekar vikten av att klienterna medverkar i arbetet. 
De långtidssj ukskrivna spelar en mycket viktig roll för sjukskriv
ningens förlopp från förebyggande till slutresultatet, i bästa fall 
friskskrivning, men det kan även bli allt från deltidssjukskrivning 
med viss återgång i arbetslivet till hel pensionering om arbetsförmå
gan bedöms helt eller i det närmaste helt nedsatt. I fråga om rehabi
litering har de långtidssj ukskrivna också stort inflytande då det ofta 
handlar om hur olika aktörer ser på sin situation och vilka hand
lingsalternativ som står till buds antingen det gäller behandling av 
olika slag, rehabiliteringsinsatser, utbildning/omskolning eller sjuk
skrivning. ShefiP51 beskriver att han ser förhandling som en mängd 
erbjudanden som ges och besvaras tills dess att parterna kan komma 
överens om en definition av situationen. Här är den sjukskrivne 
själv en betydelsefull part när det gäller att välja väg mellan många 
olika möjligheter av vård, behandling och sjukskrivning/rehabili
tering. 

Det finns således en mängd olika situationer som de långtidssjuk-
skrivna är medaktörer i och som det kan förhandlas om. Klienternas 
betingelser i förhandlingarna varierar men nästan alltid finns det ett 
förhandlingsutrymme. Detta beskriver jag närmare i det följande 
kapitlet. Först presenteras ett material som grundar sig på en enkät
studie riktad till 1 500 långtidssj ukskrivna. Därefter presenteras re
sultat från en intervjustudie till 12 långtidssj ukskrivna. 

Hasenfeld, Y. Human services as comp lex organizationss 5. Sage Publications, London. 
1992 

251 Sheff, T, Being Mentally III. Aldine, New York. 1984. 
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Enkätstudiens genomförande 

Vad jag försöker åstadkomma i kapitlet är en spegling av hur en 
viktig del av välfärdssverige kan beskrivas i slutet av det sekel vi nyss 
lämnat. Det är "socialförsäkringens brukare" som här får tala i egen 
sak. Hur ser socialförsäkringens metoder och åtgärder ut i brukarnas 
ögon? Hur värderar man de aktörer man möter i samband med sin 
rehabilitering? Hur ser man på sin situation? Det övergripande 
syftet med denna delstudie är med andra ord att studera mötet 
mellan de långtidssjukskrivna och övriga huvudaktörer i rehabili
teringsprocessen utifrån de förstnämndas perspektiv. 

I mars 1993 genomfördes en sjukskrivningsstudie vid försäkrings
kassan i Västerbotten. Varje lokalkontor registrerade alla ärenden 
som pågått 30 dagar eller längre vid denna tidpunkt. Totala under
sökningsgruppen omfattade 6 964 personer. Ur den gjordes ett 
stratifierat urval av personer som vid samma tidpunkt varit sjuk
skrivna i minst 60 dagar. Undersökningen planerades för att ge 
fakta om förhållanden för hela länet. Det innebar att urvalet om
fattade samtliga nio försäkringsområden med en jämn fördelning 
mellan könen. För att nå statistisk tillförlitlighet bestämdes urvals
storleken till en miniminivå på 50 personer per kön och försäk
ringsområde med undantag för de två största befolkningscentra 
Umeå och Skellefteå där urvalet baserades på 200 personer per kön. 
Sammanlagda urvalet kom därför att uppgå till 1 500 personer. 

Urvalet kom därigenom att bestå av lika många kvinnor och män. 
Det är ingen avspegling av de rätta proportionerna. Vid den 
nämnda undersökningen i mars 1993 var 3 935 kvinnor (57 pro
cent) och 3 035 män (44 procent) sjukskrivna 30 dagar eller längre. 
Det finns således betydligt fler långtidssjukskrivna kvinnor. 

Enkätstudien genomfördes under perioden mars-april 1995 och 
riktade sig alltså till det urval av 1 500 personer som varit sjuk
skrivna minst 60 dagar i mars 1993. Enkäten utformades av pro
jektmedarbetarna tillsammans med vetenskaplig handledare och 
referensgrupp. I arbetet deltog också några långtidssjukskrivna ge
nom att lämna synpunkter på ett provformulär. 

Frågeformuläret omfattade information om den långtidssjukskriv
nes socioekonomiska bakgrund, arbetet och dess upplevda hälsoris
ker, arbetsplatsens rehabiliterings- och utvecklingsklimat, sjukskriv
ningens längd, den sjukskrivnes syn på hälsa och sin framtida ar
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betsförmåga, erfarenheter av de olika rehabiliteringsaktörernas initi
ativ och insatser, attityder till sjukförsäkringen och de olika aktö
rerna samt hur den sjukskrivnes huvudsakliga sysselsättning sett ut 
under de två senaste åren. I två öppna frågor uppmanades respon-
denterna att beskriva sina upplevelser i kontakterna med försäk
ringskassan samt att komma med förslag på förbättringar i rehabi
literingsverksamheter. Alla svar var förkodade förutom yrkesangi
velse och de försäkrades egen beskrivning av kontakterna med för
säkringskassan och förslag på hur rehabilitering kan underlättas och 
förbättras. 

Två påminnelser till enkäten sändes ut till de som inte svarat inom 
två-tre veckor efter första utskicket, den första utan ny enkät, den 
senare påminnelsen tillsammans med en ny enkät. 

Vid databearbetningen har ett statistikprogram för mikrodatorer 
använts (SPSS). 

Enkäten har besvarats av 1 142 personer, dvs en svarsfrekvens på 78 
procent. Svarsfrekvensen är högre för kvinnor än för män, (81 re
spektive 72 procent). Svarsfrekvensen varierar mellan de olika för
säkringsområdena. Högst är den i Åsele, Dorotea, Vilhelmina med 
84 procent. Lägst är den i Vindeln, Vännäs, Bjurholm med 70 pro
cent. 

Åldern för de som svarat på enkäten skiljer sig inte mycket från ur
valet. Medelåldern för det urval vi gjort är 46,0 år medan de som 
besvarat enkäten är 46,7 år. 

Diagnosmönstret är däremot något annorlunda. Bortfallsgruppen 
har större andel personer med psykiska och psykosociala sjukdomar, 
knappt 13 procent mot knappt 7 procent i undersökningsgruppen. 

Bortfallet är också större bland intervjupersoner verksamma inom 
tillverkningsindustrin - denna grupp uppgår till över 27 procent i 
bortfallsgruppen mot knappt 18 procent bland de som besvarat en
käten. Gruppen transport- och kommunikationsarbetare är också 
större bland de som besvarat enkäten, cirka 10 procent mot 5 pro
cent i bortfallsgruppen. 
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Modell för uppläggning och analys av studien 

Variablerna har sorterats utifrån arbetsplatsrelaterade faktorer, per-
sonlighetsrelaterade faktorer, allmänna attityder, attityder till rele
vanta aktörer och om de långtidssjukskrivna kommit tillbaka till ar
betet efter sjukskrivning eller inte (se figur 14). 

BAKGRUNDSVARIABLER 
4 % % 
Arbetsrelaterade 
förklaringsfaktorer 

Allmänna attityder 

«=> 

Utfallsmått 0 
Personlighetsrelaterade 
förklaringsfaktorer 

O * Attityder till process
relevanta aktörer 

fr 
BAKGRUNDSVARIABLER 

Figur 14. Analysmodell för enkätstudien 

De bakgrundsvariabler som används är kön, ålder, civilstånd och 
utbildning. Diagnos ses också som en bakgrundsvariabel då den var 
känd redan då urvalet gjordes. 

Arbetsplatsrelaterade faktorer i undersökningen är bland annat ar
betsförmåga, anställningsförhållanden och socioekonomisk fördel
ning, eventuell arbetslöshet, storlek på arbetsplatsen, påfrestningar i 
arbetet, eventuell hälsorisk i arbetet. 

Personlighetsrelaterade faktorer som behandlas är bland annat Känsla 
för sammanhang (KASAM), tro på återgång till arbete i framtiden, 
självskattad hälsa, hälsodefinition och eget ansvar för rehabilitering. 
"KASAM" mäts med tre frågor hämtade ur Aaron Antonovskys bok 
"Hälsans mysterium"252 som handlar om i vilken utsträckning vi 
upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. 

252 Antonovsky, A, Hälsans mysterium, Bokförlaget Natur och Kultur. Köping, 
1991. 
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Allmänna attityder: Tro om återgång i arbetet i framtiden, ansvar 
för och medverkan i rehabilitering. Hur de ser på om det är lätt 
eller svårt att bli sjukskriven. 

Attityder till processrelevanta aktörer: Synen på de olika aktörerna 
inom olika områden (läkarna, försäkringskassehandlaggarna, arbets
givarna och de sjukskrivna själva), t ex om de är nöjda eller inte 
med deras agerande, om aktörerna tar initiativ eller inte, om den 
sjukskrivne är överens med aktörerna och om de är engagerade eller 
inte, rehabiliteringsklimat. 

Utfallsmått: Självskattad hälsa och resultat efter sjukskrivning-
/rehabilitering (i arbete, sjukskrivning eller förtidspension/sjuk-
bidrag). 

Påfrestningsindex: Arbetsmiljön skattades med hjälp av ett påfrest
ningsindex som konstruerades med hjälp av frågor om arbetet var 
tungt, ensidigt/enformigt eller psykiskt påfrestande. De som angett 
hög påfrestning på alla frågorna eller högst ett svar med låg påfrest
ning har bedömts ha hög påfrestning i arbetet medan resterande 
kodats ha låg påfrestning i arbetet. 

Ar betsgivaraktivitet och rehabiliteringsklimat: För att få reda på hur 
de långtidssj ukskrivnas arbetsgivare ser ut konstruerades två index 
som beskriver arbetsgivarnas aktivitet respektive arbetsklimatet. Ar
betsgivarnas aktivitet har mätts utifrån de långtidssj ukskrivnas svar 
på frågorna om arbetsgivaren kontaktar den sjuke inom en vecka 
vid sjukdom, har utvecklingssamtal minst en gång per år, medver
kar i rehabilitering, är överens med den anställde och har tagit initi
ativ till rehabilitering. Vi konstruerade en arbetsgivar aktivitetsvaria
bel där den aktive arbetsgivaren karakteriseras av hög aktivitet medan 
den passive arbetsgivaren har låg aktivitet. 

På samma sätt skapades en variabel för rehabiliterings klimat grundat 
på svaren på frågorna om vilken anda som präglar arbetsplatsen. 
God sammanhållning på arbetsplatsen, att man kan framföra kritik 
mot förhållandena, att man får beröm och uppmuntran av arbetsle
dare, att arbetskamrater stöttar varandra och arbetsgivaren gör an
strängningar för att ordna andra arbetsuppgifter om du har svårt att 
klara dina vanliga bygger upp detta index som karakteriserar reha
biliteringsklimat som gott respektive mindre bra. 
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Variabelreduktion genom faktoranalys 

Enkäten till de långtidssjukskrivna innehåller totalt 60 påståenden 
om läkare, försäkringskassan, arbetsgivare/arbetsplats och de sjuk
skrivna själva. De fick t ex ta ställning till påståenden som: "Din ar
betsgivare brukar göra stora ansträngningar för att ordna andra ar
betsuppgifter om du har svårt att klara dina vanliga." Undersök
ningsgruppen gavs fem alternativ att välja på enligt följande: 

Stämmer mycket bra 
Stämmer ganska bra 
Stämmer varken bra eller dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer mycket dåligt 

Strategin vid konstruktionen av påståendena var att ungefär lika 
många skulle vara positiva som negativa. För att underlätta analysen 
har riktningen på attityden likriktats så att högst poäng ges till ne
gativa attityder och lägst poäng till positiva. Instämmer man till att 
läkaren är saklig får man ett poäng medan man å andra sidan får 
fem poäng om man anser att detta påstående stämmer mycket då-
ligt. 

Med hjälp av faktoranalysen konstruerades nya variabler av index
typ för var och en av attityderna till de olika aktörerna läkarna, för
säkringstjänstemännen, arbetsgivarna/arbetsplatsen och de sjuk
skrivna själva. I varje analys utkristalliserades en faktor med högt 
förklaringsvärde. Den innehöll sedan ett mindre antal påståenden 
med hög laddning. 

I mitt slutliga val av "item" i indexkonstruktionerna har två be
dömningar väglett mig. Dels ska laddningen vara hög, över 0,6 och 
sedan ska påståendet passa in på indexet, dvs fungera som en indi
kator på vad det teoretiskt ska mäta. Jag eftersträvar således en god 
intern validitet. 
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Attityder till läkarna 
Sex olika frågor användes nämligen: 

Läkaren skriver bara ut piller 
Läkaren pratar ett obegripligt språk 
Läkaren kan inte sätta sig in i den sjukes situation 
Läkaren är stelbent 
Läkaren sjukskriver för lätt 
Läkaren är engagerad 

Som synes är de flesta påståendena negativa. 

Attityder till försäkringskassan 
Följande åtta påståenden gav starka laddningar i faktoranalysen: 

Försäkringskassetjänstemannen är engagerad 
Försäkringskassetjänstemannen är saklig 
Försäkringskassetjänstemannen är förändringsvillig 
Försäkringskassetjänstemannen är serviceinriktad 
Försäkringskassetjänstemannen tar sig tid 
Försäkringskassetjänstemannen är rehabiliteringsinriktad 
Försäkringskassetjänstemannen är välutbildad 
Försäkringskassetjänstemannen är oförskämd 

Bland dessa attitydfrågor är de flesta av positiv natur. 

Attityder till sjukskrivna 
Bland attityderna till sjukskrivna bildades två olika index med olika 
inriktning. Det ena handlade om de sjukskrivnas egen aktivitet, det 
andra om deras återkomst till arbetet. 

Dessa påståenden ingår i det index som speglar de sjukskrivnas akti
vitet: 

Den sjukskrivne hittar vägar att komma tillbaka till arbetet 
Den sjukskrivne är aktiv 

Fyra frågor gav stark laddning och bildade ett index som handlade 
om sjukskrivnas (van)makt, nämligen: 

Den sjukskrivne är rättslös 
Den sjukskrivne har svårt att få förståelse 
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Den sjukskrivne har inget att säga till om 
Den sjukskrivne fir inte hjälp 

Attityder till arbetsgivare/arbetsledare 
Två index konstruerades också när det gäller arbetsgivarna och ar
betsplatsen. Det ena handlar om arbetsplatsklimatet och om arbets
givarens engagemang när det gäller att ordna nya arbetsuppgifter 
vid nedsättning av arbetsförmågan hos den anställde samt om du får 
beröm av arbetsledaren. 

Det andra indexet handlar främst om arbetsledarna och om de tar 
tidig kontakt vid sjukdom och håller regelbundna utvecklingssam
tal. 

Om du är hemma på grund av sjukdom hör din arbetsledare 
eller närmaste chef av sig inom en vecka. 

Du och din arbetsledare eller närmaste chef har utvecklings
samtal minst en gång per år. 

Indexen omkodades med delningspunkten på 75 procent vilket in
nebär att de mest missnöjda eller passiva bildade en grupp på 25 
procent medan de flesta, mera nöjda och/eller aktiva tillhörde hu
vudgruppen. 
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Resultat av enkätstudien 

Bakgrundsvariabler 

Åldersfördelningen bland de som besvarat enkäten framgår av 
denna tabell: 

Tabell 7. Åldersfördelning för enkätdeltagare 

Ålder Procent Kvinnor Procent Män Antal totalt 

18-19 0,7 0,8 8 

20-24 3,4 2,4 33 

25-29 6,0 3,4 53 

30-34 9,3 8,0 97 

35-39 9,9 7,6 98 

40-44 12,4 13,9 146 

45-49 15,4 11,0 148 

50-54 16,7 20,3 205 

55-59 15,6 20,5 200 

60-64 10,6 12,1 126 

Totalt 100,0 100,0 1 114 

Andelen långtidssjukskrivna ökar med åldern. Så är t ex 8,6 procent 
av undersökningsgruppen mellan 18-29 år och 36,4 procent av 
gruppen mellan 50-59 år. Männen är äldre, i gruppen 50 år och 
äldre återfinns 52,9 procent av männen men bara 42,9 procent av 
kvinnorna. 

Tabell 8. Civilstånd för kvinnor och män som besvarat enkäten 

Kvinnor Män 
Civilstånd Procent Procent 

Ogift 8,8 14,6 
Gift/sambo 77,7 76,7 
Frånskild 9,2 7,7 
Änka/änkling 4,3 1,0 
Totalt 100,0 100,0 
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Andelen gifta/sambo är i majoritet, 77,3 procent av de som svarat 
på enkäten. Av de övriga, som är ensamstående, är knappt hälften, 
11,5 procent ogifta. Männen är oftare ogifta (14,6 procent) än 
kvinnorna (8,8 procent) medan det finns fler kvinnliga änkor (4,3 
procent) än änklingar (1,0 procent). 

Tabell 9. Utbildning 

Högsta avslutade utbildning 
Kvinnor 
Procent 

Män 
Procent 

Folkskola 52,4 63,3 

Gymnasium eller motsvarande 23,0 20,1 

Högskola 14,3 8,9 

Annan utbildning 10,3 7,7 

Totalt 100,0 100,0 

Kvinnorna är bättre utbildade än männen. Bland de som svarat i 
denna enkätstudie har mer än 14 procent högskoleutbildning av 
kvinnorna mot knappa 9 procent av männen. 

Tabell 10. Socioekonomisk gruppering av kvinnor respektive män 

Socioekonomisk grupp 
Kvinnor Män 

Socioekonomisk grupp 
Antal Procent Antal Procent 

Arbetare 309 61,0 287 64,9 

Tjänstemän 175 34,5 106 24,0 

Företagare/j ordbrukare 15 3,0 36 8,2 

Övriga 8 1,5 13 2,9 

Gruppen arbetare utgör nära 61 procent av kvinnorna och 65 pro
cent av männen. 

Av männen tillhör 24 procent tjänstemannagruppen jämfört med 
nära 35 procent av kvinnorna. Ungefär 8 procent av männen och 3 
procent av kvinnorna är egenföretagare. 
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Tabell 11. Diagnosfördelning bland kvinnor och män 

Diagnos 
Procent Procent 

Diagnos Kvinnor Män 

Nackbesvär 23,1 17,3 

Ländryggsbesvär 14,7 16,0 

Degenerativa besvär 5,8 6,3 

Muskuloskeletala besvär 6,0 5,2 

Reumatiska besvär 11,5 4,8 

Psykiska besvär 8,1 5,7 

Drogmissbruk 0,0 1,3 

H j ärt-/kärlsj ukdomar 5,0 17,1 

Eksem/allergi 3,6 2,7 

Astma/luftvägsbesvär 2,7 3,2 

Tumörer 3,3 2,1 

Frakturer 3,3 6,1 

Graviditetsbesvär 3,9 0,0 

Övriga besvär 9,1 12,2 

Totalt 100,0 100,0 

De s k belastningssjukdomarna, de fyra först nämnda diagnoserna i 
tabellen, svarar för över 47 procent. Andra diagnoser med stor andel 
är hjärt- och kärlsjukdomar med 10 procent, reumatiska besvär 8 
procent, psykiska och psykosomatiska sjukdomar 7 procent och 
frakturer med 5 procent. 

Det finns vissa skillnader mellan män och kvinnor i diagnosmöns
ter. Kvinnorna har högre andel av så kallade belastningssjukdomar, 
nära 50 procent, mot männens knappa 45 procent. Kvinnorna har 
också högre andel reumatiska besvär, över 11 procent mot männens 
knappa 5 procent samt fler med psykiska besvär, 8 procent, jämfört 
med männens knappa 6 procent. Männen har väsentligt högre an
del hjärt- och kärlsjukdomar, över 17 procent mot kvinnornas 5 
procent och nära dubbelt så stor andel frakturer, 6 procent, jämfört 
med kvinnornas dryga 3 procent. 

Gruppen som är i arbete vid enkättillfället skiljer sig från hela grup
pen genom att färre, 41 procent, har belastningssjukdomar och nå
got fler, knappa 7 procent, hade frakturer. Gruppen som är sjuk
skriven hade ett diagnosmönster som i mycket liknar hela gruppens 
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— den enda skillnaden är att frakturerna är något färre eller ca 4 
procent. 

