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ABSTRACT 

This thesis is a case study of the Swedish Rehabilitation Reform of 1992. Vocational 
rehabilitation is described as an orga nizational activity which takes place in the interaction 
between social policy regulations and organizational execution. The analytical point of 
departure is made up of two complementary theoretical perspectives (Chapter 3): New 
institutional theory and the concept o f 'negotiated orde r'. New institutional theory can aid 
inter-organizational analysis as it a ssumes that organizations are not only influenced, but also 
permeated by insti tutional and te chnical frameworks. The 'negotiate d order' persp ective can 
provide an und erstanding of actors ' motives when they wor k together. This pe rspective also 
acknowledges that actors are able to exercise 'episodic power', and tha t this differs from 
'formal power'. The first empirical study (Chapter 4) analyses the political motives behind the 
Rehabilitation Reform of 1992. It shows that at the time of the Rehabilitation Reform 
economical and political intere sts were pushing for a tighter regulations in Swedish social 
policy. The following three empiric al studies focus on the 'organizational field' in which 
rehabilitation is practised. This field consists of the social insurance office, employment 
agencies, primary health care centres and occupational health service centres. Chapter 5 deals 
with the regulations and environmental factors influencing the various organizations and their 
representatives. It poi nts to five external forces that influence the performance of the four type 
of actors. The social insurance office is influenced by a judicial social insurance logic, the 
employment agencies by a holistic labo ur market policy logic, and th e physicians in pr imary 
health care centres and in occupational health centres by a 'holistic' medical frame of 
reference, which contrasts with tha t often found in other medical sub-specia lities. Finally , 
employers are influenced first, by a logic of profit which has a technica l and insti tutional 
dimension and second, by an institutional welfare state logic. 

Chapter six shows that the largest 'domain conflict' in the initial phase of the 
rehabilitation trajectory has to do with defining 'capacity to work'. Do main conflicts are seen 
as resulting from different institutional logics, implying different views on illness and 
capacity to work. Numerous and frequent personal interaction make it possible for physicians 
and rehabilitation officials to avoid conflict. The operative phase is associated with two major 
domain conflicts. The first is relat ed to negotia tions between the social insu rance office and 
the employers about transferring employees to other duties. Both sides avoid exercising power 
that may dama ge clients and futu re trust. Episodi c power re sources are use d to exercise the 
strategy of 'the golden middle path'. The ot her domain conflict is related to the judgement of 
work capacity . The labou r mark et officials' view of work capacit y differs from tha t of the 
officials at the social insurance office. 

Chapter seven compares coope rative reh abilitation proj ects with reg ular reha bilitation 
activity. The res ults show tha t actors in cooper ative projects break the sequential wor k order 
used in regular rehabilitation activity and thereby proje cts quickly collect comprehensive 
information about individuals. Cooperative projects can also achieve flexible solutions 
tailored to an individual clients needs. Further, cooperative projects allow time for 
unconventional initiatives, which re gular activity do not . The process of 'retur ning to work' 
poses a challenge both kinds of work organizations. Individuals who are disabled in some way 
are requ ired to meet the same labour mar ket demand s as healthy and well educated are 
expected to meet. Finally, regular rehabi litation work tends uses standardize clients while 
cooperative projects tend to treat them as individuals. 

Keywords: vocational rehabilitation, social policy, new institutionalism, negotiat ed order, 
formal power, episodic power, organizational field, institutional logics, domain conflicts, 
cooperative projects. 
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ABSTRACT 

This thesis is a case study of the Swedish Rehabilitation Reform of 1992. Vocational 
rehabilitation is described as an organizational activity which takes place in the 
interaction between social policy regulations and organizational execution. The 
analytical point of departure is made up of two complementary theoretical 
perspectives (Chapter 3): New institutional theory and the concept of 'negotiated 
order'. New institutional theory can aid inter-organizational analysis as it assumes 
that organizations are not only influenced, but also permeated by institutional and 
technical frameworks. The 'negotiated order' perspective can provide an 
understanding of actors' motives when they work together. This perspective also 
acknowledges that actors are a ble to exercise 'episodic power', and that t his differs 
from 'formal power'. The first empirical study (Chapter 4) analyses the political 
motives behind the Rehabilitation Reform of 1992. It shows that at the time of the 
Rehabilitation Reform economical and political interests were pushing for a tighter 
regulations in Swedish social policy. The following three empirical studies focus on 
the 'organizational field' in which rehabilitation is practised. This field consists of 
the social insurance office, employment agencies, primary health care centres and 
occupational health service centres. Chapter 5 deals with the regulations and 
environmental factors influencing the various organizations and their 
representatives. It points to five external forces that influence the performance of the 
four type of actors. The social insurance office is influenced by a judicial social 
insurance logic, the employment agencies by a holistic labour market policy logic, 
and the physicians in primary health care centres and in occupational health centres 
by a 'holistic' medical frame of reference, which contrasts with that often found in 
other medical sub-specialities. Finally, employers are in fluenced first, by a logic of 
profit which has a technical and institutional dimension and second, by an 
institutional welfare state logic. 

Chapter six shows that the largest 'domain conflict' in the initial phase of the 
rehabilitation trajectory has to do with defining 'capacity to work'. Domain conflicts 
are seen as resulting from different institutional logics, implying different views on 
illness and capacity to work. Numerous and frequent personal interaction make it 
possible for physicians and rehabilitation officials to avoid conflict. The operative 
phase is associated with two major domain conflicts. The first is related to 
negotiations between the social insurance office and the employers about 
transferring employees to other duties. Both sides avoid exercising power that may 
damage clients and future trust. Episodic power resources are u sed to exercise the 
strategy of 'the golden middle path'. The other domain conflict is related to the 
judgement of work capacity. The labour market officials' view of work capacity 
differs from that of the officials at the social insurance office. 

Chapter seven compares cooperative rehabilitation projects with regular 
rehabilitation activity. The results show that actors in cooperative projects break the 
sequential work order used in regular rehabilitation activity and thereby projects 
quickly collect comprehensive information about individuals. Cooperative projects 



can also achieve flexible solutions tailored to an individual clients needs. Further, 
cooperative projects allow time for unconventional initiatives, which regular activity 
do not. The process of 'returning to work' poses a challenge both kinds of work 
organizations. Individuals who are disabled in some way are req uired to meet the 
same labour market demands as healthy and well educated are expected to meet. 
Finally, regular rehabilitation work tends uses standardize clients while cooperative 
projects tend to treat them as individuals. 

Keywords: vocational rehabilitation, social policy, new institutionalism, negotiated 
order, formal power, episodic power, organizational field, institutional logics, 
domain conflicts, cooperative projects. 
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Dell 





1. Inledning 

Biståndstanken har varit ett grundläggande fundament i svensk 
välfärdspolitik sedan tidigt 1900-tal. Traditionellt har den inneburit att alla 
medborgare, i olika livsskeden, skall kunna upprätthålla en social och 
ekonomisk trygghet, oberoende av den kapitalistiska arbetsmarknadens 
funktionssätt (Esping-Andersen 1990). Under 1990-talet har svensk 
socialpolitik bibehållit en hög ambitionsnivå för att förhindra margi-
nalisering, social instabilitet och alltför ojämlika levnadsvillkor för olika 
samhällsgrupper. Arbetslöshet och ekonomiska utmaningar ökade dock 
påfrestningarna på den tidigare generösa och framgångsrika socialpolitiska 
hållningen under 1900-talets slut. I den utveckling som skett från slutet av 
1980-talet och framåt har de flesta socialpolitiska program stramat åt 
kvalifikationsvillkor och sänkt ersättningsnivåerna. Parallellt har parollen 
"arbete åt alla" betonats som välfärdspolitisk strategi. Som ett led i denna 
utveckling har arbetslivsinriktad rehabilitering blivit ett allt viktigare 
fenomen i det som har kommit att kallas den socialpolitiska arbetslinjen. 

Politiskt och samhällsekonomiskt har det sedan mitten av 1980-talet ansetts 
som nödvändigt att minska andelen bidragstagare som mer eller mindre 
permanent sorterats ut från arbetslivet via långa sjukskrivningsperioder och 
förtidspensionering. En lösning på detta s.k. exitproblem ansågs angeläget då 
utträdet från arbetslivet och in i bidragssystemet böljade kosta samhället 
stora pengar och i förlängningen ansågs öka marginaliseringen av vissa 
speciellt utsatta samhällsgrupper som äldre och lågutbildade. Forskningen 
och diskussionen rörande denna, i samhällets uppfattning negativa trend, 
delades efterhand upp i två analytiskt skilda perspektiv (se Stattin 1998; 
Höög & Stattin 1994 för utförligare diskussion). Det ena perspektivet, den 
s.k. attraktionsmodellen, förespråkades av dem som ansåg att samhället och 
dess institutioner i allt för hög grad stimulerade en reträtt från arbetslivet 
genom att ha gjort bidragssystemen mer attraktiva än arbetslivet. Vissa 
forskare och debattörer menade emellertid att det ökande antalet förtids
pensionärer och långtidssjukskrivna snarare var en effekt av arbets
marknadens utstötningsmekanismer. Detta "utstötningsperspektiv" anfördes 
ofta som en del i en mer omfattande kritik mot det kapitalistiska 
produktionssättets utsortering av svaga arbetsmarknadsgrupper (Kolberg 
1991; Halvorsen 1980). Oavsett vilka skäl som anfördes till den ökande 
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andelen bidragstagare och vilka skäl som fick mest genomslag i den politiska 
diskussionen, så var det ändå den ökande obalansen mellan bidrags
systemens utgiftssida och statens inkomstsida som fick mest genomslag i 
politisk handling. Bidrag och sociala transfereringar ansågs ha blivit alltför 
dyra i det strama ekonomiska läge som präglade 1980-talets socialpolitik 
(SOU 1988:41; Stephens 1996). Att fa fler medborgare i lönearbete, sågs 
därför som en angelägen politisk uppgift (Lindqvist 1995; Wadensjö 1986). 
Fler lönearbetare skulle ge mer skatteintäkter till staten, som i sin tur skulle 
kunna distribuera dessa medel tillbaka till grupper mest i behov av 
samhällets bistånd (Sanne 1995). Genom att samtidigt skapa incitament för 
"det goda arbetet" och en bättre arbetsmiljö skulle arbetet också förhindra 
utstötning och marginalisering av svaga samhällsmedborgare (Grape 1998). 

I denna anda introducerades 1992 års rehabiliteringsreform; ett program som 
markerade böljan på en renoverad och mer aktiv socialpolitik. På ett flertal 
punkter innehöll reformen förändringar jämfört med tidigare policy. 
Genomgående för förändringarna var en ökad betoning av en mer aktiv 
arbetslinje för funktionshindrade och långtidssjukskrivna. Arbetsgivarna och 
försäkringskassorna fick en nyckelroll i dessa förändringar. Ungefär 
samtidigt med implementeringen av rehabiliteringsreformen förändrades 
många av de förutsättningar som ursprungligen motiverat en mer aktiv 
rehabiliteringspolitik. Under 1990-talet ökade arbetslösheten och kombinerat 
med ett högt budgetunderskott och en krympande offentlig sektor blev det 
allt mer problematiskt att bedriva en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering 
för de grupper som omfattades av den förstärkta arbetslinjen. Klienter med 
en komplicerad problematik av såväl långtidssjukdom samt arbetslöshet 
(klientgrupper med s.k. multipla problem) omfattades av den förstärkta 
arbetslinjen men kunde endast i mycket begränsad mån återgå i reguljärt 
lönearbete (Grape 1998) 

Eftersom den strikta tillämpningen av den socialpolitiska arbetslinjen i 
mitten av 1990-talet inte fungerade så som det var tänkt böljade det snart 
växa fram parallella och lokalt anpassade samverkansprojekt för välfards-
arbete. Flexibla och otraditionella lösningar i utkanten av de reguljära 
myndighetemas traditionella verksamhetsområden böljade tillämpas för 
målgrupper där det sågs som svårt att tillämpa den reguljära arbetslinjen. 
Gräsrotsbyråkrater och socialpolitiska 'entreprenörer' böljade arbeta allt mer 
sektorsöverskridande för att skapa sysselsättning och bättre livsvillkor för de 
medborgare som den reguljära välfärdsverksamheten misslyckats med att 
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hjälpa tillbaka till arbetslivet (SOU 1996:85). Avhandlingen syftar till att 
försöka fånga delar av denna organisatoriskt komplicerade verklighet. 

Arbetsrehabilitering är intressant som forskningsområde av flera skäl. Ett 
skäl är att det inom ramen för socialpolitisk forskning är ett nytt och relativt 
outforskat område som hitintills har genererat förhållandevis lite kunskap. 
Den samhällsvetenskapliga kunskap som finns kan i korta drag samman
fattas som antingen centralt (från huvudmän och stat) initierad forskning 
eller utvärdering. Här fokuseras ofta på statistiskt intressanta variabler som 
kontinuerligt undersöks för att fa reda på framför allt utfallet av olika 
välfardsprogram. En annan vanlig inriktning har den samhällsvetenskapliga 
mikroorienterade forskningen. Här fokuseras ofta på mötet mellan olika 
klientgrupper och myndighetspersonal. Den typen av forskning är viktig som 
komplement till den makroorienterade forskningen men förmår genom sitt 
mikroorienterade perspektiv inte skildra problem och strategier som har att 
göra med arbetsrehabiliteringens multiorganisatoriska karaktär. Det 
perspektiv som jag eftersträvar att följa med denna avhandling är till skillnad 
från ovanstående två organisatoriskt till sin karaktär. Det innebär att jag 
främst är intresserad av arbetsrehabiliteringens organisatoriska utformning 
och konsekvenser. Ett sådant perspektiv är viktigt eftersom det tar fasta på 
att det som är möjligt, önskvärt och till och med omöjligt att göra inom 
ramen för arbetsrehabiliteringens verksamhetsområde till stor del sker inom 
organisatoriskt bestämda ramar. Med ett sådant perspektiv blir det dels 
möjligt att skapa en bild av det 'vertikala' samspelet mellan politiska 
målsättningar och arbetsrehabiliteringens operativa verksamhet, dels av de 
'horisontella' interaktionsmönster som uppstår mellan de organisationer som 
visserligen alla arbetar med arbetsrehabilitering men utifrån olika mål, 
värderingar och utgångspunkter. Detta är några av de skäl som motiverar att 
arbetsrehabilitering bör kunna skildras som ett organisatoriskt fenomen i 
skärningspunkten mellan välfärdspolitikens utformning och dess operativa 
utförande. 

Syftet är att skildra verksamhetsområdet arbetsrehabilitering genom fyra 
olika organisatoriska nivåer: på policynivån formuleras de politiska motiven 
till förändringar, i den reguljära verksamheten tillämpas verksamheten av 
olika typer av organisatoriska aktörer i enlighet med lagar och regler, på den 
reguljära nivån sker också en interaktion mellan aktörer från olika 
organisationer som kan skapa problem vilka i sin tur måste lösas genom 
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olika strategier, och slutligen kommer jag att skildra hur samverkansprojekt 
på rehabiliteringsområdet går till och fungerar. 

För att göra detta behöver jag också fyra analytiska fokus. Först är det 
nödvändigt med en skildring av den politiska nivån, dvs. överväganden och 
motiv till varför en viss policy utformas på ett visst sätt. Den första 
delstudien syftar här till att lyfta fram principer som varit dominerande i den 
socialpolitiska hållningen till arbetsrehabilitering under 1990-talet. Under 
denna period har socialförsäkringen i stora drag inneburit ett växelspel 
mellan principerna bistånd och disciplinering. Båda principer har parallellt 
alltid funnits representerade i den svenska socialpolitiska hållningen men i 
praktiken har det växlat mellan vilken av dessa som har dominerat under en 
viss period (Lindqvist & Marklund 1995). De allt stramare villkor som 
präglat socialpolitikens villkor från 1980-talets slut och framåt har gjort det 
viktigt att återknyta till dessa två principer. I analysen eftersträvas att 
beskriva hur olika aspekter av 1992 års rehabiliteringsreform kan relateras i 
förhållande till de två olika begreppen. 

Som ett andra steg är det nödvändigt att skildra hur en viss politik tillämpas. 
Detta lyfts fram i den andra, tredje och fjärde delstudien. Den andra delen 
syftar till att ge en förhållandevis detaljerad beskrivning av de olika organi
sationernas formella regelverk och de arbetsformer som upprättats i de olika 
organisationerna. Detta formella ramverk relateras sedan till en diskussion 
av de enskilde aktörernas handlingsutrymme. Avsnittet avslutas med en 
analys av de viktigaste institutionella omvärldsfaktorer som påverkar 
organisationerna i ett rehabiliteringssammanhang. I den tredje delstudien 
beskrivs organisationemas verksamhetsdomäner. Begreppet verksamhets
domän används för att tydliggöra de arbetsuppgifter som utförs i rehabiliter
ingsprocessen och hur aktörer från olika organisationer arbetar med dessa. 
Detta underlag ligger sedan till grund för en analys av de problem som 
uppstår i interaktionen mellan aktörer från olika organisationer och vilka 
strategier som används för att åtgärda dessa. I detta fall betraktas de enskilda 
aktörerna primärt som medlemmar i formella organisationer som har ett 
reguljärt uppdrag att arbeta med arbetsrehabilitering. 

Den fjärde studien syftar till att jämföra tillämpningen av arbetslinjen i 
samverkansprojekt med den reguljära verksamhetens tillämpning av 
arbetslinjen. I denna delstudie är aktörerna primärt deltagare i ett 
interorganisatoriskt nätverk vilket gör villkoren för en analys något 
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annorlunda jämfört med reguljär verksamhet. Det som komplicerar 
utgångspunkten är att enskilda projekt kan ha specifika mål som kan sk ilja 
sig avsevärt från målsättningar som såväl andra projekt och reguljär 
verksamhet har. Vad skall man då studera och hur skall man jämföra olika 
projektformer? En lösning är att ta fasta på det som är gemensamt för olika 
projektformer och reguljär verksamhet. En gemensam minsta nämnare för all 
arbetsrehabilitering utgörs av arbetslinjen. Utgångspunkten är i likhet med 
den tredje delstudien de enskilda aktörernas egna uppfattningar och upp
levelser om hur arbetslinjen skall och kan tillämpas i samverkansprojekt. 
Analysen avslutas med en jämförelse mellan samverkan och reguljär 
verksamhet. 

I tablå 1.1 redogörs för studierna och deras syften. 

Tablå 1.1. Avhandlingens syfte avseende samspelet mellan politik och 
tillämpning. 

Studier: Analysnivå 

Syfte 1. Policynivå 

Syfte 2 Den reguljära 
verksamhetens 
organisatoriska falt 

Syfte 3 Interaktion mellan 
aktörer 

Syfte 4 Samverkansprojekt. 

Beskrivning av syfte: 

Analys av förarbeten till 1992 års 
rehabiliteringsreform utifrån begreppen 
bistånd och disciplinering. 

Beskrivning av formell organisering, 
regelverk, aktöremas roller. Analys av 
handlingsutrymme och institutionella 
logiker. 

Analys av domänkonflikter och strategier. 

Analys av arbetslinjens tillämpning i 
samverkansprojekt och reguljär verksamhet. 

Sammanfattningsvis kan man av ovanstående redogörelse säga att det är 
samspelet mellan socialpolitiska ställningstaganden och tillämpningen av 
dessa policys som står i centrum för avhandlingen. Avhandlingen består av 
fyra empiriska delar. Den första studien tar sin utgångspunkt i policynivån. 
Två övergripande principer av svensk socialpolitik står här i fokus: bistånd 
och disciplinering. 

Den andra delstudien tar fasta på de motiv och gränser som påverkar och 
avgränsar aktörernas handlingsutrymme. Utgångspunkten är att aktörer har 
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ett visst manöverutrymme som ser olika ut och som är olika stort for olika 
yrkesgrupper. Gränserna för manöverutrymmet utgörs av de formella 
regelverk och arbetsformer som byggts upp i respektive organisation men de 
påverkas också av faktorer och utvecklingstendenser i omvärlden. 

I den tredje delstudien kommer aktörerna till tals när det gäller beskrivningar 
av vilka problem och strategier som tillämpas inom ramen för de olika 
verksamhetsdomäner som de olika organisationerna representerar. Eftersom 
rehabilitering är en interorganisatorisk verksamhet innebär det att det är 
viktigt att försöka beskriva de interaktiva arbetsformerna mellan olika 
aktörer. 

Parallellt med den reguljära verksamheten har det under 1990-talet vuxit 
fram en arena med sektorsövergripande projektverksamhet. Detta tar den 
fjärde delstudien fasta på. Denna dynamiska aspekt av arbetsrehabiliter-
ingens tillämpning studeras genom att utgå från arbetslinjen. Arbetslinjen är 
den policy som förenar all arbetsrehabilitering. 

Metodologiska överväganden 

Fallstudien 

Den metod som bäst karakteriserar denna avhandling är fallstudiens. En 
fallstudie kan enklast definieras som en metod där ett fenomen eller en enhet 
undersöks med ett flertal olika metoder (Svenning 1996: 89-90). Fenomenet 
arbetslivsinriktad rehabilitering består, som så många andra sociologiska 
fenomen, av komplexa relationer mellan olika begrepp och empiriska 
företeelser. Yin (1994) menar att fallstudien t ill skillnad från surveyunder-
sökningar har förmåga att förklara komplexa strukturer där olika variabler 
inte kan hållas i sär från en speciell kontext. Där surveyundersökningar ä r 
effektiva på att fastställa relationer mellan speciellt identifierade variabler, 
mätning av frekvenser och vid prediktioner, är fallstudien effektiv genom sin 
förklarande, beskrivande, illustrerande och upptäckande karaktär (Yin 1994; 
Peijos 1998). En sådan ansats innebär att flera olika perspektiv kan användas 
för att beskriva ett fenomen. 

Finns det redan en stor kunskapsbas om en viss företeelse eller om man med 
undersökningen strävar efter att belysa en alldeles speciell aspekt av ett visst 
fenomen på djupet finns förvisso ingen anledning att använda sig av flera 
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olika perspektiv. När det gäller arbetsrehabilitering som forskningsområde är 
emellertid kunskapsläget om de relationer som påverkar området dåligt. 
Fenomenet spänner över flera olika områden, discipliner och nivåer som var 
för sig inte ger någon sammanhängande bild av rehabiliteringens kraftfält. 
Med en analys som tar hänsyn till hur dessa olika aspekter hör ihop och 
påverkar varandra bör det vara möjligt att ge en mer sammansatt bild av 
rehabiliteringens olika 'ansikten'. Detta kan förhoppningsvis bidra till ökad 
förståelse för avsikter, problem och strategier som uppstår i gränssnittet 
mellan en politiskt styrd verksamhet och multiorganisatorisk verksamhet. 

Merriam (1994:25) menar å sin sida att den kvalitativa fallstudien framför 
allt har fyra speciella egenheter. Den är till att böija med partikulär vilket 
innebär att det unika med fallet, eller fenomenet, lyfts fram. Den är för det 
andra deskriptiv vilket innebär att det behövs 'ordentliga' beskrivningar av 
delarna för att helheten skall kunna förstås. För det tredje är fallstudien 
heuristisk, dvs. man strävar efter att vidga förståelsen för olika sammanhang 
som utgör ramen för olika handlingsmönster. För det fjärde är det induktiva 
arbetssättet typiskt för fallstudien. Det kan exempelvis innebära att man skall 
ha beredskap att förhålla sig öppen inför nya begrepp, trots att man redan vet 
en hel del om det man studerar. 

Merriams beskrivning utgör enligt mitt sätt att se det, en realistisk utgångs
punkt när det gäller att skildra arbetsrehabilitering på ett effektivt sätt. Även 
om hela denna avhandling i stort är en fallstudie utgörs den av flera olika 
empiriska infallsvinklar (delstudier) som sammantaget syftar till att beskriva 
ett unikt fenomen: samspelet mellan politik och tillämpning. För att göra 
detta behövs, med Merriams vokabulär, 'ordentliga' beskrivningar både av 
policy och tillämpning. Det som närmast påminner om ett sådant 
förfaringssätt är det i kvalitativa studier ofta använda begreppet 'thick-
description'. Lincoln & Guba menar att fallstudien är idealisk just för en 
'tjock beskrivning' eftersom den ger tillräckligt med utrymme för att klara ut 
ett visst sammanhangs komplexitet. (Lincoln & Guba 1985:214). Denna 
synpunkt sammanfaller med Merriams i det att en studie av arbetsre
habilitering också måste vara heuristisk, dvs. det är viktigt att förstå och 
skildra de sammanhang som utgör ramen till varför aktörer handlar som de 
gör. Även när det gäller den fjärde punkten kan man hålla med om att det är 
viktigt att förhålla sig på ett öppet sätt till olika fenomen och speciellt viktigt 
blir detta när det handlar om fenomen som det inte finns en samlad kunskap 
om. När det gäller arbetsrehabilitering tillkommer också förhållandet att 
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mycket av den kunskap som finns samlad har ett normativt ursprung vilket 
innebär att ett öppet förhållningssätt blir än viktigare. 

Överväganden inför designen av de olika delstudierna 

Den första, och delvis den andra, studien kan definieras som diskursanalyser. 
Här tar jag avstamp i förarbeten till lagtext, lagtext i sig, 
policybeskrivningar, betänkanden och forskning som på olika sätt och från 
olika perspektiv beskriver arbetsrehabilitering. Beskrivningen tar fasta på 
vilka motiv som föranlett förändringar i regelverk och lagar, samt vilka 
förändringar som faktiskt har skett. I första hand består sådana texter av 
politiskt material, för det andra av olika experters utredningar och utlåtanden 
(exempelvis i olika betänkanden och avhandlingar) samt för det tredje av ren 
lagtext. I det första fallet utgår jag från att materialet kan betraktas som rent 
politiska policydokument medan dokument av den andra typen är svårare att 
definiera. Betänkanden med olika forskningsavsnitt och statligt initierade 
forskningsrapporter (som från Riksförsäkringsverket, olika departement och 
Socialstyrelsen) är trots oftast valida samhällsvetenskapliga angreppssätt 
initierade som en del av en redan på förhand given diskurs, dvs. 
arbetsrehabilitering ses trots mindre kritik mot detaljer i dess tillämpning på 
det stora hela som en självklar del av svensk socialpolitik. Med avseende på 
denna tydligt diskursiva hållning ger dessa källor information om vilka 
värderingar, uppfattningar, problem och socialpolitiska strate gier som varit 
aktuella när man beslutat om 1990-talets policy för arbetsrehabilitering. Den 
tredje typen, ren lagtext, är lättare att förhålla sig till eftersom detta är 
slutprodukten av politiska initiativ, utredningar och förslag. I det här 
sammanhanget används lagtext för att påvisa de formella avgränsningama 
och arbetsformerna för de olika organisationerna men kan som i den första 
studien också ses som uttryck för en politiskt dominerande diskurs. Jag avser 
inte (avsiktligt) att bedöma i vilken omfattning något handlingsalternativ 
eller frånvaron av vissa handlingsmönster är 'bra' eller 'dåliga' i normativ 
mening - endast huruvida vissa handlingsmönster setts som mer eller mindre 
politiskt önskvärda med utgångspunkt i de uppfattningar och det 
kunskapsläge som legat till grund för arbetsrehabilitering under 1990-talet. 
Utgångspunkten (eller referenspunkten) är med andra ord inte att lagar och 
regelverk som de formulerats är de mest önskvärda ur demokratisk synvinkel 
och att organisationer på bästa sätt bör följa dessa för att ett gott resultat 
skall uppnås. 

8 



Den tredje delstudien tar fasta på problem och strategier som växer fram i 
samspelet mellan organisationernas aktörer när de interagerar med varandra. 
Intervjuerna är konstruerade kring olika verksamhetsfrågor och procedur
frågor som kunnat identifieras som centrala för organisationens övergripande 
uppdrag och de enskilda aktöremas arbete. Intervjuformuläret konstruerades 
kring områden vi kunnat identifiera som viktiga utifrån tidigare studier men 
intervjusituationen möjliggjorde också för informanterna att dela med sig av 
egna upplevelser, avsikter och målsättningar. Detta var ett viktigt inslag för 
att försöka komma bakom s.k. a prioriska antaganden om rehabiliterings
verksamhetens tillämpning. 