Gruppen som har sjukbidrag har klart större andel belastningssjuk
domar, nära 57 procent, en något högre andel hjärt- och kärlsjuk
domar, 12 procent, och något färre frakturer, knappa 3 procent. 

Arbetssituation 1995 

Åldern för gruppen som är i någon form av arbete (fast anställning, 
tillfällig anställning, egenföretagare, hemarbetande eller en bland
form) är i genomsnitt 45,2 år jämfört med gruppen som inte är i 
arbete (arbetslösa, studerande eller har sjukbidrag/förtidspension) 
som har en medelålder på 48,0 år. 

Tabell 12. Anställningsförhållanden för kvinnor och män 

Kategori 
Kvinnor Män 

Kategori 
Antal Procent Antal Procent 

Fast anställning 174 31,1 117 23,2 

Tillfällig anställning 23 4,1 22 4,4 

Egen företagare 17 3,0 39 7,7 

Arbetar hemma 6 1,1 2 0,4 

Arbetslös 40 7,1 49 9,7 

Studerande 15 2,7 24 4,8 

Förtidspension 160 28,6 169 33,5 

Annat 125 22,3 82 16,3 

Totalt 560 100,0 504 100,0 

Som framgår av tabellen hade kvinnor i betydligt högre utsträck
ning än män fast anställning. Männen var i högre grad egenföreta
gare. Männen hade också i högre grad förtidspension eller sjukbi
drag. Av männen är 24,9 procent arbetslösa, av kvinnorna 17,0 
procent. 

I enkäten angav 63,8 procent att de varit utsatta för hög påfrestning 
i arbetet enligt detta index. Bland männen hade fler låg påfrestning 
i arbetsmiljön än kvinnor, 37,9 procent mot 35,5 procent. Yngre 
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(upp till 38 år) upplevde också mindre påfrestningar i arbetet än 
äldre, 43,0 procent mot 33,8 procent. 

Över hälften upplevde att de utsattes för hälsorisker i arbetet, män
nen i högre grad (59,4 procent) än kvinnor (53,1 procent). 

De flesta uppgav en hög känsla av sammanhang, 86,8 procent av 
männen och 76,3 procent av kvinnorna. Bland de äldre hade fler, 
77,0 procent, en hög känsla av sammanhang mot 73,8 procent för 
de yngre. 

Utfallsmått 

Sammanlagt 63,6 procent anser att de har åtminstone någorlunda 
god. Bland männen anger 66,9 procent att de har någorlunda god 
hälsa medan motsvarande andel för kvinnor är 60,9 procent. Det 
innebär att kvinnorna har en statistiskt signifikant (P=0,04) sämre 
självupplevd hälsa än männen. 

Vid en jämförelse av hälsotillståndet med andra i deras egen ålder 
svarar 4 procent att deras hälsa är bättre eller ungefär likadan medan 
drygt 30 procent anser att den är sämre och 47 procent har inte nå
gon uppfattning. 

Tabell 13. I arbete, sjukskrivna eller med förtidspension/sjukbidrag (i procent) 

Arbetsförmåga Man 
n=480 

Kvinna 
n=535 

Totalt 
n=l 015 

I arbete 43,5 43,2 43,3 

Sjukskrivna 26,3 32,9 29,7 

Sjukbidrag/ förtidspension 30,2 23,9 27,0 

Totalt 100,0 100,0 100,0 

Andelen i arbete är lika stor för båda könen. Däremot är fler kvin
nor sjukskrivna och fler män har förtidspension/sjukbidrag. 
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Tabell 14. Arbetsförmåga i olika civilståndsgrupper (i procent) 

Civilstånd I arbete Sjukskrivna Förtidspension/ 
sjukbidrag 

Gifta (788) 42,5 30,5 27,0 

Ogifta (123) 52,0 24,4 23,6 

Frånskilda (87) 37,9 36,8 25,3 

Änka/änkling (29) 48,3 10,3 41,4 

Andelen i arbete är störst bland gruppen ogifta, 52 procent, nära 10 
procentenheter högre än för gifta/sammanboende. Ogifta är i ge
nomsnitt över 7 år yngre än gifta/sammanboende vilket delvis för
klarar att de i högre grad är i arbete än gifta. Störst andel förtidspen
sionerade eller med sjukbidrag finns bland änkor/änklingar men 
hela den gruppen består endast av 29 personer. Frånskildas låga an
del i arbete och höga sjukskrivningsandel kan knappast till fullo 
förklaras av att de är lite äldre än genomsnittliga åldern för under
sökningspersonerna. 

Tabell 15. Arbetsförmåga i olika diagnosgrupper 

Arbets Rygg Reumatiskt 
förmåga Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 
I arbete 40,4 34,1 37,7 43,9 40,0 42,7 
Sjukskrivna 31,1 28,9 30,1 29,8 28,0 29,3 
Förtp/sjukb 28,5 37,0 32,2 26,3 32,0 28,0 

Arbets Psykiatriskt H j ärt-kärl 
förmåga Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 
I arbete 45,3 48,3 46,5 45,8 43,1 43,3 
Sjukskrivna 35,7 24,1 31,0 29,2 21,5 24,0 
Förtp/sjukb 19,0 27,6 22,5 25,0 35,4 32,7 

Högsta andelen i arbete av de fyra diagnosgrupperna har de som har 
psykiska besvär, knappa 46 procent och lägst de som har någon 
form av ryggdiagnos med knappa 38 procent. 

Personer med psykiska besvär eller hjärt- och kärlsjukdomar har 
mycket positiva upplevelser av försäkringskassan (nära 89 procent) 
medan de som angett rygg- och ledbesvär inte är lika positiva (74 
procent nöjda). När det gäller inställningen till läkare är personer 
med hjärt- och kärlsjukdomar mest positiva (81 procent) medan de 
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som har psykiska besvär är minst nöjda (71 procent). De som har 
reumatism upplever att arbetsgivarna anpassar arbetet (80 procent) 
medan de med psykiska besvär är minst positiva (75 procent). Sy
nen på de sjukskrivnas möjligheter att påverka är jämt fördelad 
mellan personer med hjärt- och kärlsjukdomar (79 procent), rygg-
och ledbesvär (79 procent), reumatism 78,0 procent medan de som 
har psykiska besvär är minst nöjda (74 procent). 
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Tabell 17. Oddskvoter för positiva attityder till att sjukskrivna är 
aktiva för återgång i arbetet och att de kan påverka sin situation. 
Den multivariata modellen har korrigerats för kön, ålder; utbildning, so cioeko-
nomisk tillhöri ghet, fysisk eller psykisk påfrestning i arbete, känsla av sam
manhang självskattad hälsa och om vederbörande är i arbete eller inte. 

Grupper som 
jämförs 

Sjukskrivna aktiva Sjukskrivna kan påverka 
Grupper som 
jämförs 

Univariat Multivariat Univariat Multivariat 
Grupper som 
jämförs 

OR Cl (9 5%) OR Cl (9 5%) OR Cl (9 5%) OR CI(95%) 
Man 
Kvinna 

1 
0,88 

0,65-
1,18 

1 
0,86 

0,58-
1,27 

1 
1,19 

0,89-
1,55 

1,17 
1 

0,80-
1,70 

Yngre 
Äldre 

1 
0,72 ©

 o
 

\J\
 

O
 0

0 1 
1,81 

1,16-
2,81** 

1 
0,54 

0,37-
0,77*** 

1 
0,61 

0,38-
0,97* 

Folkskola 
Högre utbildning 

1 
0,88 

0,66-
1,18 

1 
1,11 

0,74-
1,68 

1 
1,05 

0,79-
1,39 

1,29 
1 

0,87-
1,91 

Gift/sambo 
Ensamstående 

1 
1,31 

0,91-
1,90 

1 
1,29 

0,79-
2,10 

1 
1,17 

0,83-
1,66 

1,24 
1 

0,77-
1,98 

Andra sjukdomar 
Ryggsjukdomar 

1 
1,13 

0,84-
1,51 

1 
0,89 

0,60-
1,32 

1 
1,45 

1,09-
1,94** 

1 
0,62 

0,42-
0,92* 

Andra sjukdomar 
Reuma sjukdomar 

1 
1,67 

0,91-
3,08 

1 
0,85 

0,42-
1,74 

1 
1,21 

0,70-
2,09 

1 
0,89 

0,44-
1,80 

Andra sjukdomar 
Psyk. sjukdomar 

1 
0,53 

0,32-
0,88** 

1 
1,94 

0,97-
3,86 

1 
0,97 

0,56-
1,67 

1 
1,62 

0,77-
3,31 

Andra sjukdomar 
Hjärt-kärlsjukd 

1 
1,27 

0,76-
2,11 

1 
0,82 

0,39-
1,73 

1 
0,37 

0,25-
0,56*** 

1 
2,70 

1,49-
4,89** 

Tjänstemän 
Arbetare 

1 
1,30 

0,97-
1,75 

1 
0,76 

0,52-
1,27 

1 
1,26 

0,95-
1,68 

1 
0,80 

0,55-
1,16 

Hög påfrestn. 
Låg påfrestn 

1 
1,38 

0,95-
2,03 

1 
0,70 

0,46-
1,07 

1 
0,55 

0,39-
0,77*** 

1 
0,55 

0,38-
0,81** 

Låg KASAM 
Hög KASAM 

1 
1,74 

1,23-
2,45*** 

1 
0,71 

0,46-
1,11 

1 
0,46 

0,31-
0,70*** 

1 
0,58 

0,35-
0,97* 

Dålig hälsa 
God hälsa 

1 
1,30 

0,96-
1,75 

1 
0,81 

0,53-
1,25 

1 
0,78 

0,57-
1,05 

1 
0,92 

0,60-
1,41 

Återgått i arbete 
Ej återgått 

1 
1,00 

0,88-
1,15 

1 
1,07 

0,71-
1,60 

1 
1,10 

0,95-
1,27 

1 
1,22 

0,82-
1,81 

Ej jobb i framtiden 
Jobb i framtiden 

1 
0,95 

0,79-
1,16 

1 
1,03 

0,56-
1,91 

1 
1,12 

0,90-
1,40 

1 
1,17 

0,62-
2,23 

T ar ansvar f rehab 
Tar ej ansvar 

1 
0,98 

0,76-
1,26 

1 
1,17 

0,74-
1,84 

1 
1,25 

0,96-
1,64 

1 
1,26 

0,79-
2,01 

Pos. till läkare 
Neg. till läkare 

1 
0,84 

0,66-
1,08 

1 
1,14 

0,72-
1,79 

1 
5,80 

3,38-
C) C)^*** 

1 
1,14 

0,72-
1,79 

Pos. till försäkr.kassan 
Neg. till försäkr.kassan 

1 
0,82 

0,62-
1,07 

1 
1,51 

0,93-
2,43 

1 
4,20 

2,54-
6,94*** 

1 
1,51 

0,93-
2,43 

Tidig a-giv kont. bra 
Tidig kontakt dålig 

1 
0,89 

0,69-
1,15 

1 
1,02 

0,64-
1,61 

1 
1,33 

1,00-
1,76* 

1 
1,27 

0,80-
2,02 

A-giv anpassar arb 
A-giv anpassar ej 

1 
0,71 

0,54-
0,93* 

1 
1,32 

0,88-
1,99 

1 
1,29 

0,94-
1,78 

1 
0,91 

0,56-
1,50 

Sjuks kr är aktiva 
Sjukskr ej aktiva - - - -

1 
1,02 

0,78-
1,34 

1 
1,15 

0,73-
1,79 

Sjukskr kan påverka 
Sjukskr kan ej påverka 

1 
1,02 

0,79-
1,32 

1 
1,14 

0,73-
1,77 

- - - -
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Tabellen redovisar attityder till de olika aktörerna. 

Äldre och personer som har en positiv attityd till läkare är klart po
sitivare till försäkringskassan (tabell 16 och 17). Kvinnor och per
soner med folkskola som högsta utbildning är också positivare än 
andra till försäkringskassan. Personer med ryggsjukdom och andra 
sjukdomar än psykisk sjukdom har också en positiv attityd till för
säkringskassan. 

Äldre, de som är negativa till försäkringskassan, personer som ut
sätts för hög fysisk och psykisk påfrestning, de som inte återgått i 
arbete efter långtidssjukskrivning men som tror att de i framtiden 
kommer tillbaka till arbetet har en positivare attityd till läkare än 
andra grupper. De som inte anser att sjukskrivna kan påverka sin 
situation är också positiva till läkare liksom de som är negativa till 
försäkringskassan. I den univariata analysen har personer med folk
skola som högsta utbildning en positivare attityd till läkare. 

Yngre män som ej återgått till arbetet och som har en positiv syn på 
försäkringkassan har också en positiv attityd till arbetsledarnas ar
bete att skapa ett gott klimat på arbetsplatsen. En positiv inställning 
till att arbetsledaren tidigt tar kontakt med den sjukskrivne åter
finns i första hand bland dem som har ett påfrestande arbete. Den 
univariata analysen visar att personer med god självskattad hälsa, låg 
påfrestning i arbetet, hög KASAM har en positiv attityd till att ar
betsgivare tar tidig kontakt vid sjukdom. 

Sammanfattningsvis utkristalliseras ett mönster där förhandlings
svaga människor, som sannolikt är dåligt motiverade för rehabili
tering värderar försäkringskassan och läkarna positivt, dock med 
den viktiga skillnaden att en positiv attityd till försäkringskassan 
kompenseras av en negativ attityd till läkaren och vice versa. Klien
ter med positiva attityder till arbetsledaren visar en annan profil av 
sannolikt bättre motiverade och förhandlingsstarkare personer. 

Då det gäller attityden till de sjukskrivnas aktivitet och möjligheter 
att påverka sin situation så är det framför allt de yngre, de med 
hjärt-kärlsjukdom och låg känsla av sammanhang (KASAM) som 
uppvisar en positiv attityd (tabell 16 och 17). 

Arbetsgivarna behandlar också männen bättre genom att de oftare 
anpassar arbetet om den sjuke inte kan klara sitt arbete och också är 
mer stöttande på arbetsplatsen gentemot män än kvinnor. Trots 
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detta är kvinnor oftare överens med arbetsgivaren än män. Kvinnor 
ser också positivare på såväl försäkringskassans som hälso- och sjuk
vårdens insatser än män (även på arbetsgivarens insatser men det 
sambandet är inte riktigt signifikant). Kvinnorna återkommer till 
arbetet i ungefär samma utsträckning som män men har en högre 
andel sjukskrivna än män och därmed också en mindre andel som 
fått sjukbidrag/-förtidspension. Det finns alltså en högre andel 
kvinnor kvar i arbetslivet jämfört med män. 

Kvinnor har generellt sett en svagare position på arbetsmarknaden 
men verkar likväl enligt enkäten mer nöjda med aktörernas insatser 
och detta trots att arbetsgivarna tar tidigare kontakt med män vid 
sjukdom och även i högre grad anpassar arbetet när det gäller män. 
I viss mån kan det förklaras av att kvinnorna är yngre och bättre ut
bildade. Kvinnornas förhandlingsposition är svårare dels genom de
ras sämre position på arbetsmarknaden, dels genom att arbetsgi
varna är mindre intresserade. 

Långtidssjukskrivna och arbetsgivarna 

Med hjälp av arbetsgivaraktivitetsvariabeln och rehabiliteringsvaria
beln har fyra olika idealtyper konstruerats. Arbetsgivarnas aktivitet 
bedömdes efter hur de svarat på frågor bl a kring medverkan och 
initiativ till rehabilitering. Rehabiliteringsklimatet bedömdes efter 
vilken anda som präglade arbetsplatsen, t ex arbetsgivarens anpass
ning av arbetsuppgifter och arbetskamraters stöttning. Här nedan 
anges de fyra idealtyperna; 

1. Hög arbetsgivaraktivitet och bra rehabiliteringsklimat, 122 per-' 
söner (50 män, 72 kvinnor) 
2. Låg arbetsgivaraktivitet och bra rehabiliteringsklimat, 78 perso
ner (36 män och 42 kvinnor) 
3. Hög arbetsgivaraktivitet och mindre bra rehabiliteringsklimat, 
109 personer (63 män och 46 kvinnor) 
4. Låg arbetsgivaraktivitet och mindre bra rehabiliteringsklimat, 
182 personer (85 män och 97 kvinnor) 
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Tabell 18. Idealtyper för olika grad av arbetsgivaraktivitet och anda på arbets
platser. Procentuell fördelning inom idealtyp för män och kvinnor. 

Idealtyp Män Kvinnor Idealtyp 
I arbete Sjukskr Förtidsp I arbete Sjukskr Förtidsp 

1 
2 
3 
4 

Totalt 

56,0 28,0 16,0 
61,2 19,4 19,4 
50,8 36,5 12,7 
41,2 27,0 31,8 

50,0 28,6 21,4 

45,8 37,5 16,7 
28,6 38,1 33,3 
47,8 32,6 19,6 
41,2 32,0 26,8 

41,6 34,6 23,8 

För både män och kvinnor är grupp 4, med låg arbetsgivaraktivitet 
och mindre bra rehabiliteringsklimat klart vanligast med 36-37 
procent av dem som svarat. Den gruppen motsvarar vad som i ka
pitlet om arbetsgivarna kallades "Mekano". 

Endast en mindre del, 24,8 procent, återfinns i grupp 1 med goda 
förhållanden både vad gäller rehabiliteringsklimat och hög arbetsgi
varaktivitet. Denna grupp kallades i arbetsgivarstudien för "de Ra
tionella". För kvinnorna är det den näst vanligaste gruppen medan 
det bland männen är den tredje vanligaste. För männen är i stället 
grupp 3, med hög arbetsgivaraktivitet, näst vanligaste tillhörighet. 

Grupp 2 är den minst vanliga gruppen både för män och kvinnor 
med 15-16 procent av respondenterna. 

De sammanlagt bästa resultaten uppnås i grupp 1 med de så kallade 
rationella arbetsgivarna med 50 procent återgång i arbete efter sjuk
skrivning. Det är knappast överraskande eftersom villkoren är goda 
med hög aktivitet hos arbetsgivaren och ett gott rehabiliteringskli
mat. 56 procent av männen återgår i arbetet, en mindre andel bland 
kvinnorna, 45,8 procent. En relativt låg andel, sammanlagt 16,9 
procent lika fördelat bland män och kvinnor, har fått förtidspen
sion/sjukbidrag bland denna grupp. 

Näst bästa resultatet sammanlagt svarar grupp 3 för. Gruppen kän
netecknas av hög arbetsgivaraktivitet och mindre bra rehabiliter
ingsklimat. Av de som tillhör denna grupp återgår 48,6 procent i 
arbete efter sin sjukskrivning. Männen återgår i något högre grad, 
50,8 procent mot 47,8 procent för kvinnorna. 

För de övriga grupperna är de sammanlagda resultaten lägre med 
43,8 procent för grupp 2 och 41,1 procent för grupp 4 ("Mekano"). 
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Inom grupp 2 är det anmärkningsvärt att männen i så hög grad 
återgår i arbete, 61,2 procent medan kvinnorna lyckas betydligt 
sämre, 28,6 procent, det sämsta resultatet av alla jämförda grupper. 

Det gynnsamma resultatet för "de rationella" är förväntat. En god 
arbetsmiljö och ett bra rehabiliteringsklimat främjar återgång i ar
bete. På liknande sätt kan de mindre goda resultaten för "Mekano" 
förklaras av att villkoren för att lyckas med rehabilitering inte är 
speciellt gynnsamma med en passiv arbetsgivare och ett mindre bra 
rehabiliteringsklimat. 

Resultaten för de andra två grupperna låter sig inte lika lätt förkla
ras. Att det går så bra för grupp 3, som karakteriseras av en aktiv ar
betsgivare och ett mindre bra rehabiliteringsklimat, kan bero på att 
arbetsgivarens intresse och engagemang är så viktigt att resultatet 
kan bli bra trots att rehabiliteringsklimatet inte är idealiskt. Denna 
tolkning skulle också kunna förklara varför resultatet totalt sett inte 
blir bra för grupp 2 med passiv arbetsgivare och bra rehabiliterings
klimat. Det stämmer dock inte med männens resultat som för 
denna grupp är mycket bra. För dem verkar det som att det goda 
rehabiliteringsklimatet är tillräckligt för att ge ett gynnsamt rehabi
literingsklimat trots att arbetsgivaren är passiv. 

En genomgång av de olika gruppernas KASAM förstärker bilden av 
i vart fall "ytterlägena". 