Den tjärde studien handlar främst om arbetslinjens tillämpning i 
samverkansprojekt. Studien bygger på ett rikstäckande datamaterial som 
samlades in och analyserades för den s.k. RESAM-kommittén (SOU 
1996:85). Kommittén hade i uppgift att kartlägga samverkansprojekt 
inriktade på arbetslivsinriktad rehabilitering av klientgrupper med multipla 
problem. Den totala urvalspopulationen utgjordes av 140 projekt över hela 
landet. Av dessa valdes 14 stycken ut med hänsyn till nationell täckning som 
främsta kriterium. 

Under de år som passerat sedan denna studie genomfördes har många av 
dessa projekt försvunnit men då det än idag (2001) inte finns någon samlad 
analys av samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet har materialet inte 
förlorat sin aktualitet. Samverkansprojekt är fortfarande ett högaktuellt 
inslag i svensk rehabiliteringsverksamhet. Kanske mer än någonsin tidigare. 
Dessutom skildras här tillämpningen av en mycket specifik policy, 
arbetslinjen. På den punkten har inte policyn eller villkoren för 
tillämpningen förändrats mycket under de år som gått när det gäller de 
klientgrupper som här är aktuella. 

Arbetsrehabilitering som politiskt styrinstrument och 
samhällsvetenskapligt dilemma 

I förra avsnittet redogjordes för att arbetsrehabilitering är en verksamhet som 
skapats i samband med statsmakternas intresse av att minska socialförsäk
ringskostnader och produktionsbortfall. Det finns emellertid några problem 
som tillstöter då det är statsmakterna som definierat området och därmed gett 
begreppet ett innehåll och därmed också skapat intresse för forskning om 
området. Man kan i huvudsak dela in dessa problem i två olika dimensioner. 
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Det funktionella problemet 

Det första problemet är funktionellt såtillvida att det innebär en oklarhet om 
vilka uppgifter, mål, medel som ingår i begreppet rehabilitering. Statliga 
definitioner av rehabilitering har en övergripande flerdimensionell karaktär 
vilket gör dem svåra att operationalisera i forskning om mer specifika 
rehabiliteringsproblem (Kertz, Werner & Wesser 1995). Problemen för 
rehabiliteringsforskningen och därmed uppkomsten av adekvat teoribildning 
kan enligt författarna främst härledas till brister på den statliga makronivån; 
sådana exempel utgörs bl.a. av frågor om hur staten definierar rehabilitering, 
och hur grundläggande principer för rehabiliteringsverksamhet egentligen 
uppkommer. Enligt författarnas genomgång har de flesta studier undvikit att 
fördjupa sig i relationen mellan offentliga rehabiliteringsmål och andra 
statliga delmål som rör ekonomi, socialförsäkringskostnader, eller ideologisk 
påverkan därför att det har varit för komplicerat att reda ut och analysera 
relationerna mellan dessa nivåer. Den svaga teoribildningen och 
begreppsapparaten på området har på så sätt lett till att allmänna 
uppfattningar om rehabilitering har fått karaktär av sanning trots att relevant 
kunskap om rehabiliteringsområdet saknats (a.a, s. 45-46). 

Det politiska och ideologiska problemet 

Det andra problemet är relaterat till arbetsrehabiliteringens politiska och 
ideologiska betydelse, och handlar om vilka intressen som står bakom 
forskning och med vilka syften. Kertz, Werner & Wesser's genomgång visar 
att statliga material och de kunskapsöversikter som där presenteras ofta far 
utgöra utgångspunkter för forskning och på så sätt tillåts bli styrande för 
såväl forskningsinriktningen som de resultat som produceras, (a.a s.60-62). 
Exempelvis har arbetsrehabilitering sedan slutet av 1980-talet alltmer 
betonat vikten av myndighets- och samverkansåtgärder i syfte att få alla 
funktionshindrade och långtidssjukskrivna individer att återgå i arbete för att 
minska socialförsäkringskostnader men också som ett led i det egenvärde 
politiker lagt i begreppet lönearbete. Bland forskare och politiker började på 
1980-talet 'det goda arbetet' ses som ett led i individemas möjligheter till 
självförverkligande och ett gott liv. Under 1980 och 1990-talet producerades 
också forskningsresultat om rehabilitering helt i linje med denna statliga och 
politiska initierade utgångspunkt. Arbete sågs enligt resultaten från dessa 
studier som viktigt inte bara som inkomstkälla utan även i en mer ontologisk 
mening, dvs. utifrån dess existentiella, sociala, organisatoriska och sjuk-
domsframkallande (sjukdomsförhindrande) betydelse (a.a s.215) Politik och 
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forskning blev på så sätt förenade i en gemensam utgångspunkt om "det 
goda" lönearbetets betydelse för alla medborgargrupper, utan att vare sig 
begreppen eller relationerna mellan arbetsrehabilitering och arbete ana
lyserats och diskuterats på djupet. Arbetsrehabilitering är därmed till stor del 
en politisk produkt som skapats för att återföra icke-fullt arbetsföra 
medborgare tillbaka till arbetslivet. Begreppet 'det goda arbetet' är också det 
en politisk vision som inte kan uppnås i någon absolut mening, men som när 
det väl implementerats organisatoriskt i måldokument och praxis fått stor 
välfårdspolitisk betydelse. 

Som så ofta är fallet korresponderar ideal sällan bra med verklighetens 
komplexitet och förändring. När politiska målsättningar kolliderar med 
arbetsrehabiliteringens praktik innebär det konkret att 'det goda arbetet' inte 
kan skapas i den omfattning som politiker önskar, eller att svaga 
medborgargrupper inte kan motsvara den höga ambitionsnivå som politiker 
önskar, dvs. att i stort sett alla medborgare oavsett sjukdom, funktionsned
sättning eller mänsklig svaghet skall klara av att arbeta för sin egen 
försörjning (Grape 1998). Sådana diskrepanser har också betydelse för de 
forskningsresultat som produceras. Gemensamt för de flesta rehabiliterings
studier har hitintills varit att analyserna har startat från offentliga 
inriktningar, direktiv eller problemformuleringar (Kertz, Werner & Wesser 
1995:45). Offentliga utvärderingar av socialpolitiska program och reformer 
ingår således som delar av en dominerande diskurs om vad arbetsreha
bilitering är och bör vara sett utifrån de utvärderande huvudmännens 
perspektiv. Forskningsinslag i olika betänkanden (t.ex. SOU 1988:41), och 
Riksförsäkringsverkets utredningar av försäkringskassornas rehabiliterings
verksamhet (t.ex. Riksförsäkringsverket 1990:2) är exempel på sådana 
studier där forskningsarbete i vid mening ligger till grund för statligt 
initierade utredningsuppdrag. Problemet ligger i sådana fall inte i 
forskningens resultat som oftast är goda produkter. Snarare består det i att 
det som fokuseras är resultat av socialpolitiska intresseyttringar som inte 
nödvändigtvis (även om de ofta gör det) speglar de problem som praktiker 
på faltet upplever som mest dominerande eller aktuella (Kertz, Werner & 
Wesser 1995:208). I ett sådant perspektiv blir arbetsrehabilitering någonting 
på förhand givet, med politiska visioner och målsättningar som olika aktörer 
måste förverkliga. Relevanta frågor kan på så sätt bli exkluderade från 
forskningsagendan, t.ex. om rehabilitering överhuvudtaget hjälper de 
individer det är avsett att hjälpa eller om arbetsrehabilitering som en del av 
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arbetslinjen fyller någon god välfardspolitisk funktion i den mening att 
medborgare far en bättre livskvalitet. 

Arbetslinjen är för övrigt ett mycket pedagogiskt exempel på den diskrepans 
som kan uppstå mellan politiska visioner och praktisk verksamhet. Arbets
linjen är en nationell policy som täcker olika myndigheters målsättningar 
och olika aspekter av välfardsverksamhet, medan arbetsrehabiliteringen är 
ett fält för praktiskt utövande av denna policy. Som etablerad policy 
betraktad kan arbetslinjen ses som en klart deklarerad och målinriktad 
handlingslinje (Premfors 1989) som under en lång period dominerat den 
svenska arbetsmarknadspolitikens bekämpning av marginalisering och 
arbetslöshet. I och med att arbetslinjen sedan slutet av 1980-talet har blivit 
ett viktigt inslag på det socialpolitiska området har arbetslinjen därmed 
expanderat in på ett nytt verksamhetsfält och sträcker sig nu utanför 
arbetsmarknadspolitikens tidigare domän. Från böljan omfattades endast 
fullt friska, potentiellt arbetsföra, äldre och enligt vissa forskare i huvudsak 
män, medan arbetslinjen nu omfattar alla medborgare: äldre, unga, friska, 
sjuka, män och kvinnor, svenskar och invandrare (Hemes 1988). Ur en 
synvinkel kan arbetslinjen t.o.m. betraktas som ett falt för s.k. politiska icke
beslut (Premfors 1989). Det innebär att alla politiska aktörer oavsett 
uppfattning, betraktar den svenska arbetslinjen som så självklar (Grape 
1998) att det på den politiska handlingsarenan ges litet eller inget utrymme 
för diskussion om arbetslinjens vara eller icke vara. Filosofen Michel 
Foucault skulle måhända bedöma arbetslinjen som en i Sverige etablerad 
(diskursiv) 'sanning' som genom statligt maktutövande under hela 1900-talet 
lyckats vidmakthålla sin dominerande position gentemot andra eventuella 
lösningar på de problem som frånvaro av lönearbete skapat för samhälle och 
vissa samhällsgrupper (se ex. Foucault 1991; Foucault 1993). 

Teoretiska perspektiv på arbetsrehabilitering 

Ett sätt att lösa såväl det funktionella problemet såväl som det ideologiskt -
samhällsvetenskapliga är att försöka skapa en teoretisk grund för ett 
annorlunda synsätt på arbetsrehabilitering som samhällsfenomen, en 
startpunkt som inte utgår från politiska ideal och därmed normativa defini
tioner av fenomenet. Här kan man också passa på att skilja mellan teori
byggande och tillämpad forskning, två verksamheter som har olika 
utgångspunkter (Kertz, Werner & Wesser 1995:66,67). I tillämpad forskning 
används teorier som instrument för att analysera praktiska problem som 
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forskaren vill belysa med sin forskning, exempelvis hur samverkan går till 
mellan olika myndigheter, eller hur vissa grupper av medborgare hanteras i 
rehabiliteringsverksamheten. Däremot har tillämpad forskning sällan 
ambitioner att förklara fenomen som sträcker sig utanför det egna praktiska 
problemet. Teoribyggande forskning har å sin sida ambitioner att också 
kunna användas som förklaring av ett fenomen i en vidare betydelse. Båda 
ansatserna kompletterar varandra och är användbara för att nå en större 
kunskap om rehabiliteringsområdet. Det största befintliga forsknings
materialet utgörs idag av tillämpad forskning där forskningen avser att 
belysa något praktiskt problem. Även denna avhandling har tillämpade delar 
som i sig själva förhoppningsvis är användbara för att förklara specifika 
problem i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering, men ansatsen är 
också att analysera rehabilitering som ett fenomen i tiden, dvs. vad 
arbetsrehabilitering har inneburit i ett större socialpolitiskt och välfärds-
politiskt sammanhang och vilka välfardspolitiska problem som har 
aktualiserats genom den rehabiliteringsreform som genomförts under 1990-
talet. 

Såväl Foucault (1991) som s.k. nyinstitutionalister erbjuder en övergripande 
analytisk utgångspunkt som i stora drag innebär att det är nödvändigt att 
komma bakom etablerade diskursiva sanningar och praktiker för att det skall 
vara möjligt att synliggöra och beskriva strategier, överväganden och 
maktförhållanden- i detta fall de som skapar arbetsrehabiliteringens reella 
kraftfält. Arbetsgivare, företagshälsovård och vårdcentraler, försäkrings
kassor och arbetsmarknadsmyndigheter som arbetsmarknadsinstitut och 
arbetslivstjänster är organisationer som utgör detta kraftfälts yttre gränser 
och som förväntas realisera den politiskt etablerade parollen 'det goda 
arbetet åt alla'. Med Foucault kan man låta sig inspireras av möjligheten av 
se organisationers arbetsrehabilitering under 1990-talet som ett diskursivt 
falt där ny kunskap skapar nya värderingar, uppfattningar och politiska 
ställningstaganden och där etablerade sanningar måste ses i sitt historiska 
sammanhang. Utifrån det s.k. nyinstitutionella perspektivet kan organisa
tioners handlingar mer konkret ses som skapade av sin institutionella 
omgivning; som delar av en större samhällslegitim 'diskurs' för att låna 
Foucalts vokabulär, där förgivet-tagna handlingsmönster och sanningar 
sätter gränser för de enskilda aktörernas handlingsutrymme (Di Maggio & 
Powell 1991; Meyer & Rowan 1991). Det som är möjligt och önskvärt att 
göra inom ramen för en sådan diskurs (eller samhällslegitim ordning) 
bestäms till stor del av de kulturella, vetenskapliga och ekonomiska tolk
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ningsmallar som är tillgängliga och legitima under en viss tid. Om denna 
diskurs utgör de yttre gränserna för vad organisationer kan åstadkomma 
gällande arbetsrehabiliteringens praktik så har organisationernas medlemmar 
inom dessa ramar vissa möjligheter att agera som enskilda aktörer, styrda av 
rationella målsättningar som kan vara andra än de som de yttre ramarna för 
verksamheten ger. Implementationsforskaren Benny Hjerns (Hjern & Porter 
1981; Hjern 1986) tolkning av det som i förvaltningsforskningen benämns 
för det s.k. botten-upp perspektivet innebär här exempelvis att man som 
forskare av, låt säga rehabiliteringens tillämpning, måste avvisa a priori-
antaganden om arbetslinjens eller arbetsrehabiliteringens ideala eller 
föreställda position och värde. Istället för att utvärdera arbetsrehabilitering i 
förhållande till beslutsfattares intentioner och avsikter är det viktigt att 
studera hur de personer som dagligdags möter klienter och arbetar med 
rehabilitering, s.k. gräsrotsbyråkrater, definierar sitt arbete: de problem, 
strategier och överväganden som dessa måste göra för att klara de 
arbetsuppgifter som ålagts dem genom politiska intentioner. 

Sammanfattningsvis är arbetsrehabilitering på det samhällsvetenskapliga 
planet ett nytt och outforskat, och om jag far säga det själv, spännande 
forskningsfält på välfärdspolitikens område. Det finns ett flertal problem 
som tidigare inte har uppmärksammats trots den betydelse de har för de 
resultat som hitintills har produceras inom forskningsområdet. Det funk
tionella problemet handlar om att det är staten som mestadels har definierat 
rehabiliteringsbegreppet utifrån sina behov och önskemål. Detta får i sin tur 
konsekvenser för de resultat som produceras i forskning. Det andra 
problemet handlar om att staten hitintills har varit den dominerande 
producenten såväl direkt som indirekt av forskning på området vilket har 
befäst de ideologiska utgångspunkterna för arbetsrehabilitering mer än det 
har uppmuntrat forskare till kritisk granskning av arbetsrehabilitering som ett 
välfardspolitiskt fenomen. 

Förslaget till lösning på dessa samhällsvetenskapliga dilemman är att 
arbetsrehabilitering sätts in i den större välfärdspolitiska di skurs som ovan 
diskuterats. Arbetsrehabilitering kan då för det första, granskas som ett 
tidsbundet politiskt fenomen skapat av dominerande ideologiska föreställ
ningarna om lönearbetets betydelse för alla medborgargrupper och för det 
andra med utgångspunkt i hur problem relaterade till detta ideal skall lösas. 
Det finns också ett tredje problem som kan ses som en följd av de två andra. 
Ideologiska målsättningar styr a priori antaganden om arbetsrehabiliter-
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ingens organisering för att det skall ske i enlighet med politiska viljeyttringar 
trots att dessa kan skilja sig avsevärt från de problem som praktiker upplever 
som relevanta utifrån sin verksamhet. Metodologiskt kan således en forskare 
med ambitioner att komma bakom politiskt etablerade uttryck för 
arbetsrehabiliteringens utformning utgå från de problem som praktiker 
uttrycker utifrån sina konkreta dagliga arbetsuppgifter. 
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2. Arbetsrehabilitering som begrepp 

Arbetsrehabiliteringens tillämpning under 1990-talet kan studeras från flera 
olika utgångspunkter. Från 1980-talet och framåt har synen på arbets
rehabilitering blivit allt mer komplicerad. Idag i böljan av 2000-talet, arbetar 
ett stort antal aktörer utifrån olika målsättningar och uppfattningar om hur en 
effektiv rehabilitering skall bedrivas. Till att bölja med är det därför viktigt 
att definiera vad arbetslivsinriktad rehabilitering egentligen står för och hur 
denna form av rehabilitering förhåller sig till andra former av rehabilitering. 

Begreppet rehabilitering 

Kertz, Werner & Wessers (1995) forskningsöversikt på rehabiliterings
området visar att begreppet rehabilitering har utvecklats och fått olika 
betydelser allteftersom olika discipliner börjat arbeta med rehabilitering men 
också utifrån statens intensifierade fokus på specifika rehabiliteringsfrågor. 
Den utvidgade fysiska, social, psykiska och arbetsinriktade rehabiliterings
verksamheten är en konsekvens av att allt fler mänskliga hinder och 
oförmågor blivit uppmärksammade och ansedda som viktiga att åtgärda. Allt 
fler organisationer och yrkesgrupper har blivit involverade utifrån just deras 
perspektiv och kunskap på mänsklig oförmåga (Kertz, Werner & Wesser 
1995:9-10). Ursprungligen har begreppet en medicinsk betydelse av att 
återupprätta en människas duglighet på något område. WHO: s universella 
definition av begreppet, betonar att rehabilitering är en process, där olika 
åtgärder skall bidra till att "sätta i stånd" en individ fysiskt, psykiskt och 
socialt, så att denne far möjlighet att förändra sitt eget liv. Enligt Kertz, 
Werner och Wesser betonar Socialstyrelsen i sin svenska definition de 
sociala och samordnande aspekterna av rehabilitering. Där räknas alla 
åtgärder av medicinsk, social, och arbetsinriktad art inriktade på att hjälpa 
sjuka och skadade tillbaka till goda förutsättningar för ett normalt liv som 
rehabiliterande (a.a, s. 32,33). 

Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering 

Förutom generella definitioner som tar sin utgångspunkt i individens sociala, 
psykiska och fysiska hinder bör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
definieras för sig. Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering, eller med e tt 
mindre komplicerat uttryck: arbetsrehabilitering, har en förhållandevis kort 
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historik. Det har sitt ursprung i den svenska betoningen av arbete framför 
passiva bidragsutbetalningar. Arbetsmarknadsinsatser för de "partiellt 
arbetsföra", de som idag kallas för funktionshindrade, hade uppmärk
sammats redan på 1940-talet eftersom det var brist på arbetskraft och det 
fanns behov av arbetskraft i produktionen (a.a 20). 1962 fördes bestämm
elser in i den då nya lagen om allmän försäkring som innebar att försäkrings
kassorna fick i uppdrag att utreda arbetsrehabiliterande åtgärder för att 
minska antalet långtidssjukskrivningar bland de personer som hade arbete. 
De åtgärder som avsågs var sådana insatser som innebar att människor skulle 
fa stöd och tillgång till åtgärder för att kunna återgå i arbete efter det att den 
medicinska rehabiliteringen var avslutad. Orsaken låg i att man i de 
förarbeten som låg till grund för lagen om allmän försäkring hade uppmärk
sammat de höga socialförsäkringskostnaderna för långa sjukskrivnings
perioder och det produktionsbortfall de ansågs orsaka (a.a. s.20). Vikten av 
arbetsrehabiliterande åtgärder formaliserades ytterligare i slutet av 1980-
talet i och med statens ökade intresse av att rehabilitera långtidssjuka tillbaka 
till arbetslivet genom den s.k. arbetslinjen i socialpolitiken. Även här låg 
orsakerna i de snabbt ökande kostnaderna för förtidspensioner, sjukför
säkring, samt produktionsbortfall (Grape 1998). I ett av de viktigaste 
förarbetena till 1992 års rehabiliteringsreform, SOU 1988:41, föreslås därför 
en rättslig definition av rehabilitering som syftar på de åtgärder som vidtas 
för att upprätta individens prestationsförmåga så att denne kan leva ett 
självständigt liv: 

Med rehabilitering avses i denna lag en sammanhängande process 
som syftar till att återge den som drabbats av sjukdom eller annan 
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan bästa 
möjliga funktionsförmåga och förutsättningar att leva ett självständigt 
liv. En rehabiliteringsåtgärd kan avse förändringar av den försäkrades 
arbetsförhållande eller vara av medicinsk, psykologisk eller social art. 
Rehabiliteringsåtgärden skall planeras efter samråd med den 
försäkrade och utgå från hans individuella förutsättningar och behov 
(SOU 1988:41: 54). 

Tematiska målsättningar med arbetsrehabilitering under 1990-
talet 

Från 1980-talet kan man se att den empiriska (men inte nödvändigtvis den 
teoretiska) kunskapen om arbetsrehabilitering blivit allt mer omfattande och 
fördjupad. Det kontinuerliga utbytet mellan politiska önskemål och mer 
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tillämpningsnära utvärderingar har med tiden omsatts i en rad tematiska 
målsättningar som har ansetts som viktiga att eftersträva för att åstadkomma 
bra resultat vid arbetsrehabilitering. 

Arbetslivet: Behovet av förebyggande åtgärder i arbetslivet har speciellt 
uppmärksammats genom betoning av hälso- och sjukvårdens, framför allt 
företagshälsovårdens preventiva arbete, exempelvis när det gäller missbruk 
av alkohol och andra faktorer som riskerar att leda till individuell ohälsa 
(SOU 1996:113, s. 154, 251, 252). Arbetsgivarnas ansvar för rehabiliterings
processen betonas för att anställda drabbade av ohälsa och funktions
nedsättning inte skall behöva riskera att ställas utanför arbetsmarknaden. 

Riskgrupper: Man har också uppmärksammat och relativt väl kartlagt 
behovet av speciella insatser för arbetsrehabiliteringens s.k. riskgrupper, dvs. 
äldre, lågutbildade, kvinnor, invandrargrupper, samt de grupper som har en 
sammansatt social och medicinsk problematik (Riksförsäkringsverket 
1997:6; SOU 1996:113). 

Läkarnas sjukskrivningsmönster: Läkarnas sjukskrivningsmönster har varit 
aktuellt för diskussion under den senare delen av 1990-talet. I prop. 
1994/95:147 föreslogs att strama åt läkarnas professionella bedömning av 
patientens medicinska status och funktionsförmåga. Förändringar som 
senare har reglerats i den s.k. steg-för-steg-modellen och utvecklats i bl.a. 
Prop. 1996/97:28. 

Koordinering (tajming) och tidpunkt: Om man tidigare har betonat vikten av 
att komma igång snabbt med rehabilitering för att påskynda möjligheten till 
återgång i arbetslivet, har man nu allt mer böljat betona vikten av 'rätt' typ 
av insatser vid 'rätt' tidpunkt (Statskontoret 1997:27, s.39-40; 
Riksförsäkringsverket 1997:6, s. 151). Det är således inte tidpunkten för 
insatserna som direkt är det viktiga i sig, utan att det skall vara rätt typ av 
insatser som sätts in i vid rätt tidpunkt i rehabiliteringsprocessen. Emellertid 
påpekas att det är önskvärt om man på ett tidigt stadium kan uppmärksamma 
individernas rehabiliteringsbehov (Statskontoret 1997:27, s. 131). 

Renodling och samordning: Behovet av att samordna och länka de olika 
rehabiliteringsparternas renodlade insatser till varandra har uttryckts allt mer 
under 1990-talets senare del (se t.ex. SOU 1996:113, kap 7, 8). Renodling 
och samordning anses vara två sidor av samma mynt. En s.k. renodling av de 
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olika parternas roller och ansvarsområden syftar till att klargöra och dra 
gränser för vilka målgrupper som skall hanteras inom respektive myndighet. 
Exempelvis har renodlingen inneburit ett försök till att klargöra gränserna 
mellan försäkringskassa, som skall arbeta med sjukskrivna, och arbets
förmedling som endast skall arbeta med arbetslösa. Denna renodling har 
ansetts som betydelsefull för att komma till rätta med oklara och skiftande 
målsättningar, brister i samarbete, oklara incitament, brister i resultatkrav 
och resultatredovisning samt svårigheter med att styra verksamheten (a.a. s. 
193). En ökad renodling har således ansetts som nödvändig för att få en mer 
ändamålsenlig och effektiv samverkan kring rehabilitering mellan de 
centrala organisationerna. 

Individen i centrum? 

Mot slutet av 1990-talet och i böljan av 2000-talet ser man en ny tematisk 
målsättning växa fram på rehabiliteringsområdet. Individens egen motivation 
och drivkraft lyfts fram som en målsättning att arbeta med. I t.ex. SOU 
2000:78 och Socialstyrelsen 2000:5 betonas individens egna motivation och 
önskemål som viktig för det slutgiltiga rehabiliteringsresultatet. I det 
perspektivet betonas att myndighetsinsatser skall koordineras för att man 
från samhällets sida på ett servicemässigt och humanistiskt sätt skall kunna 
möta och bemöta de krav och önskemål som individen har i rehabiliterings
processen. När detta skrivs har denna tematiska målsättning inte fått något 
konkret genomslag i praktisk verksamhet men mycket tyder på att det är ett 
nytt inslag i svensk rehabiliteringspolitik. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Intuitivt kan det måhända låta enkelt att studera hur arbetsrehabilitering 
'egentligen går t ill' men arbetsrehabilitering är som så många andra sociala 
fenomen en komplicerad verksamhet som innefattar ett flertal organisationer 
och aktörer, regelverk, olika synsätt på klienter, patienter eller arbetstagare, 
olika former av funktionshinder som kräver olika former av överväganden 
m.m. Följaktligen krävs en förklaringsmodell som kan förklara stora delar 
denna komplexitet. I analysen kommer huvudsakligen två skilda perspektiv 
att användas: det nyinstitutionella perspektivet och förhandlingsperspektivet. 
Jag ska här kort introducera dessa två perspektiv för att senare gå in mer 
detaljerat på de synsätt som dessa kan erbjuda. 

Introduktion till det nyinstitutionella perspektivet 

Mycket av den nyare organisationsforskningen har tagit fasta på betydelsen 
av att organisationer genomsyras av socialt konstruerade, kognitiva och 
normativa, värdesystem. Generellt kan man säga att den gemensamma 
utgångspunkten för att betrakta organisationer i den nyinstitutionella 
teoribildningen skiljer sig såväl begreppsmässigt som analytiskt från tidigare 
perspektiv: från materiella organisationer och deras tekniska kapacitet att 
systematiskt uppnå bestämda mål med verksamheten mot studier av 
organisatoriska element (t.ex. falt, sektorer) och deras relationer till en 
institutionell omvärld. Här fokuseras ofta hur viktiga kulturella värderingar 
och tolkningsramar är för organisationernas överlevnad eller legitimitet. 
Något som också är kännetecknande för det nyinstitutionella perspektivet är 
att man betraktar organisationer som genomsyrade av olika omgivningar mer 
än att de bara är påverkade av enstaka faktorer i omgivningen. Exempelvis 
menar Meyer (1994:28) att omgivningen inte bara påverkar den enskilda 
organisationen utan i själva verket konstituerar och återskapar organisa
tioner. Därmed kan man förstå att institutionella omgivningar blir centrala 
för organisationers handlingsmönster, legitimitet och överlevnad. 

Introduktion till förhandlingsperspektivet 

Förhandlingsperspektivet (negotiated order) eller alternativt det processuella 
eller kontextuella perspektivet, är ett av de aktörsorienterade perspektiv som 
används i organisatorisk forskning för att förstå aktörers handlingar i relation 
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till ett större institutionellt sammanhang. Det finns idag en omfattande flora 
av forskning som utgår från detta perspektiv och främst har perspektivet fått 
genomslag i forskning rörande organisationsfrågor i hälso- och sjukvård (för 
en översikt se t.ex. Ross & LaCroix 1996; Currie 1999). Generellt kan man 
säga att perspektivet - grundlades av Strauss m.fl. (1963) som ett sätt att 
fokusera på vad som sker i olika organisatoriska handlingsförlopp, i 
processer där människor måste interagera genom att förhandla för att 
tillsammans kunna nå ett gemensamt mål. Jag vill redan här betona att jag i 
denna avhandling inte kommer att betona detaljerna i förhandlingsförloppet 
så mycket som jag kommer att ta fasta på det som jag ser som viktiga 
metodologiska aspekter av förhandlingsperspektivet. Främst kommer jag att 
använda mig av synsättet som en möjlighet att studera de motiv enskilda 
aktörer har för sina handlingar inom ramen för organisatoriska och 
institutionella begränsningar. Sammantaget menar jag att dessa två 
perspektiv har flera fördelar som gör dem lämpade att använda för 
avhandlingens alla avsnitt. 

För det första kan begreppsapparaten ge en förståelse av de institutionella 
omvärldsfaktorer som påverkar den politiska utformningen av en viss policy. 
Detta är av stor vikt när det gäller en analys av motiven bakom rehabili
teringsreformens utformning och de spelregler som konstitueras i olika 
formella regelverk. Det är också av vikt för att kunna analysera problem som 
uppstår i skärningspunkten mellan olika organisationer och vilka strategier 
som tillämpas för att lösa dem. 

För det andra lyfter dessa perspektiv analysen från en intraorganisatorisk 
nivå till en interorganisatorisk nivå. Relationerna mellan olika organisationer 
är en viktig utgångspunkt för att förstå varför en viss policy tillämpas på ett 
visst sätt. Eftersom arbetsrehabilitering är en gemensam verksamhetsarena 
för många olika organisationer med olika intressen är detta en god 
utgångspunkt. 

För det tredje kan perspektiven användas för att beskriva arbetsrehabilitering 
på en interorganisatorisk aktörsnivå, dvs. där gränser och befogenheter, mål 
och syften med olika verksamheter skapas, förändras, förhandlas och 
diskuteras. Denna process går inte att beskriva enbart genom att ta hänsyn 
till formella mål med rehabiliteringsreformen och heller inte genom att 
studera i vilken grad fastställda eller önskvärda mål har verkställts eller inte. 
Det utesluter samtidigt a priori antaganden om de olika organisationernas 
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verksamheter till förmån för ett empiriskt s.k. botten-upp perspektiv. 
Aktörerna far själva framställa problem och strategier så som de uppfattar 
dem. 

Det nyinstitutionella perspektivet ger kompletterat av förhandlings-
perspektivet därmed en övergripande begreppsapparat som kan användas för 
att analysera orsaker till utvecklingen av en policy, dess organisatoriska 
former och orsaker till uppkomsten av problem och strategier som tillämpas 
inom ramen för arbetsrehabiliteringens verksamhetsområde. Det nyinsti
tutionella perspektivet saknar å sin sida en begreppsapparat som kan 
användas för att analysera de enskilda aktörernas drivkraft och handlings
utrymme samt den flexibilitet som finns inbyggd i olika verksamhetsförlopp; 
olika aktörer har olika roller i olika processer. Förhandlingsperspektivet 
betonar å sin sida just detta förhållande; det (för-) handlingsutrymme som är 
knutet till enskilda aktörer visavi den struktur dessa arbetar inom. 
Arbetsrehabilitering kan i ett sådant perspektiv ses som ett handlingsförlopp 
med en bestämd böljan och ett bestämt slut (trajectory). Det innebär större 
hänsynstagande till de mer temporära motiven för de enskilda aktörernas 
handlingar än i det institutionella perspektivet där handlingar övervägande 
ses som reaktioner på kognitiva och normativa begränsningar i det 
institutionella systemet. 

Det nyinstitutionella perspektivet 

I den samhällsvetenskapliga organisationsforskningen har formella organisa
tioner under lång tid studerats som om de vore rationella, autonoma, 
målinriktade och enhetliga (se t.ex. Abrahamsson 1992). Mycket av den 
nyare organisationsforskning som skett från 1970-talet och framåt har visat 
att organisationer inte enbart kan ses som målinriktade rationella skapelser, 
medvetet konstruerade för att uppnå viss på förhand bestämda funktioner (se 
t.ex. Scott 1995; Powell & Di Maggio 1991). I tidigare organisations
forskning studerade man ofta organisationer utifrån önskemål om att bygga 
upp mönster för formaliserat beteende. Förhoppningen var att organisatoriskt 
beteende skulle överensstämma med formellt definierade mål och strukturer. 
Ju klarare organisationsmedlemmarnas beteende överensstämde med de 
formella målen och de tekniska krav som ställdes desto bättre var det för 
organisationen. Organisationens medlemmar sågs, med ett industriellt 
språkbruk huvudsakligen som 'kuggar' i ett tekniskt 'maskineri'. Denna 
organisationsteoretiska utgångspunkt fungerar också idag som en vital 
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startpunkt för studier som syftar till att analysera och utvärdera offentliga 
program och deras tillämpning. Även om det finns tillfallen när ett sådant 
perspektiv är ändamålsenligt finns det problem knutna till ett sådant synsätt. 

Mestadels handlar dessa problem om att det saknas en begreppsapparat som 
kan ta fasta på värdestrukturer och deras betydelse för organisatoriska beslut. 
I den mån omvärlden och dess påverkan på organisationen behandlas utifrån 
rationalistiska ansatser handlar det oftast om hur enskilda faktorer i 
omvärlden påverkar det direkta utförandet av tekniska uppgifter i organisa
tionen. Det kan t.ex. röra sig om tillgång till, och beroende av teknologi, 
kundpreferenser och resurstillgång, det som av Scott definieras som den 
tekniska omgivningen (Scott 1992:133-135). Om man istället lägger en stor 
vikt vid alla de socialt konstruerade värdesystem som fyller alla välfärds-
organisatoriska beslut, handlingar och strukturer med innehåll räcker inte 
denna utgångspunkt. Världshistorien är full av exempel exempelvis från 
nazityskland och Sovjetunionen under andra världskriget, som visar att det är 
fullt möjligt att försöka nå inhumana mål med rationella tekniska medel 
(Scott 1992:30). Det nyinstitutionella perspektivet erbjuder till skillnad från 
det rationalistiska, en förståelse som innebär att det som är funktionellt för 
en organisation också är beroende av de tolkningsmallar som uppfattas som 
legitima i det omgivande samhället under en viss tidsperiod. 

Definitioner av begreppen institution och institutionalisering 

Scott (1994) kommer i ett syntesförsök av olika organisationsteoretiska 
varianter fram till två typer av element som man med fördel kan studera med 
utgångspunkt i ett nyinstitutionellt perspektiv. Dels kognitiva element, som 
består av meningsbärande system, representerande och konstituerande regler, 
dels normativa element som består av normerande regler och regulativa 
mekanismer. Tillsammans definierar och skapar dessa två nivåer av regler en 
institutionell struktur som dels ger upphov till dels återskapar distinkta 
aktörer och handlingsrutiner. I en senare studie har Scott (1995) definierat 
begreppet institution genom att fokusera på de kognitiva, normativa och 
regulativa strukturer som ger stabilitet och mening till socialt beteende: 
"Institutitons consist of cognitive, normative and regulative structures that 
provide stability and meaning to social behaviour" (Scott 1995:33). Meyer, 
Boli & Thomas (1994:10) menar å sin sida att begreppet kan definieras 
genom att ta fasta på de kulturella regler som ger kollektiv mening åt 
specifika enheter och aktiviteter och som integrerar dem i större scheman. 
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Institutionalisering definieras med deras sätt att se det, som en process där 
specifika uppsättningar av enheter och mönster av aktiviteter, 'hålls ihop' 
kognitivt och normativt, och därmed blir får en status av regel, exempelvis 
som lagar, regelverk, vanor eller kunskapssystem: 

Institutionalization, (kursivt i original) in this usage, is the process by 
which a given set of units and patterns of activities come to be norma-
tively and cognitively held in place, and practically taken for granted 
as lawful (whether as a matter of formal law, custom, or knowledge) 
(Meyer, Boli & Thomas 1994:10). 

Ett av problemen med den nyinstitutionella teoribildningen är att den 
vokabulär som används för definition och teoriutveckling är oprecis. Man 
kan också diskutera huruvida det egentligen är möjligt att empiriskt göra en 
ömsesidigt uteslutande distinktion mellan så teoretiska begrepp som 
kognitiva, normativa och regulativa element. För att göra det än mer 
komplicerat menar ju dessutom DiMaggio och Powell (1991:15) att 
institutionalisering handlar om att normativa element tolkas av människor 
som sociala fakta och därmed omvandlas till kognitiva element, dvs. normer 
och värderingar omformas till självklara 'script', regler och klassificeringar, 
så distinktionen mellan dessa dimensioner och hur de skall operationaliseras 
är inte helt klar. Skall man ändå försöka sammanfatta dessa olika och enligt 
min uppfattning fortfarande tentativa förslag på begreppet institution, kan 
man komma fram till en minimidefinition av begreppet: en institution består 
av två uppsättningar kulturellt inbäddade regler: kognitiva och normativa 
element. Kognitiva element utgör ett institutionellt system som består av 
symboliska element som genomsyrar ett samhälle så att de till slut blir 
självklara beståndsdelar av människors medvetande. De kan utifrån min 
tolkning ses som ankare eller fixpunkter som genomsyrar människors 
handlingar och beteendemönster i det vardagliga livet på ett självklart sätt. 
Det normativa systemet är å sin sida av upprätthållande och reglerande 
karaktär. Dess element fixerar ett samhälles värdegrund och använder sig av 
ett regulativt system för korrigering av beteende och validering av olika 
kunskapsanspråk. Detta meningsbärande ramverk ger sammantaget en 
kollektiv mening och stadga åt de aktiviteter som sker inom organisatoriska 
enheter. 

Alla meningsbärande aktiviteter är dock inte kvalificerade för att definieras 
som en institution. Exempelvis menar Scott (1994:60) att skapandet av poesi 
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och matematiska formler förvisso är meningsbärande aktiviteter men ändå 
inte institutioner eftersom det inte har något konstituerande, återspeglande 
eller normativt regelverk som kollektivt avgränsar skapandet av poesi. 
Eftersom det efter denna genomgång fortfarande är oklart vad begreppen står 
för och framför allt hur de kan användas till något substantiellt bör de 
beskrivas närmare. Framförallt är det viktigt att klargöra hur begrepp som 
organisationer, makt och aktöremas handlingar förhåller sig till det 
institutionella synsättet. 

Organisationer och institutioner 

En utgångspunkt som delas av många s.k. nyinstitutionalister är att man inte 
är särskilt intresserad av organisationer som studieobjekt. Mer betraktas de 
som arenor där portarna öppnats för olika kollektiva aktiviteter, segment 
eller kulturer: analytiskt betraktas de som löst kopplade ytor av standard
iserade element (DiMaggio & Powell 1991:14). DiMaggio och Powell 
menar att detta förhållningssätt skiljer sig avsevärt från den gamla institutio-
nalismen där organisationer var centrala studieobjekt eftersom man ansåg att 
organisationer var de huvudsakliga målen för institutionalisering och centra 
för institutionaliseringsprocesser (DiMaggio & Powell 1991:14). Både den 
'gamla' och den 'nya' institutionalismen har som jag ser det både brister och 
fördelar som gör det mödan värt att försöka förena några utgångspunkter 
från båda dessa perspektiv. Från min synvinkel är det en brist att det 
nyinstitutionella perspektivet fokuserar allt för mycket på t.ex. 
samhällssektorer, institutionella logiker och organisatoriska fält. Mitt 
perspektiv handlar ju just om att skildra relationen mellan policy och 
tillämpningsledet och då far organisationer en central roll eftersom det är just 
de och inte institutionella segment som fått i uppdrag att genomdriva 
politiska direktiv och lagar. Organisationer är också viktiga eftersom de kan 
användas metodologiskt för att avgränsa en viss organisation från andra 
organisationer även om de ibland ägnar sig åt liknande verksamheter. När 
det gäller den gamla institutionalismen kan man å andra sidan se att det 
fanns brister i den interorganisatoriska analysen. Som nyinstitutionalisterna 
gör gällande, kan det då vara lämpligt att ta hänsyn till att alla de orga
nisationer som ägnar sig åt en liknande verksamhet påverkas och till och 
med genomsyras av logiker och handlingsmönster som inte självklart är 
organisationsanknutna utan är av samhällelig institutionell karaktär. En god 
utgångspunkt för att förstå relationen mellan organisationer och institutioner 
ges enligt min uppfattning av Ahrne (1994) som säger så här i följande citat: 
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Institutions are ideas about which social activities can be organized 
and how they should be organized. Thus, an institution is first of all a 
set of cultural rules that may regulate social activities in an patterned 
way (Meyer et.al, 1987:36) Organizations are materialized institu
tions. Every organization has a location and an address. Organizations 
have a quite different relation to human actors from institutions, and 
organizations have a more pronounced position of everyday life 
(Ahme 1994:82). 

Det är en klar distinktion mellan begreppen institution och organisation. 
Analytiskt kan det Ahme här uttrycker innebära att det finns fördelar med att 
se organisationer som intakta analysenheter. Institutioner existerar utanför 
organisationer men eftersom organisationer är materialiserade institutioner 
har många olika institutionella fenomen stor betydelse för organisationernas 
medlemmar och de resurser som skall fördelas och nyttjas i organisationen. 
De flesta institutionella fenomen backas i praktiken upp av resurser och 
någon form av organisering och många organisationer producerar själva 
institutionella 'meddelanden' som en del av deras verksamhet (a.a. 1994:82). 
Som jag förstår det kan man uttrycka det som att organisationer 'förankrar' 
institutioner rent materiellt och också reproducerar institutioner. Därmed 
finns det ett kontinuerligt samspel mellan materiella organisationer och 
institutioner. 

Man kan avslutningsvis konstatera att det är viktigt att analytiskt skilja på 
organisationen som materiell enhet och de institutionella processer som 
påverkar, influerar och genomsyrar organisatorisk verksamhet. Även om 
man studerar institutionella processer så finns det en anledning att förankra 
denna analys genom att i första hand studera dessa processer som de 
fungerar i, och påverkar olika organisationer. Å andra sidan finns det mycket 
att vinna på att koppla det som sker inom organisationer till ett institutionellt 
sammanhang eftersom alla organisationer ger uttryck för institutionella 
krafter som stimulerar eller begränsar de handlingar och överväganden som 
sker inom organisationens väggar. 

Organisatoriska fält och kunskapsanspråk 

Så långt har vi kommit fram till att den verksamhet som sker i en 
organisation i hög grad är knuten till dess institutionella och tekniska 
omgivning. Även om jag inte är specifikt intresserad av att utvärdera hur 
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arbetsrehabilitering kan effektiviseras tekniskt är den tekniska omgivningen 
ändå viktig att ta hänsyn till. En orsak är att den tekniska omgivningen för 
vissa former av verksamhet är betydligt viktigare än den institutionella 
(Scott 1992:132,133). Detta gäller exempelvis företag och organisationer 
som befinner sig i ett starkt marknadsberoende. Det primära kan då vara att 
skapa bästa tekniska förutsättningar för en effektiv och snabb produktion. 
För många arbetsgivare kan man exempelvis tänka sig att effektivitetskrav är 
viktigare än samhällets krav på en god rehabiliteringsverksamhet inom 
företaget. Å andra sidan är den institutionella omvärlden viktigare än den 
tekniska för organisationer som i första hand måste försvara sin legitimitet 
och symbolvärde. Detta förhållande gäller för alla offentliga organisationer 
(Scott 1992:133). Dessutom kan dessa två system ibland stå i ett 
motsatsförhållande till varandra. Det kan som bl.a. Weick visat (1976) inne
bära att organisationer tvingas koppla loss (decoupling) det praktiska 
tekniska utförandet av uppgifter från den formella organisationsstrukturen, 
dvs. den som är symboliskt viktig för organisationens legitimitet gentemot 
omvärlden. Typen av omvärld påverkar också de problem och de strategier 
som måste tillämpas. En starkt teknisk omvärld skapar speciella problem 
som måste lösas med strategier speciellt konstruerade för detta medan en 
stark institutionell omvärld skapar andra typer av organisatoriska problem 
som kräver andra strategier. 

Förutom att olika typer av organisationer har olika stark institutionell och 
teknisk omvärld skiftar de relationer som en organisation upprätthåller med 
andra organisationer i omgivningen beroende på partnerns identitet. Detta 
liknar de roller som en människa kan ha i olika sociala sammanhang (Scott 
1992:126). En polis förväntas t.ex. uppträda som en polis på arbetet och som 
familjemedlem på fritiden. Den som uppträder som en polis när han eller hon 
skall upprätthålla goda familjerelationer skulle sannolikt stöta på problem 
ganska snart. I polisrollen måste individen upprätthålla relationer till andra 
samhällsinstanser som också arbetar med brottsförebyggande och brotts-
utredande verksamhet: åklagarmyndigheter, socialljänst och kanske advo
kater samtidigt som familjerollen inte är aktuell. Det omvända förhållandet 
gäller förhoppningsvis för fritiden. På ett liknande sätt förhåller det sig med 
organisationer. Dessa tillhör olika organisatoriska sammanhang beroende på 
vilka aktiviteter som skall bedrivas. Begreppet 'organisatoriskt falt' (Powell 
& DiMaggio 1991) används för att klara ut detta fenomen. Fältet utgörs av 
ett aggregat av organisationer som tillsammans utgör ett erkänt insti
tutionaliserad område, t.ex. hälso- och sjukvård eller skolundervisning. 
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Sådana organisatoriska falt avgränsar och definierar den samling av 
organisationer som deltar i samma meningsskapande system, de som kan 
definieras på grundval av att de är subjekt för liknande kognitiva, normativa 
och regulativa processer. 

Vaije organisatoriskt falt innehåller således ett aggregat av organisationer 
som sinsemellan står för symboliskt viktiga anspråk; det Ahrne måhända 
skulle kalla för institutionella meddelanden. Sådana anspråk innehåller 
fundamentala antaganden som gäller för 'sanna' anspråk inom ett visst 
institutionellt sammanhang. Exempelvis kan man utgå från att läkare 
använder sig av en uppsättning 'sanningar' som på många punkter skiljer sig 
från de sanningar som upprätthålls av 'healers' och alternativmedicin-
utövare, advokater har en annan syn på rättvisa än lekmän osv. Var och en 
kan säkert ge en mängd olika exempel på detta. Friedland och Alford 
(1991:248) har myntat uttrycket 'institutionella ordningar' som samlande 
beteckning för de symboliskt viktiga skillnader som finns mellan olika typer 
av institutioner. De menar att ett visst organisatoriskt fält alltid innefattar 
gränssnitt mellan olika institutionella ordningar som sinsemellan kan ha 
olika logiker, dvs. materiella, kulturella och symboliska egenheter som styr 
principerna för organisering och handlingar. Scott (1994:60) skriver så här 
om dessa logiker: 

These logics establish the framework within which knowledge claims 
are situated and provide the rules by which the claims are validated 
and challenged. The logics employed vary over time, across societies, 
and organisational fields. (Scott 1994:60) 

Som jag tolkar det innebär det att dessa regler utgör ett ramverk för hur olika 
kunskapsanspråk skall hanteras. Man kan också uttrycka det som att dessa 
institutionella ramar utgör en standard för vad som kan eller inte kan 
ifrågasättas inom ett visst verksamhetsområde. Utgångspunkten är också att 
dessa regler är socialt konstruerade och därmed endast 'lokalt' giltiga. De 
utvecklas över tid, ser olika ut för olika samhällen och för olika 
organisatoriska fält. Begreppet har enligt min mening många 
beröringspunkter med Foucaults analytiska uttryck 'diskursivt falt'. Ett 
diskursivt falt består enligt Foucault (1991) av flera olika vetenskapliga eller 
vardagliga 'sanningar' eller kunskapsområden som strävar efter dominans 
över mindre etablerade 'sanningar' inom samma domän. Vaije dominant 
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diskurs kommer därför att skapa en mot-diskurs som strävar efter en central 
diskursiv position. 

Om Foucault väljer att betona kunskapernas historiska och relativa betydelse 
samtidigt som han inspirerad av Machiavelli väljer att betona makt
tillämpningens strategiska betydelse (se Clegg 1997 för en längre jämförelse 
mellan Foucault och Machiavelli) så väljer man med det nyinstitutionella 
perspektivet snarare att betona den kognitiva betydelsen, dvs. att upp
fattningen om vad som är sant och falskt till stor del är omedveten och 
självklart tagen-för-given i människors medvetande. Det är en viktig 
distinktion som kräver viss reflektion. 

Å ena sidan kan man som nyinstitutionalister ofta gör betrakta 
organisatoriska processer som självgående och i huvudsak styrda av insti
tutionella krafter men vill man tillerkänna aktörer ett större handlings
utrymme än så bör också maktrelationer, maktresurser och deras strategiska 
tillämpning i gränssnittet mellan olika organisationer studeras närmare. Det 
bör vara ett rimligt antagande att det i ett sammanhang som t.ex. arbetsre-
habiliteringens finns flera olika 'standards' (eller institutionella logiker) som 
på olika sätt kan komma a tt konkurrera om att vara det mest 'sanna' i ett 
givet sammanhang. Detta leder i sin tur till manifesta konflikter som 
hanteras strategiskt av olika aktörer utifrån deras respektive maktbaser och 
handlingsutrymme. Hur kan då maktbaser och maktrelationer relateras till 
institutionella kunskapsanspråk inom ramen för organisatoriskt falt? 

Makt och kunskapsanspråk 

Maktbegreppet är otvivelaktigt ett av samhällsvetenskapens mest kompli
cerade och omdiskuterade begrepp, men samtidigt svårt att undvika när det 
handlar om organisatoriska frågor som berör relationer mellan olika aktörer 
och deras handlingsutrymme. Min maktdiskussion strävar främst mot en 
fungerande operationell definition av maktbegreppet. Till att böija med finns 
det en någorlunda god konsensus bland de som studerat makt om att makt är 
fråga om en relation mellan ömsesidigt beroende aktörer som har olika 
former av 'agency', dvs. handlingskapacitet, i en viss given situation (Clegg 
1997; Jacobsen & Thorsvik 1995). Ett förslag på sammanfattning av olika 
grundläggande maktdefinitioner som dessa författare gett kan utgå från 
följande beskrivning. En aktör, A, som förfogar över resurser som kan 
användas för att fa aktör B att anpassa sig till A:s handlingar elle r beslut har 
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makt över B i en given situation. Således är tillämpning av makt i grunden 
alltid något episodiskt och strategiskt eftersom maktens tillämpning är 
temporär och instabil; något som förändras beroende på aktörernas vilja och 
möjlighet att utöva makt och motstånd (se t.ex. Clegg 1997:193 f för 
diskussion om 'agency' inom organisationer). 

På grund av makttillämpningens episodiska och strategiska karaktär finns det 
också en annan sida av makt som utövas inom ramen för organisationer. 
Bl.a. Clegg (1997) och Korpi (1987) visar att den episodiska makt som 
utövas dagligdags i organisationer måste 'fixeras' på något sätt för att 
minska utövningens flyktiga karaktär. Lagar, regler, policys, tekniska 
lösningar och administrativa procedurer som är avsedda att göra makten 
mindre beroende av personer och mer av positioner eller roller i 
organisationer är exempel på funktionella fixeringar av organisatoriskt makt. 
Makttillämpningen blir inte bara billigare utan mer pålitlig och trovärdig när 
den utövas enligt ett rationellt och på förväg bestämt mönster. Roine 
Johansson visar exempelvis att kapaciteten att bygga in vissa handlings
alternativ och utesluta andra är en form av procedurmakt (Johansson 1992). 
Genom regler, rutiner och standardiserade procedurer, bäddas makt in i en 
organisatorisk kontext. Makten blir på så sätt mer stabil över tid och rum och 
kan allteftersom modifieras för att minska behovet av direkt maktutövning 
som är dyrbar och tar mycket av organisationens resurser i anspråk. 

Makt, domäner och domänanspråk 

Nyinstitutionalister diskuterar generellt sett sällan frågan om hur makt 
konkret tillämpas i de fall olika institutionella logiker kan komma att 
kollidera. I vokabulären används oftare begreppet legitimitet som ett sätt att 
förklara motiven för varför organisationer strävar efter anspråk på ett visst 
kunskapsområde. Scott (1992) menar att det för varje verksamhetsområde 
som bedrivs inom organisatoriska fält finns organisationer som har anspråk 
på att vara legitima företrädare för just denna verksamhet. Han använder 
begreppet domän för att för att förklara de kunskapsanspråk som 
organisationer kan ha på ett visst verksamhetsområde inom ett organi
satoriskt falt. En domän utgörs enligt Scott (1992:126) av de anspråk en viss 
organisation gör med hänsyn till den service eller de produkter man 
tillhandahåller eller den population man riktar sig till. Dessa anspråk 
relaterar direkt till andra organisationer som ingår som delar av det 
organisatoriska faltet: leverantörer, klienter, kunder osv. som kommer att 
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påverka organisationens beteende och resultat. Scotts resonemang går vidare 
ut på att organisatoriska domänanspråk definieras och skapas i förhandling 
med andra organisationer inom ett gemensamt organisatoriskt fält, eller 
internt med övriga medlemmar i den egna organisationen. Förhandlingarna 
syftar till att göra en viss organisations anspråk på en viss verksamhet 
legitima i förhållande till andra aktörer som de relaterar till. 

Begreppet domänkonflikt syftar på de konflikter som kan uppstå när 
organisationer som företräder olika logiker gör anspråk på samma verksam
hetsområde. Sådana konfliktområden uppstår i nyinstitutionell tolkning 
framför allt när organisatoriska falt är nya och under utveckling; när de är 
lågt institutionaliserade. För organisatoriska falt som har nått en hög grad av 
institutionalisering menar man att det oftast finns väl utarbetade kognitiva 
och normativa spelregler för den gemensamma verksamhet som bedrivs. 

Man kan därmed medge att det finns flera processer som driver organi
sationer inom samma falt att närma sig varandra. Om stat eller professioner 
(de viktigaste rationaliserande krafterna enligt många nyinstitutionalister 
bl.a. Powell & DiMaggio 1983) öppnar upp nya möjligheter för organisa
toriska falt som fallet är med arbetsrehabilitering, ges till en böljan ett 
avsevärt utrymme för konstituerande av nya kunskapsområden. Organisa
tioner intresserade av samma verksamhetsområde kan nu komma i en 
konkurrerande situation om vilken organisation som skall lyckas 'muta in' 
det legitima ansvaret för en viss domän. Lindqvist påpekar också att sådan 
konkurrens kan handla om att slippa behöva ta ansvar för en viss domän 
(Lindqvist 2000:89). Scotts begrepp 'domändefinition' syftar just på hur en 
viss domän konstitueras; på hur gränserna mellan viktiga, specifika roller 
eller funktioner som organisationen har anspråk på att utföra dras upp och 
klargörs, eller som Lindqvist påpekar, hur man försöker undvika att tilldelas 
ett ansvar för en viss verksamhet. Dessa domändefmitioner bestämmer också 
samtidigt identiteten för organisationens mest signifikanta konkurrenter och 
partners och dess strategiska lokalisering inom en bredare sektor (Scott 
1992:193, 194). 