Mekano-gruppens män och kvinnor har båda en känsla av sam
manhang som signifikant avviker negativt från övriga gruppen. 
Gruppen "de rationella" avviker på samma sätt med en positiv 
KASAM. De båda övriga grupperna har låg KASAM - den är sig
nifikant för män och totalt för grupp 2. 
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Diskussion - enkätstudien 

Resultaten visar att arbetarna är överrepresenterade i undersök
ningsgruppen. De utgör ungefär 63 procent jämfört med 52 pro
cent bland de yrkesverksamma i Västerbotten 1990 enligt Folk- och 
Bostadsräkningen (FoB).253 I motsvarande grad är tjänstemännen 
underrepresenterade, ungefär 30 procent i denna studie, mot 42 
procent i FoB 1990. Liknande resultat finns från andra undersök
ningar. I en studie "Nybeviljade sjukbidrag/förtidspensioner i Väs
terbotten andra halvåret"254 är gruppen arbetare 60 procent, 
tjänstemännen 31 procent och egenföretagarna 9 procent. Av en ut
redningsrapport till Riksdagens Socialförsäkringsutskott 1994255 

framgår att det i normalbefolkningen i Sverige fanns 41 procent 
arbetare, 52 procent tjänstemän och 5 procent företagare. Bland de 
förtidspensionerade var fördelningen 61 procent arbetare, 34 pro
cent tjänstemän och 7 procent egenföretagare (jfr tabell 13). 

Andelen långtidssjukskrivna ökar med åldern enligt denna studie 
vilket visats i flera andra studier. Några exempel är från RFV:s rap
porter 1990 respektive 1994,256 Hetzler-Erikssons undersökning 
1992, Marklund 1994, Marklund 1995 och Riks-LS -95. Enligt 
den förstnämnda av dessa studier är relativa risken att drabbas av 
långvariga sjukdomar förhöjd med mer än tre gånger för såväl män 
som kvinnor som är 45 år eller äldre. 

Att personer med längre utbildning återgår i arbetet efter sjukskriv
ning i högre utsträckning än de som har kortare utbildning är ett 
annat resultat i undersökningen. Detta har bla Marklund (1995) 
tidigare visat. I en studie från RFV257 fann man att låg utbildnings

253 Folk- och Bostadsräkningen 1990, Statistiska Centralbyrån, 1990 
254 Edlund, C, Lindmark, K-H, Andersson, L Nybeviljade sjukbidrag/förtidspensioner i 
Västerbotten andra halvåret 1995, Försäkringskassan i Västerbotten & landstinget i 
Västerbotten, s 9-10, 1997. 
255 Marklund, S, Lindqvist, R, Stattin, M, Grape, O Förtidspensioneringen 1980-1993 — 
regelförändringar, yrkesförändringar och arbetslöshet, Utredningsrapport till Riksdagens 
Socialförsäkringsutskott, Umeå universitet, Sociologiska institutionen, 1994. 
25^ Riksförsäkringsverket. Långvarig sjukfrånvaro under olika arbetsförhållanden. RFV redovisar 
1990:14. Riksförsäkringsverket. Riskgrupper för förtidspensionering och betydelsen a v rehabili
tering. RFV redovisar 1990:22. Stockholm, Riksförsäkringsverket (1994), Friskskrivning i 
Sverige under åren 1987-1993, RFV redovisar 1994:2, Marklund S. Vilken roll spelar individ
förhållanden, konjunkturer och strukturförhållanden för förtidspensionering? Förtidspension -
en arbetsmarknadsmässig ventil? SOU 1994; 118. 
257 Riksförsäkringsverket Riskgrupper för förtidspensionering och betydelsen av rehabilitering 
RFV redovisar 1990:22. Stockholm. 
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nivå ökade risken för långtidssjukskrivna kvinnor att bli förtidspen
sionerade. Bland männen fanns inget sådant samband. 

De långtidssjukskrivna kvinnorna har bättre utbildning än männen, 
över 14 procent av kvinnorna har högskoleutbildning jämfört med 
knappt 9 procent av männen. Liknande resultat visar en studie från 
RFV (1997)258 enligt vilken 19 procent av kvinnor som varit sjuk
skrivna minst 60 dagar hade eftergymnasial utbildning eller hög
skoleutbildning. Motsvarande andel för männen var 11 procent. 

I denna studie var rörelseorganens sjukdomar vanligaste diagnos
grupp följt av hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska och psykiska sjuk
domar. Vid undersökningar av sjukskrivna 30 dagar och längre i 
Västerbotten 1993, 1995 och 1997259 är stabiliteten kring de olika 
diagnosgrupperna påfallande. Kvinnorna har till mellan 47,1-47,4 
procent sk belastningssjukdomar, männen mellan 43,1-45,1 pro
cent. Männen har betydligt större andel hjärt- och kärlsjukdomar, 
13,3-15,2 procent mot kvinnornas 4,8-5,9 procent. Kvinnorna har 
något större andel psykiska och psykosomatiska sjukdomar, mellan 
9,8-12,4 procent mot männens 7,9-10,8 procent. 

Enligt undersökningar från RFV260 för perioden 1992-94 uppgick 
andelen sjukskrivna 90 dagar eller längre med rörelseorganens sjuk
domar till 39,4 procent för kvinnorna och 36,7 procent för män
nen. Av kvinnorna hade 16,9 procent psykiska sjukdomar jämfört 
med männens 18,0 procent. 

Mer än en femtedel av respondenterna i denna studie var arbetslösa 
sjukskrivna, nära 25 procent av männen och 17 procent av kvin
norna. Andelen arbetslösa sjukskrivna har från 1986-1991 till 1991-
1994 ökat från 9 till 18 procent.261 Selander m fl262 visar på 

25^ Riksförsäkringsverket (1997), Vem får arbetslivsinriktad rehabilitering? RFV redovisar 
1997:10. Stockholm. 
259 Edlund, C Långa sjukskrivningar i Västerbotten. En studie över pågående sjukskrivningar 30 
dagar eller längre i mars 1993. Försäkringskassan i Västerbotten & Landstinget Västerbotten. 
Umeå. 1993 och Edlund, C, Andersson, L & Brännström, M 30 dagars sjuk fall och längre i 
Västerbotten oktober 1995. Försäkringskassan i Västerbotten & Landstinget Västerbotten. 
Umeå. 1996 och Edlund, C, Andersson, L & Mineur, A, 30 dagars sjukfall och längre i 
Västerbotten september 1997. Försäkringskassan i Västerbotten & Landstinget Västerbotten. 
Umeå. 1998. 
26^ Lidwall, U & Skogman Thoursie, P "Sjukskrivning och förtidspensionering under de 
senaste decennierna" i Arbetsliv och hälsa, Marklund, S (red) Arbetarskyddsverket & 
Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2000. 
261 Riksförsäkringsverket, Långvarigt sjukskrivna - Arbetslöshet och sammansatta riskfaktorer-
Riksförsäkringsverket redovisar 1996:14. Stockholm. 
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liknande förhållanden i Stockholm medan Marnetoft263 finner lägre 
andel arbetslösa bland de sjukskrivna i Jämtland (15 procent). 

Positiv attityd till försäkringskassan och läkarna visar framför allt de 
äldre och de som upplever att de inte kan påverka sin situation som 
sjukskriven. Männen verkar mera positiva till att arbetsledarna tar 
tidig kontakt, ger beröm och uppmuntran och ordnar alternativa 
arbetsuppgifter. 

De bästa rehabiliteringsresultaten uppnås i gruppen med hög ar-
betsgivaraktivitet och ett gott rehabiliteringsklimat. Faktorn arbets-
givaraktivitet tycks dock vara viktigare för att de sjukskrivna skall 
återgå till arbetet än faktorn rehabiliteringsklimat. 

Slutsatser - enkätstudien 

• Kvinnor och män har återgått i arbete i ungefär samma grad men 
fler kvinnor är sjukskrivna och fler män har fått förtidspension eller 
sjukbidrag. 
• Personer med psykiska besvär har i högre utsträckning än andra 
vanliga diagnosgrupper återgått i arbete. 
• Arbetarna är överrepresenterade i undersökningsgruppen av lång
tidssjukskrivna. 
• Äldre är positivare än yngre till såväl försäkringskassan som till lä
kare. 
• Yngre, som har en positivare upplevelse av att arbetsgivaren tar 
tidigare kontakter, har också en positivare attityd till att sjukskrivna 
är aktiva i att återgå i arbetet och att sjukskrivna har makt att på
verka sin situation. 
• De som har en positiv attityd till försäkringskassan har också en 
positiv attityd till läkare. 
• De som upplever att de utsatts för hög fysisk och psykisk påfrest
ning i arbetet är mer positiva till läkare och till att sjukskrivna är 
aktiva i att återgå i arbetet. 

262 Selander, J, Marnetoft, S-U, Ekholm, J & Bergroth, A Unemeployment Among the Long-
term Sick,Eur. Jphys. Med. Rehabil. 1996:6:150-153. 
263 Marnetoft, S-U, Vocational Rehabilatation of Unemployed Sick-listed People in a Swedish 
Rural area. D issertation from the Division of Rehabilitation Medicine, Department of Public 
Health Sciences, Karolinska Institute, Stockholm, 2000. 
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• De som upplever att de utsatts för låg fysisk och psykisk påfrest
ning i arbetet har en mer positiv attityd till att sjukskrivna har makt 
att påverka sin situation och är även positivare till att arbetsgivare 
anpassar arbetet när anställda blir sjuka. 
• De som har en positiv upplevelse av att arbetsgivaren anpassar ar
betet när anställda blir sjuka har också en positivare attityd till att 
arbetsgivaren tar tidiga kontakter vid anställdas sjukdom. 
• Män har en positivare attityd än kvinnor till att arbetsgivare tar 
tidig kontakt vid sjukdom. 
• Kvinnor är mer positiva till försäkringskassan än män. 
• De som inte återgått i arbete efter sjukskrivning är positivare till 
läkare än andra och är även mer positiva till att arbetsgivare tar tidig 
kontakt vid anställdas sjukdom. 
• Personer som har god självskattad hälsa och personer som har 
folkskola som högsta utbildning är positivare till försäkringskassan 
än andra grupper. 
• De som har högre utbildning återgår i högre grad till arbetet efter 
sjukskrivning än andra. 

Intervjustudiens genomförande 

Resultaten i denna del av kapitlet grundar sig på intervjuer med 12 
långtidssjukskrivna. De huvudfrågor som intervjuerna skulle söka 
besvara problematiserade sjukrollen men framför allt intervjuperso
nernas erfarenheter av kontakterna med olika rehabiliteringsaktörer. 

Intervjupersonerna, sex män och sex kvinnor mellan 29 och 63 år, 
valdes utifrån kriterierna ålder, yrke, diagnos och med en sjukskriv
ningsperiod om minst 6 månader för att spegla bredden i rehabili
teringsproblematiken. Intervjupersonerna valdes från de tre vanli
gaste diagnosgrupperna: muskel- och ledbesvär, hjärt- och kärlsjuk
domar samt psykiska besvär. Intervjupersonerna valdes från samma 
fyra försäkringsområden som användes vid intervjuerna av försäk-
ringskasseanställda och arbetsgivare. Urvalet av personer skedde i 
samarbete med en erfaren rehabiliteringshandläggare från respektive 
försäkringskontor. Denne fick urvalskriterierna beskrivna för sig 
och i uppgift att plocka fram en grupp långtidssjukskrivna som 
motsvarade dessa. Själva valet av intervjupersoner gjordes därefter 
gemensamt av projektgruppen. 
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De män som intervjuades var en 34-årig vårdare med värk i nacken, 
en 43-årig verkstadsarbetare och en 43-årig byggnadsarbetare med 
ryggbesvär, en 45-årig träarbetare med muskel- och ledbesvär, en 
60-årig driftsmekaniker samt en 63-årig finmekaniker med hjärt-
och kärlsjukdom. De intervjuade kvinnorna var en 29-årig barn
skötare och 33-årig vikarie inom vården med ryggbesvär, en 36-årig 
tandsköterska med psykiska besvär, en 43-årig lågstadielärare med 
muskelbesvär, en 43-årig kokerska med muskel- och ledbesvär samt 
ett 55-årigt vårdbiträde med besiastningsbesvär. Ytterligare ett krite
rium var att sjukskrivnings- och rehabiliteringsperioden skulle vara 
avslutad sedan tre till sex månader. Det betyder att intervjuperso
nerna var åter i arbete (helt eller delvis) eller hade sin försörjning via 
sjukpenning, sjukbidrag, förtidspension eller arbetslöshetsersättning 
vid intervjutillfället. 

Intervjuerna genomfördes, enligt intervjupersonens önskemål, an
tingen i intervjupersonens hem eller i ett tjänsterum på det lokala 
försäkringskassekontor som intervjupersonen tillhörde. Intervjuerna 
var semistrukturerade, vilket innebar att intervjuarna eftersträvade 
att samtliga teman skulle täckas av eller åtminstone beröras, men 
inte på bekostnad av "flyt", intresse och engagemang. Intervjuper
sonerna gavs möjlighet att tämligen ostört ta upp det som intresse
rade dem under intervjun. 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant av två av projektmedarbetarna. 
Gruppen bestämde att intervjuaren bara skulle göra en intervju per 
intervjutillfälle och att det var viktigt att hinna skriva ned intryck 
och reflektioner gjorda under eller i nära anslutning till intervjun. 
Man såg en fördel i att den som intervjuat också skrev ut intervjun. 
Detta för att inte gå miste om den subtila information som för
medlas i kroppsspråk och som ger innebörd och mening åt det som 
sägs både direkt och indirekt, samt för att bäst kunna minnas vad 
som ordagrant sagts vid eventuell otydlig ljudkvalité. Det ger också 
intervjuaren möjlighet att reflektera över sin påverkan på den inter
vjuade, intervjusituation och data. Tillsammans med handledaren 
kodades och analyserades sedan materialet enligt Grounded Theory-
metodiken. Innan kodningsarbetet började lästes intervjun igenom i 
sin helhet. Eftersom intervjuerna skulle täcka av förutbestämda 
teman kodades meningar och textsekvenser inom ramen för dessa. 
Kodningen utfördes först individuellt för att sedan jämföras och 
diskuteras igenom i gruppen. Det rådde inte några avgörande 
skillnader mellan projektmedarbetarnas kodningar och det var på 
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det hela taget inga problem att jämka ihop dem efter att gruppen 
hade diskuterat igenom innebörden av dem. Så småningom fram
trädde två mönsterbildande kategorier av stor betydelse för den 
fortsatta analysen av de långtidssjukskrivnas väg in i och ut ur sjuk
rollen. 

Den första kategorin rörde den sjukskrivnes passiva eller aktiva age
rande, dvs acceptans av sjukrollen som negativ och tillfällig eller 
som positiv och eftersträvansvärd. Den andra kategorin gällde gra
den av stöd och kontroll från övriga rehabiliteringsaktörer. 

När jag nu går över till att presentera resultaten från intervjuerna 
kommer jag, efter ett kort avsnitt som berör sjukrollen, att fokusera 
på de långtidssj ukskrivnas erfarenheter av mötet med de övriga ak
törerna: de sjukskrivande läkarna, handläggarna vid försäkringskas
san och arbetsgivarna. 

Resultat av intervjustudien 

Vägarna in i och ut ur sjukrollen 

Att gå in i en sjukroll är ofta en utdragen och komplicerad process. 
För merparten av intervjupersonerna har det handlat om komplice
rade interaktionsmönster. För individen själv gäller det att mobili
sera sina resurser eller ge upp. För omgivningen gäller det att stödja 
eller fördöma. I denna studie är det framför allt omgivningen i form 
av offentliga aktörer som beskrivs och intervjupersonerna har om
betts bedöma deras insats ur sitt eget subjektiva perspektiv. Visst 
stöd har därvid bedömts som bekräftande och aktiverande medan 
annat stöd, om än välmenande, har bedömts som passiviserande. 
Denna dubbelhet har tidigare bl a uppmärksammats av Ulla-Carin 
Hedin (1994). 

Den bild intervjupersonerna förmedlar speglar just detta. Arbetet 
upplevs som viktigt, ja rentav som centralt i deras liv och sjukrollen 
upplevs i bästa fall som en asyl i väntan på en återgång i arbete, 
helst på den gamla arbetsplatsen. Detta gäller nästan alltid i 
initialskedet, men någonstans finns en gräns där man börjar 
passiviseras och där sjukrollen från att vara tillfällig blir permanent. 
Var denna gräns går beror på de enskilda individerna, men 
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någonstans finns den. Om vägen ut ur sjukrollen skall kunna 
beträdas bör stödet därför inte låta vänta på sig alltför länge och här 
har mina aktörer ett stort ansvar. Det är bråttom och behov finns av 
effektiv samverkan, av en samlad resursmobilisering. 

De långtidssjukskrivnas upplevelser och erfarenheter kommer nu att 
knytas an till de aktörskategoriserande idealtyper som presenterats i 
föregående kapitel. I det avsnitt som närmast följer kommer jag 
därför att relatera till de resultat och analyser kring dessa som pre
senterats. Jag låter inledningsvis mina intervjupersoner "möta" mina 
tre idealtypiska läkare. 

De långtidssjukskrivnas erfarenheter av sina möten med öv
riga aktörer 

Mötet med läkarna: Något förenklat klassificerades våra läkare som 
endera "främlingar" eller "bekanta", men också en kombination var 
möjlig, den som "bekant främling". Metaforerna avsåg spegla det 
förhållandet att vissa läkare upprätthöll en tydlig distans till sina 
patienter. De eftersträvade en professionell attityd i den meningen 
att de såg sig som representanter för medicinsk kompetens snarare 
än som medmänniska. Andra läkare betonade snarare empati och 
förmåga till rolltagande och eftersträvade att se sin patient i ett hel
hetsperspektiv. Den svåra kompromissen fanns också där, vilket 
speglas med hjälp av det något paradoxala begreppet "bekant främ-
ling". 

Läkaren som "främling": Ett alltför tekniskt och biomedicinskt 
synsätt på patientens lidande leder till att läkaren missar att se be
svären som en del av hela patienten och dennes liv. Det biomedi
cinska synsättet reducerar patienten till sådana problem som med 
diverse provtagningar kan diagnostiseras och behandlas. I samband 
med att patienten söker upp läkaren för att få hjälp ger denne ofta 
läkaren tolkningsföreträde och fogar sig i sin underordnade ställning 
till den grad att man överlämnar sig och sin kropp till läkaren. Man 
kanske inte förmår sig till att fråga om det är det något man inte 
förstår eller om det är något som man funderat över eller skulle vilja 
ta upp med läkaren. Den tidspressade läkaren i sin tur är angelägen 
att hitta felet och kunna ordinera en behandling. Patienten söker 
ofta upp läkaren med en förväntan om att denne ska kunna lösa 
problemen och lidandet. Att patienten, som i citatet nedan, i slut
ändan känner sig osedd och förbigången som unik och levande 
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person med egna resurser att arbeta sig fram mot ökad hälsa, leder 
lätt till besvikelse och misstro mot såväl sjukvårdssystem som läka
rens kompetens. 

Man kan inte bara skriva ut Losec, Losec, Losec. "Och blir det 
inget bättrey måste du testa nånting annat. " -Att man går till 
roten... —Precis, m en det gjorde man inte. Utan han skrev colon 
irritabile, colon irritabile... och då sa försäkringskassan, men du 
det här colon irritabile, vad står det egentligen föri Ja, då är det 
jag som ska sitta där och tala om det. Det ska ju läkaren göra, 
inte jag. Jag är patient. 

Det är vanligt att de långtidssjukskrivna klagar på långa väntetider 
för att få remiss till utredningar och undersökningar. Ibland kan 
väntan bli så lång att när undersökningssvaret äntligen kommer till 
den som ska ta ställning till sjukskrivning och fortsatt rehabilitering, 
är svaret för gammalt. Undersökningen måste göras om, med nya 
väntetider och besvikelser som följd. Av citatet nedan framgår också 
att patienternas behov av utredning och behandling får anpassa sig 
till vårdpersonalens semesterperioder. 

Med alla dessa v äntetider, månader mellan vartenda ställe. Må
nad till en röntgen, månad till en läkare, månad till en läkare 
och så ingen röntgen, så röntgen, två månader innan röntgen 
igen, och så en månad innan jag kom till en läkare igen va Och 
bara fortsätta på det här viset. Å då sa' han: "Nu är det ju som
mar också, så det kommer ändå inte att hända nånting, utan nu 
gör vi så här att: Se hur det går i sommar, sa han, och så är det så 
att det inte släpper det här nånting, då hör du av dig i slutet på 
augusti, om situationen är exakt lika då. ". 