Det man slås av i detta resonemang är att det implicit lyfter fram frågor om 
makt genom att betona att konflikter kan uppstå gällande huruvida en viss 
organisation är en mer legitim företrädare än en annan. Ju längre ett falt 
utvecklas, desto mer anpassar sig organisationer som är delar av samma 
institutionaliseringsprocess till varandra: de blir inbegripna i en isomorf 
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process. När relationerna mellan olika organisationer regleras gäller detta 
också vilka organisationer som ges formell tolkningsrätt och handlings
utrymme att bedöma huruvida vissa kunskapsanspråk är sanna eller inte; 
olika typer av makt fixeras och tilldelas således specifika organisationer. 
Samtidigt saknas ett perspektiv som lyfter fram och beskriver hur dessa 
maktrelationer utvecklas och tillämpas. 

Det finns i alla fall några försök till att lyfta in en mer explicit makt
diskussion. Scott (1995) t.ex. visar hur nyinstitutionella teoretiker kognitivt, 
regulativt eller normativt orienterade, har olika perspektiv på hur makt 
tillämpas. Enligt Scott (1995:78) underbetonar de kognitivt orienterade teo
retikerna oftast maktbegreppet eftersom det mesta som människor gör 
baseras på omedvetna och självklara antaganden om den sociala verkligheten 
medan regulativt orienterade teoretiker ofta ser motstånd mot makt och 
maktutövande som något som aktörer gör för att försvara intressen. 
Normativt orienterade teoretiker ser enligt Scott maktutövande som något 
som sker i stabiliserande syfte, som exempelvis i form av vissas övervakning 
av andras beteende så att de inte avviker från den 'rätta vägen'. DiMaggio 
och Powell diskuterar självkritiskt att maktbegreppet försvunnit eller tonats 
ned i den teoretiska utvecklingen (DiMaggio & Powell 1991:31) och här kan 
man se ett försök till syntes av dessa olika synsätt på maktutövande och 
motstånd mot makt. I stora drag resonerar man så att det endast är 
professionella makteliter som har möjlighet att intervenera och då endast i 
kritiska skeden av en institutionaliseringsprocess. Exempelvis visar 
DiMaggio (1991) i ett försök att inkorporera ett mer maktorienterat 
perspektiv att makttillämpning är något som är mest uppenbart i aktiviteter 
bland dem som konstruerar och skapar organisatoriska falt. Det är dessa 
professionella eliter som skapar kategorier, normer, regler och standards. 
När dessa ramverk väl är på plats kommer lokala aktörer att ta dem för 
givna, legitima och auktoritativa samtidigt som den professionella eliten 
kommer att använda sin makt för att bevara dessa strukturer. Dvs. makt leder 
till skapandet och konserverandet av normativa strukturer som sedan 
kommer att ingå som självklara kognitiva strukturer i människors 
medvetande. Maktutövande, motstånd mot maktutövande, eller 
organisatorisk 'tröghet' hänförs således tillbaka till regulativa, kognitiva och 
normativa strukturer som det är svårt för enskilda aktörer utan makt att bryta 
sig loss från: det är svårt att tänka tankar som aldrig tänkts förut; det är svårt 
att bryta regler som leder till att man förlorar sitt arbete eller position i en 
viss organisation; det är svårt att ha värderingar som går stick i stäv mot 
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redan etablerade och vedertagna osv. Den 'fixerade' makt som utövas av 
aktörer inom så strikta ramar blir naturligtvis begränsad och hänvisad till ett 
fatal handlingsalternativ medan många alternativa handlingsalternativ faller 
utanför det som är möjligt att göra i ett visst sammanhang. 

Det är också det som återigen leder tillbaka till den kognitivt och normativt 
inspirerade nyinstitutionalismens stora brister som jag ser det. Maktens 
andra sida, den episodiska maktens strategiska och flyktiga karaktär betonas 
inte alls. Eller i vart fall mycket lite. Sett i det makroperspektiv som den 
nyinstitutionella teoribildningen mest ger uttryck för, är det förvisso korrekt 
att de flesta aktörer har ett handlingsutrymme som begränsas av emellanåt 
mycket strikta ramar men lokalt har det ändå en stor betydelse för de 
enskilda aktörerna (klienterna inkluderade) och kan utövas mer eller mindre 
strategiskt beroende på en mängd olika faktorer som det kan vara svårt att 
bedöma a prioriskt. Organisationskulturen inom en viss huvudorganisation 
kan variera lokalt, aktörers skicklighet och vilja kan skilja sig åt, erfarenhet 
och kunnande samt informella och formella maktpositioner kan exempelvis 
göra stor skillnad i hur en likadan arbetsuppgift kommer att tillämpas av 
skilda aktörer på olika platser. I ett interorganisatoriskt perspektiv är det 
också lämpligt att beakta att skilda organisationsföreträdare har olika vida 
gränser för sitt handlingsutrymme och olika mycket möjlighet att påverka 
utfallet av sina arbetsuppgifter. 

Både Foucault och Weber har tidigt visat speciellt intresse för maktens 
funktionella sida. Dvs. på hur tillämpningen av makt inordnas och fixeras 
genom ett omfattande 'mikrosystem' av tekniker och kunskaper som vid
makthålls i en nästan osynlig och reproducerande apparat av maktutövning. I 
Foucaults fall som disciplinering, i Webers fall som ett funktionellt och 
rationellt 'herravälde' (Herrschaft) som utövas av funktionärer verkande 
inom byråkratier (Weber 1987: 56-65). Även om den direkta maktut
övningen i dessa betydelser nästan är osynlig så vidmakthålls och övervakas 
sådan fixerad maktutövning av aktörer. Tillämpningen är knuten till enskilda 
positioner i olika kunskapssystem: det är i egenskap av representant för ett 
visst kunskapssystem och en viss organisation som dessa aktörer är utövare 
av maktens mikrotekniker och strategier. Således kan man se att aktörers 
potentiella förmåga att utöva makt begränsas av organisatoriska eller 
kunskapsmässiga ramar, men att det samtidigt på det lokala planet finns ett 
handlingsutrymme som kan utnyttjas för strategiskt eller t.o.m. manipulativt 
handlande. 
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Alla organisationer befolkas av individer, dvs. medlemmar som har vissa 
uppgifter och åtaganden som måste utföras i enlighet med vissa regler om de 
också fortsättningsvis vill vara medlemmar av en viss organisation. Så långt 
kan också nyinstitutionalister sträcka sig. Scott (1994: 60-63) lyfter fram s.k. 
kognitiva regler, som ett uttryck för regler som till stor del tas för givna, dvs. 
som 'finns i aktöremas huvuden' som naturliga och självklara delar av ett 
mer övergripande meningsbärande system, men som i själva verket är socialt 
konstruerade produkter. Konstituerande regler är en annan typ av regler som 
definierar aktörernas natur och handlingskapacitet. En viss typ av handling 
måste i enlighet med dessa regler utföras av en viss bestämd typ av aktör och 
inte av vem som helst [en handling måste utföras av aktör (X) och ej av aktör 
(Y)] Sådana regler är viktiga när det gäller att länka vissa bestämda aktörer 
till vissa bestämda former av handlingar. En tredje form av regler utgörs, 
enligt Scott (1994:63) av s.k. normativa regler som är kopplade till 
aktörernas identitet. Dessa regler avgör och bestämmer vad som räknas som 
lämpliga handlingar och de stipuleras i fasta roller eller rutiner, det som 
Scott kallar för 'prescriptions of behaviour'. Så långt Scotts beskrivning av 
de olika typer av regler som påverkar enskilda aktörer. Samtidigt kan man i 
enlighet med ett mer maktorienterat perspektiv se att ovanstående 
uppräkning endast är uttryck för de fixerade maktpositioner och maktbaser 
som tilldelas olika aktörer beroende på de kunskaper som kognitivt hålls för 
'sanna' och självklara, de bestämmelser som avgör att en viss aktör skall ha 
rätt att utföra vissa handlingar, samt vad som inom denna yrkesroll kan anses 
vara ett i övrigt lämpligt beteende. Maktens episodiska och strategiska 
innehåll finns inte representerad vilket för oss över till ett mer aktörs-
orienterat perspektiv. 

Aktörsorienterade synsätt 

Om man nu kan vara överens om att på det lokala planet tillmäta enskilda 
aktörer och deras utövande av mer episodiska maktresurser en större 
betydelse än tidigare bör man ha användning för mer aktörsorienterade 
utgångspunkter. Det finns flera samhällsvetenskapliga synsätt som har 
argument för en mer dynamisk och aktörsorienterad organisationsbeskriv
ning. Som Hvinden (1995), Lipsky (1980), Rothstein (1994), samt Hjern 
(1981, 1986) m.fl. har visat ligger stora delar av den praktiska hanteringen 
av olika verksamheter i händerna på lokala maktutövare och handläggare, 
s.k. gräsrotsbyråkrater. Dessa agerar, skapar utrymme och förhandlar inom 
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och mellan organisationernas gränser. Huruvida dessa har ett litet, avsevärt 
och ibland underskattat handlingsutrymme är förvisso en fråga som bör fa 
avgöras empiriskt. Emellertid innebär själva begreppet gräsrotsbyråkrat om 
man vänder sig till Lipsky som kan sägas ha myntat begreppet (1980) att det 
handlar om aktörer som har ett handlingsutrymme som används för 
manövrering inom vissa bestämda gränser; en aktör som inte har något 
handlingsutrymme kan heller inte vara en gräsrotsbyråkrat. För vaije aktör 
finns det i varierande grad utrymmen som rent praktiskt nyttjas för att 
påverka, flytta fram gränser, undvika och strategiskt manövrera sig fram 
mellan olika kunskapsdomäner som i sig själva kan vara relativt stabila. En 
mer aktörsorienterad förståelse ger möjlighet att förklara klyftor eller 
diskrepanser som kan uppstå mellan exekutiva funktioner och de policys 
som är konstruerade i syfte att kontrollera och styra vissa verksamheter. 
Scott och Meyer medger att det institutionella synsättet är tillämpbart på 
frågor där en viss policy skiljer sig från den interna verksamheten och de 
attityder som där finns. Ur deras synvinkel är det främst en fråga om att 
studera de legitimitetsproblem och de legitima (institutionella) strukturer 
som förhindrar den interna verksamheten att närma sig en viss policy. 
Aktörerna ses som bärare av vissa institutionella begränsningar och 
möjligheter som kan användas för att förklara både klyftor och närmanden 
mellan en organisations interna verksamhet och en viss policy (Scott & 
Meyer 1994:16). Meyer och Rowan (1991) menar att högt institutio
naliserade organisationer t.ex. där policys spelar stor roll för att legitimera 
en viss verksamhet, ofta har behov av att frikoppla den rent praktiska 
hanteringen från den formella strukturen. Eftersom formella regler ofta är 
oförenliga med de tekniska mål som skall uppnås i den praktiska dagliga 
hanteringen måste enskilda aktörer ges ett stort förtroende och 
handlingsutrymme för att själva informellt koordinera verksamheten (a.a 
1991:58). Författarna säger så här om detta: "The committed participants 
engage in informal coordination that, although often formally inappropriate, 
keeps technical activities running smoothly and avoids public embarrass
ment" (Meyer & Rowan 1991:59) 

Institutionella begränsningar är således en del av gräsrotsbyråkraters vardag, 
men samtidigt finns där en ömsesidig aspekt som innebär att aktörerna på det 
lokala planet inte bara påverkas utan också påverkar den institutionella 
omgivningen; manövrerar strategiskt med olika maktmedel och resurser. 
Detta för oss över till ett kompletterande analytiskt perspektiv som står 
någonstans mitt emellan teori och metod: Strauss s.k. förhandlingsparadigm. 
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Förhandlingsperspektivet 

I sin numera klassiska studie av ett psykiatriskt sjukhus (Strauss m.fl. 1981; 
Strauss 1963:148) utvecklade Strauss m.fl. metoder som innebär fokusering 
på organisatoriska processer och de orsaker som leder till olika handlingar 
och beslut. Ursprunget till detta synsätt var att Strauss som många andra 
samhällsforskare såg det moderna samhället som allt mer flexibelt, rörligt 
och allt mer karakteriserat av temporära och flexibla bindningar mellan olika 
parter. Det fanns ett missnöje med ditintills dominerande rationalistiska 
modeller som ofta utgick från a priori lösningar för hur organisationer och 
organisatoriska fenomen skulle analyseras. Med andra ord en liknande 
utgångspunkt som för det nyinstitutionella perspektivet. Som en vital del av 
de processer som upptäcktes inom ramen för arbetet på det psykiatriska 
sjukhuset, såg Strauss m.fl. att de organisatoriska relationerna (social order) 
präglas av någon form av ständigt pågående förhandling och omförhandling; 
den sociala ordning som skapats i form av relativt stabila rutiner och 
regelverk var till stor en ordning som var framförhandlad (negotiated order). 

I slutet av boken Negotiations (Strauss 1978:99-101) beskriver han sitt 
"förhandlingsparadigm" i ett flertal olika punkter som jag inte ska gå in på i 
detalj. Jag ska lyfta fram de aspekter som jag finner mest intressanta för min 
fortsatta framställning. Strauss lägger av naturliga skäl mycket fokus på 
interaktionen mellan olika aktörer. En viss interaktion eller med Strauss mer 
precisa uttryck 'förhandling' mellan olika aktörer kännetecknas av 
subprocesser. Dessa utgörs av underliggande faktorer som påverkar förhand
lingen: exempelvis gamla överenskommelser, skuldåterbetalning, motreak-
tioner på någon tidigare förhandling eller vilka utbyten som står på spel. 
Strauss visar att aktörer som är inbegripna i mer komplexa förhandlingar ofta 
representerar olika typer av sociala ordningar. Begreppet 'Social Orders' har 
här enligt min uppfattning klara beröringspunkter med det som i det 
nyinstitutionella perspektivet uttrycks som 'institutionella logiker'. En 
explicit interaktion kan vara inbäddad i eller länkad til l flera olika typer av 
sociala ordningar som är skilda från den formella ordningen. Detta är en 
intressant utgångspunkt eftersom det tar fasta på att aktören inte handlar vare 
sig helt fritt i en förhandlingssituation men inte heller helt målrationellt: 
aktörerna påverkas istället av tidigare erfarenheter och kunskaper, attityder 
och värderingar. 
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Om en förhandlingssituation beror på vad de olika aktörerna 'bär med sig' så 
påverkas också förhandlingen av den organisatoriska struktur som omgärdar 
själva förhandlingen. Strauss (a.a. 1978) påstår att forskaren måste ta 
hänsyn till den strukturella kontexten, dvs. ta fasta på vilka strukturella drag 
som är de mest framträdande i förhandlingen. Här handlar det som jag 
förstår det mest om en återknytning till en formell organisationsstruktur, 
lagar och regler och andra faktorer som man inte kan förhandla bort. Skall 
man även här återknyta till nyinstitutionalismen handlar det att man måste ta 
hänsyn till de regulativa och normativa mekanismer som finns inbyggda i 
vaije organisation. 

Ett tredje påstående innebär att man enligt Strauss måste ta hänsyn till en 
förhandlingskontext. Den strukturella kontexten handlar om de övergripande 
ramarna för verksamheten, de institutionella begränsningarna och 
möjligheterna om man så vill medan förhandlingskontexten (awareness 
context) fokuserar på aktörernas egenskaper, som de direkt påverkar själva 
förhandlingsförloppet. Detta rör de (för-)kunskaper och uppfattningar som 
finns representerade hos de interagerande partema. Exempelvis har Strauss 
visat på förekomsten av medvetenhetskontexter som berör 
interaktionsförloppet mellan sjuka eller döende människor och deras läkare 
eller andra förhandlingsparter. En sådan kontext kan påverkas av en mängd 
olika aspekter som inte går att avgöra på förhand utan som det är forskarens 
roll att upptäcka. 

Metodologiskt kommerjag inte att skildra förhandlingar mellan olika aktörer 
så detaljerat som Strauss menar att man kan göra, men det finns många 
aspekter att ta fasta på i ovanstående resonemang. Det kanske viktigaste är 
den öppenhet som perspektivet medger. Här poängteras en 
försiktighetsprincip vad gäller a priori tolkningar samtidigt som det manar 
forskaren att empiriskt ta till sig alla aspekter som kan påverka utfallet av en 
viss interaktion. Även om Strauss metodologiska perspektiv saknar 
utgångspunkter som exempelvis kan handla om makt eller kön, så förstår jag 
det som att han inte utesluter dessa hänsynstaganden om det är så att forsk
aren empiriskt finner att dessa aspekter kan ha betydelse för relationerna 
mellan olika parter. Metoden hålls s.a.s öppen för det som kan visa sig vara 
viktiga bidrag till en förståelse av ett visst interaktionssammanhang. 
'Öppenhetsprincipen' innebär också att 'paradigmet' ger forskaren möjlighet 
att själv välja de indikatorer som har betydelse för typen av sammanhang. 
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Han påpekar att det viktigaste hänsynstagandet härvidlag är hur forskaren 
själv bedömer aspekternas relevans, inte deras inneboende logik. 

I senare skrifter har Strauss (1985) givit en annan och kanske mer 
metodologiskt betydelsefull inspiration till denna avhandling. Här beskriver 
han förhandlingsförloppet genom att använda sig av begreppet 'trajectory'. 
Definitionsmässigt kan begreppet på svenska förklaras som ett förlopp, eller 
en process som har en böljan och ett slut. Framför allt kanske det kan ses 
som ett praktiskt sätt att avskärma de specifika interaktionsförlopp som skall 
studeras, från andra interaktionsförlopp. I alla organisatoriska sammanhang 
kan man urskilja distinkta interaktionssammanhang där en viss uppsättning 
av aktörer utför olika arbetsuppgifter för att uppnå ett visst mål. Det kan t.ex. 
handla om projekt eller grupparbeten där en sammanslutning av individer 
tillsammans arbetar mot ett specificerat mål. Det som är mest karakteristiskt 
för ett sådant sammanhang är att det finns avsevärd frihet i utformningen 
(shaping), bl.a. av vilka arbetsuppgifter som skall göras av vem, vilka beslut 
som måste fattas just vid ett visst tillfälle inom ramen för förloppet (Strauss 
1985:29). Även om en enskild aktör (exempelvis en läkare) skulle arbeta på 
ett likartat och formellt korrekt sät t från gång till annan kommer resultatet 
ändå att skilja sig åt i olika förlopp beroende på att arbetet sker i ett socialt 
sammanhang där flera aktörer är involverade. Uppfyllandet av förloppet kan 
i princip innefatta ett mycket stort antal uppgifter som kan göras på ett 
oändligt antal sätt. Poängen med detta resonemang är att vaije målinriktat 
förlopp innefattar ett antal individer med olika yrkesroller som alla 
tillsammans bidrar till uppfyllandet av förloppets "öde". 

I något som förefaller knyta an till konventionell rationalistisk organi
sationsteori (se t.ex. Thompson 1967:14-24) ger Strauss några ledtrådar till 
hur ett förlopp kan studeras. Eftersom förloppet utvecklar sig över tid kan 
det i sin tur delas in i ett antal kluster, faser. Dessa består i sin tur av ett antal 
sekvenser med olika arbetsuppgifter som måste utföras för att förloppet som 
helhet skall kunna uppfyllas (Strauss kallar dessa för de "mikroskopiska 
detaljerna" i arbetet med förloppet). En viss uppsättning av personer gör 
alltså olika saker i olika faser. För vaije fas finns någon form av plan eller 
beredskap. I en arbetsgrupp bestående av vissa yrkeskategorier har man 
vanligtvis kännedom om vilka uppgifter som måste göras. Dessa faser 
'fixeras' (Strauss använder uttrycket visualiseras) exempelvis i form av 
rutiner, i någon form av beredskap och planering av de olika arbetsuppgifter 
som måste göras i de olika faser som följer på varandra. Det handlar främst 
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om att kunna överblicka de arbetsuppgifter som måste göras för att 
kontrollera förloppet på ett bra sätt så att man kan uppfylla det övergripande 
målet, exempelvis att återställa en patient så att denne kan återvända hem 
(Strauss 1985:30). Strauss betonar att det viktiga är att vara medveten om att 
den sekventiella ordningen har en organisatorisk bas, en ram som gör att 
uppgifterna kommer att utföras på ett acceptabelt sätt. De övergripande 
organisatoriska målen sätter de yttre gränserna för vad som är möjligt o ch 
inte möjligt att göra inom ett visst förlopp. 

För Strauss är förhandlingen den motor som skapar all social ordning inom 
en viss organisation. Förhandling kommer enligt Strauss in som en viktig 
(för att inte säga avgörande) del av hur arbetsuppgifterna definieras, hur 
mycket som skall utföras, på vilket sätt, vem som skall göra vad, hur man 
skall utvärdera arbetet och hur och när man skall omforma arbetet osv. 
Eftersom vaije fas i förloppet kräver att vissa specifika arbetsuppgifter måste 
göras (arc of work) kommer samarbetet i vaije fas att präglas av någon form 
av förhandling. Det som komplicerar förhandlingssituationen är att vaije 
deltagande aktör också representerar flera olika sociala världar som måste 
förhålla sig till aktörer som representerar andra sociala världar. Tidigare har 
vi förstått att läkare främst representerar ett medicinskt kunskapsmonopol 
som ibland kan kollidera med andra logiker, dvs. andra former av 
hänsynstaganden för patienter, kollegor och verksamhetsområden. Exempel
vis menar Strauss att det kan vara värdefullt att ha i åtanke vilka andra 
relationer aktörerna har med varandra och hur dessa subprocesser s.a.s. 
implicit kan komma att påverka den aktuella förhandlingssituationen 
(Strauss 1978:188)- ju större diskrepans mellan olika former av sociala 
världar, desto större behov av förhandling. 

Som organisationsforskare kan man förstå vikten av de beståndsdelar Strauss 
här lyfter fram. Alla aktörer representerar i alla faser av ett visst handlings
förlopp, olika kunskapssystem som måste fogas samman eller förmås att dra 
åt samma håll för att det skall vara möjligt för de enskilda individerna att 
tillsammans uppnå ett visst mål. Vaije fas i ett sådant förlopp innehåller, i 
varierande grad beroende på hur väl institutionaliserat området är, fixerade 
avsnitt med bestämda delmål, regler eller handlingsplaner som i stora drag 
avgör vad som skall göras och hur det skall göras samt vem eller vilka som 
skall göra det. Detta inkluderar också det jag tidigare kallat för 
organisatoriska fixerade maktresurser. Det är också självklart att alla 
komplicerade interaktionsförlopp skiljer sig från varandra, vilket innebär att 
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det finns mycket utrymme för de enskilda aktörerna att sinsemellan reda ut 
hur saker och ting skall göras. Här finns det således utrymme för en mer 
episodisk och flyktig handlingsfrihet som också inbegriper ett strategiskt 
maktutövande. Det som kan vara svårt att ta till sig från Strauss resonemang 
är hans starka betoning av förhandling som den motor som driver all 
verksamhet framåt. Det vilar något paradoxalt över Strauss resonemang där 
han å ena sidan förespråkar en mycket stor öppenhet för nästan 'allt' som 
kan påverka ett visst förlopp men å andra sidan är mycket bestämd när det 
gäller att nästan 'allt' är förhandling. 

Arbetsrehabilitering som organisatoriskt falt 

Utifrån den allmänna beskrivningen ovan kan man nu utkristallisera vissa 
begrepp som är viktigare än andra för min analys. För att underlätta skall jag 
sortera de begrepp som är mest intressanta utifrån de tre punkter som jag 
skisserade i böljan av teorikapitlet. 

För det första kan man konstatera att arbetsrehabilitering är en del av ett väl 
institutionaliserat område nämligen den svenska socialpolitiken. En 
institution består som framgått av kognitiva, normativa och regulativa 
element som utgör ett meningsbärande system: ett ramverk för all verk
samhet inom ett visst område. I det första empiriska kapitlet diskuterar jag de 
meningsbärande element som jag menar vara centrala för svensk 
socialpolitik. Min utgångspunkt för denna diskussion är två parallella och 
analytiskt åtskilda principer: bistånds och disciplineringsprincipen. 

Biståndsprincipen är historiskt sett ett viktigt inslag i det svenska social
demokratiska välfärdsbygget. Trots att de flesta känner till at t det svenska 
välfärdssamhället av idag är resultatet av långdragna och politiska strider är 
det inte speciellt kontroversiellt när man påstår att många av bistånds
principens element idag är oomstridda självklara beståndsdelar av det 
svenska välfärdssamhället: med nyinstitutionell vokabulär ingår de som 
centrala kognitiva element i den svenska välfardsstrukturen. Discipli-
neringsperspektivet ger å sin sida uttryck för statens regulativa mekanismer: 
alla 'självklara' rättigheter måste på ett eller annat sätt skyddas från 
missbruk och överutnyttjande. Politiska landvinningar måste försvaras, 
övervakas, och kontrolleras mot faktorer i omvärlden. Vissa vägar måste 
täppas till och andra öppnas för att det grundläggande normsystemet skall 
överleva och bibehålla sin legitimitet. Det är bara i ett idealt samhälle utan 
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störningar som en helt ideal politik kan genomföras. Utan en form av statlig 
maktutövning som försvarar systemet från missbruk och urholkning kan inte 
systemet upprätthålla sin legitima roll på det sätt som avses. Även om man 
utifrån nyinstitutionell teoribildning kan komma fram till att systemet bärs 
upp av normativa spelregler som bestämmer vilka aktörer som skall göra vad 
och hur de skall göra det så saknar just den teoribildningen ett viktigt fokus 
som handlar om utövande av makt. Staten utövar makt genom sina 
organisationer och aktörer men som bl.a. Foucault och Weber har visat görs 
detta mycket konkret genom en tillämpning av olika tekniker, strategier och 
kunskaper. Det är också motivet för att jag som komplement till bistånds
principen väljer att parallellt försöka lyfta fram välfärdspolitikens 
disciplinerande egenskaper. Med ett sådant perspektiv kan konkreta 
tillämpningar av makt som utövas i syfte att försvara det meningsbärande 
systemet från urholkning och förlust skildras. 

För det andra kan arbetsrehabilitering lämpligtvis definieras som ett 
organisatoriskt fält eftersom det finns ett aggregat av organisationer som 
driver gemensamma aktiviteter på ett erkänt institutionaliserat område. 
Konkret består detta falt av ett antal organisationer som alla har olika 
anspråk på skilda verksamhetsdomäner, dvs. på den service man anser sig 
vilja ge, och ha rätt att ge till olika grupper. Själva poängen med detta 
resonemang är att olika organisationerna representerar formellt olika 
symboliska kunskapssystem. Detta kommerjag att studera på två olika sätt. I 
det andra empiriska kapitlet studeras detta genom att ta fasta på de regulativa 
system av lagar och formella arbetsformer, s.k. 'prescriptions of behaviour' 
som upprättats inom de olika organisationerna. Dessa avgränsar effektivt 
enskilda aktörers handlingsutrymme samtidigt som de också föreskriver vad 
som skall göras av respektive aktör och på vilket sätt. 

Aktörernas handlingar inom respektive organisation påverkas också av mer 
övergripande institutionella förändringar och kunskapssystem, s.k. 
institutionella logiker. När det gäller arbetsrehabilitering visar Lindqvist 
(2000) på det han kallar för tre olika logiker som sinsemellan är relaterade 
till- men också skilda från varandra. Den medicinska sfären består av hälso-
och sjukvårdsenheter som arbetar efter 'vetenskapens och den beprövade 
erfarenhetens' logik; myndighetssfären består av de myndigheter som skall 
förverkliga arbetslinjen i socialpolitiken, dvs. försäkringskassor, arbetsmark
nadsmyndigheter och i viss mån socialljänst. Dessa arbetar enligt Lindqvist 
efter en logik som innebär att de skall följa och tillämpa politiskt 
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formulerade regler och lagar; produktionssfären som består av arbetsgivare, 
fackföreningar och företagshälsovård har å sin sida vinstmotiv och 
kostnadseffektivitet som huvudsakliga motiv för sin verksamhet. I kapitlet 
kommer jag att försöka utveckla denna teoretiska tankemodell något. En 
analys av dessa logiker avslutar analysen i det andra empiriska kapitlet. 