De sjukskrivna upplever ofta sina möten med läkare som asymmet
riska. Läkarna upplevs som mer eller mindre oengagerade av inte 
mindre än 36,3 procent (n=l 059) av enkätdeltagarna och med all
deles för stor makt gentemot sina patienter, 29,2 procent 
(n=l 046). Läkaren tror att han/hon vet bäst anser 39,3 procent 
(n=l 050). Mötet med läkaren är en nyckel till accepterande och 
förändring. Om den sjukskrivne inte blir bemött med förståelse och 
bekräftad som hel människa, utan snarare identifierad som bärare av 
problem som ska åtgärdas, kan läknings- eller accepterandeproces
sen förlängas. Kontakten blir formell och opersonlig och skapar lätt 
känslor av kränkning, maktlöshet, uppgivenhet och misstro hos den 
sjukskrivne. 
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... det är nästan roligt (ironiskt) att se hur... hur fanken man 
behandlar journalanteckningar... (mannen visar kopia på och 
räknar upp felaktigheter i journalen) Ja, det är bara fullt av 
såna här fel... Jag är ju tvungen att... (suck) ... lämna in en sån 
här journalkopia till försäkringsbolaget... så att man kan fa ut 
vid förtidspension. Va fa'n... vad ska dom tro för nånting Val? 
Jag fattar inte det... 

Om samtidigt handläggaren på försäkringskassan har haft en for
mell och kontrollerande attityd gentemot den sjukskrivne, eller varit 
osynlig och passiv, och arbetsgivaren visat ointresse och velat bli av 
med den sjukskrivne, är risken stor för att den sjukskrivne fastnar i 
känslor av vanmakt och hjälplöshet. Mannen nedan har gett upp. 
Av intervjun framgår att han känner sig förnedrad och ratad av ar
betsgivaren, sviken av handläggaren på försäkringskassan och av en 
sjukvård som inte bryr sig om honom som människa. I slutet av 
intervjun återkommer han till sina hälsoproblem för vilka han kän
ner sig orättvist behandlad av försäkringskassan. Frågan är om stark 
besvikelse och misstro mot en berörd aktörer tenderar att "smitta" 
av sig i en misstro och negativ syn på de övriga aktörerna och deras 
ageranden, eller om det faktiskt är så olyckligt att de fungerar så här 
dåligt var för sig och ännu sämre tillsammans. Det har vid genom
gång av materialet verkat som det kan vara tillräckligt att åtmin
stone en av aktörerna är aktiv och engagerad i den sjukskrivnes situ
ation och upplevs som dennes stöd för att undvika bestående käns
lor av besvikelse, vanmakt och hjälplöshet hos den sjukskrivne. 

-Arbetsskadan... Utredde man hjärtbesvären då också? -Nää, 
det är ju ryggen. -Hur är det med den nu då? -Njaa. Det är väl 
inte så där väldigt bra inte. Det är ju fortfarande samma... 
samma rygg. Jag har ju den här diskreduceringar som gör att det 
pajar ihop ibland och... så har jag ju nacken som är... tre kotor 
som har grava diskgenerationer. Och det är då... det säjer man ju 
då är ett tillstånd som är utläkt inom samordningstiden, nittio 
dagar. Sen är det en grundsjukdom som härjar... vilt... -Jo, de 
där resonemangen känner jag till... Jag har lite svårt att förstå 
de där resonemangen, men... -Fick du nån bra förklaring till 
det? -Nää, det är ju den förklaringen man far, då man frågar. -
Att det är åldersförändringar? Mmm. I grunden. Du har alltid 
en grundsjukdom. -Naa, inte alltid. -Joo, praktiskt taget. 

Läkarna betraktas som experter och har en överordnad position i 
förhållande till patienterna. I denna, sin professionella roll framträ-
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der de som främlingar, som ointresserade av sina patienter som 
medmänniskor. De har inte tid att bemöta dem som de unika per
soner de är. Trots sin distans till patienterna har dessa läkare fortfa
rande ibland deras förtroende genom att man litar till deras kom
petens, även om man i någon mån känner sig överkörd. Men det 
ser man mer som en följd av den ineffektiva organisationen. 

För att jag hade faktiskt betydligt större förtroende liksom, eller 
liksom tro på sjukvården. Och jag tror att sjukvården i sig är sä
kert bra och hög kvalitet på, men det administrativa och samspelet 
mellan de olika delarna i sjukvården, det är ju katastrofalt. Det 
är ju så djävla dåligt så att det finns inte ord för det. 

Läkaren som "bekant": Ett överdrivet personligt, stödjande och 
bekräftande förhållningssätt från läkarens sida gör att vissa patienter 
ser på doktorn med ett slags övertro på deras kompetens och god
het, som i termer av resultat kan få motsatt effekt. I stället för att 
läkaren och patienten i samspel förmår se och mobilisera patientens 
resurser, börjar patienten leva upp till de förväntningar som ligger 
inbäddade i sjukrollen. Detta sker ungefär så att patienten bekräftar 
och tackar läkaren för hans eller hennes engagemang genom att 
fortsätta vara beroende av honom/henne. Det ömsesidiga bekräf
tandet medför skenbara vinster för båda parter: Läkaren känner sig 
duktig och patienten förstådd. Den sjukskrivna kvinnan nedan 
framställer sin nuvarande situation som sjukskriven som trevligare, 
mer stimulerande och trivsam jämfört med en situation då hon 
återgår i sitt tidigare arbete. Det handlar om ett totalt överlåtande 
av ansvar på läkaren och om ett beroende så till den grad att hela 
den sjukskrivnes välbefinnande är beroende av läkarens förståelse 
och handlande. Den nära och personliga relation som byggs upp 
innebär vidare att den sjukskrivne medikaliserar sina besvär och 
symtom. Kvinnan i citatet nedan lider av många olika besvär. Hon 
upplever sig vara oförmögen att återgå i sin tidigare yrkesroll, sam
tidigt som hon har fullt upp av ideella uppdrag och aktiviteter. 

Nu är jag halvt arbetslös, arbetssökande... Men alltså... skulle 
jag fa ett jobb nu, så vete sjutton om jag skulle klara av och ta en 
halvtid... för jag kände det nu hur dålig jag är på att gå... ja 
skulle nog gärna vilja spela... lite mer. Och göra det istället för 
jobba som lärare. ... Alltså, jag tycker jag har haft så bra läkare 
hela tiden... jag har ju känt att han har stöttat mig hela tiden... 
han sa det en gång att... det ska vara lagom. Alltså, för en del, sa 
han, dom verkar inte vilja nånting, dom ger upp direkt. Dom 
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skulle man behöva, vilja sparka i baken, men dej skulle jag vilja 
varva ner lite grann. För då hade jag då jobba, hjälpt till i pati
entföreningen, så han visste ju... han visste ju om mitt jobb... 

Läkaren som "bekant främling": Det bemötande som bygger upp 
förtroendet för och tilliten till såväl sjukvårdssystemet som till den 
enskilde läkaren kännetecknas av att den sjukskrivne känner sig för
stådd, betydelsefull och väl omhändertagen samtidigt som läkaren 
nyttjar sjukvårdsresurserna på ett effektivt och smidigt sätt, inte 
släpper kontakten utan aktivt följer upp behandlingen. Läkaren har 
med sin kompetens och sitt engagemang lyckats matcha patientens 
behov. En viktig förutsättning är att läkaren i kommunikationen 
med patienten kan sätta sig in i hur patientens situation ser ut och 
bemöter denne som hel och unik person. 

Men då var det min rätta läkare... då hade han sett journalen. 
Då ringde han till mig... Hördu, sa han, jag ser i journalen att 
du har varit in hit och det där verkar inte bra. Sen sa han, nu tar 
du ledigt och kommer direkt till mig. Och han skickade mig till 
Umeå och där tog dom ju en koll... Och han har ju varit väldigt 
bra, för han har ju faktiskt ringt mig, ville att jag skulle ringa 
upp honom och... för han ville följa upp mig alltså. Och det är ju 
väldigt positivt, tycker jag. Men han är ju hållen för en bra läkare 
också så... På lasarettet där var man ju kung, den tid man var 
där. Man blir ju så väl mottagen, väldigt bra. Dom var väldigt 
fina. Jag är imponerad. Vi har en väldigt fin sjukvård, det har vi. 

Mötet med försäkringskassan: Försäkringskassan är i likhet med 
socialförvaltningen en organisation vars personal har till uppgift att 
bistå individer med ekonomisk trygghet. För en längre tids ekono
miskt beroende krävs att individens rätt till sjukpenning prövas ge
nom utredning och att arbetsoförmågan kan bekräftas med intyg 
från läkare. Stefan Morén264 har studerat hur socialarbetare påver
kas av den biståndsgivande organisationen i mötet med klienterna. 
Organisationen har ett uppdrag, att bistå människor, och förväntas 
göra det på bästa rationella och ekonomiska sätt. Med ändamålsen
ligheten följer krav på effektivitet och professionalitet. Detta medför 
alltför ofta ett blint problemseende vilket bl a också innebär att bi
ståndsgivaren med sitt formella uppdrag ges tolkningsföreträde, 

264 Se t ex Morén, S. (1992): Det blinda problemseendet. Om normalitet och 
problemtänkande i socialt arbete. I: Mether, C. & Nygren, L. (red): Bortom all förenkling. 
Människan som väsen och oväsen. Vänbok till Bengt Börjesson., Daidalos, Göteborg, 1992., 
och Morén, S. (1992) a.a. 
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tillämpar och för över sina förklaringsmodeller till klienten i deras 
möte. Genom de vedertagna förklaringsmodellerna riskerar klien
tens situation och problem att fördunklas i sökandet efter lösningar 
och åtgärder på individens akuta problem. I stället för att klienter 
ges möjlighet att synliggöra vad det är som orsakar problemen och 
därmed möjliggöra en verklig förändring av sin situation upprätt
hålls och återskapas deras utsatthet och beroende till socialarbetare. 
När det gäller försäkringskassans bemötande under sjukskrivnings
tiden anknyts till de långtidssjukskrivnas upplevelser och erfaren
heter framför allt till de idealtyper som presenterades i rapporten av 
den intervjuade personalen vid försäkringskassan.265 Handläggare 
klassificeras som: passageraren, kontrollören, humanisten och lotsen 
och dessa metaforer är lätta att associera till, om inte kommer sam
manhanget att framgå av den presentation som nu följer. 

Passageraren: En del handläggare på försäkringskassan är kvar i 
rollen som passiv utbetalare och undviker att ställa krav på såväl den 
sjukskrivne som på arbetsgivare och läkare. Här ses en stor skillnad i 
erfarenheter mellan sjukskrivna kvinnor och män. I hälften av kvin
nornas öppna svar har försäkringskassans handläggare kodats som 
passagerare. F ör männen är motsvarande andel knappt en fjärdedel. 
I sex av tolv intervjuer framstår handläggaren på försäkringskassan 
som passiv. Inte sällan framstår kontakten mellan den sjukskrivne 
och handläggaren som näst intill obefintlig. Den har i vart fall inte 
gjort några djupare intryck. När kontakter etablerats är det mest via 
telefon och brev och för att få in nya läkarintyg. Kontakten med 
den sjukskrivne framstår som anonym och formell, förhållningssät
tet som defensivt. Det viktigaste tycks vara att följa lagregler och 
administrativa rutiner, att göra jobbet "korrekt" utan att låta sig in
volveras. Långtidssjukskrivna efterlyser större engagemang och ett 
mer personligt bemötande. 

Jag har upplevt FKs handläggare formell och byråkratisk. Dålig 
på att lyssna och oförstående för mina speciella problemy ibland 
näst intill oförstående. Eftersom man är ganska känslig då man är 
sjuk och inte har fatt en klar diagnos på sin sjukdomy borde man 
bemötas mjukare och vänligare och fa känna att man blir trodd. 
Det skulle ju t ex vara trevligt om dom, när dom ringery frågar 
hur man mår just dåy så man känner att dom bryr sig lite om just 
mitt fall och inte bara kastar fram det byråkratiska. En 
charmkurs kanske inte skulle vara så dumt och mycket empati. 

265 Edlund, C. m fl. (1995) a.a. 
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Här skymtar en osäkerhet i rollen i form av bristande teoretiska 
kunskaper och färdigheter hos rehabiliteraren. Som rehabiliterare 
undviker man att skapa relationer till de sjukskrivna och ägnar sig i 
stället åt det som man känner sig vara bra på - administration och 
regeltillämpning. Den sjukskrivne uppfattar inte sällan dessa kon
takter som acceptabla, eftersom man inte vet vad man mer skulle 
kunna begära. 

Många menar att de få kontakter man har haft har varit bra. Samti
digt har man svarat att man är dåligt insatt i sina rättigheter och 
skyldigheter som sjukskriven och också att man ofta anser att sjuk
skrivna är vanmäktiga. Inte mindre än 37,1 procent av enkätdelta
garna (n=l 068) anser sig vara dåligt informerade om sina rättighe
ter och skyldigheter i sjukförsäkringen. Det var inga skillnader mel
lan män och kvinnor. En del i ett aktivare förhållningssätt från 
handläggaren på försäkringskassan torde vara att informera de sjuk
skrivna mera och bättre om deras formella möjligheter. Det skulle 
öka de sjukskrivnas chans till kontroll och påverkan i sin situation. 

Kontrollören: En annan typ av upplevelser som de långtidssjuk-
skrivna förmedlar är att de har mötts av misstro, ifrågasättande och 
oförståelse. De känner sig kontrollerade och misstrodda. Här tonar 
bilden fram av handläggare som i sitt arbete lägger ner sin energi på 
att "pröva rätten till sjukpenning", dvs betonar kontroll och missar 
rehabiliteringen. Man vill gärna bli aktivare och spara in, se till att 
sjukförsäkringen inte används på ett felaktigt sätt och man får där
igenom svårt att få till stånd en förtroendefull relation med den 
sjukskrivne. Kontrollen innebär att handläggarens agerande riskerar 
att bli missriktat. En kontrollfixering, som innebär att den sjuk
skrivne ständigt måste bevisa sin sjuklighet och kanske heller inte 
vågar visa upp sina friska sidor hos sig, leder till att den sjukskrivne 
blir bekräftad på ett negativt sätt så att läkningsprocessen riskerar 
hämmas och motverkas. 

Jag har inte upplevt FK som den hjälpande och vägledande in
stans i sjukdomsfrågor som dom skall vara. Utan som en självpå
tagen överhet som rider på lagar och paragrafer och vet ingenting 
när man frågar. Man kan tro att det är tjänstemännens egna 
börsar som betalar ut FKs pengar. Man tycker att så utbildat folk 
skall ha sunt förnuft och försöka sätta sig in i hur en sjuk män
niska kan ha det. Både i hemmet och på arbetsplatsen. Dom kan 
även göra arbetsplatsbesök innan dom avslår någon ansökan. 
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Dom som bara sitter på sina rumpor dagarna i ända vet inte vad 
tungt arbete vill säga. Tungt både psykiskt och fysiskt och mono
tont. Det är deras godtycke som avgör avslag eller ej. 

En annan typ av missriktat agerande upplevs när handläggaren på 
försäkringskassan har anammat rollen som aktiv rehabiliterare så till 
den grad att inställningen verkar vara att alla sjukskrivna kan och 
ska rehabiliteras enligt vissa givna metoder och modeller. Denna 
schablonmässiga förståelse av de sjukskrivnas situation riskerar leda 
till frustration och besvikelse hos såväl handläggare som sjukskriven. 
I citatet nedan märks spår av att den intervjuade personen har upp
levt en bestraffande attityd. Det är ju svårt att utifrån en part be
döma en annan, men det faktum att den sjukskrivne upplevt sig i 
underläge, missförstådd, misstrodd och bestraffad omintetgörs inte 
av att handläggaren kanske inte alls haft dessa avsikter eller kanske 
till och med själv skulle uppfatta sitt arbetssätt som konfrontativt i 
bästa välmening. Hur som helst kan man dra slutsatsen att handläg
garen inte haft den sjukskrivne med sig och att denne med sitt ak
tiva agerande i desperation kanske försökt få kontroll över en svår 
situation. 

För jag vart ju bemött... "Nu har vi kostat på dej så mycket 
pengary nu jar du ingenting mer, nu jar du klara dej bäst du 
viir. 

Citat som t ex "Dom har ingen förståelse" eller de är "ovilliga att 
lyssna på mina argument", avspeglar också att det finns en distans 
mellan handläggaren och den sjukskrivne, som närmast kan beskri
vas som att det saknas empatisk förmåga eller att man medvetet 
värjer sig mot den sjukskrivnes sätt att se på sin situation. Av enkät
svaren i övrigt framgår att personer med dessa upplevelser känner 
sig maktlösa och frustrerade. Handläggaren låter sig inte påverkas i 
sin förståelse av den sjukskrivnes situation. Man kan ana ett meka
niskt och inflexibelt tankesätt; handläggaren sätter sig över den 
sjukskrivne, vet hur det är, bör vara eller bli. 

Humanisten: Motsatsen till den handläggare som betraktar den 
sjukskrivnes situation utifrån och ovanifrån, är den handläggare 
som främst vill vara förstående och tröstande. Ibland verkar det leda 
till att rehabiliteraren helt anammar den sjukskrivnes syn på hur 
hopplöst och besvärligt det är. Båda parter får svårt att se förändring 
och alternativ till den besvärliga situationen. Handläggare med 
denna attityd får svårt att ställa krav och ifrågasätta, kanske av rädsla 
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för att hamna i konflikt. Man kan tänka sig att detta förhållnings
sätt är en variant av det passiva förhållningssätt som beskrivits tidi
gare men kan också hänga samman med tidsbrist. Har man inte till
räckligt med tid att ägna sig åt den sjukskrivne gör man honom i 
alla fall inte illa med detta förhållningssätt. En förändring av situa
tionen beror här helt på den sjukskrivnes egna förmåga att ställa 
krav och driva på sin rehabilitering. Handläggaren kan i bästa fall 
med sin förståelse och lyhördhet bidra till att stödja den sjukskrivne 
genom alternativa lösningar och vara dennes mentala eller moraliska 
stöd gentemot andra aktörer. Man är däremot dålig på att aktivt 
agera mot och ställa krav på andra aktörer om den sjukskrivne inte 
själv börjar göra det. 

. ..dom kontakter jag har hafi med försäkringskassan är bara po
sitivt. Jag har bara haft att göra med jättefina människor. Alltid 
liksom känt att... att tvärtom dom hade kunnat vara ett stöd om 
jag hade... använt dom som det. ... alltså det känner jag väl 
fortfarande att jag kanske kunde... om jag kan komma på lös
ningar eller komma på egna idéer. ... Då har det väl varit mest 
praktiska saker... hon (handläggaren, min anm.) har då väl ut
rett mitt sjukpensionsärende. Så henne har jag ju haft kontakt 
med flera gånger... men det har bara varit positivt. ... dom har 
lyckats bra med i mitt fall. Så att jag har ju bara fatt positiva... 
alltså jag har ju blivit så glad varje gång, dom har varit trevliga 
mot mej. —Dom kanske skulle kunnat varit till mer stöd? -Jag 
upplever kontakterna som så p ositiva att jag känner att jag kan 
lyfta luren och ringa, och ta kontakt och fråga: Nu har jag tänkt 
så här, och vad tror du om det, och kan jag göra det och det. 

Lotsen: Ytterligare en typ av agerande från försäkringskassans 
handläggare är att kunna lyssna, förstå och bemöta den sjukskrivne i 
dennes syn på sin situation och arbetsoförmåga men samtidigt vara 
den sjukskrivnes aktiva ombud genom att ställa krav på andra be
rörda aktörer. Att bli tagen på allvar som många enkätdeltagare ut
trycker det, föreställer man sig, innebär att bli bemött som unik in
divid och att handläggaren kan och vågar gå in i en dialog med den 
sjukskrivne om hur dennes situation kan förstås, utan att sätta sig 
över honom eller henne. 

Positivt bemötande, känt att man ställt upp på mej och tagit mej 
på allvar, vilket jag upplevt som väldigt viktigt i den situation jag 
befinner mej i. 
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Lotsen lyckas skapa en förtroendefull relation utan att uppslukas av 
den sjukskrivnes bekymmer och besvär och försöker rikta de sjuk
skrivnas blick framåt. Lotsen har också ett aktivt förhållningssätt, 
hjälper t ex till med ansökningar av olika slag och i kontakter med 
berörda rehabiliteringsaktörer. De långtidssjukskrivnas upplevelser 
av kontakter med handläggare på försäkringskassan som känneteck
nas av ett gott professionellt stöd till de sjukskrivna överensstämmer 
med vad Ulla-Carin Hedin (1994, a.a.) iakttar. Hon menar att, för 
att stödmottagaren ska uppleva det sociala stödet som ett stöd, 
måste det finnas både en kvalitet hos relationen som kan sägas vara 
ett mellanmänskligt sätt att förhålla sig till varandra och en typ av 
budskap i kommunikationen, som gör att mottagaren upplever sig 
förstådd, betrodd och att givaren har en beredskap och vilja att ak
tivt hjälpa till. 

Ett annat drag som skymtar fram i de långtidssjukskrivnas beskriv
ningar är flexibiliteten; handläggarens förmåga att matcha den sjuk
skrivnes behov av stöd och "våga" låta den sjukskrivne pröva sig 
fram för att återfinna kontrollen över sin situation. Även om det i 
slutänden inte blev som den sjukskrivne och handläggaren förvän
tade sig är upplevelsen ofta att resultatet är lyckat. 

Mötet med arbetsgivarna 

Resultatpresentationen börjar med de mindre välfungerande arbets
givarna då dessa utgör en större andel än de mer välfungerande en
ligt de intervjuade. Detta är inte förvånande, eftersom de mer väl
fungerande gör mesta möjliga för att förebygga sjukfrånvaro och 
undviker långtidssjukfrånvaro genom en välorganiserad rehabiliter
ingsverksamhet. De har också, kanske delvis på grund av sitt geo
grafiska läge och att de har verksamheter som är kunskapsintensiva 
kunnat välja "rätt" personal, dvs unga, friska och nyutbildade vid 
nyrekrytering. 

Låt-gå, Mekanot och Mission Impossible: Det finns arbetsgivare 
som kan anses ha bekräftat och stöttat den sjuke i hans sjukroll och 
som med sitt agerande i samband med sjukskrivning och under re
habiliteringstiden har bidragit till att befästa och vidmakthålla den 
anställdes negativa syn på sin arbetsförmåga. Den samlade bilden av 
de enskilda enkätdeltagarnas svarsmönster tyder på att den sjuk
skrivne inte sällan har känt lojalitet med arbetsgivaren. Samtidigt 
kan man utläsa en viss besvikelse eller bitterhet över att arbetsgiva
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ren inte tagit initiativ till rehabilitering. Han kanske har medverkat 
i rehabilitering, men visat ointresse i form av för låga krav och de 
rehabiliterande insatserna kanske i slutändan har värderats lågt. På 
direkta frågor angående arbetsplatsen verkar sammanhållning och 
relationer utmärkas av kamratlighet och stöd, någorlunda säger man 
sig kunna framföra kritik mot missförhållanden på arbetsplatsen. 
Däremot finns tveksamheter eller negativa erfarenheter av att ar
betsgivaren inte gjort så stora ansträngningar för att den anställde 
ska få arbetsuppgifter som passar arbetsförmågan. Denna typ av ar
betsgivare beskrivs ofta i intervjuerna. Den kyla och det ointresse 
med vilken de sjukskrivna bemötts är slående. Av intervjuerna 
framgår också att dessa arbetsgivare varit i gång med rationaliser
ingar och organisationsförändringar för att möta en tuffare konkur
renssituation eller nedskärningar i verksamheten. Med sina kräm
por, ibland höga ålder och låga utbildning inser den anställde att 
han eller hon inte längre har något värde för arbetsgivaren. Utrym
met att anpassa arbetsuppgifterna till de anställdas funktionsned-
sättningar är små. Det är de anställda som ska anpassa sig till ar
betsgivaren och försäkringskassan, menar man, delar denna attityd. 
Diskussioner angående den anställdes möjligheter att återgå i arbete 
verkar oftast ha förts över den sjukskrivnes huvud. Situationen 
framstår som olöslig och den sjukskrivne brukar så småningom ge 
upp. 

Men... dom har ju avskeda så mycket folk så... allt folk som finns 
det är ju flexibelt... Jag tror det var arbetsgivaren som sa åt mej 
att dom hade ringt från sjukkassan och frågat. Och då hade de 
svarat det att det fanns ju inte... nå lätta jobb nu... man har 
väl... slitit ut sig... mer eller mindre så. Jag har ju så pass be
svärligt bak i nacken... och axlarna. 

Arbetsgivarens agerande under sjukskrivningsperioden är redan från 
början missriktat och uppfattas som ett nederlag för den sjuk
skrivne. Motivet till sjukskrivningen är, som framgått i tidigare ex
empel, inte primärt en fråga om den anställdes insjuknande. Den 
sjukskrivne har uppfattat att syftet med de rehabiliteringsinsatser 
som arbetsgivaren vidtar inte är att den anställde ska ges möjlighet 
att återgå i arbete. Dessa arbetsgivare reagerar ofta med kränkningar 
på de förslag som den anställde kommer med för att försöka finna 
en lösning. I klartext får den anställde då veta att hon eller han inte 
är användbar längre. Kommunikationen mellan arbetsledare och 
anställd har också innan sjukskrivningsperioden varit allmänt dålig. 
Det saknas uppmuntran, positiv feedback och tillit. De anställda 
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verkar bara få veta när något är fel eller går dåligt. 

-Blev det en oro överhuvudtaget då, runt den här tiden? -Ja, en 
oro och nånting som, som, du visste inte vad det var. Utan jag 
fick ingenting veta, jaa. -Dålig information? -Mm, mycket. Det 
går inte att beskriva så dåligt det var. (IP skakar på huvudet) -
Men arbetsledaren, är det inte deras skyldighet att informera 
om... ? Mmm, jag säger då, TALA OM, mmmm. Det var ju nåt 
så uruselt... jag tycker ju att man måste ju liksom att det ääär så 
och titta en i vitögona och tala sanningsenligt och så där, ja, precis 
som läget är. Men ingenting ... men ingenting för personalen. 
Icke. Det är inte arbetet som har varit tungt utan det är det där 
att du har aldrig fatt nåt stöd och nånting som, som, jaa. Jag är 
inte den som begär nå ros och n å mycket och nå uppmuntran och 
så där, men nån gång, jaa. Och inte bara hugga ner om man ser 
nån gång... om nå små... och så... Det är sånt där som är så 
tungt. 

Även om handläggaren på försäkringskassan oftast står maktlös mot 
dessa arbetsgivare verkar de ibland kunna tvinga arbetsgivaren att så 
småningom gräva fram en syssla. Det verkar dock vanligast att 
handläggaren på försäkringskassan har gett upp och tillsammans 
med den sjukskrivande läkaren bidrar han till arbetsgivarens 
utsortering av anställda. 

-Så det var som ett samarbete dom (försäkringskassan, före
tagsläkaren, arbetsgivaren, min anm.) emellani -Jaa. Och dom 
gick ju igenom alla såna där papper och allting och så... -Dröjde 
det länge innan nån hörde av sig från försäkringskassan efter 
det att du blivit sjuk? -Nää, vi var ju på försäkringskassan, och 
så var det handläggaren på försäkringskassan då, och... nää nog 
tycker jag det fungerade allting sådär. Och jag sökte mig dit och 
jag for dit helt enkelt, och ja, där, och, talade (man, min anm.) 
om att papprena löpte och allting. 

Huvudansvar för rehabilitering, menar de anställda hos dessa 
arbetsgivare, ligger hos försäkringskassan, hälso- och sjukvården och 
den sjukskrivne. Arbetsgivarens ansvar sträcker sig till att vara 
tillmötesgående och hjälpa till så att avtalade försäkringar faller ut. 
När de sjukskrivna inser att deras lojalitet till arbetsgivaren inte 
besvaras känner de sig ratade och uttrycker besvikelse och bitterhet, 
även om de helst inte vill erkänna det. 
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.. .jag var 17 år när jag började... det var ett fint jobb. Det var ju 
ett väldigt... intressant jobb. ...man skulle ju rationalisera bort 
folk. Bort... och då var ju jag äldst, och minst skolad så då... ja, 
jag åkte ju därifrån så att säja... Erfarenhet hade jag, för jag 
hade ju lärt upp dom andra grabbarna. Men han som var kvar; 
han hade ju mer skolor; det hade han ju. .. .jag kände mig 
mobbad... dom skickade iväg... dom där yngre grabbarna på... 
kurser hela tiden. Men... då sa dom att nästa gång då får du 
fara... Men då var det en ny kurs och då skickade dom dom igen 
och jag fick aldrig fara på dom där kurserna. Och han (personal
chefen, min anm.) har ordnat med försäkring och grejer. V i har 
ju nå extra försäkringar... så det har han ordna upp... Och 
företaget har ju också varit tillmötesgående. Så, jag tycker inte jag 
kan säga nåt negativt om det. 

Man har som anställd tillåtit sig att bli förbrukad men hade hoppats 
på ett aktivare engagemang och stöd från arbetsgivarens sida för att 
om möjligt kunna gå tillbaka till arbetet. Det framgår, som nämnts, 
att dessa arbetsgivare inte medverkat aktivt i rehabiliteringen. 
Ibland uppfattas kraven från arbetsgivaren som alltför låga, vilket 
tolkats som tecken på ointresse för den sjukskrivne eller att den 
sjukskrivne upplever arbetsgivarens förväntningar som utpekande 
och nedvärderande. 

Den sjukskrivnes oförmåga att anpassa sig till organisationens krav 
på effektivitet och lönsamhet verkar motsvaras av arbetsgivarnas 
oförmåga att långsiktigt ta tillvara de anställdas erfarenheter och 
stimulera till såväl de anställdas utveckling som till verksamheternas 
utveckling och förändring. 

Det är, som framgått, inte ovanligt att arbetsgivaren upplevs vilja bli 
av med den personal, som inte längre motsvarar prestations- och 
kompetenskraven. Flera av dem tog till och med initiativ till sjuk
skrivningen. Har den långtidssjukskrivne så småningom lyckats 
återgå helt eller delvis i arbete är det utan större förändringar och 
anpassningar på arbetsplatsen. 

En annan typ av mindre väl fungerande arbetsgivare när det gäller 
rehabilitering är de passiva. De framstår som helt oengagerade, 
liksom frånvarande eller anonyma och har på intet sätt tagit del i 
rehabilitering eller dess planering. De har heller inte kommit så 
långt när det gäller att förebygga sjukfrånvaro och ohälsa genom 
omorganisation av arbetet. Även när diskussioner mellan handlägga
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ren på försäkringskassan och arbetsgivaren verkar ha förekommit i 
ett pedagogiskt syfte, har dessa möten och samtal inte lett till några 
arbetsmiljöförbättringar. Arbetsuppgifterna för de anställda fort
sätter i allmänhet att vara monotona och tunga. Ingen på arbets
platsen tar tag i problemen på ett systematiskt sätt och försäkrings
kassan följer heller inte upp. Med detta förfarande blir rehabiliter
ingen i stort sett obefintlig. Sjukskrivningstiden verkar mest ha 
handlat om en period av vila och återhämtning för den sjukskrivne 
för att orka med en ny period av arbete. Den sjukskrivne har gent
emot denna arbetsgivartyp svårt att ställa krav, men också att få 
gehör för förslag till arbetsmiljöförbättringar på arbetsplatsen. Inter
vjupersonen nedan visar hur han, i linje med arbetsgivarens sätt att 
hantera situationen, styrs in på att försöka dämpa symtomen när 
det inte går att göra något åt orsakerna. 

Jomen jag sa ju åt dem att... men dom sa ju att... men det fanns 
ju som inte så mycket annat att göra... Ja, jag var ju... tog ju 
ledigt flera gånger och for och tog den där djävla cortisonsprutan. 

I likhet med arbetsgivarens ointresse för de anställda och dessas 
tråkiga och monotona arbetsuppgifter, saknar den sjukskrivne 
egentlig motivation att återgå i arbete, men känner sig pressad att 
göra det på grund av de ekonomiska konsekvenser det får att gå från 
arbetsplatsen. Precis som när det gäller tidigare beskrivna 
bemötande från arbetsgivaren, uppstår inte sällan hos dessa sjuk
skrivna en uppgivenhet, känslor av maktlöshet och passivisering när 
också andra aktörer agerar oengagerat och/eller undfallande och 
uppgivet gentemot arbetsgivaren. Det blir oklart för den sjukskrivne 
vem som egentligen har ansvaret. 

-Vad trodde du att försäkringskassan kunde göra? (Paus) -Jaa, 
jag vet inte vad jag ska svara. Dom var ju sjukkassan och det var 
ju flera gånger, på jobbet och... dom gick och sa a tt så och så ska 
det göras, men det hände ju aldrig nånting. Dom hade ju flera 
förslag, men... jag vet inte vart dom tog vägen... Jag tycker inte 
det har hänt nånting sen dom har varit här och gått... och gett 
förslag på vad som skulle göras. -Var du med och tyckte till om 
vad som borde göras då? -Jag var med alla gånger... och dom 
hade ju sina förslag och... jag hade förslag också, men... det blev 
ju ingenting. Sen då fes det som ut alltihop, for ut i sanden... 
-Om du tänker efier, vem tycker du har bestämt över din 
rehabilitering,? (Paus) -Jamen jag har ju inte fatt nån rehabili
tering. 
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de Rationella och Goda Modern: Bland arbetsgivarna framträder 
också sådana som på ett engagerat sätt prövat och möjliggjort en 
tillbakagång till arbete med nya arbetsuppgifter. Det kan också 
innebära att arbetsgivaren har bidragit till att den sjukskrivne 
kunnat påbörja omskolning till annat arbete hos en ny arbetsgivare. 
Det viktigaste intryck man får av dessa sjukskrivnas upplevelser är 
att de i sin relation till arbetsgivaren känt sig värdefulla och fått 
stöd, oavsett utgången av rehabiliteringen. Arbetsgivarna har lyssnat 
och tillmötesgått sina anställdas förslag på arbetsmiljöförbättringar 
och också satsat på förebyggande fysisk träning för de anställda. 
Man upplever sig konkret uppbackade och betrodda och är där
igenom nöjda med arbetsgivarens agerande. Man ser positivt på sin 
framtid. 

Och det är ju också en del i anpassning av arbetsplatsen, som dels 
dom (arbetskamraterna, min anm.) ställer upp på och som 
företaget också har ställt upp påy att vi har då åtgärdat en massa 
grejer på arbetsplatsen, som jag känt att jag fått besvär av. Och då 
har vi fixat det... Dom (arbetsgivaren, min anm.) ställer upp. 
Jag tycker dom ställer upp till 100 procent alltså. Och jag har en 
väldigt bra arbetsledare. Han säger liksom: Känner du så där y då 
är det bara du går därifrån - gör ingenting! 

De långtidssjukskrivna hos dessa arbetsgivare upplever att arbets
givaren har gjort så mycket de kan för att de ska kunna återgå i 
arbete. På grund av sitt värnande om alla anställda har den sjuk
skrivne med arbetsgivaren kunnat komma överens om en lösning 
som är bra, menar man, för både samhällsekonomin, arbetsgivaren, 
den sjukskrivne och arbetskamraterna. Den sjukskrivne upplever att 
arbetsgivaren har varit tillmötesgående och flexibel, men ibland 
motarbetats av försäkringskassans handläggare, som drivit hårt att 
arbetsgivaren måste ta hela det ekonomiska ansvaret också innan 
den anställde får tillgång till det nya arbete som arbetsgivaren i 
exemplet nedan lovat kommer att bli hans. 

Och sen en annan bit är ju det också som gör mej besviken i och 
med att kassan varit lite granna för hård häry det är ju det att 
man ska komma ihåg att vad som än händer, om kassan vill 
driva det här till sin spets dåy att lägga allt ansvar på arbets
givaren. Och vad händer då om man skulle göra det? Joy det 
skulle hända det i förlängningen att arbetsgivaren skulle inte 
kunna erbjuda mej nån heltidstjänst. Utan man får säga u pp sej 
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och vad händer då. Jo, då kommer jag ut på en arbetsmarknad\ 
där det är för mej omöjligt att fö ett jobb, egentligen. Det är för 
länge sedan jag gick i skola, alla arbetsgivare tittar på sjukhistori
ken väldigt noga nu när man anställer nån. Ingen vill ha mej va. 
Så att jag skulle ju egentligen vara dömd till livslång arbetslöshet 
om kassan kunde genomdriva det man vill göra idag. Jag tycker 
jag har haft en hundraprocentig uppbackning därifrån... 
(arbetsgivaren, min anm.) 

Diskussion - intervjustudien 

Under 1990-talet hårdnade det svenska socialförsäkringssystemet i 
den meningen att ersättningsnivåerna har sänkts, men också genom 
att förväntningarna på de professionella aktörerna (främst hand
läggare på försäkringskassan och sjukskrivande läkare) har ökat. 
Dessa förväntas inta en mer restriktiv hållning gentemot de sjuk
skrivna och därigenom bli effektivare. Målet har varit att minska 
sjuktalet och kanske speciellt långtidssjukskrivningarna, vilket fram
stått som särskilt relevant i Västerbotten och andra län med uttalade 
problem på detta område. Som visas i figur 15 finns både risker och 
möjligheter med denna strategi. Huvudanledningen till detta är att 
de sjukskrivna inte utgör en grå massa av likar utan att deras 
anpassning till sjukrollen varierar högst betydligt. Sjukskrivning kan 
motiveras av att individen tvingas till en sådan på grund av sjuk
dom, men sjukrollen kan också vara något som av olika anledningar 
framstår som attraktiv. Den kan alltså såväl framstå som negativ, 
som något man vill lämna så snart som man tillfrisknat, eller som 
något eftersträvansvärt. 

Låt mig här ta min utgångspunkt i Talcott Parsons'266 klassiska 
analys av sjukrollen. Parsons' använder sig av två modeller för att 
beskriva och förklara hur sjukrollen tas och lämnas. Den första 
kallar han "Capacity" (förmåge)-modellen och den andra 
"Deviancy" (avvikande)-modellen. I korthet går resonemanget ut på 
följande. Förmågemodellen beskriver en individ som till följd av 
ansträngning eller påfrestning inte längre upplever sig klara av att 
upprätthålla rollen som frisk och arbetsförmögen. Han eller hon 
hamnar därigenom i en beroendeställning till sin sociala omgivning. 

266 Beskrivningen görs av på Gerhardt (1989). 
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Oftast är det symtom som uppfattas och accepteras som normala 
och därför också har en tendens att förstås som kroppsliga. Den 
andra modellen beskriver en individ som avviker från vad som 
normalt förväntas. Här kommer symtomen att betraktas som mer 
psykologiska än somatiska. Individen söker här aktivt sjukrollen och 
motiverar detta med symtom (oftast somatiska) som visar sig svåra 
att diagnostisera. Eftersom det är läkaren som har tolknings
företräde och avstår från att legitimera den sjukes symtom kommer 
icke-bekräftandet att bidra till att det uppstår tankar och känslor av 
att vara missförstådd och maktlös, att stå utanför en värdegemen
skap, att inte tillhöra gruppen, att vara misstrodd och mindre värd. 
Att bli betraktad som awikare skapar, enligt Parsons', som försvars
reaktion ett tvångsmässigt oberoende och avståndstagande hos indi
viden gentemot gruppen. Om individen inte klarar av att nå upp till 
de förväntningar om prestationer som ligger inbäddade i hans eller 
hennes yrkesroll och heller inte blir bekräftad i sin upplevda oför
måga, kommer denne att förneka den potentiella rollen som frisk 
genom fortsatt passivitet, det vill säga genom att fortsätta avhända 
sig ansvar. 