För det tredje kommer analysen i den tredje och fjärde empiriska delen att 
fokusera på rehabiliteringsarbetet utifrån dels de problem som uppstår i 
skärningspunkten mellan olika domänanspråk, dels de strategier som 
tillämpas för att lösa dessa problem. I enlighet med det synsätt som Strauss 
skisserat kan arbetsrehabilitering analyseras som en målinriktad process med 
en böljan och ett slut. En indelning görs av arbetsrehabiliteringens förlopp i 
skilda faser. Inom ramen för dessa faser finns en beredskap, regler eller plan 
för vilka arbetsuppgifter som är viktiga för att hela processen skall kunna 
slutföras i enlighet med de institutionellt givna målsättningarna. I min studie 
motsvaras dessa fixerade arbetsuppgifter av olika verksamhetsdomäner. 
Arbetsrehabilitering kan huvudsakligen delas in i två skilda faser. Den 
initiala fasen och den operativa fasen. Dessa två faser kan empiriskt skiljas åt 
och gör analysen någorlunda enkel att följa medan min bedömning har varit 
att en indelning baserad på fler faser huvudsakligen skulle försvåra den 
analytiska delen. Den initiala fasen innehåller alla de verksamhetsdomäner 
som är knutna till påböijandet av rehabiliteringsprocessen, medan den 
operativa delen är fokuserad på de verksamhetsdomäner som är nödvändiga 
för att upprätthålla den s.k. socialpolitiska arbetslinjen. Innehållet i dessa 
faser kan sedan relateras till de problem och strategier som uppstår mellan 
aktörerna för olika verksamhetsdomäner. 

Förhandlingsperspektivet bidrar också med en förståelse av att det är 
enskilda aktörer som i kombinationer av olika kluster 'skapar' policy, och att 
stora delar av den faktiska maktutövningen faktisk ligger i händerna på dessa 
gräsrotsbyråkrater. Sombl.a. Hjern (Hjern 1986; Hjem & Porter 1981) visat, 
är aktörernas värderingar och uppfattningar viktiga som bas för 
policyskapande. Hjerns poäng är, i likhet med Strauss, att man som forskare 
bör fråga sig vilka värderingar och attityder som vägleder olika aktörer i det 
att de tillsammans skapar policy. I likhet med Strauss tar man fasta på den 
sociala ordning som skapas när olika aktörer samverkar för att tillsammans 
utföra vissa arbetsuppgifter. 
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För att analysera den sociala ordning som skapas av de olika aktörerna är det 
enligt min uppfatttning också viktigt att fokusera på de fixerade och 
episodiska maktresurser som de olika aktörerna förfogar över. Dessa kan 
antas spela en stor roll för det som är möjligt och omöjligt att göra i ett 
rehabiliteringssammanhang. 

Sammantaget torde denna analysmodell ge en någorlunda rättvis och 
samtidigt överskådlig bild av samspelet mellan policy och arbetsrehab-
iliteringens verksamhetsförlopp och komplexitet. Låt oss nu ge oss i kast 
med arbetsrehabiliteringens brokiga historia, till att böija med utifrån ett 
bistånds och disciplineringsperspektiv. 
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4. Bistånd och disciplinering i den svenska 
arbetslinjen 

Den allmänna försäkringen bör så långt möjligt innehålla drivkrafter 
till arbete. Försäkringssystemet skall utformas så att den enskilde 
stimuleras till att arbeta framför att uppbära försäkringsförmåner. 
Passiva utbetalningar som ersätter arbete bör i möjligaste mån 
undvikas. Försäkringens utformning bör präglas av arbetslinjen och 
rehabiliterande arbete bör ingå som viktiga delar (Prop. 1996/97:63, s. 
23) 

I böljan av 1990-talet böljade de skandinaviska välfärdsstaterna att stöta på 
svårigheter som då upplevdes som ett reellt hot mot en långsiktigt stabil och 
generös välfärdspolitik. Problem med budgetunderskott, hög arbetslöshet, 
marginalisering av invandrare, en globaliserad ekonomi och handel utman
ade välfärdspolitikens omfattning (Boje 1996; Esping-Andersen 1996; van 
Steenbergen 1994; Wilson 1994; Adriaansens 1994; Stephens 1996). Den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken och den fulla sysselsättningens politik var då 
som nu viktiga delar av den skandinaviska välfärdspolitiken och i det 
sammanhanget har den s.k. arbetslinjen använts som det viktigaste instru
mentet för att skapa sysselsättning och arbete (Stephens 1996). Samtidigt 
som politiker och myndigheter på senare år tvingats ställa högre krav på att 
arbetslösa, lågutbildade, sjuka och invandrare skall försöija sig själva, har 
svårigheterna för dessa grupper att ta sig in på arbetsmarknaden ökat (a.a.). I 
allt högre grad eftersträvar arbetsgivare en högproduktiv välutbildad, frisk 
och flexibel arbetskraft, medan de som inte kan uppfylla dessa villkor blir 
ställda utanför (Stattin 1998; Höög & Stattin 1994; Edling & Sandberg 
1993). Konsekvenserna har bl.a. inneburit en tilltagande ekonomisk margi
nalisering av grupper med svag eller obefintlig anknytning till arbetsmark
naden, speciellt när arbetslösheten från 1980-talet och framåt ökat till nivåer 
som varit ovanliga för Sverige. 

De politiska intentionerna bakom arbetslinjen i socialpolitiken har sedan 
flera decennier inneburit att arbete betraktats som det främsta medlet att 
minska ojämlika förhållanden mellan olika samhällsgrupper. Arbete har 
betraktats som en förutsättning för en god och heltäckande välfärd som 
omfattar alla medborgare. En annan aspekt av arbetslinjen är att en allt mer 
avancerad välfärdspolitik medför att staten måste försäkra sig om kontrollen 
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över hur en viss policy tillämpas. Ekonomiska och politiskt ideala över
väganden översätts på så sätt i olika kontrollinstrument som syftar till att 
reglera och normera tillämpningen i önskad riktning. I huvudsak har denna 
reglering fokuserat på de medborgare som är beroende av de olika 
bidragssystemen. De måste i växlande grad underkasta sig ökat tvång i form 
av kontroll och disciplinering, samtidigt som starka samhällsgrupper med 
fast förankring i arbetslivet själva kan bestämma över sina livsvillkor. Denna 
dualism i välfärden har blivit allt tydligare i takt med att en hög arbetslöshet 
och krympande ekonomiska ramar satt den svenska välfärden under hård 
press (Lindqvist 1994; Lindqvist & Marklund 1995). Också de aktörer som 
är involverade i socialpolitikens utövande är föremål för dessa kontroll
mekanismer eftersom det är önskvärt att en viss policy blir implementerad 
och tillämpad på ett sätt som överensstämmer med de politiska 
beslutsfattarnas intentioner. 

Arbetslinjen utgör ett exempel på en väl förankrat policy som under lång tid 
utformats i enlighet med det som kan kallas för 'biståndsprincipen'. 
Parallellt har ett regulativt system av kontrollmekanismer i form tvång, 
övervakning och kontroll, det jag här kallar för 'disciplineringsprincipen' 
utvecklats som en del av denna policy. Villkoren för arbetslinjens 
tillämpning under 1990-talet har emellertid gjort det nödvändigt att proble-
matisera dessa aspekter ytterligare. Syftet med kapitlet är att urskilja och 
beskriva den ideala biståndsprincipens grundförutsättningar och den 
disciplineringsprincip som parallellt utvecklats i socialpolitiken och att 
därefter mer specifikt analysera förhållandet mellan dessa båda typer av 
inslag som de framträder i den s.k. rehabiliteringsreform som infördes i 
böljan av 1990-talet. 

Medborgerliga rättigheter och disciplinering - två perspektiv på 
välfärdspolitik. 

Jag kommer att använda mig av två teoretiska utgångspunkter för att belysa 
inslag av bistånd och disciplinering i svensk socialpolitik. För det första 
syftar jag till att beskriva det som utifrån den nyinstitutionella begrepps
apparaten kan kallas för kognitiva meningsbärande element i svensk 
socialpolitik. Dessa utgörs av så centrala och självklara beståndsdelar av den 
svenska välfärdspolitiken att det inte finns några större meningsskilj-
aktigheter kring deras existens eller utformning. För det andra kommer jag 
att beskriva hur dessa beståndsdelar följts av en parallell utveckling av 
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regulativa kontrollmekanismer. Den empiriska måltavlan utgörs i båda fall 
av ett av de viktigaste elementen i den svenska socialpolitiken, nämligen 
arbetslinjen. I enlighet med det första perspektivet kan arbetslinjen betraktas 
som en del av en statlig välfardspolicy som syftar till att ge alla medborgare 
ökade livschanser och förbättrade livsvillkor. Synen på lönearbete som 
medel för individuell autonomi och ökad jämlikhet är viktig i detta synsätt. 
Den andra teoretiska utgångspunkten innebär att arbetslinjen i social
politiken också följts av en utvidgning av statens regulativa kontrollsystem, 
det jag här kallar för 'disciplineringsprincipen'. Materialet i studien utgörs 
framför allt av offentliga utredningar och propositioner som anger regler och 
principer för olika social- och arbetsmarknadspolitiska organisationers 
verksamhet. 

Biståndsprincipens grunder 

I den engelske sociologen T.H. Marshalls numera klassiska artikel 
Citizenship and Social Class (1964) diskuteras vikten av att skapa en 
grundläggande generell materiell välfärd för alla medborgare. Marshalls 
uppfattning var att det endast var rättigheter baserade på medborgarskap, i 
motsats till belöningar baserade på den enskilde medborgarens position på 
arbetsmarknaden, som skulle kunna minska klassklyftorna och skapa ett mer 
jämlikt samhälle för alla. Sociala rättigheter i form av exempelvis utbildning, 
ekonomiskt stöd åt fattiga och sjuka, vård och bostäder skulle ge alla 
medborgare möjlighet att ta sig ur fattigdom och okunskap. Därmed skul le 
också alla medborgare ges möjlighet att leva ett självständigt liv och förmås 
att ta ett gemensamt ansvar för samhällets institutioner (a.a.:9). Ett brett 
spektrum av sociala rättigheter var enligt Marshalls sätt att se, slutmålet i ett 
civiliserat samhälle, juvelen i välfärdsstatens krona. 

Sociala rättigheter baserade på medborgarskap och inte på arbetsmarknads
position är idag starkt förbundna med den svenska socialdemokratiska 
välfardsmodellen. I det sammanhanget har det svenska välfärdssystemet 
beskrivits som solidariskt omfördelande och dekommodifierande, dvs. alla 
samhällsmedborgare omfattas av detsamma och ett brett spektrum av sociala 
behov tillgodoses genom de olika trygghetssystemen. Samtidigt skall 
systemen ge en hög inkomstersättning och baseras på liberala 
kvalifikationsvillkor (Stephens 1996; Palme 1996; Esping-Andersen 1990; 
Esping-Andersen & Korpi 1987). Den ideala (men inte nödvändigtvis den 
existerande) dekommodifierande välfärdsstaten innebär, enligt Esping-
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Andersens definition att medborgarna fritt, och utan risk för att förlora sitt 
arbete, sin inkomst eller generella välfärd, kan avstå från att arbeta när de 
själva finner det nödvändigt, exempelvis vid sjukdom, hög ålder eller vid 
vård av minderåriga barn. 

A minimum definition must entail that citizens can freely, and without 
potential loss of job, income or general welfare opt out of work when 
they themselves consider it necessary (Esping-Andersen 1990:23). 

Även om beskrivningen syftar på ett ideal menar Esping-Andersen ändå att 
de skandinaviska välfärdsstaterna har kommit långt i denna utveckling 
jämfört med andra europeiska länder samt USA och Kanada. Den enskildes 
rättigheter blir på så sätt kopplade till socialt medborgarskap och inte 
beroende på arbetsmarknadsposition (a.a.:23). De socialdemokratiska 
välfärdssystemen förutsätter emellertid en hög sysselsättningsnivå för att 
välfärdsstatens inkomster och utgifter skall balanseras. Lönearbete gör 
medborgarna oberoende av statens bistånd, vilket minskar statens utgifter för 
social utslagning och ger förutsättningar för en skattefinansierad social 
trygghet till dem som inte kan söija för sig själva som t.ex. gamla, arbetslösa 
och sjuka (se t.ex. a.a.; Prop. 1995/96:25, s. 45). 

Konkret utövas denna välfärdspolitik av ett brett spektrum av välfärds
byråkrater, dvs. gräsrotsbyråkrater och professionella (t.ex. läkare) som har i 
uppgift att ge reformer ett substantiellt innehåll. I praktiken läggs mycket av 
beslutsutrymmet i deras händer (Rothstein 1994; Johansson 1992; Lipsky 
1980; Pressman & Wildavsky 1973). I välfärdssamhället utgör myndig
heterna och deras handläggare välfärdsstatens "yttersta kapillärer" (Esping 
1984; se även Lindqvist 1990). 

Disciplineringsprincipens grunder 

I såväl Marshalls idealistiska, som Esping-Andersens empiriska beskriv
ningar saknas en problematisering av de mer konfliktfyllda relationerna 
mellan enskilda medborgare och de statliga institutioner som har i uppgift att 
tillämpa välfärdspolitiken. Den svenska socialpolitiska modellen kan 
visserligen betecknas som solidariskt omfördelande men individens position 
på arbetsmarknaden tycks spela en allt större roll för den enskildes välfärd. 
Den duala välfärd som bl.a. Marklund & Svallfors (1986) beskriver, delar 
faktiskt upp medborgarna i en kärngrupp av lönearbetande med goda sociala 
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förmåner och en marginalgrupp bestående av personer med en svag anknyt
ning till arbetsmarknaden som får nöja sig med låga ersättningsnivåer. Den 
solidariskt omfördelande modellens aktiva arbetsmarknadspolitik blir 
således otillräcklig då full sysselsättning inte kan upprätthållas. En välfärds
politik med hög täckningsgrad kommer då att behöva inrikta sig på att ta 
hand om de sämst ställda, vilka blir föremål för betydande kontrollinsatser 
till skillnad från de sociala grupper som klarar sig på egen hand och har 
möjlighet att njuta av "arbetets frukter" (Lindqvist 1994:217-218). 

Denna dualism i välfärdsstaten anknyter till den debatt som förts, om att 
välfärdsstatens utveckling har följts av andra och mer oförutsedda konse
kvenser. En amerikanskt forskare, Eric Gorham (1995), som intresserat sig 
för välfärdspolitikens grundläggande medborgarrättsliga principer, frågar sig 
om det uppstår speciella sociala konsekvenser när välfärdsstaten genom sina 
institutioner och byråkratier gör medborgare till objekt för disciplinering och 
kontroll. Medan begreppet socialt medborgarskap kan bidra till a tt förklara 
viktiga aspekter av välfärdspolitiken, som ökat politiskt deltagande, jämlik
het och ökande ekonomisk välfärd, så är begreppet ändå otillräckligt för att 
belysa ett flertal nya relationer som uppstått mellan individ, stat och 
marknad i det moderna samhället: 

Welfare state social policies empower and disempower citizens si
multaneously, rendering the term "citizenship" insufficient to describe 
the modern political subject... while it [social citizenship discourse] 
recognizes in many instances, greater participation and economic wel
fare for members of a polity, it simultaneously ignores or discounts 
the increasing failure of those members to act in, and against the mod
ern state and market (Gorham 1995:27). 

Barbalet (1988) menar exempelvis att frågan om vilka som kan utöva sina 
medborgerliga rättigheter inte bara handlar om den legala omfattningen av 
medborgarskap, och de formella rättigheter som är knutna till det. Det är 
också en fråga om de sociala resurser olika medborgargrupper förfogar över. 
Foucaults (1993) analys av kontroll, övervakning och disciplinering ställer i 
det perspektivet det moderna samhällets maktutövning och den enskilda 
individen i centrum. Enligt Foucault bygger modern maktutövning på 
metoder för att normalisera individuellt beteende så att det snarast blir 
vanemässigt. Individen uppfostras till att veta att hans eller hennes 
avvikelser, om de uppmärksammas, kommer att korrigeras i enlighet med 
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samhällets normer och regelverk. Det är individens lydnad mot regler, 
förordningar, föreskrifter m.m. som på så sätt reproducerar maktutövandet 
och den bestående ordningen i den moderna staten. Maktrelationer i det 
moderna samhället blir på så sätt inte baserade på en parts dominans (eller 
patriarkala välvilja) över en annan. Det är också därför som den enskilde 
medborgarens kropp och själ blir intressanta objekt för nya framväxande 
discipliner och teknologier som i sin tur utgör förutsättningar för nya yrken 
och professioner som vuxit fram i samband med den offentliga 
serviceproduktionens tillväxt (Johnson 1993). 

Man kan också se medborgerliga rättigheter som omstridda arenor för olika 
typer av övervakning. Kampen för sociala rättigheter har följts av en statlig 
kontroll och reglering. Medborgarna får ett visst manöverutrymme, men bara 
om de samtidigt frivilligt underordnar sig statens kontrollmekanismer. Sett i 
ett längre tidsperspektiv har utvecklingen gått mot ett stort antal institutioner 
med specifika professioner och yrkesutövare inriktade på en ekonomisk och 
politisk rationell normalisering av enskilda samhällsmedlemmar (Foucault 
1993:161, 257; Johnson 1993:141). Samtidigt menar Foucault att 
spridningen av de moderna disciplinerna tenderar att av-institutionaliseras, 
dvs: 

..att tränga ut ur de slutna borgar där de tidigare fungerade och att 
cirkulera i "fritt" tillstånd; de massiva, kompakta formerna av 
disciplin upplöses i smidiga kontrollförfaranden som kan överföras till 
andra områden och anpassas (Foucault 1993:247). 

Skall man överföra Foucaults något retoriska språkbruk till en mer jordnära 
socialpolitisk diskussion innebär det att myndigheter som tidigare haft ett 
begränsat inflytande över människors liv i och med skapandet av nya 
professioner, lagar, organisationer och arbetsformer fått en allt mer fram
trädande roll. I denna process har staten (liksom andra nyckelaktörer) givits 
allt större befogenheter att via sina byråkratier samla in information om 
medborgare och konsumenter; en information som också på grund av de 
senaste årens IT-utveckling mer och mer effektivt har kunnat spridas mellan 
de olika huvudaktörerna. 

Konkret innebär det att medborgare som anser sig behöva hjälp av samhället 
måste gå igenom en omfattande kontroll och prövning, för att myndigheten 
skall kunna bedöma om kraven på stöd är berättigade eller inte. Genom 
regler, rutiner och standardiserade procedurer, bäddas makten in i en 
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organisatorisk kontext (Johansson 1992). När en individ kommer i kontakt 
med en välfardsinstitution tilldelas han eller hon en viss roll utifrån den 
specifika situationen och den sociala ordning som omgärdar den sociala 
relationen (Johansson 1992). Det är här "klienten" skapas i form av ett 
samspel mellan individens behov, organisationens administrativa uppgifter 
och institutionella faktorer. Individen transformeras till klient genom en 
standardiseringsprocess, och reduceras till ett antal lätthanterliga "variabler" 
som är relevanta för organisationens uppgifter och målsättningar. 

Det är således på ett flertal nivåer som den praktiska välfärdspolitikens utfall 
avgörs. Den politiska nivåns principer och riktlinjer övergår i en fas i 
konkret myndighetstillämpning i vilken handläggare och klienter involveras. 
Sammanfattningsvis menar Esping-Andersen (1990) m.fl. att den svenska 
välfärdsmodellen är den, som kanske mest av alla västeuropeiska länder 
(inklusive USA och Kanada), har lyckats förverkliga tankegångar om ett 
brett spektrum av sociala rättigheter knutet till medborgarskap snarare än till 
arbetsmarknadsposition. Kritiker som exempelvis Foucault (1993) och 
Gorham (1995) menar å andra sidan att diskursen om socialt medborgarskap 
inte förmår skildra en parallell utveckling av disciplinerande och kontroll
erande anordningar som vuxit fram i hägnet av den moderna välfärdsstaten. 

Arbetslinjen: mellan lönearbete och sociala rättigheter 

Arbetslinjen innebär att aktiva åtgärder för att få människor att komma 
tillbaka till arbete förespråkas framför passiv bidragsutbetalning. Begreppet 
arbetslinjen har en mycket lång tradition i svensk socialpolitik. Historiskt har 
den i hög grad handlat om tvång och en moralisk grundprincip om att göra 
rätt för sig oavsett om individen var sjuk eller fattig (Lindqvist & Marklund 
1995). I slutet av 1980-talet i samband med att den s.k. rehabiliterings
reformen förbereddes fick dessa inslag på nytt en framträdande plats i svensk 
välfärdspolitik. Arbetslinjens utveckling visade sig vara i hög grad 
förbunden med hur synen på lönearbete har utvecklats: från att ha varit en i 
huvudsak manlig aktivitet för de fullt arbetsföra betraktas nu lönearbetet som 
en sysselsättning för alla medborgare. 

Föreställningen om lönearbete som ett villkor för autonomi och självför
verkligande utvecklades i stigande grad från sekelskiftet och framåt, men 
arbetets moraliska värde för individen och samhället (som samhällsplikt) har 
betonats under en betydligt längre period (Lindqvist 1996; Sanne 1995). 
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Från tidigt 1900-tal var social rättvisa, materiell välfärd och kapitalistisk 
effektivitet viktiga inslag i de socialdemokratiska välfårdsidealen. 
Därigenom skulle individuell autonomi, men också ett starkt samhälle, rikt 
nog att skapa en högre levnadsstandard för alla medborgare kunna realiseras 
(Esping-Andersen 1990; Sanne 1995). Lönearbete sågs och ses fortfarande 
som det viktigaste medlet för att skapa välstånd och därmed ekonomiska och 
politiska förutsättningar för att nå målet med dessa föreställningar. 

Visioner om det goda livet och det goda arbetet ställdes emellertid från 
sekelskiftet och fram till slutet av 1970-talet, åt sidan till förmån för visioner 
om ekonomisk tillväxt och materiell välfärd (Sanne 1995). Från 1960-talet 
och framåt blir det enskilda lönearbetet alltmer en fråga som skall regleras 
med politiska medel. Fokus lades på att förmå medborgarna att skapa 
resurser för det gemensamma bästa, inte bara att öka den egna välfärden 
(Sanne 1995:195, 196). Frihet och jämlikhet för alla, skulle solidariskt 
tillgodoses via skattsedeln. 

I den s.k. sysselsättningsutredningens betänkande SOU 1979:24 görs enligt 
Sanne (1995:211) positionsbestämningar som skulle visa sig vara viktiga för 
den nuvarande synen på lönearbetets (och därmed arbetslinjens) betydelse. 
Enligt Sanne uttrycker man i utredningen en princip om ett generaliserat 
utbyte mellan bistånd och arbete. Detta innebär att arbete inte längre från 
statens sida betraktas som en i huvudsak moralisk eller fosterländsk plikt. 
Istället förespråkar man ett byte: individen ska medverka med sitt arbete och 
staten ska garantera försöijning när individen inte kan arbeta. Det är med
borgarens skyldighet att arbeta och betala skatt; det är statens skyldighet att 
garantera försöijning och bistånd. Här uttrycks också för första gången en 
arbetslinje som i praktiken omfattar alla medborgare och som syftar till det 
tidigare så omdebatterade goda arbetet. Balansen mellan rättigheter och 
skyldigheter kan bara upprätthållas om så många som möjligt av dem som 
potentiellt har rätt till ekonomiska bidrag arbetar (SOU 1979:24, s. 214, 
215). Å andra sidan hävdas också att det endast är arbeten med "goda vill
kor" som kan erbjuda möjlighet till personlig utveckling och en berikande 
tillvaro för alla (a.a. s. 215). 

Den rehabiliteringsreform som böljade gälla från 1992 bygger i viktiga 
avseenden vidare på dessa tankegångar. De politiska grunddragen för den 
nya arbetslinjen i socialpolitiken böljade dock utformas redan under mitten 
av 1980-talet. Till bakgrunden hörde de vid den tidpunkten ökande 
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kostnaderna för sjukfrånvaro, arbetsskador och förtidspension. Den generösa 
välfärdspolitik som länge åtnjutit en hög legitimitet hos allmänhet och 
politiska partier böljade att ifrågasättas (Stephens 1996). Ett ökande 
budgetunderskott, minskad tillväxt och en stigande arbetslöshet skapade 
allteftersom en politisk majoritet för åtstramningar i de offentliga utgifterna 
samtidigt som de flesta var överens om att man var tvungen att fa fler 
bidragstagare i arbete: alltför generösa socialförsäkringar antogs undandra 
människor från arbetslivet (Lindqvist 1996; Wadensjö 1985; SOU 1988:41). 
Därmed ökade också behovet av en stärkt arbetslinje. 

Från böljan av 1990-talet böljade man successivt att genomföra en 
åtstramning av sjukförsäkringen men också att mer aktivt satsa på en 
arbetsrehabilitering av de långtidssjuka (Lindqvist & Marklund 1995; 
Stephens 1996). Arbetslinjen hade tidigare i huvudsak varit en angelägenhet 
för arbetsmarknadsmyndigheter och försäkringskassor som kunde besluta 
om åtgärder som utbildning, rehabilitering och arbetsträning för anställda 
lönearbetare, medan arbetsgivarna å sin sida hade ett visst begränsat ansvar 
för att minska frånvaro och arbetsskador. Om arbetslinjen tidigare innehållit 
fler "morötter" kom den nya arbetslinjen att innehålla fler "piskor" för såväl 
arbetstagare som arbetsgivare (Stephens 1996). I den s.k. rehabiliterings
utredningen (SOU 1988:41) formulerades en strängare arbetsinriktad 
socialpolitik som skulle aktivera de långtidssjukskrivna. Lönearbetets 
positiva betydelse för individer betonades speciellt. Den nya arbetslinjen i 
socialpolitiken innebar också en stark tilltro till marknadens möjligheter att 
lösa arbetsmarknadsproblem. T.ex. skriver man att: 

Det ligger i en arbetsgivares intresse att vara observant på eventuella 
rehabiliteringsbehov hos de anställda och att dessa snarast åtgärdas. Vi 
föreslår därför att arbetsgivaren skall svara för att den försäkrades 
behov av rehabiliteringsåtgärder klarläggs, naturligtvis med tillbörlig 
hänsyn till den försäkrades integritet och eventuella sekretessfrågor... 
Om det framkommer att den försäkrade har behov av en 
rehabiliteringsåtgärd skall han tillse att åtgärder för en effektiv 
rehabilitering snarast kommer till stånd (a.a. s. 183). 

Med rehabiliteringsreformens introduktion 1992 har tankegångar om det 
goda arbetets betydelse för alla, stärkts och konsoliderats så att det nu 
betraktas som självklart. Detta kommer till tydligt uttryck i regeringens 
ställningstaganden inför rehabiliteringsreformen. Här betonas också att 

55 



arbetslinjen indirekt kan bidra till ökat självförtroende och bättre självkänsla 
för medborgarna. 

[Full sysselsättning] är grunden för det goda arbetet ... Arbetslinjen, 
istället för kontantlinjen, har varit och är utgångspunkten för den 
svenska arbetsmarknadspolitiken. Den bygger på den mycket 
självklara insikten om arbetslöshetens effekter... Arbetet skapar 
självförtroende och självkänsla, arbetslöshet ger motsatsen... En aktiv 
arbetsmarknadspolitik bygger vidare på kunskapen om att arbetslöshet 
är dyrt för medborgarna... Insikten om sjukfrånvarons långsiktiga 
effekter har inte genomsyrat socialförsäkringssystemet på 
motsvarande sätt... Samma synsätt måste emellertid tillämpas på 
långvarig sjukdom som på arbetslöshet (Prop. 1990/91:141, s. 35). 

Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen nu lett fram till atf'det 
goda arbetet" 'självklart' ska omfatta alla och att rehabiliteringsarbetet kan 
vara ett viktigt led i att uppnå denna vision. Därmed blir också motiven för 
en stärkt arbetslinje allt viktigare för grupper som tidigare varit speciellt 
utsatta för "sociala orättvisor" och ojämlika förhållanden på 
arbetsmarknaden i form av dåliga arbetsmiljöer, låg lön och hälsorisker 
(Prop. 1990/91:140, s. 23). 