Sjukrollen är som en position där samhället ställer vissa krav på 
individen för att erbjuda den. Samhället accepterar att den sjuk
skrivne träder tillbaka från arbetsmarknaden, men tanken är att 
denna reträtt om möjligt ska vara tillfällig. I gengäld förväntas den 
sjukskrivne aktivt försöka bli kvitt sin sjukdom. Han förväntas 
därför ställa upp på den medicinska behandling eller det rehabili
teringsprogram som erbjuds. Grundidén är att såväl samhälle som 
individ ska betrakta sjukrollen som temporär och negativ. Samtidigt 
uppmärksammar Parsons' alltså att alla individer inte ställer upp på 
detta kontrakt. Vissa eftersträvar sjukrollen och är följaktligen föga 
motiverade att frivilligt bidra till sin rehabilitering tillbaka till 
arbetslivet. I Parsons' analys ses detta, som framgått, som ett "break 
down of super-ego", dvs som att dessa individers "överjag" inte 
förmår kontrollera deras anpassning till samhällets villkor och krav. 
Mindre drastiskt uttryckt skulle man i stället som Robert Merton 
(1949) kunna anta att samhällets mål och/eller institutionaliserade 
medel inte internaliserats i den egna personligheten och att man 
därför tenderar avvika från gällande normer. 
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Den sjukskrivnes förväntan på 
sjukrollen 

Eftersträvad Negativ 

Aktörernas 
agerande 

Hårt 'Relevant 
O 
$ 

Missriktat 
© 
i 

Mjukt 
O © 
Missriktat Relevant 

Figur 15. Två typer av matchning mellan de professionella aktörernas och de 
långtidssjukskrivnas förväntningar på sjukrollen 

Figur 15 beskriver två dynamiska scenarios, ett positivt och ett 
negativt, som kan tänkas följa av ändrade spelregler i 
socialförsäkringssystemet. Det positiva scenariot symboliseras av 
pilarna O och © i figuren. Fiär lyckas man genom effektivare 
handläggning av sjukskrivningsärenden vända missriktat agerande 
till relevant. Det här kan i princip ske på två sätt. Det första sättet 
(pil O), som legitimerar hårdare tag, innebär att man konfronterar 
och ställer hårdare krav på de individer och/eller medaktörer som 
inte ställer upp på samhällets mål och medel genom att eftersträva 
sjukrollen. Det andra sättet (pil ©) som innebär mer av empati, 
anpassning och individualisering av problemen riktas till de 
individer som själva aktivt vill bidra till att kunna lämna sjukrollen. 
Relevant agerande innebär m.a.o. olika strategier beroende på mot 
vilken av de grupperna agerandet riktas. Det negativa scenariot 
symboliseras av pilarna © och © i figuren. Det första sättet (pil ©) 
innebär att man i ökad utsträckning klämmer åt de människor som 
redan tidigare accepterat sitt samhällskontrakt, vilket knappast 
bidrar till att snabbare få ut dem i arbetslivet. Man försämrar deras 
handlingssituation, vilket kan förväntas försvåra deras rehabilitering 
och därmed på sikt också leda till ökade kostnader för samhället. 
Det andra sättet (pil ©) innebär att kontrollen/behandlingen av 
dem som eftersträvar sjukrollen inte hinns med på grund av att så 
mycken missriktad kraft riktas mot övriga sjukskrivna. Ineffektivi
teten i detta negativa scenario förstärks dessutom av att en hel del av 
de människor som accepterat kontraktet kan komma att passiviseras 
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och glida över till att eftersträva en varaktig sjukroll (pil ©). 

Dessa problem har både en mänsklig och en social sida, sidor som 
naturligtvis hänger intimt ihop med varandra. Jag ska här något 
utveckla den sociala eller samhälleliga sidan. 

Merton (ibid) argumenterar, till skillnad från Parsons' (a.a.), för att 
människor inte är determinerade till sina handlingar utan att dessa 
alltid innehåller en försvarlig del fri vilja. När individer försöker 
orientera sig i tillvaron, fatta beslut och handla så finns där mer eller 
mindre av alternativ. När man är sjuk kan man t ex. försöka kämpa 
vidare eller omedelbart sjukskriva sig. Vidare har sjukrollen flera 
framträdelseformer eller dimensioner.267 Förutom en rent biologisk 
dimension (man är faktiskt sjuk), så finns en psykologisk dimension 
(man upplever sig vara sjuk) och en social (man upplevs av andra 
som sjuk, t ex. av försäkringskassan när man är sjukskriven). Oftast 
sammanfaller förmodligen dessa tre dimensioner, vilket då gör 
analysen oproblematisk. Andra gånger uppvisas en splittrad bild; 
man kan försöka bli sjukskriven fastän man upplever sig som helt 
frisk, man kan uppleva sig som sjuk fast man fysiskt sett är fullt 
frisk, man kan bära på en sjukdom som man borttränger upplevel
sen av etc.268 Applicerat på distinktionen i figur 15 mellan 
sjukskrivna som eftersträvar respektive är negativt inställda till 
sjukrollen framträder det mönster som framgår av figur 16. Bland 
de åtta alternativ som logiskt faller ut av modellen är några ovanliga 
eller irrelevanta i detta sammanhang (alternativ 2, 4, 5 och 7). När 
det gäller alternativ 1 kan konstateras att denna typ av sjukskrivna 
lider av någon form av hypokondri, eller har blivit så 
misshandlad/missbrukad i sitt arbete eller under 
sjukskrivningsperioden att sjukrollen framstår som den enda 
möjliga. När det gäller alternativ 3 handlar det om en försäkrad 
som helt enkelt bluffar sig fram, är arbetsskygg. Alternativ 6 å andra 
sidan är en person som borde var sjukskriven, men som på grund av 
alltför hög arbetsmoral borttränger sina problem och insisterar på 
att fortsätta i sitt arbete. Alternativ 8 slutligen är tämligen analogt 
med alternativ 6. Personen är rädd för att stämplas som sjuk, men 
vet åtminstone om att han är det. I modellen finns två fall av över-
och två fall av undersjukskrivning och båda är på sitt sätt 
problematiska. Två av fallen är friska men är sjukskrivna/önskar sig 

267 Se Sachs, L. a.a. 
268 Se Starrin, B. m fl. (a.a.) 
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sjukskrivning, medan de två övriga fallen är sjuka, men försöker 
undvika sjukskrivning. 

Idealtyp Social 
dimension 

Psykologisk 
dimension 

Biologisk 
dimension 

Eftersträvar 
sjukroll 

Negativ till 
sjukroll 

Vill vara 
sjukskriven 

Vill inte vara 
sjukskriven 

1. är frisk 
Upplever sig sjuk 

2. är sjuk 

* 3. är frisk 
Upplever sig frisk 

4. är sjuk 

<P 5. är frisk 
Upplever sig frisk 

* 6* är sjuk 

^3 7. är frisk 
Upplever sig sjuk 

8. är sjuk 

Figur 16. Olika dimensioner av ohälsa relaterade till den sjukskrivnes acceptans 
av sjukrollen 

I stället för att förändra sina värderingar mot att acceptera sina 
hälsoproblem och gå in i en relevant sjukskrivning kan de bli styrkta 
i sin rädsla för att framstå som skröpliga och frivilligt avstå från 
motiverad sjukskrivning. I förlängningen är risken stor att deras 
hälsoproblem förvärras. Deras somatiska problem kan mycket väl 
kompletteras med mentala (jfr pil 0 i figur 15). 

När det gäller fallen 1 och 3 innebär ett missriktat agerande att 
deras strävan efter att ta sjukrollen förstärks och förenklas. I stället 
för att som Parsons' (a.a.) föreslår satsa på någon form av special
terapi för denna grupp tenderar den till att inte hinnas med. Vare 
sig "hypokondrikern" eller "bluffmakaren" ges tillfälle till åter
anpassning till samhällets värdestruktur. Ett relevant agerande 
däremot skulle innebära att fallen 1 och 3 återförs till verkligheten 
och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande. Samtidigt kan sam
hällets insatser koncentreras på fallen 6 och 8 och där utgöras av 
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relevanta sjukskrivningsperioder och relevant rehabilitering där 
detta är möjligt. 

När samhället förändrar sina direktiv till professionella aktörer om 
hur de förväntas handlägga sjukskrivningar är som framgått risken 
uppenbar att förändringarna blir missriktade om avvikande 
beteende från en grupp sjukskrivna tas som norm för hela kollekti
vet. I Mertons (a.a.) språkdräkt skulle ett hårdare agerande från de 
professionella aktörernas sida i syfte att sänka sjuktalet få avsedd 
effekt endast för vissa sjukskrivna. Dessa avsedda effekter benämner 
han manifesta och han menar att risken är uppenbar att endast dessa 
effekter uppmärksammas. De icke avsedda effekterna observeras 
däremot inte och han benämner dessa latenta. Det handlar då om 
de effekter som i figuren kallas konsekvenser av missriktat agerande 
från de professionella aktörernas sida. Att avtäcka dessa latenta 
funktioner är naturligtvis mycket betydelsefullt vid försök med nya 
handlingsstrategier. 

Varje möte där oklarhet och negativa konsekvenser genereras utgör 
med andra ord en latent funktion av dess avsikt. Varje professionell 
aktör vill givetvis hjälpa och stödja och en utvidgad samordning av 
insatserna har samma syfte. Inte desto mindre får samspelet med 
klienten alltför ofta motsatt effekt. För Merton (a.a.) finns en viktig 
pusselbit i detta mönster att söka i de normsystem som föreskriver 
kulturella mål och institutionaliserade medel och som medlem
marna i en given kultur har att förhålla sig till. Ett avgörande medel 
för att nå föreskrivna mål269 är lönearbete och en rimlig utgångs
punkt för mötet mellan försäkringskassans handläggare, sjukskri
vande läkare och den sjukskrivne är att det är detta medel som i 
görligaste mån åter ska ställas till förfogande för den långtidssjuke. 
Mötet är med andra ord en gemensam angelägenhet, åtminstone är 
detta premissen. När ändå våra data visar på kraftiga störningar i 
denna idealbild finns orsaken att söka i flera förhållanden. Ett för
hållande är givetvis matchningsproblematiken på den svenska 
arbetsmarknaden. Det har blivit allt svårare att koppla samman rätt 
jobb med rätt person och detta drabbar i all synnerhet sådana med 
funktionshinder av något slag. Ett annat förhållande är den ökade 
arbetslösheten som lockar arbetsgivare till att anta en mer restriktiv 
hållning till arbetskraften. Ett tredje förhållande som särskilt upp
märksammas rör kommunikationen mellan berörda parter. Som 
framgått upplever många långtidssjukskrivna brister i förståelse såväl 

2^9 I detta sammanhang bortses från möjligheten av arbete som ett mål i sig. 

-280-



Kapitel VI - De långtidssjukskrivna 

hos sina läkare som handläggare, en varseblivning som associerar till 
den "blinda fläck" som Morén (a.a.) diskuterar. I stället för att få 
hjälp till en rehabilitering eller omgestaltning av sitt liv upplever de 
sjukskrivna sig osedda eller kontrollerade. I stället för att få verklig 
hjälp med att mobilisera sina resurser tenderar mötet med de 
professionella aktörerna att öka deras sårbarhet och sänka deras 
självtillit. Det gemensamma projektet får för många av de 
sjukskrivna negativa konsekvenser just på grund av den asymmetri 
som upplevs så påtagligt närvarande. 

Även en utvidgad samverkan mellan professionella aktörer kan i 
detta perspektiv vara problematisk. Ibland fungerar en sådan, men 
andra gånger förstärker den bara asymmetrin. Fler kockar skapar 
inte alltid bättre mat och ibland upplevs snarast förstärkt förtryck 
eller tendenser till att ingen av de inblandade vill ta något avgö
rande ansvar i rehabiliteringsprocessen. I stället för gemensamma re
sultat genereras misstänksamhet och resursförluster. 

Slutsatser - intervjustudien 

I materialet finns några tydliga exempel på rehabiliteringssituatio
ner, som kännetecknas av samverkan mellan sjukskrivna och andra 
berörda aktörer. Kontakten mellan försäkringskassans handläggare 
och sjukskrivna kan i dessa fall beskrivas i termer av dialog, ömsesi
dig påverkan, lyhördhet, ett inkännande och tillåtande förhållnings
sätt. 

• Hälso- och sjukvården: De sjukskrivna har stor tilltro till läkare 
och deras kompetens, men många upplever att deras makt är för 
stor och att de brister i empatisk förmåga. Hälften av de intervjuade 
upplever att de fått stöd av hälso- och sjukvården. Största missnöjet 
med hälso- och sjukvården är att bli skickad runt och att planerade 
åtgärder inte blir av. Vanligt att vara missnöjd med väntetider på 
behandling och på intyg 

• Arbetsgivaren: De långtidssjukskrivna känner ofta en sådan lojali
tet gentemot arbetsgivaren att de inte anser det rimligt att ställa 
krav på förändring eller anpassning av arbetsplats eller arbets
uppgifter. Inte sällan kan utläsas en kritik mot arbetsgivaren, att 
denne inte gjort allt vad som borde kunnat göras för att möjliggöra 
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återgång i arbete. Deras passivitet verkar dock accepteras av den 
sjukskrivne, men också av handläggaren på försäkringskassan. 
Flertalet är besvikna på arbetsgivarens bristande stöd, kontakt och 
intresse för rehabilitering. De flesta arbetsgivare har inte hållit 
kontakt med den sjuke som denne velat. Var femte upplever sig få 
stöd av arbetsgivaren med rehabilitering. Var tredje intervjuad har 
blivit uppmanad att sjukskriva sig eller söka förtidspension/sjuk-
bidrag och arbetsgivaren har i flera fall hotat med uppsägning om 
den långtidssjukskrivne inte "frivilligt" väljer sjukbidrag/förtids-
pension. Intervjuerna visar att arbetsgivaren särskilt rationaliserar 
bort lågutbildade med viss ohälsa 

• Försäkringskassan: Mest positivt upplevs det att försäkringskassans 
personal är vänliga att prata med och anstränger sig för den 
försäkrades räkning. Ett av de tydligaste resultaten är att två 
tredjedelar av de intervjuade upplever att de får för litet stöd i sin 
rehabilitering av försäkringskassan. Sjukskrivna och handläggare på 
försäkringskassan verkar ha svårt att ställa krav på andra aktörer, 
framför allt på arbetsgivare, men också på läkare och ar
betsförmedlare. Den sjuke känner sig "kontrollerad" av försäk
ringskassan, som upplevs passiv och med personal är för osynlig och 
tar för lite kontakt. De sjukskrivna känner sig ibland överkörda, 
missförstådda och misstrodda i mötet med handläggaren på 
försäkringskassan. 

• Den försäkrade: Vanligt att känna maktlöshet och hopplöshet 
över sin situation. De sjukskrivna tenderar att omedvetet överlåta 
till andra att se och tillgodose deras behov. De saknar kunskaper 
eller information om sina rättigheter och skyldigheter. De flesta 
långtidssj ukskrivna upplevde stark delaktighet i sitt arbete. Männen 
betonar oftast att arbetet är intressant, kvinnorna att de är behövda 
i arbetet. Arbetsträning och egna viljan upplevs vara viktigast för att 
lyckas med rehabilitering. Mot bilden av maktlösa sjukskrivna 
framträder sjukskrivna som trots andra aktörers passivitet och 
ointresse tar egna initiativ och tar reda på sina rättigheter och ställer 
krav. Samverkan mellan rehabiliteringsaktörerna verkar vara något 
nästan okänt för de intervjuade försäkrade. 
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Sammanfattning 

Denna avhandling har haft en kvalitativ inriktning men med kvan
titativa inslag. Fokus har legat på de långtidssjukskrivna och deras 
situation. Syftet har också varit att spegla perspektiven från andra 
aktörer. Vilken roll spelar de och i vad mån samverkar de med 
varandra? Jag har valt att intervjua de långtidssjukskrivna, de sjuk
skrivande läkarna, arbetsgivare, och försäkringskassans handläggare. 
Enkäter har använts för långtidssjukskrivna och ledamöter och 
tjänstemän vid socialförsäkringsnämnderna. Studiepopulationen har 
tagits från Västerbottens län förutom i den sistnämnda under
sökningen som även omfattat Norrbottens och Skaraborgs län. 

En kvalitativ ansats är lämplig när det gäller att upptäcka skeenden 
och mönster som inte lätt låter sig fångas t ex i enkäter. Ämnet är 
dessutom tämligen outforskat vilket är ytterligare ett motiv för att 
välja en undersökningsmetod som är öppen, flexibel och ger möjlig
heter till att upptäcka nya fenomen. De teorier som använts har haft 
uppgiften att fördjupa förståelsen av den empiri som kommit fram, 
framför allt om de olika aktörernas attityder och agerande. I 
huvudsak har förhandlingsmodellen använts men utstötnings- och 
attraktionsmodellerna är också viktiga då de bland annat kan hjälpa 
till att förklara varför människor slås ut från arbetslivet. 

Det har inte känts begränsande att vara hänvisad till de intervjuades 
egna beskrivningar. Generellt har respondenterna uppfattats som 
trovärdiga. Deras beskrivningar av attityder och ageranden vittnar 
också om detta. Ett tecken som tyder på detta är att utsagorna inte 
alltid är positiva för dem själva. 

-283-



Kapitel VII - Sammanfattning 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är viktiga begrepp inom 
forskning. Kvale (1997)270 talar om dessa tre som "vetenskapens 
heliga treenighet". Reliabilitet handlar om metoders tillförlitlighet. 
Det är i princip omöjligt att replikera en kvalitativ undersökning. 
Det beror bland annat på att intervjuresultaten formas i den sociala 
interaktionen mellan intervjuare och respondent. Social interaktion 
är inte replikerbar. Resultaten kan ändå vara tillförlitliga. En 
medveten strävan har varit att så noga som möjligt redovisa vilka 
personer som medverkat, både som intervjuare och respondenter, 
urvalskriterier, tillvägagångssätt i datainsamlingen och hur analysen 
av materialet har gått till. Valet av intervjuare var medvetet. 
Avsikten var att välja försäkringskassemedarbetare vilka har en 
särskild förförståelse för de fenomen som skulle studeras. Genom 
detta var det också möjligt att utveckla flera anställdas kompetens. 
Denna höjda kompetens och ökade självförtroende kom sedan 
försäkringskassan tillgodo även efter det att studien genomförts. Det 
skulle också ge ringar på vattnet till ett ökat intresse för forsknings-
och utvecklingsfrågor och vidga kontaktnätet. Miles och Huberman 
(1994 s 278)271 menar att reliabilitet handlar om hur man besvarar 
frågan "Have things been done with reasonable care?" Jag menar att så 
är fallet med denna studie. 

Validitet har uppnåtts om jag tillsammans med mina kollegor 
lyckats studera vad som skulle undersökas. De långtidssjukskrivna 
och deras situation har stått i centrum vilket även lett till att 
intresset riktats till de långtidssjukskrivnas medaktörer. Vilka upp
levelser har de långtidssjukskrivna av sin situation, vilken roll spelar 
medaktörerna, vilka attityder har de till varandra och hur ser 
samverkan ut? Så ser frågorna ut. Validering av materialet har skett 
fortlöpande genom att resultat och tolkningar diskuterats, först 
enskilt, därefter i den aktuella forskargruppen för respektive studie. 
Referensgruppen har bestått av både erfarna forskare från Umeå 
universitet och Norrlands universitetssjukhus samt av sakkunniga 
inom området sjukförsäkring/rehabilitering från både Västerbotten 
och Riksförsäkringsverket. Dessa har fortlöpande delgetts resultat 
och lämnat synpunkter på tolkningar och fortsatt planering av 
studierna. Det innebär att även om jag presenterar resultaten så 
grundar de sig inte endast på min tolkning. 

Ar då resultaten generaliserbara, dvs gäller undersökningens resultat 
för vissa grupper i samhället, för alla långtidssjukskrivna eller arbets 

270 Kvale S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund, 1997. 
271 Miles and Huberman. Qualitatative Data Analysis. SAGE Publications. Thousands Oaks, 
1994. 
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givare eller för hela landet? De kvantitativa studierna av långtids-
sjukskrivna ger i stort sett samma resultat som liknande studier. 
Ansatsen för att nå generella resultat för dessa grupper har tagits 
genom särskilda urval, ett stratifierat urval för de långtidssjukskrivna 
och i undersökningen om S FN har alla i målgruppen i tre skilda län 
omfattats av studien. När det gäller socialförsäkringsnämnder 
(SFN) och föredragande tjänstemän finns alltför lite forskning inom 
området för att kunna avgöra vad som skulle kunna gälla mer 
generellt. 