Rehabiliteringsreformens tyngdpunkt på arbetsplatsen 

I huvudsak ligger implementeringen av den nya rehabiliteringsreformen på 
två huvudaktörer och tyngdpunkten förskjuts mot arbetslivet. Arbetsgivarna 
har fått ett tydligare och utökat ansvar för såväl rehabilitering av de egna 
anställda som för en förbättrad arbetsmiljö, och försäkringskassorna har 
samtidigt fått ett övergripande samordningsansvar för rehabiliterings
verksamheten. 

Arbetsgivarna fick en central roll eftersom man ansåg att dessa hade störst 
kompetens att rehabilitera i enskilda fall. Med den förstärkta arbetsmiljö
lagstiftningen och föreskrifter om internkontroll fick arbetsgivarna ett 
reglerat och ökat ansvar över de anställdas arbetsmiljö och rehabilitering 
(Prop. 1990/91:141, Prop. 1990/91:140). Bestämmelserna om internkontroll 
innebar att arbetsgivarna också fick skyldighet att systematiskt planera, leda 
och kontrollera arbetsmiljöarbetet (AFS 1992:6). Arbetsgivarna skulle 
fortlöpande undersöka risker i verksamheten för att sedan vidta nödvändiga 
åtgärder (Prop. 1990/91:141, s. 38). Som stöd för arbetsgivarnas arbets
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miljöarbete lades viktiga uppgifter på Arbetslivsfonderna (som upphörde i 
juli 1995) samt företagshälsovården. Företagshälsovården fick en viktig 
uppgift i det förebyggande arbetet men samtidigt förändrades förut
sättningarna för deras arbete. Statsbidragen minskade och kopplades hårdare 
till krav på att företagshälsovården skulle fungera som expertresurs i det 
förebyggande rehabiliterings- och arbetsmiljöarbetet (Prop. 1990/91:140, s. 
72). Därmed skulle företagshälsovården inte ägna sig åt allmän hälso- och 
sjukvård. För att stimulera små företag att ordna företagshälsovård och för 
att minska skillnaderna mellan stora och små företag skapades ett småföre-
tagartillägg samt ett nyetableringstillägg. För insatser som gick utöver vad 
som kunde krävas av företagshälsovården i form av arbetsmiljöförbättrande 
åtgärder samt rehabiliterings- och anpassningsåtgärder, fick arbetsgivarna 
möjlighet att ansöka om medel från Arbetslivsfonden (Prop. 1989/90:62). 

Den nya sjuklöneperioden som introduceras 1992 syftade också till att ge 
arbetsgivarna ökade incitament att reducera korttidssjukfrånvaro och 
utslagning från arbetslivet samtidigt som resurser skulle kunna frigöras till 
försäkringskassorna för det aktiva förebyggande rehabiliteringsarbetet (Prop. 
1990/91:141, s. 79). Två nya former av rehabiliteringsersättning introdu
cerades också. Den s.k. rehabiliteringspenningen skulle täcka inkomstförlust 
under tiden för rehabilitering och ett särskilt rehabiliteringsbidrag skulle utgå 
för vissa övriga kostnader i samband med rehabiliteringen. Eftersom 
försäkringskassorna genom sjuklönereformen antogs få mer utrymme för 
rehabiliteringsarbete, gavs de också en mer aktiv roll i det förebyggande 
rehabiliteringsarbetet, vilket skulle ske genom arbetsplatskontakter och 
besök. Redan 1990 fick försäkringskassorna möjlighet att köpa rehabiliter
ingstjänster av andra myndigheter och aktörer i syfte att kunna erbjuda alla 
med behov aktiva rehabiliteringsinsatser, samt korta väntetiderna till åtgärd 
(se också Lindqvist & Marklund 1995). 

Sammantaget innebar reglerna om internkontroll, sjuklönereformen, nya 
ersättningsformer vid rehabilitering samt försäkringskassomas möjlighet att 
köpa tjänster och utvidgade samordningsansvar att en stor del av försäk
ringskassornas tidigare arbetsuppgifter försköts mot marknaden och 
arbetsgivarna. I huvudsak lades ansvaret på arbetsgivarna för att minska och 
förhindra utslagning från arbetslivet samtidigt som försäkringskassorna och 
arbetsmarknadsmyndigheterna fick huvudansvaret för dem som både var 
sjuka och arbetslösa. 
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Rehabiliteringsreformens genomförande: från morot till piska 

I rehabiliteringsreformens förarbeten från slutet av 1980-talet och framåt 
fokuserades framförallt de anställda, arbetsplatsen och arbetsgivarens ansvar 
för rehabiliteringens tillämpning (SOU 1988:41; Prop. 1990/91:140; Prop. 
1990/91:141). En hög arbetslöshet och en kraftigt ökad belastning på 
socialförsäkringarna gjorde det nödvändigt att strama åt socialför
säkringarnas regelverk och tillämpning. Implementeringen av den nya 
arbetslinjen innebar således problem. Trots att arbetsmarknaden för långtids
sjuka och funktionshindrade krympte, ökade samtidigt myndigheterna 
kraven på arbetsaktiviteter och motprestationer från den enskildes sida 
(Salonen 1996; Lindqvist & Grape 1996; Stephens 1996). 

Dilemmat med att bedriva en utpräglad arbetslinje när arbetsmarknaden 
krymper för svaga samhällsgrupper har uppmärksammats på senare år. 
Stigande arbetslöshet, fler förtidspensioneringar samt ett ökat antal 
socialbidragstagare har inneburit kraftiga påfrestningar på arbetslinjen som 
riskerat att vittra sönder i synnerhet i vissa bostadsområden i storstäderna. 
Svårigheterna att integrera stora delar av invandrargrupperna har "... 
fördjupat den sociala och ekonomiska segregationen. Allt fler slås ut. 
Utanförskap och vanmakt tenderar att bli vardag för många invånare i dessa 
områden" (SOU 1995:142, s. 18). De ökande socialbidragskostnaderna 
upphäver enligt utredningen välfärdssamhällets grundläggande princip, 
nämligen sambandet mellan arbete och inkomst: "När vi medborgare arbetar 
eller har vilja att arbeta har vi också vissa rättigheter" (a.a. s. 19). 

Ett annat problem har att göra med den i Sverige starkt könssegregerade 
arbetsmarknaden som försvårat arbetsmarknadspolitiska jämställdhets
strävanden och därmed en arbetslinje som skall omfatta alla. Det tidiga 
socialdemokratiska medborgaridealet var, som Hernes skriver, identiskt med 
den arbetande manlige medborgaren: 

The socialdemocratic citizen is the citizen wor ker (emfas i original): 
HIS rights, identities and participation patterns were determined by 
HIS ties to the labour market and by the web of associations as well as 
corporate structures which had grown up around these ties (Hemes 
1988: 200). 
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Även om de senaste decennierna medfört en hel del positiva konsekvenser, 
sett ur flertalet kvinnors perspektiv, har det under det senaste decenniet skett 
en rad förändringar som påverkat kvinnors livsvillkor. Arbetslösheten bland 
tidigare offentligt anställda (mestadels kvinnor) har ökat och det offentliga 
ansvaret för omsorg har minskat (Siim 1994). Kvinnors förvärvsarbete 
hänger samman med de möjligheter som finns till barnomsorg, rimliga 
arbetsförhållanden och arbetstider. Det oavlönade hem- och familjeoms
orgsarbetet är trots skandinaviska kvinnors höga arbetskraftsdeltagande ett i 
huvudsak kvinnligt ansvarsområde (Duncan & Edwards 1996; Siim 1994). 
Den skandinaviska välfardsmodellen utgår således från att kvinnor på 
samma sätt som män skall omfattas av en utpräglad arbetslinje, trots en hög 
arbetslöshet i den offentliga sektorn och en krympande offentlig omsorg. 

En tredje bidragande förklaring till den nya arbetslinjens problem har att 
göra med dess politiska symbolvärde. Enligt Rothstein (1994) sjösätts många 
socialpolitiska program p.g.a. deras moraliska eller symboliska värde trots 
att kunskapsläget är oklart på många områden. Politiska och folkliga 
opinioner kan på så sätt driva fram åtgärder i syfte att lösa problem där "det 
inte finns några väl beprövade eller ens kända motåtgärder" (Rothstein 
1994:90). Att återföra långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa till 
arbetsmarknaden är förvisso ingen lätt uppgift. Arbetslinjen var dock i 
praktiken det enda (er)kända alternativet till den kontantlinje som ansågs 
kosta samhället alltför mycket (både ekonomiskt och socialt). Därtill kom en 
alltför omfattande användning av förtidspensionering av äldre och övertalig 
arbetskraft (Stephens 1996; SOU 1988:41). En strikt arbetslinje som även 
omfattade arbetsmarknadens marginalgrupper kom således att symbolisera 
en politisk vilja att ta itu med utslagningen från arbetsmarknaden oavsett om 
detta i praktiken gick att genomföra. De politiska målen översattes snabbt till 
administrativa målsättningar, trots att bristen på arbete för de långtids-
sjukskrivna och långtidsarbetslösa fortfarande var ett olöst problem. 

Rehabiliteringsreformens genomförande har därmed stött på ett antal svåra 
problem relaterade till en hög arbetslöshet och krympande offentlig sektor. 
Arbetslinjen har i detta sammanhang en symboliskt viktig betydelse som 
instrument mot arbetslöshet och utslagning, vilket ökade pressen på att 
reformen skulle genomföras trots en dåligt fungerande arbetsmarknad och en 
ökande arbetslöshet. 
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Stramare prövning och kontroll 

Parallellt med arbetslinjens visioner om bättre livschanser för medborgarna 
genom förbättrade arbetsmiljöer, minskad sjukfrånvaro och mindre social 
isolering har det också vuxit fram regler och procedurer i anslutningen till 
rehabiliteringsreformen vilka markerar en strikt prövning av sjukdomsbesvär 
och arbetsförmåga. 

Steg-för-steg-modellen 

Sjukdoms- och arbetsförmågebegreppet har med den nya rehabiliterings
reformen avgränsats och renodlats. Den s.k. steg-för-steg-modellen som 
främst försäkringskassehandläggare och arbetsgivarrepresentanter skall 
tillämpa är ett uttryck för att renodla sjukförsäkringens åtagande och 
sjukdomsbegreppet. Modellen utgår från att: "arbetsförmåga inte är något 
statiskt, objektivt påvisbart tillstånd, arbetsförmåga måste bedömas i 
förhållande till ett visst arbete eller vissa arbetsuppgifter" (Prop. 1996/97:28, 
s. 14). Bedömning av arbetsförmågan skall (nästan) endast ske efter 
medicinska bedömningsgrunder och inte ta hänsyn till ålder, sociala, 
psykologiska eller arbetsmarknadsrelaterade problem som individen kan 
tänkas ha. Syftet med modellen är att beskriva hur handläggaren på 
försäkringskassan eller på arbetsplatsen skall göra bedömningen av 
arbetsförmåga, rehabiliteringsinsats och sjukpenningrätt. Om svaret vid steg 
1 eller närmast påföljande steg är ja behöver den som tillämpar reglerna inte 
gå vidare till nästa steg. Modellen är utförligt beskriven i propositionen 
vilket följande avsnitt visar (samtliga citat från Prop. 1996/97:28, s. 18-20) 

"Steg 1. Kan den försäkrade utföra sitt vanliga arbete efter nödvändig 
behandling och konvalescens?" Om den försäkrade inte kan utföra sitt 
vanliga arbete men antas göra det efter behandling och konvalescens utgår 
sjukpenning. 

"Steg 2. Kan den försäkrade utföra sina nuvarande arbetsuppgifter efter viss 
rehabilitering eller anpassning av arbetsuppgifterna?" Här skall 
bedömningen ske i förhållande till arten och omfattningen av de åtgärder 
som behöver göras för att den enskilde skall kunna återgå i arbete. 
Omständigheterna i vaije enskilt fall skall avgöra om ersättning kan utgå 
under rehabiliteringen. 
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"Steg 3. Kan den försäkrade utföra och erhålla andra arbetsuppgifter hos 
sin arbetsgivare utan extra insatser?" Sjukpenning skall här utges efter 
bedömning om "nödvändig behandling och konvalescens. Ingen sjukpenning 
utges i avvaktan på att arbetet blir tillgängligt". 

"Steg 4. Kan den försäkrade erhålla andra arbetsuppgifter hos sin 
arbetsgivare efter viss utbildning, anpassning av arbetsuppgifter eller 
liknande rehabiliterande insatser?" Här utvidgas bedömningen till att 
omfatta om den enskilde kan omplaceras i annat arbete efter rehabiliterande 
åtgärder av ovannämnda slag. Här skall det vara klarlagt att den enskilde 
efter rehabiliteringsinsatsen i princip erbjuds ett arbete hos arbetsgivaren. 

"Steg 5. Kan den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt 
förekommande arbete, utan extra insatser? " Här skall handläggaren fråga 
sig om den enskilde kan klara ett annat normalt förekommande arbete om ett 
sådant inte finns hos arbetsgivaren. Den enskilde har därmed inte har rätt till 
ersättning om han eller hon trots sjukdom eller skada kan klara av ett arbete 
eftersom: "den försäkrade är, objektivt sett, arbetsför även om arbetet inte 
finns direkt tillgängligt för honom eller henne". 

"Steg 6. Kan den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt 
förekommande arbete efter vissa rehabiliterande insatser t.ex. utbildning 
eller omskolning?" Dessa insatser far emellertid inte ta mer än ett år i 
anspråk. "Om ... lämpligt arbete inte finns att tillgå efter avslutad 
rehabilitering, men den försäkrade har förmåga att utföra ett sådant, utges 
inte längre ersättning från socialförsäkringen." 

"Steg 7. År den försäkrade varaktigt eller för avsevärd tid arbets-
oförmögen?" Först här görs en prövning som avser rätten till förtids
pension/sjukbidrag. Förutsättningen är då att möjligheterna till omplacering 
hos arbetsgivaren prövats, att rehabilitering till annat arbete inte kunnat ske 
och att arbetsförmågan i annat lämpligt arbete bedömts varaktigt nedsatt. 

I alla de sju stegen kommer arbetslinjen in som en viktig strategi. Men det 
har skett en renodling så att det som är arbetsmarknadsproblem hålls isär 
från det som är individuella problem (sjukdomsbesvär och problem med 
funktionsförmåga). Regeringen uttrycker detta tydligt i nedanstående 
formulering: 
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Om en försäkrad har svårigheter att ta till vara den arbetsförmåga han 
eller hon har kvar, sin sjukdom till trots, är detta i första hand ett 
arbetsmarknadsproblem... Målet bör vara att den försäkrade skall 
återfå sin arbetsförmåga även om han eller hon har drabbats av 
sjukdom. Om arbetsförmåga finns trots sjukdomen, eller när förmågan 
återställs, bör inte längre rätten till ersättning föreligga (Prop. 
1996/97:28, s. 10). 

Som ett led i renodlingen av systemen läggs ansvaret för den som bedömts 
ha en kvarvarande arbetsförmåga på arbetsmarknadsmyndigheterna, trots 
förekomsten av medicinska problem. Det är således inte längre försäk
ringskassans sak att ta hänsyn till de reella möjligheterna att fa ett arbete på 
arbetsmarknaden eller till den enskildes sociala situation. Det är endast den 
enskildes potentiella arbetsförmåga som räknas. Detta är viktiga 
begränsningar i den enskildes kvalifikationsmöjligheter till socialför
säkringen. Reellt innebär det att hjälpsökande med funktionsnedsättningar 
(exempelvis en arbetsförmåga som bedömts vara 25 procent) bedöms som 
"friska" att arbeta ett par timmar per dag, och som "sjuka" de återstående 
timmarna av en arbetsdag. Bedömningen medger därför avdrag Ifrån 
socialförsäkringen för de "friska" timmarna och ersättning från 
socialförsäkringen för de "sjuka" timmarna. 

Insatser mot fusk och missbruk 

Under 1990-talet har de hårdnande ekonomiska villkoren för stat och 
kommuner bidragit till att systembrister och missbruk inom socialförsäk
ringen har uppmärksammats (Prop. 1996/97:121): 

.. välfärdens uthållighet [far] inte undergrävas av fusk, överutnyttjande 
och ekonomisk brottslighet... För socialförsäkringssystemets 
legitimitet är det mycket angeläget att medborgarna kan vara 
förvissade om att systemen fungerar e ffektivt och att pengar fördelas 
till dem de är avsedda (a.a. s. 22). 

Det fusk och missbruk som förekommer skall beivras genom att individen 
ges ett straffrättsligt ansvar för lämnade uppgifter, oavsett de är medvetet 
förljugna eller om de lämnats av slarv eller försummelse (Prop. 1996/97:121, 
s. 37). Samtidigt införs procedurer där försäkringskassan far rä tt att inhämta 
information om individen. Hembesök (dock ej rätt att undersöka bostaden), 
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anonyma anmälningar, och egna förfrågningar kan utgöra grund för 
"utredningsimpulser" för att stävja fusk och missbruk (Prop. 1996/97:121, s. 
30-32). 

Sammanfattningsvis har rehabiliteringsreformen parallellt med en tydligare 
målsättning om arbete för alla, inneburit en ökad betoning av disciplinära 
och kontrollerande inslag i socialförsäkringarna med hänvisning till dess 
långsiktiga legitimitet och ekonomi. I den mån den enskilde söker bistånd 
måste arbetslinjens allt strängare villkor följas. Principen om ett s.k. 
generaliserat utbyte innebär att statens bistånd byts mot rätten till den 
enskildes arbete. I det utbytet har en striktare tillämpning av villkoren för 
bistånd och en mer vidsträckt definition av begreppet arbetsförmåga, stärkt 
statens rätt till den sökandes potentiella arbetskraft, och samtidigt kraftigt 
kringgärdat den enskildes rätt till bistånd. I den meningen har den enskilde 
hjälpsökandes autonomi minskat jämfört med de regler som gällde för ca tio 
år sedan. 

Skall man se det ur statens perspektiv är steg-för-steg-modellen och arbets-
förmågebedömningen emellertid förenliga med välfärdsstatens syften. De 
som omfattas av socialförsäkringen ges möjligheten till en utökad 
rehabilitering. Men staten kräver att medborgaren, för sitt eget, och 
samhällets bästa skall medverka aktivt till sin egen rehabilitering. De som 
inte förtjänar samhällets insatser skall således skiljas från dem som förtjänar 
sådana. Rehabiliteringsåtgärder kräver ekonomiska resurser och skatte
betalarna skall i det perspektivet inte indirekt betala ersättning till fuskare 
och smitare. På samma sätt vill politiker stävja glidningar i hanteringen av 
sjukdomsbegreppet. Ett åtstramat sjukdomsbegrepp sparar pengar åt staten 
och medverkar till en renodling av de olika försäkringssystemen. 

Ur den enskildes synvinkel kan dock dessa aspekter av den nya 
välfärdspolitiken te sig kränkande och utgöra ett stort intrång i den 
personliga livssfaren. Den som är beroende av ersättning från staten för sin 
överlevnad, måste acceptera myndighetemas krav på aktiv medverkan, 
exempelvis i rehabiliteringsåtgärder, oavsett om det finns en arbetsmarknad 
att gå tillbaka till eller inte, vilka åtgärder som föreslås eller vilka motiv 
individen har att inte acceptera myndigheternas förslag. Den som uppbär 
ersättning måste också vara beredd på att bli kontrollerad, övervakad och i 
värsta fall misstrodd beträffande sin sjukdom, skada eller funktions
nedsättning. Reglerna ger myndigheterna rätt att ta hänsyn till anonyma tips, 
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rätt att göra oannonserade besök, övervaka och följa upp om individen följer 
regler och anvisningar. Sådana befogenheter ställer stora krav på 
professionalitet och kompetens hos de handläggare som har i uppgift att 
utföra arbetsuppgifterna. 

En arbetslinje för framtiden? 

Under senare delen av 1990-talet blev det nödvändigt att revidera delar av 
den tidigare implementerade rehabiliteringsreformen. Det visade sig att 
belastningen på de reguljära verksamheterna inom arbetsförmedling, försäk
ringskassor och kommuner ökade i takt med att gruppen av människor med 
svåra och sammansatta problem blev allt större (SOU 1996:85; Prop. 
1996/97:63). Som en följd av detta böljade man från politiskt håll stimulera 
till ökad frivillig samverkan mellan de olika sektorerna. För många 
myndigheter blev projektsamverkan en nödvändig del av verksamheten när 
de socialpolitiska systemen blev mer renodlade och antalet som riskerade att 
falla mellan olika myndigheters ansvarsområden ökade. 

En av de viktigaste åtgärderna i syfte att minska denna marginalisering gick 
ut på att stärka den lokala samverkan mellan försäkringskassor, 
arbetsförmedlingar och kommuner. Dessa aktörer föreslogs skapa "en nära, 
flexibel och finansiell samverkan under friare former än i nuläget" (SOU 
1996:34, s. 24; se även SOU 1996:85; SOU 1996:113). En politik som ökar 
sysselsättningen och minskar arbetslösheten (arbetslinjen) anses här vara 
viktig för dem som hamnat vid sidan om. Som tidigare fokuserar arbetslinjen 
på åtgärder som kan påskynda individens återgång i arbete, men det som 
tillkommit här är ett ökat engagemang för vissa problemgrupper som äldre, 
ungdomar och invandrare (Prop. 1994/95:218). Kommunernas ansvar för 
speciella problemgrupper har också stärkts i denna process. Socialbidragen 
omfattas därmed också av en mer utvidgad arbetslinje. I det sammanhanget 
har kommunerna givits ökat lokalt inflytande över ersättningsnivåerna och 
det ekonomiska biståndet till speciellt utsatta grupper som invandrare i 
segregerade bostadsområden, ungdomar och äldre (SOU 1995:142). Denna 
nyorientering mot en mer flexibel nätverkssamverkan är dock kombinerad 
med en mycket stramare arbetslinje. 

Förhoppningen med den ökade betoningen av samverkan var att 
åstadkomma ökade möjligheter att på ett tidigt stadium förhindra och 
förebygga segregation och utslagning (SOU 1996:85). Projektsamverkan 
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ansågs leda till snabbare och kvalitativt mer genomarbetade utredningar, 
bättre informationsutbyte mellan myndigheter, och till att den sociala 
kontrollen samt de motivationshöj ande insatser som den enskilde blir 
föremål för skulle kunna genomföras på ett mer effektivt sätt än i reguljär 
verksamhet. 

Sammanfattningsvis fanns under mitten av 1990-talet en fortsatt politisk 
strävan efter att alla skulle omfattas av det goda arbetet. Den i böljan av 
1990-talet höga arbetslösheten, som främst drabbade stora grupper av 
funktionshindrade, långtidsarbetslösa, och invandrare satt denna strävan på 
hårda prov. Samverkan mellan kommunerna, försäkringskassor och 
arbetsförmedlingar innebar ökade möjligheter att på ett friare sätt använda 
resurser från den reguljära verksamheten för samverkan kring de grupper 
som visade sig mest i riskzonen för utslagning och marginalisering. 
Arbetslinjen innebar å ena sidan, att myndigheter i sin reguljära verksamhet 
stärkte kontrollen över utgifter och åtgärder, å andra sidan gavs myndigheter 
förutsättningar för en mer flexibel organisatorisk tillämpning när det gällde 
de mest utsatta grupperna i samhället. 

Millennieskiftet: mot ett trendbrott i svensk socialpolitik? 

I mitten av 1990-talet sattes stor tilltro till samverkan som metod att komma 
tillrätta med den reguljära rehabiliteringsverksamhetens brister. I böljan av 
det nya millenniet tyder nya signaler på att 1992 års rehabiliteringsreform i 
många stycken har misslyckats och att tiden därmed blivit mogen för en ny 
reform. I SOU 2000:78 konstaterar man att 1992 års rehabiliteringsreform 
inte har lyckats med att minska sjukfrånvaro och utslagning från arbetslivet. 
Det finns många orsaker till detta och i rapporten lyfter man fram både den 
höga arbetslösheten i böljan av 1990-talet, organisatoriska misslyckanden 
(sektorisering och ändrade förutsättningar från statsmakternas sida) samt en 
förändrad arbetsmarknad som de viktigaste förklaringarna. 

Mot bakgrund av detta konstaterande lägger man fram ett förslag till en ny 
reform. Förslaget presenteras i sju olika hörnstenar (SOU 2000:78; Del III, 
225 f.f.) Den första hörnstenen innebär att individen skall stå i centrum, den 
andra, att man skall undvika nuvarande sektorisering genom att överföra 
ansvaret för rehabilitering till en offentlig huvudman istället för fyra 
likvärdiga, den tredje hörnstenen innebär att man vill åstadkomma en 
kraftfullare försäkring genom en sammanhållen rehabiliteringsförsäkring där 
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reglerna skall göras tydligare vad gäller ansvar och rättigheter för individen. 
Här återfinns också ett förslag om att inrätta en ny rehabiliteringsstyrelse. 
Den fjärde hörnstenen syftar till att stärka de förebyggande insatserna främst 
genom ett fokus på arbetsgivarnas (men också myndigheternas) ansvar. Med 
den femte hörnstenen vill man se till att aktivitetsutbudet skall bli jämnare 
fördelat över landet samtidigt som man vill satsa på ökad kunskap om 
sjukdomsorsaker och rehabiliteringsmetodik. Den sjätte hörnstenen uttrycks 
som "Lika möjligheter över hela landet och mellan olika grupper" Här vill 
man betona den orättvisa som blivit följden av att rehabiliteringsinsatserna 
blir olika beroende på faktorer som var man bor, orsaker till sjukdom, kön, 
och funktionshinder. Den sjunde och sista hörnstenen innebär att man fa 
tydligare drivkrafter för rehabilitering genom at t skärpa lagstiftningen, öka 
den ekonomiska stimulansen för rehabilitering, samt offentliggöra negativa 
effekter av uteblivna eller begränsade förebyggande insatser. Allt detta för 
att påverka främst arbetsgivarnas men också myndigheternas framtida 
beteende. 

I utredningen kommer principer om bistånd och disciplinering explicit till 
uttryck i två av dessa: den första hörnstenen 'Individen i centrum" och den 
sjätte "Lika möjligheter över landet och mellan olika grupper". 

"Individen i centrum " 

Eftersom den första hörnstenen utgår från att individen skall stå i centrum av 
rehabiliteringsprocessen innehåller utredningen många beskrivningar av 
individens ansvar och skyldigheter. I en av de mest kraftfulla skrivningarna 
slår man fast att individen har ett långtgående ansvar för sitt eget 
hälsotillstånd: 

Vi har alla som enskilda individer ett ansvar för att förebygga ohälsa i 
vid mening. Likaså har vi ett ansvar att aktivt medverka i en 
rehabiliteringsprocess om olyckan väl är framme eller om vi 
sjukskrivits en period på grund av sjukdom.Ansvaret att förebygga 
ohälsa inbegriper allt från kost, motion, rekreation och andra 
hälsofrämjande aktiviteter till att på arbetsplatsen aktivt delta i hur 
arbetet organiseras och utförs. I rehabiliteringssituationen menar jag 
att vi också som individer har ett ansvar för att aktivt delta i den 
process som rehabilitering till arbete utgör med syfte att hindra och 
därmed förebygga utslagning från arbetslivet. (SOU 2000:78; 244) 
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Längre fram i kapitlet understryks att "vi som individer har ett tydligt eget 
ansvar [ ] för egen kompetensutveckling." Utredningen föreslår med 
referens till kunskapslyftskommittén (SOU 2000:51) att införandet av 
individuella kompetensutvecklingskonton (KS-konton) skall innebära en 
mer flexibel möjlighet för människor till livslångt lä rande, dvs. kontinuerlig 
kompetensutveckling. Man uttrycker det också som att människor skall 
kunna spara detta konto till den senare delen av arbetslivet eftersom behoven 
förmodligen är störst vid denna tidpunkt. Man varnar dock för att "En risk 
finns dock att de mest resurssvaga inte kommer att ha tillräckligt med pengar 
på sina konton när insatserna behövs som bäst" (SOU 2000:78; 246). 