När det gäller de kvalitativa studierna gäller resultaten för den 
grupp som undersökts vid det givna undersökningstillfället med 
rådande omvärldsförhållanden som lagar och förordningar, sam
hällsklimat och ekonomiska förhållanden. Svåra tider med kärv 
ekonomi och hög arbetslöshet kan t ex påverka möjligheterna att få 
arbete och även stöd för rehabilitering och kan leda till att 
arbetsgivare är ovilliga att satsa på personal med nedsatt arbets
förmåga. De uppnådda resultaten går att jämföra med andra studier 
för liknande grupper. Denna undersökning bör kunna bidra till att 
vara utgångspunkt för resonemang om under vilka villkor som 
långtidssjukskrivna lever, vilka attityder de har till medaktörer 
liksom medaktörernas attityder till de långtidssjukskrivna och 
varandra samt hur de upplever att samverkan fungerar dem emellan. 

Hur generaliserbara resultaten är kan delvis också avgöras av de som 
tar del av undersökningen. I olika presentationer av resultaten har 
igenkännande varit vanligt. Det kan t ex gälla direktörer från andra 
försäkringskassor som uppger att precis så här har vi det på vår 
försäkringskassa också och sådana arbetsgivare känner vi igen. 
Oppositionen mot resultaten har varit liten med ett undantag. Det 
gäller resultaten från socialförsäkringsnämnder och föredragande 
tjänstemän. Till den studien har det från tjänstemannahåll (ingen 
allmän hållning) förts fram funderingar om resultaten kan stämma, 
dvs hur det kommer sig att de förtroendevaldas resultat har legat 
närmare de faktiska besluten än tjänstemännens? 

Det har varit positivt att de olika studierna korsbefruktat varandra. 
Således har upplevelser och resultat från en studie påverkat senare 
studiers uppläggning med teman och frågor. Det har också varit 
positivt med mycket kontakt utanför försäkringskassans väggar 
vilket berikat kunnandet hos försäkringskassan som organisation. 
Det arrangerades t ex en veckolång forskningsförberedande kurs 
inför genomförandet av denna studie i vilken ett tiotal försäkrings-
kasseanställda deltog. Valet av såväl kvalitativ som kvantitativ 
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metod upplevs även i efterhand som motiverat. Visst har de 
kvalitativa studierna tagit mycket tid men också gett mycket 
kunskap. Det som känns som största besvikelsen är den enkät till 
läkare som vi genomförde men uteslutit i denna presentation då 
svarsfrekvensen bara blev 51 procent. 

I förhandlingarna om sjukskrivning och rehabilitering framstår det 
tydligt att två aktörer är starkare än de andra, nämligen arbets
givarna och läkarna. Arbetsgivarna har stora rättigheter, de kan 
bestämma över sin arbetskraft i alla stadier från rekrytering till 
eventuell rehabilitering och uppsägning av. Läkarna å sin sida har 
en särställning som förhandlare genom att de har monopol på att 
sjukskriva och därmed på bedömning av sjukdom och arbets
förmåga. Över huvud taget har läkarkåren som profession med 
vetenskap och beprövad erfarenhet som grund en makt som är svår 
att ifrågasätta av någon annan aktör. Läkarna har dock ett visst 
handikapp genom sina bristande kunskaper om arbetsmarknadens 
krav och lagstiftningen inom socialförsäkringsområdet. Försäkrings
kassan är en viktig aktör som beslutar om rätten till ersättning för 
sjukdom och arbetsoförmåga. Det är också försäkringskassan som 
genomför utredning inför prövning av förtidspension/sjukbidrag 
och tjänstgör som föredragande i SFN i dessa ärenden. I praktiken 
har försäkringskassans handläggare svårt att hävda sig gentemot 
läkarkåren i medicinska frågor genom sitt underläge i medicinsk 
sakkunskap. Det är heller inte lätt att stå emot arbetsgivare när de 
t ex ger besked om att deras resurser för omplacering är uttömda. 
De långtidssjukskrivna har stora möjligheter att påverka sin 
situation genom att ge förslag och ta initiativ. I realiteten är det 
oftast svårt då de i många fall har bristande självförtroende. Det 
beror dels på deras sjukdom som medverkar till att de har svårt att 
säkert bedöma vilken arbetsförmåga de har men också på att de ofta 
har kort utbildning och liten vana vid att ställa krav och påverka sin 
arbetssituation. Bland manliga okvalificerade arbetare272 har det 
skett en ökning från drygt 40 procent 1989 till nära 55 procent 
1997 när det gäller möjligheten att inte kunna påverka sin 
arbetstakt. 

I de diskuterande avsnitt som avslutade fyra av de resul-
tatredovisande kapitlen ovan har tonvikten legat på att söka för
ståelse för den kluvenhet eller ambivalens som utmärker de olika 
aktörernas handlingssituation. De långtidssjukskrivnas val, vilket väl 
också får ses som det viktigaste, är valet mellan att följa arbetslinjen 

272 Arbetsmiljöstatistiken. Inflytande över sitt arbete 1989/97. 
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ut ur sjukrollen genom att aktivt ta del i sin rehabilitering eller att 
acceptera sjukrollen och i förlängningen en förtida pension. Det här 
valet har sin motsvarighet i arbetsgivarnas attityd till de långtids-
sjukskrivna och deras möjlighet till rehabilitering. Här återfinns, 
som framgått, utomordentligt passiva arbetsgivartyper som flyr sitt 
ansvar med motivet att inget ändå finns att göra, men också arbets
givartyper som präglas av en lyckad kombination av aktivitet och 
flexibilitet. 

Denna flexibilitet och förmåga till aktivt deltagande i en om
gestaltning av de långtidssjukskrivnas situation kännetecknar också 
en idealtyp av läkare. Dessa har beskrivits som lagspelare med för
måga till äkta socialt samspel samtidigt med förmåga till omgestalt
ning och mobilisering. Här handlar det om den svåra uppgiften att 
kombinera professionalitet med empati och inspirerad av Giddens 
(a.a.) kallas denna idealtyp för "läkaren som bekant främling". Den 
här typen av läkare förmår kombinera kravet på att frigöra resurser 
och mobilisera med kravet att kunna ge stöd och lyssna av patie
ntens åsikter och vilja. 

Försäkringskassans handläggare har, som framgått, förmedlat 
känslor av ambivalens. De har t ex förmedlat kluvenhet inför kraven 
att samtidigt kontrollera och vara ombud för de försäkrade. Många 
av de krav som ställs på dem är konflikterande i den meningen att 
de hör hemma i diametralt motsatta diskursiva sammanhang. 
Medan honnörsord som förebygga och samverka har sin hemvist i 
välfärdssamhällets diskurs hör kraven på frihet, individuellt ansvar 
och även flexibilitet snarare hemma i en liberal tankefigur. Att kom
binera detta är inte lätt men upplevs ändå nödvändigt. 

Som en röd tråd i denna avhandling har funnits de ökade kraven på 
samverkan. De aktörer som här presenterats i samspel med de 
långtidssjukskrivna själva bör ingå i ett gemensamt projekt i syfte att 
följa arbetslinjen och effektivisera det förebyggande arbetsmiljö
arbetet och rehabiliteringsprocessen. Även om aktörerna befinner 
sig i olika samhällssektorer förväntas de fungera som partner, härom 
finns mycket lite av delade meningar i mitt material. Jag har 
emellertid också med stöd i Parsons (a.a.) klassiska teori om sjuk
rollen varnat för brist på matchning i samspelet mellan de olika 
aktörerna. Mest påtagligt här är den risk som det innebär att lägga 
ökat ansvar och ökade krav på sådana långtidssjukskrivna som 
kanske redan idag utifrån sina förutsättningar i alltför hög grad 
anstränger sig för att komma tillbaka i arbete. 
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Alla intervjuade långtidssjukskrivna hade en sjukskrivnings tid på 
minst ett halvår. Intervjuerna visade att de långtidssjukskrivna oftast 
var positivt inställda till en återgång i arbete. Man såg sjukrollen 
som en tillfällig asyl. Samtidigt förmedlades känslor av att man 
tenderar att passiviseras i sjukrollen och att det finns en tidsmässig 
gräns där sjukrollen börjar betraktas som naturlig och förtida 
pension som något eftersträvansvärt. Attityder som kom fram vid 
intervjuerna av de långtidssjukskrivna var: 

• Att de upplever sig maktlösa gentemot aktörerna och ser sin 
situation som hopplös, 
• tenderar att omedvetet överlåta till andra att se och tillgodose 
deras behov, 
• att de uppger sig sakna kunskaper och information om sina 
rättigheter och skyldigheter, 
• de har stor tilltro till läkare men upplever att läkarna har för stor 
makt, 
• att de upplever sig få svagt stöd från arbetsgivaren men av 
lojalitetsskäl undviker att ställa några större krav, 
• att försäkringskassans personal anses vara för osynlig och passiv. 

När det gäller de långtidssjukskrivna har jag inte konstruerat några 
ideal typer utan analysen grundar sig på deras inställning till sjuk
rollen; som något temporärt och negativt eller som något efter-
strävandsvärt. 

I enkäten till de långtidssjukskrivna med en sjukskrivningstid på 
minst två månader gjordes fann jag att de bästa rehabiliterings
resultaten uppnås i gruppen med hög arbetsgivaraktivitet och ett 
gott rehabiliteringsklimat. Arbetsgivaraktiviteten tycks vara viktigare 
för att de sjukskrivna skall återgå till arbetet än faktorn rehabili
teringsklimat. En positiv attityd till försäkringskassan och läkarna 
visar framför allt de äldre och de som upplever att de inte kan 
påverka sin situation som sjukskriven. Yngre och män har en 
positivare attityd till att arbetsgivaren tar tidig kontakt vid sjukdom. 
Resultaten visar att arbetarna är överrepresenterade i undersök
ningsgruppen. Arbetsgivarna anpassar oftare arbetet när män blir 
sjuka än för kvinnor. Trots det är kvinnorna oftare överens med 
arbetsgivarna. Andelen långtidssjukskrivna ökar med åldern. Det är 
ett starkt samband för att yngre i högre grad än äldre återgår i 
arbetet efter sjukskrivning. Personer med längre utbildning återgår i 
arbetet efter sjukskrivning. I högre utsträckning än de som har 
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kortare utbildning. Mer än en femtedel av respondenterna i studien 
var arbetslösa sjukskrivna. 

Försäkringskassans handläggare känner sig kluvna inför motstridiga 
krav, att både kontrollera att riktiga ersättningar förmedlas och att 
vara ombud för de försäkrade. Attityder som kom fram vid 
intervjuerna var: 

• att mötet med de försäkrade upplevs ofta som jobbigt bland 
handläggarna. Man försöker konstruera goda möten men känner sig 
ofta osäkra på hur detta skall gå till i praktiken. 
• att många av intervjupersonerna förmedlar känslor av att inte 
räcka till. De förmedlar också känslor av ensamhet och upplever sig 
sakna feed-back från både chefer och kollegor. 
• att man saknar utvärderingsinstrument som redovisar framgångar 
och tillkortakommanden, såväl kvantitativt som kvalitativt. 
• att attityden till medaktörerna i rehabiliteringsarbetet tenderar att 
vara defensiv. Tjänstemännen upplever osäkerhet i sina relationer 
såväl till de sjukskrivande läkarna som till arbetsgivarna. Till stor del 
tycks denna hållning hänga ihop med upplevda statusskillnader och 
oklarhet i fråga om befogenheter. Det leder också till att yrkesrollen 
framstår som oklar. 

Analysen har identifierat fyra idealtyper av rehabiliterare; 
Passageraren undviker att ställa krav på de försäkrade, han väntar på 
andras agerande medan Kontrollören är i så stort behov av kontroll 
att han riskerar att missa rehabiliteringen. Humanisten är förstående 
men har svårt att ställa krav och ifrågasätta medan Lotsen lyssnar 
och skapar förtroendefull relation med den försäkrade och är dennes 
ombud gentemot andra aktörer. 

I intervjuerna med läkarna kom bland annat följande fram: 

• att distriktsläkare betonar samverkan med andra rehabiliterings
aktörer mer än lasarettsläkare och också tar tydligare ställning för 
patienten. 
• att distriktsläkarna engagerar sig mer i rehabiliteringsfrågor än 
andra läkare. 
• att patienten har stort inflytande vid ställningstagande till 
sjukskrivning. 
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• att arbetssituationen präglas av ökade krav, minskad egenkontroll 
och mindre tid för patienter. Arbetet med sjukskrivning och rehabi
litering upplevs svårt på grund av bristande kunskaper om 
yrkeslivets fysiska och psykiska krav tillsammans med bristande 
kännedom om lagarna inom socialförsäkringen. 

De idealtyper som konstruerats är Främlingar som tenderar att 
reducera patienten till problem som kan diagnosticeras och 
behandlas med olika provtagningar. Patienten känner sig osedd, 
"överlämnar sig" till den tidspressade läkaren och riskerar att bli 
besviken och misstro såväl läkaren som sjukvårdssystemet. Den 
Bekante: är överdrivet stödjande och bekräftande i sitt förhållnings
sätt vilket leder till att patienten får en övertro på läkarens kompe
tens. Den Bekante får patienten att leva upp till läkarens förvänt
ningar hellre än att mobilisera patientens egna resurser. Läkaren 
känner sig duktig och patienten förstådd. Den Bekante främlingen 
matchar patientens behov genom ett bemötande som bygger upp 
förtroendet för och tilliten till sjukvårdssystemet och den enskilde 
läkaren. Den sjukskrivne känner sig förstådd och betydelsefull och 
läkaren nöjd att kunna sätta sig in patientens situation och möta 
den som en hel och unik person. 

Arbetsgivarna uppvisar stor variation vad gäller attityder till 
rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. Färre än hälften av dem 
fungerar väl i rehabiliterings- och förebyggande arbete. Dessa ser 
försäkringskassehandläggarna som konsulter och arbetsmiljölagen 
som ett värdefullt hjälpmedel för att förbättra arbetsmiljön. De 
mindre välfungerande arbetsgivarna flyr sitt ansvar och brister i 
samverkan med andra aktörer. De välfungerande arbetsgivarna ser 
arbetstagarna som en resurs att vårda medan andra arbetsgivare 
betonar de anställdas eget ansvar för arbetsmiljö och hälsa. 

I analysen framträder fem idealtyper; Låt-gå\~arbetsgivaren som 
karakteriseras av passivitet som härrör ur ointresse och okunskap 
och som leder till övergivenhet och kommunikationsproblem. 
Mekanot:-arbetsgivaren, å sin sida, visar upp ett traditionellt hierar
kiskt förhållningssätt som leder till passivitet och en tendens att 
lägga ansvaret utanför arbetsgivaren. Idealtypen "Mission Impossible" 
kännetecknas av ett revir- och skråtänkande i kombination med 
ekonomiska nedskärningar vilket leder till ökad arbetsbelastning 
och svårigheter att behålla personal. Goda Modern: präglas av ett 
demokratiskt synsätt och omsorg om de anställda. Dessa arbets
givare står nu inför besparingar som medför tryck på samhället att 
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hjälpa till. De Rationella: arbetsgivarna har en flexibilitet som 
genomsyrar organisationen och svarar mot såväl dennas som de 
anställdas behov av utveckling och anpassning till omvärldens krav. 

I tre län undersöktes hur socialförsäkringsnämnder, förtroendevalda 
ledamöter och föredragande tjänstemän, beslutade i förtidspensions
ärenden. Det noterades inga signifikanta skillnader mellan länen. 
Ledamöternas förslag låg närmare de faktiska besluten än tjänste
männens. 

I de olika delstudierna har jag funnit olika ideal typer för de olika 
aktörerna, fem för arbetsgivarna, fyra hos försäkringskassan, tre 
bland läkarna (egentligen sex beroende på om mötet präglas av tillit 
eller misstro) medan de långtidssjukskrivna kategoriserades efter sin 
inställning till sjukrollen, som de antingen eftersträvade eller såg 
som negativ. Det innebär således över hundratalet kombinations
möjligheter i mötet mellan de olika aktörerna. Så här kan några av 
dessa möten gestalta sig: 

En försäkrad som är negativ till sjukrollen och har en sjukdom med 
god prognos arbetar hos en Rationell arbetsgivare som värnar om 
sina anställda och gärna väntar på att den sjuke ska komma tillbaka 
efter rehabilitering. Den sjuke har tillit till sin läkare, en "bekant 
främling" och deras möte är personligt och den sjuke litar på 
läkaren som framstår som expert. Försäkringskassehandläggaren är 
lots och verkar som en katalysator och har förmågan att "lyfta" den 
sjuke genom att hjälpa denne att (in)se och använda sina resurser. I 
dessa möten finns goda möjligheter till en lyckad rehabilitering med 
återgång i arbetet. 

I ett annat möte deltar en person vars sjukdom är av samma art och 
grad som i förra exemplet och med goda möjligheter att åter bli 
frisk. Skillnaden är att den sjuke här eftersträvar sjukrollen. Vi 
tänker oss att han arbetar hos en Mekano-arbetsgivare som är passiv 
och litar på att andra aktörer, helst "samhället" (=försäkringskassan) 
ska ta på sig ansvaret och ser arbetsgivaransvaret för stort. Läkaren 
är "främling" och den sjuke känner sig som ett objekt och upplever 
sig misstrodd och osedd - ja han kan kanske också uppleva att 
läkaren har ett obegripligt språk och är svår att få kontakt med. 
Maktasymmetrin är total. Försäkringskassetjänstemannen är 
"Passagerare" och är osäker på sin roll och ställer inte upp som 
ombud för den försäkrade: Liksom arbetsgivaren väntar tjänste
mannen på att andra ska ta initiativ. Förutsättningarna till framgång 
med rehabilitering är här små, närmast minimala. Ingen tar sig an 
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den ensamme sjuke vars i grunden svaga självförtroende helt 
försvinner. 

Men i förhandlingar kan mycket hända och alla deltagande aktörer 
är viktiga. Vi kan tänka oss en sjuk som har uppfattningen att hel 
förtidspension är den enda realistiska lösningen. Han har en arbets
givare som tillhör idealtypen Låt-gå och som inte har några tankar 
på att behålla den anställde som ju inte heller visat sig vara så intres
serad av fortsatt arbete vid företaget. Läkaren är en bekant som 
bjuder till och försöker nå kontakt men den sjuke misstror och 
deras möte upplevs inte positivt. Men då kommer lotsen från för
säkringskassan in på arenan och denne ställer (berättigade) krav på 
de andra aktörerna. Tjänstemannen känner väl till arbetsplatsen och 
dess möjligheter och han lyckas med fackets hjälp förmå den sjuke 
att prova ett annat arbete på den "gamla" arbetsplatsen. Lotsen har 
också förmått den sjuke att få en viss tilltro till framtiden - i a lla fall 
att göra ett försök. 

I förhandlingar kan det således räcka med att en aktör engagerar sig 
och lyckas få med sig de andra som i första läget inte hade tänkt 
agera alls. Även om arbetsgivarna har en stark position och läkarnas 
makt inom det medicinska fältet är överväldigande är inte utgången 
given. En motiverad försäkrad kan åstadkomma oväntade resultat -
hur många de svårt sjuka men "inbillningsfriska" är känner vi 
förstås inte till. 

Det kan också vara så att det sker samverkan men att resultatet ändå 
blir dåligt. De olika aktörerna värnar om sina revir och håller på 
sina regler och målsättningar och något verkligt givande och 
tagande blir aldrig av. Den försäkrade blir bara förvirrad av alla 
aktörer som utövar sin makt och som använder sig av sitt tolknings
företräde "i lagens namn". 

Sammantaget visar studien att bland de långtidssjukskrivna har 
personer med kort utbildning och inom arbetaryrken svårast att 
lyckas återgå i arbetet. Upplevd maktlöshet och bristande stöd från 
framför allt försäkringskassa och arbetsgivare är hinder i rehabili
teringsprocessen. 

Handläggarna vid försäkringskassan upplever sin roll oklar och har 
svårt att vara de försäkrades ombud i relationer med läkare och 
arbetsgivare. Osäkerhet om hur ett gott möte ska konstrueras 
innebär att mötet med de försäkrade upplevs jobbigt. 
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Läkarna känner sig ensamma med liten egenkontroll till följd av 
tidspress och ökade krav. De beskriver patientens stora inflytande. 
Läkarna upplever det svårt att hantera sjukskrivning och rehabili
tering till följd av att de har bristande kunskaper om yrkeslivets krav 
och lagar inom socialförsäkringen. 