Individen föreslås också fa utökat ansvar för ännu ett område som tidigare 
inte explicit uttryckts som individuella skyldigheter; nämligen arbetsplatsens 
arbetsmiljö: 

Ett annat ansvar som ligger på individen är att vara pådrivande på 
arbetsplatsen och se till att regelbundna utvecklingssamtal förs med 
arbetsledningen. Det huvudsakliga ansvaret för detta åligger 
naturligtvis arbetsledningen, men jag menar att även individen har ett 
stort ansvar för att efterfråga detta, ge de kvalitet och utnyttja 
möjligheten att ta upp även organisatoriska frågor och arbetsmiljö
frågor (SOU 2000:78; 246) 

Sammanfattningsvis betonas att individen framledes bör ges ett mycket 
omfattande ansvar för sin hälsa. I vid mening ett ansvar inte bara för att 
förebygga kroppsliga besvär utan också för sin egen kompetens och för att 
ingripa för att förbättra sina egna arbetsvillkor på arbetsplatsen. Sett till 
tidigare skrivningar om 1992 års rehabiliteringsreform kan detta försiktigtvis 
tolkas som ett trendbrott i synsättet på individens ansvar. Det som tidigare i 
hög grad har setts som samhällets och fackföreningarnas ansvar skjuts i och 
med detta i stor grad till individnivå. 

"Lika möjligheter över hela landet och mellan olika grupper": en etisk 
plattform 

Något som introduceras i denna utredning är det som kallas för en etisk 
plattform (den sjätte hörnstenen) som skall styra de olika rehabiliterings
aktörerna på ett likformigt sätt genom hela rehabiliteringsprocessen. Denna 
plattform ses som viktig för vilket förhållningssätt välfärdsstaten skall ha till 
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medborgarna. Samtidigt är den också viktig for vilket förhållningssätt som 
förväntas från individens sida i förhållande till myndigheten. Orsaken till en 
sådan plattform anges vara att både socialförsäkring och samhälle har 
förändrats. Man uttrycker detta som att: 

I takt med att ramlagstiftningen byggs ut ökar också utrymme för 
olika typer av värderingar och skönsmässiga bedömningar av 
tjänstemannen. Ett an norlunda sätt att beskriva utvecklingen är att den 
gamla detaljreglerade "auktoritetsstaten" delvis övergivits till förmån 
för en "förhandlingsstat" (SOU 2000:78; 319) 

Plattformen uttrycks i fem principer: 
1. Arbetslinjen. 
2. Människovärdesprincipen 
3. Principen om individens rätt till rehabiliteringsstöd 
4. Autonomi och integritetsprincipen 
5. Kostnadseffektivitetsprincipen 

Jag ska kortfattat sammanfatta plattformen i det jag ser som viktigast i 
enlighet med bistånds och disciplineringsprincipen. Skall man böija med det 
som kan tolkas som inslag i enlighet med biståndsprincipen gäller det att 
stimulera individens handlingsförmåga genom att erbjuda trygghet och 
inflytande i rehabiliteringsprocessen, delaktighet samt socialt stöd. Alla 
individer föreslås få en formell rätt till rehabiliteringsstöd i form av 
rehabiliteringsutredning och mentorskap och "Individen skall ha en självklar 
rätt att bestämma över sitt eget liv och att ha eget inflytande över sin 
situation och påverkan i den process som t.ex. rätten till arbete utgör" (SOU 
2000:78 s. 323). Man betonar också att processen måste ges längre tid än nu 
och att den måste revideras successivt (SOU 2000:78; 113). 

Ett intressant inslag handlar om vilket förhållningssätt aktörerna skall ha till 
klienterna. I 'Människovärdesprincipen' betonas relationerna till individen. 
Eftersom sjukskrivna människor befinner sig i en utsatt position är det 
viktigt med ett förhållningssätt som baserar sig på "respekt för människors 
självbestämmande och integritet" (SOU 2000:78, s. 323). Här sägs att "den 
offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans frihet och rättighet" (SOU 2000:78; 321) 
Individen ska ses som en "aktivt handlande, ansvarig social varelse som 
strävar efter att forma sina levnadsvillkor i enlighet med sin önskemål och 
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behov men också att i ett demokratiskt sammanhang ta ansvar för helheten 
och andras bästa" (SOU 2000:78; 322). 

Det finns också aspekter som kan tolkas i enlighet med mer disciplinära 
inslag. Begreppet rehabilitering till arbete innebär en ökad betoning av 
arbetslinjen. Dvs. "det primära målet för processen är att komma i arbete" 
(SOU 2000:78; 233) Genom att ställa sig mer positiv till en alternativ 
övergångsarbetsmarknad, dvs. en arbetsmarknad med generellt uttryckt 
skyddade arbeten (SOU 2000:78; kap 18) skall arbetsmarknaden förvisso 
syfta till en 'mjukstart' men samtidigt betonas att det är arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden som är det primära målet. Det skall också vara 
"individens skyldighet att att delta i rehabilitering för att på så sätt 
upprätthålla arbetslinjen och bidra till den allmänna välfärden" (SOU 
2000:78, s. 323). 

Slutdiskussion: bistånd eller disciplinering? 

Det är dags att avrunda och återkomma till syftet med detta kapitel. Avsikten 
var att urskilja betydelsefulla kognitiva och regulativa element i svensk 
socialpolitik. I ett andra steg ville jag analysera hur förhållandet mellan 
dessa två inslag förändrats under 1990-talet och i samband med 
rehabiliteringsreformen från 1992. Denna reform fick utgöra den empiriska 
måltavlan för analysen. Analysen hade två utgångspunkter. Det första 
perspektivet, biståndsperspektivet, innehåller en väl förankrad policy som är 
det närmaste man kan komma en vedertagen kognitiv sanning på 
socialpolitikens område, nämligen arbetslinjen. Den utgår från att arbete 
genom egen försörjning är bra för alla medborgare eftersom det antas leda 
till ökad jämlikhet mellan olika samhällsgrupper samt män och kvinnor vad 
gäller hälsa, ekonomi och sociala villkor. Det andra perspektivet, 
disciplineringsperspektivet, utgår från att en utvecklad välfärd visserligen 
lyckats öka jämlikheten på ett flertal sätt men att utvecklingen samtidigt ökat 
de disciplinerande och kontrollerande inslagen gentemot den enskilde 
medborgaren och centrala rehabiliteringsaktörer. Staten ger inte ifrån sig 
rättigheter utan att bibehålla kontrollen över dessa och samtidigt förvänta sig 
motprestationer från den enskilde medborgaren. 

Under 1990-talet har vi sett en kraftigt krympande offentlig sektor och en 
allt mer krävande arbetsmarknad som på sikt har bidragit till problem i 
tillämpningen av en arbetslinje för ökad jämlikhet. Samtidigt har tillgången 
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till bistånd begränsats genom en striktare bedömningsgrund för arbets
förmåga och sjukdom. Lägre ersättningsnivåer urholkade också under 1990-
talet socialförsäkringssystemets omfördelande och dekommodifierande 
egenskaper. Även om man generellt kan påstå att fler funktionshindrade far 
arbete vid låga arbetslöshetsnivåer än vid hög arbetslöshet kan man i ett 
längra tidsperspektiv också påstå att arbetsmarknaden för funktionshindrade 
och lågutbildade på sikt har krympt oberoende av arbetslöshetsnivåemas 
fluktuationer. Ökade disciplinerings- och kontrollmekanismer i form av 
striktare regelverk och ökade befogenheter för handläggare att kontrollera 
enskilda hjälpsökanden i kombination med en dåligt fungerande arbets
marknad för de mest utsatta grupperna, har således på viktiga punkter 
minskat utrymmet för den enskildes autonomi och oberoende. 

De sociala rättigheterna tycks ha en dubbel natur. Den ena aspekten innebär 
att den svenska välfärdens princip om jämlika livsvillkor och goda 
livschanser skall omfatta alla medborgare och baseras på liberala kvalifi
kationsvillkor. Den enskildes insats i lönearbete är i Sverige central för att 
åstadkomma detta. Arbete skapar materiella förutsättningar för individuell 
autonomi och goda livsvillkor, bl.a. genom att den enskildes lönearbete 
ligger till grund för ersättningsnivåer i flera bidragssystem. Inkomstbort
fallsprincipen tydliggör således skillnaderna mellan den lönearbetande 
medborgarens utfall från välfärdspolitiken och de villkor som gäller för dem 
som under längre perioder befunnit sig utanför arbetsmarknaden. Det är först 
här som tvång och disciplinering blir aktualiserat som välfärdsstatlig princip. 
Denna princip är inte aktuell för dem som är fullt friska och inte har behov 
av statens bistånd utan gäller främst de medborgare som står utanför 
arbetsmarknaden på grund av sjukdom, arbetslöshet eller kombinationer av 
dessa. 

Välfärdssystemet har åtminstone i olika policydokument från 1990-talet och 
in i det nya millenniet ställt allt hårdare krav på de mest marginaliserade 
grupperna samtidigt som ersättningsnivåerna sänkts. En tolkning utifrån ett 
disciplineringsperspektiv innebär att hårdare arbetsvillkor och ökade utgifter 
för välfärdspolitik skapar såväl politiska behov som byråkratiska av en ökad 
reglering av välfärdsstatens klienter, oavsett om de har möjlighet att arbeta 
eller inte. Lönearbete framhålls som det moraliskt föredömliga och riktiga 
även i deras fall trots att arbetsmarknaden för dessa grupper är mycket liten. 
Ett allt mer fmmaskigt nät av disciplinering expanderar och genomsyrar allt 
fler områden, även de som tidigare inte omhuldats av arbetslinjen och 
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lönearbetets normer. I den mån människor är fostrade till att känna samhälls
ansvar för sin egen försörjning som lönearbetande, kan ett misslyckande på 
den öppna arbetsmarknaden bli ett ytterligare steg mot stigmatisering och 
marginalisering. Den ekonomiska marginaliseringen som blir en följd av 
minskade ersättningsnivåer och utdragna prövningsprocedurer leder också 
till att vissa riskerar att bli exkluderade från socialt umgänge, fritid och 
meningsfylld sysselsättning. 

Dessa problem har ökat behovet av nya former för bistånd vilket parallellt 
har inneburit en framväxt av nya disciplineringsstrategier. En utveckling av 
biståndstanken kunde iakttas under 1990-talets första häl ft som en följd av 
den reguljära verksamhetens problem att driva en effektiv arbetsrehab-
ilitering. Samtidigt som denna böljade strama åt verksamheten blev det mer 
legitimt att frikoppla resurser till flexibla och otraditionella samverkans
former. Dessa två utvecklingstendenser kan således betraktas som två sidor 
av samma mynt. Lokala samverkansprojekt som redan arbetar inom ramen 
för en nätverksambaserad förvaltningsmodell (se Borell, Johansson & 
Lindqvist 1998:186) har fått stöd att fortsätta ett otraditionellt arbete med de 
grupper som mest riskerar permanent utslagning och marginalisering. Under 
1990-talets slut kommer signaler om en ny rehabiliteringsreform som syftar 
till integration av sektoriserade myndighetsområden. Båda dessa strategier 
syftar mot samma mål nämligen att bättre och mer effektivt kunna 
rehabilitera människor med sammansat ta problem till arbete. Såväl projekt
samverkan som en mer integrerad rehabiliteringsverksamhet anses leda till 
minskad rundgång i bidragssystemet och olika resurser kan samordnas och 
länkas till varandra. På sikt är förhoppningen att det skall leda till a rbete för 
fler av dem som har behov av rehabilitering. 

Parallellt kan samverkan och en mer individanpassad tillämpning av 
socialförsäkringen ses som en utveckling av välfärdsstatens regulativa 
tekniker. När allt mer av rehabiliteringsarbetet koncentreras på individen blir 
den enskilde i högre grad ett objekt för maktutövning och disciplinering som 
i Foucaults mening tenderar att 'av-institutionaliseras', dvs. disciplinerings-
instrumenten sprids utanför sina ursprungliga organisationsgränser och 
tränger allt djupare in i den enskilda medborgarens liv. 

Hur skall man då tolka de senaste policyformuleringama i termer av bistånd 
och disciplinering? Man kan naturligtvis inte dra för stora växlar på grundval 
av ett dokument som ännu inte implementerats ( SOU 2000:78) men det 
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Säger ändå något om den framtida färdriktningen speciellt i ett längre 
tidsperspektiv. I detta längre perspektiv har svensk välfärdspolitik under lång 
tid ägnat sig huvudsakligen åt att minska skillnader mellan olika 
samhällsgrupper. Från samhällets sida har man åtminstone fram till 1990-
talets böljan verkat för en generellt utjämnande socialpolitik. Utjämnande, i 
den meningen att man eftersträvat en fördelning av rättigheter och bistånd 
mellan olika samhällsgrupper: mellan unga och gamla, 'rika och fattiga', 
friska och sjuka, arbetande och icke arbetande. Med nyinstitutionell 
vokabulär kan man uttrycka det som att detta har varit en central kognitiv 
fixpunkt i svensk socialpolitik. 

Det som sker idag inom socialpolitiken kan utifrån den tidigare homogena 
socialpolitiska hållning med tillbörlig försiktighet tolkas som ett trendbrott. 
Från att traditionellt ha betonat kollektiva rättigheter och ett kollektivt ansvar 
i den offentliga retoriken betonas nu individens rättigheter och ansvar. I 
ovanstående exempel visar sig denna trend i två olika fall. I ena fallet som ett 
införande av en etisk plattform som å ena sidan stärker individens 
rättigheter: man får en utökad formell rätt att överklaga beslut som man inte 
är nöjd med, man far rätt till information och en formell rätt till utredning 
och mentor. Samtidigt skall myndighetsutövare i enlighet med humanistiska 
principer behandla alla människor på ett värdigt sätt. Å andra sidan bär detta 
med sig en disciplinär strävan som gäller enskilda rehabiliteringsaktörer; om 
man så vill en strävan efter att 'normera' eller 'reglera' de enskilda 
rehabiliteringsaktöremas värdegrund. 

Samtidigt som rättigheterna för den enskilde på många sätt stärkts genom en 
mer individualiserad biståndstanke, följs dessa rättigheter även i individens 
fall av en parallell utvidgning av disciplinära åtgärder: det blir individens 
skyldighet att vara motiverad såtillvida att man inte har rätt att motsätta sig 
åtgärder som kan syfta till att individen kan å tergå i arbete. Betoningen på 
individen förstärks också med en ny rehabiliteringsdefinition. Rehabilitering 
ses som en process med individen i centrum och där det viktigaste målet är 
arbete. När det gäller klientemas skyldigheter ter sig dessa mestadels som 
uttryck för en självdisciplinerande retorik. Här handlar det om ett outtalat 
tvång att i högre utsträckning än tidigare tillägna sig en individuell 
arbetsmoral, att vara medveten om att kompetens är en fråga om ett livslångt 
lärande, och ett ansvar för att kritiskt granska och påtala brister i den 
individuella arbetsmiljön. 
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Med utgångspunkt i ovanstående empiriska underlag skulle det vara att gå 
alltför långt att säga att Individen härmed blivit viktigare än omfördelning 
mellan olika kategorier av medborgare, eftersom den solidariskt 
omfördelande politiken fortfarande är en hörnsten i svensk välfärdspolitik. 
Poängen är att visa på att såväl bistånd som disciplinering blivit mer 
individualiserade eftersom Individen har blivit det centrala objektet i 
rehabiliteringsprocessen. Den biståndsprincip som tidigare uttrycktes som ett 
kollektivt ansvar uttryckts nu mer som en humanistisk inställning till 
individens autonomi och integritet än som en traditionell 'utjämnande-
princip'. Detta var klart inte fallet i de dokument som från slutet av 1980-
talet och det tidiga 1990-talet fokuserade på myndighetemas och 
organisationernas arbete. På så sätt minskar statens direkta kontroll över 
medborgaren medan ansvar och skyldigheter som tidigare betraktats som 
tillhörande statens domän allt mer förs över på den enskilde medborgaren. 
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5. Arbetsrehabiliteringens regulativa 
kontrollsystem, institutionell logik och 
handlingsutrymme 

I tidigare kapitel har vi sett att det i och med rehabiliteringsreformens 
introduktion 1992 genomfördes djupgående förändringar som syftade till att 
reformera socialförsäkringen. 

Under senare delen av 1990-talet följdes reformen upp med ett flertal nya 
regler och lagar. På det stora hela är socialförsäkringen ett område där 
förändringsbenägenheten är mycket stor. I det sammanhanget blir det av 
naturliga skäl intressant att studera hur olika lagar och regler påverkar 
verksamheten. Generellt tillhör dessa en grupp av institutionella mekanismer 
som kan karakteriseras som ett regulativt kontrollsystem. Rehabiliterings
reformen är till sin formella konstruktion slutresultatet av en politisk process 
men ges ett konkret innehåll i det dagliga lokala arbetet. Detta 
inomorganisatoriska arbete omgärdas i sin tur av olika institutionella 
omvärldsfaktorer, dvs. logiker som såväl begränsar som driver på de olika 
aktörernas arbete i en viss riktning. För att komma bakom det formella 
kontrollsystemet bör man därför också närma sig dessa institutionella krafter 
i omvärlden då de påverkar verksamheten i ett längre och politiskt obundet 
perspektiv. 

I detta perspektiv syftar kapitlet till att först beskriva det regulativa 
kontrollsystemet och hur aktörer i respektive organisation tillskrivs olika 
roller inom detta system. Kopplingen mellan det regulativa systemet och 
aktörerna är viktiga för att länka bestämda aktörer till bestämda handlingar, 
roller och rutiner. För det andra syftar kapitlet till att diskutera och analysera 
de enskilda aktörernas handlingsutrymme inom respektive organisation. Här 
blir det viktigt att klargöra vilka institutionella logiker som genomsyrar 
organisationerna och därmed påverkar aktörernas arbete. 
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Ett klargörande av de analytiska begreppen 

Regulativa kontrollmekanismer 

Utgångspunkten är att arbetsrehabilitering kan betraktas som ett organisa
toriskt falt där flera olika organisationer samverkar eller förväntas samverka 
inom verksamheten. Fältet avgränsar och definierar på så sätt de 
organisationer som är 'medlemmar' av det meningsbärande system som med 
en samlande beteckning kan kallas för 'arbetsrehabilitering'. En viktig 
avgränsning mellan olika organisationer utgörs av det som med en samlande 
beteckning kan kallas för det regulativa kontrollsystemet. Detta består av 
lagar och arbetsformer som är specifika för vatje organisation inom faltet. 
Man kan betrakta det som en stomme av regler och formella arbetsformer 
som begränsar inte bara organisationernas utan också aktöremas möjligheter 
att agera. Systemet knyter också genom sina formella arrangemang olika 
former av fixerad makt till organisationerna. Syftet är här alltså att utforska 
hur olika former av formella arrangemang påverkar organisationernas 
målsättningar och handlingar i en viss riktning och vilka maktbefogenheter 
som knyts till organisationerna. 

Institutionella logiker 

Från detta går jag sedan över till att diskutera hur olika institutionella logiker 
påverkar de enskilda aktörernas handlingsutrymme inom vaije organisation. 
Dessa består här huvudsakligen av medicinska, socialpolitiska, juridiska 
samt arbetsmarknadsrelaterade kunskapsområden och kulturellt och politiskt 
invävda handlingsmönster. När det handlar om arbetsrehabilitering har 
Lindqvist (1998) kunnat urskilja tre olika institutionella 'sfärer' som har 
avgörande betydelse för arbetsrehabiliteringens utfall. Den medicinska 
sfärens dominerande drivkraft är 'vetenskapens och den beprövade 
erfarenhetens' samt den professionella självregleringens drivkraft. Konkret 
handlar detta om den medicinska professionens traditionella kontroll över 
diagnostik, sjukdomsdefinition, samt behandling och efterföljande terapi. I 
detta regelsystem är det endast läkarna som har legitim rätt att fatta beslut i 
sådana frågor. Övriga yrkeskategorier måste av nödvändighet rätta sig efter 
denna ordning (Lindqvist 1998:80). 

Myndighetssfärens institutionella logik består huvudsakligen av drivkraften 
att följa och tillämpa politiskt formulerade regler och lagar för arbetslinjen. 
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Lindqvist menar att det här är fråga om att "inordna individuella situations
specifika behov i sådana rutiner och procedurer som är förenliga med 
myndigheternas legala uppdrag, och som gör att behoven kan hanteras i en 
hierarkisk beslutsmodell och vertikal arbetsfördelning" (Lindqvist 1998:79) 
För arbetsgivarsfaren gäller en överordnad logik som innebär att vinstmotiv 
och kostnadseffektivitet eftersträvas och prioriteras. Minskade vinster och 
låg kostnadseffektivitet kan på relativt kort sikt äventyra företagets 
överlevnad eller legitimitet. Inom vaije sfar finns det således dominerande 
handlingsmönster som är viktiga för organisationen att vidmakthålla 
eftersom de är avgörande för organisationens legitimitet och överlevnad. 

Jämfört med andra verksamhetsområden som hälso- och sjukvård eller 
skolväsende, är arbetsrehabilitering en verksamhet som genomsyras av flera 
olika institutionella logiker. Den organisatoriska verksamheten blir därmed 
mycket heterogen eftersom de kognitiva och normativa regelverken inte 
utgör ett gemensamt meningsbärande system för de organisationer som 
deltar i den praktiska tillämpningen. Olika regler och synsätt gäller för olika 
organisationer vilket innebär att domänanspråk inte är klart definierade när 
det gäller vissa verksamhetsområden. En juridisk logik kan i vissa 
verksamhetsdomäner komma att konkurrera om kunskapsanspråk med en 
medicinsk logik samtidigt som den medicinska sfärens kunskapsanspråk i 
vissa fall kan kollidera med ett ekonomiskt synsätt osv. I kapitlet kommer 
jag att fördjupa analysen av dessa övergripande utgångspunkter genom att 
knyta aktörernas handlingsutrymme till olika former av institutionella 
logiker. 

Sammantaget bygger det analytiska antagandet på att det finns andra faktorer 
än explicit formulerade lagar och formella regelverk som bestämmer 
färdriktningen för de organisationer som ingår i arbetsrehabiliteringens 
organisatoriska falt. Dessa bakomliggande institutionella logiker påverkar 
till stor del utformningen av den verksamhet som organisationerna och dess 
representanter skall utföra. De bestämmer också vad som kan göras och vad 
som inte kan göras vid en viss tidpunkt. Vi ska nu empiriskt övergå till att 
studera dessa antaganden. 
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Försäkringskassan i rehabiliteringsprocessen 

Formella regler 

1992 fick försäkringskassan en central och mer aktiv roll i rehabiliterings
sammanhang. I och med introduktionen av rehabiliteringsreformen blev 
försäkringskassan den mest centrala myndigheten i arbetsrehabiliterings-
hänseende. Försäkringskassan har förutom bedömningar av sjukpenning och 
andra ersättningsformer, samt bedömning av klientens arbetsförmåga, 
juridiskt sett ett centralt samordningsansvar för den enskildes rehabiliterings
process. De skall upprätthålla samordningsansvaret genom att "bevaka att 
behovet av rehabilitering klarläggs" och att "erforderliga åtgärder kommer 
till stånd för enskilda individer". Samordningsansvaret åsyftar också ett 
utåtriktat konsultativt arbete samt åtgärder för att förbättra samverkan mellan 
"samhällets olika aktörer inom rehabiliteringsområdet" (Riksförsäkrings
verket 1992:10, S.2). 

Formellt skall försäkringskassan följa den s.k. steg-för-steg-modellen. Denna 
innebär att arbetsförmåga skall prövas i flera steg. Först i förhållande till 
vilka möjligheter som ges på den enskildes arbetsplats, sedan i förhållande 
till vilka möjligheter till arbete som ges utanför den enskildes arbetsplats och 
slutligen i förhållande till förtidspension. Inom ramen för denna 
bedömningsprocess skall försäkringskassan formellt sett ansvara för vissa 
centrala arbetsuppgifter. Rehabiliteringsutredning skall upprättas för de 
arbetslösa (för de anställda har arbetsgivare det ansvaret) Baserat på 
rehabiliteringsutredningen skall försäkringskassan upprätta en rehabili-
teringsplan för den enskildes rehabilitering. Under 1990-talet har försäk
ringskassan också fatt möjlighet att köpa arbetslivsinriktade rehabiliterings
tjänster externt genom s.k. köp av tjänst. 

Lagar som är viktiga för försäkringskassans övergripande verksamhet utgörs 
av lagen om allmän försäkring, lagen om sjuklön, lagen om 
arbetsskadeförsäkring samt förvaltningslagen (Jonsson 1997:13). Lagen om 
allmän försäkring (SFS 1962:381) har under de knappt 40 år den existerat 
vuxit till en komplex regelsamling, som tillsammans med arbetsmiljölagen 
är de viktigaste regelverken i försäkringskassans arbete med arbets-
rehabilitering. 
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Organisation och arbetsformer 

Initiait bedöms klientens sjukpenningrätt och arbetsförmågan i relation till 
läkarintyg. Förfarandet bygger på en sjukanmälan från den enskilde. Den 
arbetslöse anmäler sig direkt till försäkringskassan, den anställde till sin 
arbetsgivare som betalar ut sjuklön (se lagen om sjuklön SFS 1991:1047) för 
de första fjorton dagarna. Efter fyra veckors sjukskrivning skall en 
rehabiliteringsutredning upprättas, antingen från arbetsgivarens eller 
försäkringskassans sida. Den skall basera sig på ett s.k. fördjupat 
läkarutlåtande som mer utförligt skall beskriva och redogöra för den 
enskildes behov av åtgärder och rehabilitering. Ett vanligt sätt att dela upp 
arbetet på försäkringskassomas rehabiliteringssektioner är att handläggarna 
arbetar mot vissa branscher eller mot vårdcentraler som är en knutpunkt för 
dem som är arbetslösa och sjukskrivna. Exempelvis hanteras offentlig-
anställda av speciella handläggare, privatanställda av andra handläggare osv. 
För att den sjukskrivne skall komma ifråga för rehabilitering behöver alltså 
rehabiliteringshandläggaren få en s.k. impuls om behovet av rehabilitering. 
Sådana impulser kan komma genom det fördjupade läkarutlåtandet, av 
behandlande läkare, eller genom att rehabiliteringshandläggare eller 
försäkringsläkare tolkar tidigare diagnoser med hänsyn till sjukdomen 
varaktighet. Impulser kan också komma ifrån den enskilde individen och 
utgå från den enskilde personens upplevelser av sina sjukdomsbesvär. 
Således bedöms behovet av rehabilitering från fall till fall beroende på vilken 
sorts medicinskt problematik som ligger till grund för sjukskrivning. 

Den klientgrupp som allmänt anses som mest svårbearbetad är de arbetslösa. 
I dessa fall finns ingen arbetsgivare som är ansvarig, samtidigt som det är 
svårt för personer som kanske har en långvarig sjukdomshistorik eller svåra 
funktionshinder att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. De 
vanligaste samarbetsparterna är i dessa fall arbetsmarknadsinstitut (Ami)1 

och vårdcentralerna. Vårdcentralerna är här särskilt viktiga eftersom det inte 
finns någon företagshälsovård att samarbete med. Ami har en viktig roll 
eftersom det där finns kompetens att utreda och stödja de klienter som är 
motiverade att försöka sig på någon form av arbete, samtidigt som Ami 
också har tillgång till arbetsförmedlingarnas åtgärdsmedel som kan garantera 
den enskilde försörjning under en kortare eller längre tidsperiod. 