Bland arbetsgivarna är intresset för rehabilitering och förebyggande 
arbete inte uttalat hos de stora flertalet. Passivitet och en tendens att 
fly problemen minskar möjligheterna att nå goda rehabiliterings
resultat. De välfungerande arbetsgivarna karakteriseras av flexibilitet 
och engagemang för de anställdas utveckling. 

Studien om socialförsäkringsnämnder visade på god överens
stämmelse i beslut mellan tre undersökta län men med vissa skil
lnader mellan förtroendevalda och de föredragande tjänstemännen. 

Alla grupper har sina dilemman. De långtidssjukskrivna riskerar att 
passiviseras och bli kvar i sjukrollen och därmed sannolikt lämna 
arbetslivet med förtidspension. Försäkringskassan har bekymmer att 
som samordnare få alla goda krafter att samverka. Detta beror till 
viss del på upplevda statusskillnader som gör det svårt att hävda sig 
mot läkarna och arbetsgivarna. Läkarna har svårt att både vara 
empatiska och professionella samtidigt. Arbetsgivarna saknar som 
grupp den flexibilitet och den stora aktivitet för rehabilitering som 
behövs för att hävda arbetslinjen. Socialförsäkringsnämnderna har 
visat sig ha en god samsyn gruppvis, ledamöter för sig och tjänste
män för sig, men mellan dessa finns skillnader. 

Att råda bot på alla missförhållanden inom fältet sjukskrivning och 
rehabilitering låter sig inte lätt göras. Samhällets ansträngningar för 
att åstadkomma förändringar inom området har lett till flera utred
ningar som genomförts under senaste året. Men visst kan alla 
aktörer bidra positivt och allt innebär inte kostnader. Hur viktig 
människosynen är har kommit fram i många intervjuer i denna 
undersökning. Kanske framgick det mest påtagligt hos arbetsgivarna 
där människosynen var den stora skillnaden mellan välfungerande 
och mindre välfungerande arbetsgivare. För arbetsgivare med en 
humanistisk människosyn, som genomsyrade organisationen, var 
det självklart att se rehabilitering som en process. Å andra sidan, de 
arbetsgivare som inte hade en sådan människosyn var benägna att 
fly sitt ansvar och i stället betona de anställdas eget ansvar och 
skyldigheter. För att åstadkomma förbättringar bör arbetsgivarens 
möjligheter till stöd i rehabiliteringsprocessen stimuleras. Om fler 
arbetsgivare omfattade en humanistisk människosyn skulle drama
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tiska förbättringar ske och leda till färre sjukskrivningar och minskat 
behov av rehabilitering. Det skulle räcka långt om arbetsgivare 
följde arbetsmiljölagens portalparagraf (§1) där det stadgas att 
arbetsmiljön inte ska utsätta arbetstagare för ohälsa eller olycksfall 
och att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till 
arbetets natur. Om arbetsgivarna fick ökad kunskap i rehabili
teringsekonomi skulle det sannolikt vara lättare att både motivera 
till att följa lagar och intentioner inom området och göra insatser 
som leder till arbetsmiljöförbättringar. 

Det har flera gånger tidigare nämnts om försäkringskassans svårig
heter att få samverkan mellan aktörerna i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen att fungera optimalt. Försäkringskassan har 
möjlighet att spela en ännu större roll i rehabiliteringsarbetet än 
idag givet vissa förutsättningar. Där finns goda kunskaper om hur 
sjukfrånvaron hos olika arbetsgivare ser ut och hur rehabilitering 
sköts. Dessa kunskaper kan bättre än idag användas för att på ett 
medvetet sätt strukturera arbetet och hjälpa till att prioritera vilka 
insatser som bör sättas in hos de olika arbetsgivarna. Försäkrings
kassan kan också i ännu högre grad än idag informera och utbilda 
arbetsgivare i sjukskrivnings- och framför allt rehabiliteringsfrågor. 
På samma sätt kan försäkringskassan genom att kontinuerligt träffa 
läkare vid vårdcentralen lära ut om lagar och praxis inom social
försäkringen. En medveten satsning på att låta förebyggande arbete 
precis som rehabilitering skötas av speciella handläggare kan också 
höja kvaliteten på det egna arbetet inom försäkringskassan. En ökad 
professionalisering av försäkringskassans personal skulle förbättra 
kommunikationen med de försäkrade och underlätta möjligheterna 
till framgångsrika förhandlingar med läkare och arbetsgivare om 
försäkringskassan fick tillstånd att registrera diagnoser för de 
sjukskrivna skulle det avsevärt öka möjligheterna att planera och 
prioritera arbetet och finna riskarbetsplatser. 

Ungefär en tredjedel av de långtidssjukskrivna respondenterna i 
enkätstudien upplevde att läkarna var oengagerade eller hade för 
mycket makt. Liknande resultat kom fram i intervjustudien. Många 
patienter upplever att de inte har något inflytande över vården.273 

Bilden av patient-läkarrelationen, där läkaren fattar beslut (utan 
aktiv medverkan och synpunkter från patienten) är inte längre 
aktuell. Maktasymmetrin mellan framför allt läkare och patient 
framträder även mellan läkare och andra aktörer och är ett 
rehabiliteringshinder för att få största möjliga effekt av samverkan. 

273 Patienten har rätt. Betänkande av kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och 
organisation, HSU2000. SOU 1997:154, s 22. 

-294-



Kapitel VII - Sammanfattning 

Kanske är det nödvändigt att läkarna bjuder in till ett mer jämspelt 
samtal med övriga aktörer samtidigt som dessa behöver ökad 
kompetens för att meningsutbudet ska bli konstruktivt. Det är 
också nödvändigt att läkarna får ökade kunskaper om de olika 
specifika krav som arbetslivet ställer. Läkarna behöver också bättre 
kunskaper i försäkringsmedicin - det behövs på alla nivåer under 
och efter läkarutbildningen. 

De långtidssjukskrivna känner sig i många fall hjälplösa och 
vanmäktiga. Deras bakgrund och erfarenheter, ofta i arbeten med 
litet inflytande och med små möjligheter till initiativ, är heller inga 
goda förutsättningar för att ställa stora krav på aktörerna. De 
försäkrades medverkan är nödvändig för att nå ett gott resultat och 
behålla så många som möjligt i förvärvsarbete fram till ålders
pensionering. Medvetna, kunniga och välinformerade kunder/-
patienter/försäkrade är en tillgång i allt arbete som rör sjukskriv
ning/rehabilitering. Det möjliggör förbättrad kvalitet och gör valet 
av åtgärder bättre och mer relevant. Sedan är det ett värde i sig med 
ett stärkt brukarflytande. I intervjuerna med arbetsgivarna pekades 
på svårigheterna med äldre lojala medarbetare som genom att 
undvika att ställa krav och ge tidiga signaler medverkade till att 
förbättringar i arbetsmiljön försenades. Det är viktigt att 
människors möjligheter till inflytande ökar i arbetslivet över huvud 
taget- - ökat beslutsutrymme har t ex visat på bättre prognos för 
återgång i arbete efter sjukskrivning (Ekberg, 1996).274  

Empowerment275 ligger i tiden. Det har också visat sig 
framgångsrikt att gruppvis samla sjukskrivna och arbetslösa 
sjukskrivna för samtal, information och utbildning. 

Socialförsäkringsnämnderna, och speciellt då lekmännens plats i 
den,276 har tidigare ifrågasatts som institution (Hetzler, 1984). Den 
studie som här redovisas tyder på att lekmännen har goda kun
skaper och att de har en viktig uppgift i beslutsfattandet och att 
sprida kunskapen om socialförsäkringen. 

Behovet av ytterligare forskning inom området sjukskrivning/-
rehabilitering är stort. Det kan ske både i stort som smått. Ett 
återinförande av Folk- och Bostadsräkningen (FoB) vart 5:e år som 
förr (senaste FoB genomfördes 1990) skulle ha stor betydelse såväl 

274 Ekberg K. m fl, a . a. 
275 Empowerment innebär att individen uppmuntras att ta initiativ och bli motiverad och 
kunna påverka sin situation. Ämnet är berört något i tidigare forskning om långtidssjukskrivna 
i denna studie. 
276 Hetzler A. 1984, a. a. 
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nationellt som regionalt/lokalt: Det är för närvarande mycket svårt 
att följa upp yrkeslivets faror när man inte vet hur många som 
arbetar inom de olika yrkena. Det finns också behov av 
longitudinella studier där olika grupper följs över lång tid för att få 
djupare kunskap om olika skeenden. Behovet av utvärdering av 
rehabiliteringsmetoder och effekter av olika rehabiliteringsinsatser är 
likaledes stort. Vilken roll har välfärds - och trygghetssystemen för 
den sociala stratifiering av hälsa och ohälsa som tycks föreligga i 
livets alla skeden? Trots att dessa, ur ett internationellt perspektiv, 
kan te sig relativt blygsamma, varför har dessa system inte lyckats 
motverka tendensen till ökade klyftor? Fältet är stort och behoven 
överväldigande - det är över huvud taget viktigt att bibehålla och 
utvidga pågående forskningsinsatser i brett perspektiv - från 
forskarnätverk, till vidgat utbyte mellan forskare och praktiker till 
mer övergripande forskning om mekanismerna bakom 
sjukskrivning och rehabilitering på individuell och strukturell nivå 
samt tvärvetenskaplig och tillämpad forskning om interventioners 
process och resultat. 
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Summary 

This thesis originated in a project that started as a result of the high 
sickness and ill health figures characterising the situation in the 
county of Västerbotten during the 1980s. The study focuses on per
sons on long-term sick leave and their situation. I try to describe 
and analyse it from their own subjective understanding, but also 
from the perspectives which are conveyed by four relevant actors: 
the doctors who sick-listed these persons; their employers; social in
surance officials; and members of the board of social insurance and 
persons reporting on the cases in the three counties of Västerbotten, 
Norrbotten and Skaraborg. With the exception of the members of 
the board of social insurance, these actors often have direct contact 
with the persons who are on long-term sick leave. 

The aim of the thesis is: 

• To describe and analyse the situation of those who are on long-
term sick leave from their own understanding of it. 

• To describe and analyse the various actors' picture of the role 
they play regarding measures which are of importance for those 
who are on long-term sick leave. 

• To describe and analyse the different parties' picture of each 
other and of the co-operation which takes place around those who 
are on long-term sick leave. 

The work has been mainly of an inquiring and open character, but 
at the same time emanates from a theoretical frame of reference, 
which is based on the premise that concrete actors in co-operation 
solve problems by negotiation. 

The thesis is based on six different studies. The choice of qualitative 
method in four of the studies depends on the fact that it has clearly 
been essential to capture the actors' subjective experiences, and a 
natural way of doing this is by qualitative research interviews. 
Qualitative method is also very suitable for describing processes and 
complicated connections. I have also felt it was important to start 
off with as few preconceived ideas as possible in the different 
studies, and also to formulate as open research questions as possible. 
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Quantitative methods in the form of questionnaires have been used 
in some of the studies in order to obtain more objective informa
tion, e g baseline data concerning the various actors' general atti
tudes and attitudes to each other. The different methods have cross-
fertilised each other, and results from the first studies have been 
used in the subsequent ones. In the qualitative studies, tape-re
corded interviews were carried out with those who were on long-
term sick leave, employers, medical doctors and social insurance of
ficials. In the quantitative studies, questionnaires were sent to those 
who were on long-term sick leave, doctors and members of the 
board of social insurance and social insurance officials reporting on 
the cases. 

The thesis is based on the following material: 

• Qualitative interviews with 32 social insurance office employees. 
• A postal questionnaire sent to 1500 persons who were on long-
term sick leave (on sick leave for more than 60 days). 
• Qualitative interviews with 21 employers. 
• A postal questionnaire to the board of social insurance and per
sons reporting on cases concerning early retirement (target group 
255 persons) in the counties of Västerbotten, Norrbotten and 
Skaraborg. 
• Qualitative interviews with 12 persons who were on long-term 
sick leave (i e on sick leave for more than six months). 
• Qualitative interviews with 14 doctors (district medical officers, 
company medical officers, hospital doctors and private doctors). 

When analysing the interviews, a slightly modified form of 
"Grounded Theory" has been used. One of the aims of this analysis 
has been to construct the "ideal types" which categorise the dif
ferent actors. Results from the five studies are presented in point 
form below. 

la. Persons on long-term sick leave - Postal questionnaire 

Selection: 1500 persons who had been on sick leave for at least 60 
days during 1993, i e two years before the time of the question
naire. 
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The best rehabilitation results are achieved in the group with a high 
level of activity on the part of the employer and a good climate for 
rehabilitation. However, the factor "employer activity" appears to 
be more important for returning to work after sick leave, than the 
factor "rehabilitation climate". 

The employers showed an earlier interest in sick male employees 
than in sick female employees. The employers were also keener to 
adjust the working places for men than for women. Despite those 
factors, women more often met their employers than men did, and 
they also had a more positive attitude to social insurance officials 
and doctors than men had. 

Those who are older, and those who feel that they cannot influence 
their situation when they are on sick leave, show a positive attitude 
to the social insurance office and the doctors. 

The results show that blue-collar workers are over-represented in 
the investigation group. 

The share of persons on long-term sick leave increases with age 
according to this study; this has also been shown in several other 
studies. 

A strong connection is shown between age and return to work: 
those who are younger return to work after being on sick leave to a 
higher degree than older people. 

Another result in the investigation is that those with longer educa
tion return to work after sick leave to a greater extent than those 
with shorter education. 

More than a fifth of the respondents in this study were unemployed 
persons on sick leave. 

lb. Persons on long-term sick leave - qualitative interviews 

A strategic selection of interviewees was made in order to illustrate 
typical cases of persons on long-term sick leave and to reflect the 
breadth of the problems of rehabilitation. The criteria were age, 
profession, diagnosis, outcome and a period of sick leave lasting for 
at least six months. The interviewees were selected from the three 
most common groups of diagnosis: problems with the muscles and 
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joints, cardiovascular diseases and mental illness. This resulted in six 
women and the same number of men aged between 29 and 63 
being interviewed. 

The interviews showed that those who were on long-term sick leave 
in most cases had a positive attitude to a return to work. The role of 
being ill was regarded as a temporary refuge. At'the same time, 
feelings that there was a tendency to become passive in the role of 
being ill were conveyed; it was felt that after a certain point in time 
the role of being ill starts being regarded as natural, and early 
retirement is seen as something desirable. Some of the concrete 
attitudes which came up at the interviews were as follows: 

• Feelings of powerlessness and hopelessness as regards their situa
tion are common. 
• Those on long-term sick leave tend to unconsciously leave it to 
others to see and satisfy their needs. 
• Those on long-term sick leave lack knowledge or information 
concerning their rights and obligations. 
• Most are disappointed with the employers' lack of support and 
with the fact that the employers do not do what the person on sick 
leave considers to be possible; few experience that they receive sup
port from the employer concerning rehabilitation. 
• Those on long-term sick leave have great confidence in doctors 
and their competence, but many experience that the doctors ' power 
is too great, and that they lack empathy. 
• Social insurance officials are considered to be too invisible and 
passive. 

For those who are on long-term sick leave I have not constructed 
any "ideal types"; the analysis is based on their attitude to the role 
of being ill, that is, whether they see it as something temporary and 
negative, or as something desirable. 

2. The social insurance office 

Selection: 32 persons from different organisational levels within the 
social insurance office. 

The social insurance officials convey feelings of divided loyalties in 
the face of contradictory demands, e g the demands of controlling/-
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checking and at the same time representing the client. Some of the 
concrete attitudes which came up at the interviews were as follows: 

• The officials often feel that meeting the client is difficult; they try 
to construct good meetings, but often feel uncertain about how to 
achieve this in practice. 

• Many of the interviewees convey feelings of inadequacy, as well 
as feelings of loneliness; they say that they do not get any feedback 
from either managers or colleagues. 

• Many officials say that they would like to see evaluation instru
ments, showing successes and shortcomings, in terms of both 
quantity and quality. 

• The attitude towards the co-actors in the rehabilitation work 
tends to be defensive. The officials feel uncertain in their relations 
both towards the doctors who have sick-listed the client and 
towards the employers. To a considerable extent this attitude seems 
to be connected with the differences they experience in status, and 
lack of clarity as regards authority. 

• There is a strong tendency among the staff to emphasise 
humanistic and social values before aspects of checking/controlling 
when dealing with rehabilitation cases. The increased freedom of 
action given to the individual official is all too often experienced as 
a problem. Sometimes the officials do not know how to deal with 
it, and would like to see more advice, directions and steering in 
their work. 

• The absence of a clear division of responsibility tends to lead to 
the rehabilitation cases being passed between the different actors 
involved. 

Based on the interviews, the following four "ideal types" of reha
bilitation officer have been constructed: 

The passenger: Avoids making demands on the client and waits for 
others to act. 
Controller: Emphasises control and risks missing the rehabilitation. 

The humanist: Is understanding, but has difficulty in making 
demands and questioning or challenging. 
The guide: Listens, creates a trusting relationship with the client and 
acts as his/her representative in relations with other actors. 
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3. The employers 

Selection: 21 employers in all. Sixteen in the private sector, eleven 
of which were within the manufacturing industry, and five in the 
public sector. Of these, six employers had fewer than 50 employees, 
seven employers had between 51 and 200 employees and eight 
employers had more than 200 employees. 

Considerable variety in types of employer. There were both passive 
ones, who run away from their responsibility on the grounds that 
there is nothing to be done, but also the type of employer who is 
characterised as a good combination of flexibility and activity. The 
employers have been categorised using the following five " ideal 
types": 

Laissez-faire: Passivity which derives from both lack of interest and 
lack of knowledge, and which leads to abandonment and commu
nication problems. 
Mekano: Traditional hierarchical attitude, which leads to passivity 
and a tendency to put the responsibility outside the employer's 
sphere. 
Mission Impossible: Thinking in terms of protecting one's own ter
ritory and professional fraternity combined with financial cuts, 
leads to increased work load and difficulties in keeping staff. 

The Good Mother: Characterised by a democratic approach and care 
of the employees. Now facing cuts, which results in pressure on 
society to help out. 

Rational thinking: Flexibility permeates the organisation and satis
fies both the needs of the organisation itself, and that of the 
employees, for development and adaptation to the demands of the 
surrounding world. 

4. The doctors 

Selection: 14 doctors, ten men and four women. Nine of the doc
tors worked in outpatient care, and five at hospitals. 

Flexibility, and the ability to actively participate in a transformation 
of the situation of those who are on long-term sick leave, charac
terises one "ideal type" of doctor. They can be described as team 
players with an ability for genuine social interaction. They manage 
to combine professionalism with empathy. These doctors are able to 
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combine the demand of freeing and mobilising resources with the 
demand of being able to give support and listen. The following 
"ideal types" have been constructed: 

Strangers: A tendency to reduce the patient to problems that can be 
diagnosed and treated by doing various tests. The patient, who feels 
unseen, "gives himself up" to the busy doctor, and risks being 
disappointed and losing faith in both the doctor and the health care 
system. 

Acquaintances: Exaggerated supportive and confirming attitude on 
the part of the doctor, which results in the patient becoming over
confident in the doctor's competence. Makes the patient live up to 
the expectations of the doctor instead of mobilising the patient's 
own resources. The doctor feels he is doing a good job, and the 
patient feels understood. 

Acquainted stranger: The doctor matches the patient's needs by 
treating him/her in such a way as to build up trust and confidence 
in the health care system and the individual doctor. The person on 
sick leave feels understood and important, and the doctor feels a 
sense of satisfaction at being able to put him/herself into the 
patient's situation and meet him/her as a whole and unique person. 

5. Studies of work in the social insurance boards 

The questionnaire was sent to 255 persons altogether: 111 members 
of the social insurance boards and 144 officials reporting on the 
cases in the counties of Västerbotten, Norrbotten and Skaraborg. 

The result shows that both the groups, the officials reporting on the 
cases and the elected members of the boards, are, separately, on 
approximately the same level regarding proposals for decisions in 
the cases. However, in their judgements the elected representatives 
are somewhat closer to the actual decisions. 

There were no significant differences between women's and men's 
proposals for decisions, either as regards the members of the social 
insurance boards or the officials reporting on the cases. Nor did the 
length of time the members of the boards and the officials reporting 
on the cases had served on the social insurance boards affect their 
proposals for decision with regard to level or type of benefit (early 
retirement or temporary disability pension). 
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