1 Ändrad år 2 000. 
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Rehabiliteringshandläggarna: representanter för ett välfördsbyråkratiskt 
rättssystem 

Bland de som studerat försäkringskassornas arbete (se t.ex. Lindqvist 1990) 
finns det en relativt bred samsyn över att rehabiliteringshandläggaren i första 
hand är representant för ett välfardsbyråkratiskt rättssystem med ett 
omfattande regelverk att förhålla sig till. Rehabiliteringshandläggarna har i 
och med de detaljerade reglerna, fatt sitt handlingsutrymme mer strukturerat 
jämfört med tidigare samtidigt som arbetsuppgifterna blivit mer kompli
cerade. De erkända sjukkassorna som böljade byggas upp i och med 
sjukförsäkringsreformen från 1955 var från böljan anspråkslösa byråkratiska 
enheter men böljade snabbt byråkratiseras (Lindqvist 1990:120-122). 
Allteftersom socialförsäkringssystemet byggts ut har försäkringskassan blivit 
en myndighet som har till uppgift att upprätthålla en rad olika program i 
huvudsak relaterade till bedömningar av rätten till ersättning från olika 
försäkringssystem. Arbetsrehabilitering skiljer sig på många sätt från 
försäkringskassans traditionella uppgift att pröva rätten till ersättning. Dels 
genom att det är fråga om mer komplicerade bedömningar än de som 
traditionellt ingått i försäkringskassans arbetsuppgifter, dels beroende på att 
det för att låna Rothsteins terminologi (1994), är fråga om en interven-
tionistisk myndighetsutövning som skiljer sig från den reglerande 
verksamhet som försäkringskassan traditionellt representerat. Om huvud
uppgiften tidigare har varit att betala ut ersättning enligt klara regler så är det 
nu fråga om beslut och bedömningar som syftar till att påverka den enskilde 
klientens livsvillkor och försöijning genom arbete. Idag är det viktigt att 
försäkringskassan i den mån det är möjligt skall försöka stödja och driva på 
en utveckling som innebär att den enskilde kan återgå i arbete efter en så 
kort tids sjukfrånvaro som möjligt. Samtidigt har emellertid enskilda ärenden 
blivit allt mer komplicerade av bedöma. Kunskapsläget är oklart på många 
områden samtidigt som allt fler klienter har en multipel problembild som 
handläggarna har svårt att hantera. 

För försäkringskassans personal har dessa nya arbetsuppgifter inneburit en 
utmaning men också prövningar vad gäller uppbyggnaden av kompetens och 
kunskap inom yrkeskåren. Inslaget av högre utbildade tjänstemän är fort
farande lågt trots att hanteringen av enskilda ärenden blivit allt mer 
komplexa och regelverket är fortfarande mycket statiskt i den meningen att 
det ger detaljerade riktlinjer för det operativa arbetet. I själva verket verkar 
det, måhända under en övergångsperiod, som om socialförsäkringens 
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regelverk har anpassats i mer reglerande riktning för att minska behovet av 
komplexa självständiga bedömningar av enskilda ärenden. Reglernas höga 
detaljeringsgrad syftar till att standardisera komplicerade bedömningar så att 
de passar handläggamas kompetensprofil samtidigt som man från centrala 
myndigheters sida vill ha kontroll över tillämpningen. 

Läkarkåren i primärvård och företagshälsovård 

Formella regler 

Läkarens arbetsuppgifter och befogenheter inom ramen för landstings
kommunal verksamhet regleras till viss del av hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763), men inom denna ram regleras framför allt det övergripande 
hälso- och sjukvårdsarbetet. I lagen om åligganden för personal inom hälso-
och sjukvården, SFS 1994:953, återfinns den berömda formuleringen om att 
hälso- och sjukvårdspersonal skall utföra sitt arbete i enlighet med 
"vetenskap och beprövad erfarenhet" (SFS 1994:953, 2§) I övrigt slås fast att 
den anställde: "[själv] bär ansvaret för hur han eller hon fullgör sina 
arbetsuppgifter" (SFS 1994:953, 6§). Lagen om disciplinpåföljd (SFS 
1994:954) reglerar å sin sida de påföljder som blir aktuella om det skulle 
vara så att hälso- och sjukvårdspersonal gjort sig skyldiga till oskicklighet, 
oaktsamhet, misstag eller felbehandling. Om man skall göra en samman
fattning av de olika lagarna på hälso- och sjukvårdens område så innebär det 
att läkare som väl fått sin legitimation ( i enlighet med de regler som 
stipuleras i SFS 1984:542. Lag om behörighet att utöva yrke inom hälso- och 
sjukvården) har ett stort egenansvar över den verksamhet som bedrivs. Inom 
läkarkåren finns en avsevärd professionell handlingsfrihet för bedömningar 
och behandlingar. 

Andra formella avgränsningar av läkarnas professionella autonomi återfinns 
i lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381). Där preciseras vilka uppgifter 
läkaren måste lämna i samband med intyg och utlåtanden för att arbetsgivare 
och försäkringskassa skall kunna betala ut sjukpenning och sjuklön. I 
Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1992:16, ges viktiga anvisningar för 
läkarnas roll i rehabiliteringsprocessen. Anvisningarna handlar bl.a. om att 
läkaren vid behov skall ta kontakt med arbetsgivaren för att hantera 
informations-, integritets- och sekretessfrågor på ett bra sätt, hur relationen 
med klienten och försäkringskassan skall hanteras, samt inte minst vilka 
grunder sjukskrivningsförfarandet skall bygga på. Här slås fast att 
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sjukskrivning skall ske på medicinsk grund och inte med hänsyn tagen till 
"sociala eller arbetsmarknadsmässiga skäl" (SOSFS 1992:16, s. 5, 6). 

Läkarkåren har i rehabiliteringssammanhang liksom i övrig medicinsk 
tillämpning en särställning. Eftersom de har monopol på tolkning av 
sjukdomsbegreppet är det svårt att överpröva läkarnas bedömningsgrunder 
och diagnostik (Lindqvist 2000:109-114). Efter rehabiliteringsreformens 
introduktion 1992 har man juridiskt försökt påverka läkarnas stora hand
lingsfrihet genom ett stramare regelverk i socialförsäkringen. I proposition 
1994/95:147 ges exempel på uttalade bidrag i denna riktning. I propositionen 
menar man att läkare sjukskriver olika mycket och efter olika kriterier, samt 
att inlämnade läkarintyg och utlåtanden saknat klara diagnoser och ofta är 
svårtolkade. Man menar också att många läkare saknar den kompetens som 
man anser nödvändig för att bedöma sjukdom i förhållande till den enskildes 
yrke. Läkare ses också alltför ofta som involverade i en lojalitetskonflikt 
mellan att hjälpa patienten och att förse försäkringskassan med nödvändiga 
uppgifter. Det uttrycks exempelvis som: 

Det tycks som många läkare har svårt att avsluta sjukskrivningar där 
patienten går till arbetslöshet. Det finns anledning att tro att läkare i 
vissa fall tar stor hänsyn till patientens situation på arbetsmarknaden 
när de utfärdar läkarintyg inför längre sjukskrivningsperioder eller 
pensionsprövning (prop. 1994/95:147. s. 29). 

Sammanfattningsvis åtnjuter läkarkåren trots begränsande inslag i 
socialförsäkring och Socialstyrelsens allmänna råd, fortfarande en profess
ionell autonomi: de kan utan inblandning från andra självständigt ta ställning 
till om patienten är sjuk, vilken behandling som skall ordineras och i vilken 
utsträckning funktionsförmågan är nedsatt. 

Organisation och arbetsformer 

Vid arbetsrehabilitering sker den främsta arbetsfördelningen mellan 
primärvård och företagshälsovård. Eftersom de flesta arbetsgivare har avtal 
med företagshälsovård kan det te sig naturligt att arbetsgivare i första hand 
vill att den enskilde arbetstagaren skall nytlja dem. Ändå verkar det vara 
vanligt att såväl arbetslösa som arbetstagare söker sig till primärvården när 
de första sjukdomsbesvären uppträder. Därifrån kan sedan patienten 
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remitteras till den företagshälsovård arbetsgivaren har avtal med beroende på 
om sådana önskemål och avtal finns. 

Läkarna: de autonoma experterna 

Primärvårdsinrättningar och företagshälsovård är två viktiga organisatoriska 
baser för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsinsatser. Även om yrkes
kategorier som sjuksköterskor, sjukgymnaster och kuratorer är viktiga yrkes
kategorier i hälso- och sjukvårdens interna arbete är det vid arbetsreha-
bilitering läkarna som har den centrala positionen. Ur sociologisk synvinkel 
är förhållandevis mycket skrivet om läkarens professionella särställning. 
T.ex. har Murphy (1990) och Friedson (1988) från något skilda perspektiv 
skildrat läkarens professionella autonoma särställning och yrkesroll (se även 
Fox 1959). Jag skall därför inte gå in på detta mer här utan istället begränsa 
mig till hur läkarens roll har påverkats av det medicinska kunskapsfältet. 

Conrad (1992) har lyft fram diskussionen om att den medicinska sfären 
uppmärksammar och definierar allt fler aspekter av mänsklig verksamhet 
som patologiska; nya orsaker till ohälsa och försämrad livskvalitet 
identifieras i medicinska termer och medicinska hjälpbehov. De har med 
Conrads vokabulär medikaliserats. Parallellt med denna utveckling har 
många tidigare allvarliga och dödliga sjukdomar minskat (exempelvis 
infektionssjukdomar) medan andra, livsstils- och vällevnadssjukdomar, 
kroniskt-degenerativa sjukdomsbesvär, och skador orsakade av våld, trafik, 
dåliga arbetsmiljöer har ökat (Borgenhammar 1993: 44-45). Sjukdoms
begreppet verkar ha utvecklats så att man som praktiserande allmänläkare på 
företagshälsovård och i primärvård måste ta hänsyn till att medicinska 
besvär är psykosomatiskt betingade och utvecklar sig över en längre tid; de 
orsakar sämre livskvalitet, arbetsförmåga och sociala kontakter, snarare än 
dödsfall och permanent invaliditet (Lindqvist 1998; 106). Det är också i 
primärvård och företagshälsovård man alltmer har böljat tillämpa ett alltmer 
holistiskt sjukdomsbegrepp. Eftersom detta kan vara ett något kontroversiellt 
påstående skall jag utveckla resonemanget. 

Till att bölja med kan man konstatera att det finns en stor skillnad mellan 
specialister och allmänläkare på vårdcentraler och företagshälsovård. Till 
skillnad från allmänläkare (som ofta är specialiserade i allmänmedicin) har 
subspecialiseringen gått längre och blivit mer snäv hos många av 
slutenvårdens specialister. När primär- eller företagshälsovårdsläkaren i 
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ökande grad tvingas se patientens symptombild som en helhet av sociala 
medicinska och arbetsrelaterade faktorer fokuserar specialisten på en snävt 
avgränsad medicinsk problematik. Jag skall visa empiriska exempel på 
denna utvecklingstendens i senare intervjucitat. Men det finns också fler 
exempel på att en klientorienterad helhetsbedömning böxjat få ett genomslag 
bland allmänläkare. Ett sådant utgörs av den mängd böcker som är skrivna 
om hur den ökande mängden arbetsrelaterade sjukdomar skall hanteras. 
Hagberg (1996) beskriver t.ex. i en av sina böcker problemen med att som 
läkare definiera orsakerna till nack- och skulderrelaterade problem. Förutom 
faktorer som är relaterade till muskler, nervbanor, bindväv och skelett menar 
Hagberg att man också måste ta hänsyn till sociala, arbetsrelaterade och 
psykologiska faktorer för att man skall kunna närma sig en någorlunda 
korrekt bild av patienters problematik. 

Detta är perspektiv som i relation till socialförsäkringens tolkningsram inte 
far något särskilt stort utrymme. Paradoxalt nog innebär detta att de 
försäkringsläkare som försäkringskassan nyttjar för bedömningar av 
funktionsförmåga måste ansluta sig till ett mer avgränsat medicinskt synsätt 
som inte överensstämmer med ovan beskrivna utvecklingstendens. Som 
allmänläkare har man också böljat få ett allt större stöd från den medicinska 
forskningen för ett bredare perspektiv på ohälsa. Socialmedicinska och 
epidemiologiska ansatser har under en lång tid tillfört det medicinska 
forskningsområdet kunskap som tagit hänsyn till sociala, psykologiska och 
inte minst statistiskt viktiga faktorer. Förvisso är det inte alltid lätt för läkare 
att tillgodogöra sig denna typ av forskning kliniskt. När det gäller 
kopplingen mellan praktik och forskning utgör kanske de institutioner för 
allmänmedicin som böljat byggas upp vid universiteten under 1980-talet ett 
bättre exempel. Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmän
läkarnas vetenskapliga förening. På deras hemsida säger man i juni 2001 att 
allmänläkarens arbetssätt innebär att: 

bedöma patientens symtom och behov såväl ur medicinskt - biologiskt 
perspektiv som psykologiskt och socialt. Många av primärvårdens 
patienter söker för självläkande sjukdomar eller kroppsliga besvär som 
är kopplade till psykosociala problem, ("http://www.svls.se / sektioner/ 
sfam/sfam.htm 010512) 

Om man vill kan man finna många konkreta exempel på forskningsresultat 
som ligger nära praktikernas vardag. Hamberg (1998) och Johansson (1998) 
visar på den komplexitet som läkare måste hantera i mötet med 
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patientgrupper. T.ex. det som sker i mötet mellan läkare och kvinnor som 
lider av odefinierbara muskelsmärtor (s.k. MSD). Deras resultat visar att 
familjeläkaren förutom rent fysiska symptom och tecken också måste vara 
medveten om att ett flertal andra faktorer påverkar det som händer i 
patientmötet. Dessa har i hög att göra med hur kön, familjevillkor och 
arbetsliv påverkar hur kvinnorna upplever och ger uttryck för ohälsa. Detta 
är bara några exempel men det finns mycket som talar för att kliniska 
bedömningar allt mer skiljer sig från de socialförsäkringsmässiga 
bedömningar som försäkringsläkare gör. 

Arbetsgivarna och rehabiliteringsansvaret 

Formella regler 

Försäkringskassan har myndighetsansvaret för samordningen av åtgärder 
som är viktiga för att upprätthålla den socialpolitiska arbetslinjen men det är 
arbetsgivarna som har det formella ansvaret för de anställdas arbetsmiljö och 
rehabilitering. Ansvaret regleras genom arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
och arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166). Med stöd av arbetsmiljö
förordningen har arbetarskyddsstyrelsen också under 1990-talet utfärdat 
föreskrifter och allmänna råd som ytterligare specificerar arbetsgivarens 
ansvar i rehabiliteringsfrågor (AFS 1994:1). Omplacering och uppsägning 
regleras genom LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) Regel
verken ger anvisningar för vilket övergripande ansvar arbetsgivaren har för 
den anställdes arbetsmiljö och specificeras genom olika förordningar. 
Förordningen om internkontroll (AFS 1996:6) ger riktlinjer för det mer 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom företaget. I de flesta branscher har det 
också slutits arbetsmiljöavtal som är mer branschspecifikt utformade. 
Arbetsgivaren har sammantaget ett brett ansvar eftersom det omfattar alla 
typer av arbetsmiljöfrågor, de anställdas hälsoläge samt ett ansvar för 
rehabilitering. Rehabiliteringsutredningen är ett centralt tema i det inledande 
skedet eftersom den skall vara försäkringskassan tillhanda efter åtta veckor. 
Man kan uttrycka det som att arbetsgivaren i första hand har ett ansvar för att 
förebygga skador och sjukdom. Om sådana ändå skulle inträffa har man 
sedan ett ansvar för den enskildes rehabilitering och möjligheter att stanna 
kvar på arbetsplatsen i första hand och inom företaget i andra hand. 

85 



Organisation och arbetsformer 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar blir formellt sett aktualiserat efter lyra 
veckor då det enligt lag skall upprättas en rehabiliteringsutredning som skall 
ligga till grund för fortsatta åtgärder. Företagets storlek och därmed dess 
tillgång till administrativa resurser, är en av de faktorer som mest påverkar 
rehabiliteringsarbetets utformning. Även om "lagen är lika för alla" så finns 
det stora skillnader i villkoren för hur tillämpningen av regelverken sker. 
Trots att alla företag skall ha rutiner för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete 
så är det mestadels större företag som faktiskt har sådana, vilka upprätthålls 
av företagets arbetsledare, skyddskommittéer och personalavdelningar. 
Mindre företag har sällan sådana organisatoriska funktioner och därför 
upprättas rehabiliteringsutredningar mestadels av den företagshälsovård man 
som företagare är ansluten till. Det finns är relativt vanligt at t arbetsgivare 
inte gör de rehabiliteringsutredningar som de ska göra och speciellt när det 
handlar om mindre arbetsgivare kan försäkringskassan då tvingas göra dem. 

Arbetsgivarna: aktörer mellan marknadsekonomi och statlig reglering 

Företagande är i huvudsak en ekonomisk verksamhet vilket innebär att de 
ekonomiska motiven är viktigast för verksamheten. Den huvudsakliga 
långsiktiga institutionella logiken för vaije arbetsgivare är kortsiktig och 
långsiktig ekonomisk överlevnad på en marknad som under 1990-talet har 
blivit allt mer 'öppen' för internationell påverkan (Esping-Andersen 1996:1-
3). Ekonomiska målsättningar knutna till företagets överlevnad och 
legitimitet, vare sig de är kort- eller långsiktiga, spelar också en mycket stor 
roll för vilka åtgärder och arbetsformer som är möjliga att tillämpa i 
arbetsgivarens rehabiliteringsarbete. 'Slimmade' organisationer, s.k. lean-
production eller downsizing, i kombination med just-in-time-anställningar, 
och outsourcing (dvs. där den verksamhet som inte tillhör företagets 
kärnområde läggs ut på entreprenad) har blivit vanliga inslag i svenskt, såväl 
som i internationellt näringsliv (se t.ex. Fokus på arbetet 1999:4 för en 
översikt av begreppen och forskningsfronten). När offentlig såväl som privat 
verksamhet har blivit allt mer inriktad på att klara kortsiktiga ekonomiska 
mål har det inneburit ett ökat fokus på lönekostnader. Denna fokusering har i 
sin tur lett till en permanent underbemanning inom många arbetsorgani
sationer (a.a.; Nilsson 1999:22). Behovet av högt utbildad personal har 
visserligen ökat men samtidigt minskat utrymmet för arbetstagare som inte 
kan prestera fullt ut och dem med en svag eller föråldrad kompetensprofil 
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(Stattin 1997; Aronsson & Sjögren 1994; NUTEK 1996:8; Furåker 1995; 
Edling & Sandberg 1994) 

En annan logik som förutom rent ekonomiska överväganden, har stor 
betydelse för arbetsgivarnas rehabiliteringsverksamhet utgörs av det som kan 
kallas för den välfardsstatliga logiken. Sedan 1930-talet har välfärdspolitiska 
reformer använts av statsmakterna för att begränsa eller motverka den fria 
arbetsmarknadens dysfunktioner. Arbetsgivarsfären genomsyras idag av en 
mängd socialpolitiska, arbetsmarknadspolitiska, arbetsrättsliga, skatte
tekniska, arbetsmiljörelaterade m.fl. lagstiftningar som syftat till djupgående 
förändringar av arbetslivet. Genom fackligt-politiska överenskommelser har 
det således (i vilket fall fram till 1980-talets slut), varit möjligt att implemen
terà nya regler i lager-på-lager av ett alltmer finmaskigt nät av lagar och 
förordningar (Björklund, Edin, Holmlund & Wadensjö 1995). 

Sammanfattningsvis är arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar och handlings
utrymme knutet dels till en omfattande lagstiftning som byggts upp i syfte att 
lindra eller eliminera den fria marknadens dysfunktioner, dels till en 
utveckling mot allt stramare arbetsorganisationer där underbemanning och 
ökad arbetsbelastning har lett till ett försämrat hälsoläge för de anställda. 
Detta har också inneburit att det organisatoriskt blivit allt svårare att kunna 
bibehålla och placera individer med bristande arbetsförmåga i 
organisationerna (se Jeding m.fl. 1999; Arbete och hälsa 1999:22). 

Arbetsmarknadsmyndigheterna 

Formella regler 

Typiskt för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är en långtgående 
delegation av olika arbetsuppgifter (SFS 1999:1423*). AMS är den centrala 
förvaltningsmyndigheten medan Länsarbetsnämnderna är regionala 
länsmyndigheter som tillämpar arbetsmarknadspolitiken däribland 
arbetslivsinriktad rehabilitering och olika insatser som rör handikappade. 

Under 2000 upphört och ersatts av SFS 2000:623. 
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Arbetsmarknadsinstituten (Ami") sorterar liksom arbetsförmedlingar under 
länsarbetsnämnderna och ger stöd till handikappade och vissa andra 
arbetssökande genom vägledning, arbetsprövning, arbetsträning och andra 
arbetsförberedande åtgärder (SFS 1999:1423; § 37) Arbetslivstjänster (ALT) 
har här en särställning eftersom deras uppdrag är att arbeta med reha
bilitering som en fristående konsultorganisation på den öppna marknaden 
samtidigt som de begränsas av att de inte far vara vinstdrivande. 

En central förordning i Ami:s och ALT:s arbete utgörs av "Förordning om 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten" (SFS 1987:405*")-1 paragraf 10 
definieras rehabiliteringsbegreppet och vilken typ av verksamhet som skall 
bedrivas av arbetsmarknadsinstitut. "Yrkesinriktad rehabilitering är sådan 
utredande, vägledande, rehabiliterande och förberedande verksamhet som 
Arbetsmarknadsverket bedriver vid arbetsmarknadsinstitut. Den som 
behöver yrkesinriktad rehabilitering och som annars inte skulle kunna få 
eller behålla ett arbete får erbjudas inskrivning vid ett arbetsmark
nadsinstitut." (SFS 1987:405). 

AMS ger sammanfattningsvis länsarbetsnämnderna riktlinjer och uppdrag, 
samt fördelar resurser och följer upp länsarbetsnämndernas regionala 
verksamhet. Länsarbetsnämnderna har i sin tur ett motsvarande ansvar för 
arbetsförmedlingar, Ami samt ALT. Ami och ALT kan således bäst 
beskrivas som organisatoriska enheter som liksom arbetsförmedlingarna 
sorterar under länsarbetsnämndernas övergripande verksamhet. 

Organisation och arbetsformer 

I den långsiktiga processinriktade målsättningen är det viktigt för Ami- och 
ALT-personal att ta hänsyn till den enskildes motivation och tidsmässigt och 
på annat sätt samordna olika åtgärder. Utifrån en kartläggning av den 
enskildes sociala, psykologiska och medicinska problematik, försöker man 
sedan planera in rätt typ av åtgärd vid rätt tidpunkt i en s.k. 'rehabtrappa', för 
att den enskilde vid rehabiliteringens slut långsiktigt skall kunna försörja sig 
själv genom arbete. Exempelvis har olika arbetslag vid Ami utifrån sina 
specialiserade kunskaper, olika kriterier för antagning beroende på om det 

** Under 2000 har arbetsmarknadsmyndigheterna omorganiserat verksamheten så 
att tidigare Arbetsmarknadsinstitut nu integrerats i arbetsförmedlingarnas 
verksamhet. 

"* Under 2000 upphört och ersatts av SFS 2000:628. 
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handlar om socialmedicinskt, psykiskt eller fysiskt handikappade. Kriterier 
som är avgörande för vilka som skall antas till Ami:s verksamhet är 
klientens motivation och ansvarstagande för behandling och vård, 
läkarutlåtanden samt den egna sociala situationen (t.ex. ordnad bostad och 
stabil ekonomi). 

Organisatoriskt har arbetsmarknadsverket under 1990-talet valt att tilldela 
Ami och ALT ett ansvar för utredning av rehabiliteringsärenden; Ami 
ansvarar för de arbetslösa, och ALT för anställda. Därmed har man också 
knutit till sig specialkompetenser som psykologer, arbetsvägledare och andra 
experter inriktade på olika former av funktionshinder, medan arbets
förmedlingarna i första hand skall hantera de fullt friska och deras 
arbetsmarknadsproblem. Ami:s organisation förstår man bäst genom att 
studera deras olika roller. För det första har de en konsultativ roll där det 
handlar om att ge arbetsförmedling och andra myndigheter fördjupad 
utredning och vägledning. I dessa fall är klienterna sällan sjukskrivna. 

För det andra har organisationen inom ramen för AMV:s verksamhet ett 
totalansvar för rehabilitering av flera olika definierade grupper. Det finns 
exempelvis specialkompetens för grupperna hörselskadade, synskadade, 
rörelsehindrade, psykiskt och intellektuellt handikappade samt socialmedi
cinska handikapp, en indelning som baserar sig på AMV:s s.k. 
handikappkoder. De flesta klienterna utgörs av sjukskrivna med någon form 
av funktionshinder. Rehabiliteringsåtgärderna kan variera i enlighet med 
AMV:s övergripande målsättning men i stora drag består de av en ofta 
inledande utredning och funktionsbedömning i speciella remissgrupper som 
sedan följs av lämpliga åtgärder som: stöd, aktivering och vägledning i 
motivationshöj ande syfte, arbetsplatsanpassning, kompensation av funk
tionshinder, samt arbetsprövning och träning. Ami:s kontaktnät varierar 
också med typen av inriktning. Ami-enheter som arbetar med psykiskt 
handikappade har t.ex. mer kontakter med psykiatrin än de som är inriktade 
på övriga funktionshinder, och Ami som arbetar med socialmedicinska 
handikapp har fler kontakter med missbruksvård osv. Flertalet klienter 
remitteras från arbetsförmedling, men en stor del av dessa och Ami:s övriga 
klienter utgörs av dem som tidigare tillhört försäkringskassans 
ansvarsområde, dvs. sjukskrivna och arbetslösa. 

ALT har å sin sida ett uppdrag att sälja yrkesinriktade rehabiliteringstjänster. 
Två av de viktigaste målgrupperna är arbetsgivare och försäkringskassa. De 
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tjänster som erbjuds är likartade med Ami:s utbud. Skillnaden består i att 
Ami enbart arbetar med funktionshindrade arbetslösa, och ALT med företag 
och anställda. ALT har inte heller som Ami egna arbetsprövnings-
möjligheter. Arbetsuppgifterna handlar om kartläggning av enskilda 
arbetstagares bakgrund, deras intressen, möjligheter och resurser. Den 
arbetspsykologiska utredningen (APU) ser till kundens intressen och anlag 
för olika vägval, och arbetsprövning både inom och utanför det företag den 
enskilde har anställning i, samt arbetsplatsanpassning och information om 
olika arbetsmarknadsfrågor (Arbetslivstjänster u.å). 

I praktiken har såväl Ami och framfor allt ALT ett begränsat ansvarsområde 
som myndighet betraktat då de främst fungerar som konsultativa 
remissinstanser till såväl försäkringskassa som arbetsförmedling. De har 
likväl en viktig roll när det gäller stöd, utredning och arbetsprövning. 

Ami- och ALT - team: experter i arbetsmarknadspolitikens utkant 

I den ovan skisserade utvecklingen för svensk arbetsmarknad såg vi att 
rättigheter och förmåner i ökande grad blivit knutna till anställning och att de 
arbetslösa har allt svårare att få del av dessa fördelar. Den uppstramade 
arbetsmiljölag som följde på 1992 års rehabiliteringsreform innebar en 
kraftig betoning av arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljö, intemkontroll och 
rehabilitering för att förhindra utstötning från arbetslivet. Där fyller ALT en 
viktig utförarfunktion som extern expertis rörande utredning och 
arbetsprövning i syfte att få enskilda arbetstagare att i första hand kunna 
återgå i arbete och i andra hand att göra en prövning av vilka andra arbeten 
som kan vara lämpliga och aktuella att gå vidare till för den enskilde 
individen. För de arbetslösa fyller Ami samma funktion. Vi ska uppehålla 
oss mest vid Amis verksamhet eftersom den är den enda organisation som 
har ett statligt reglerat ansvar för att arbeta med rehabilitering för arbetslösa. 
I de anställdas fall finns idag många aktörer på marknaden där ALT är en av 
många (om ändå den största). Försäkringskassan har förvisso ett stort ansvar 
för samordning och upprättande av rehabiliteringsutredningar för de 
arbetslösa, men det är arbetsmarknadsmyndigheterna som genom delegation 
till olika Ami har ett reglerat ansvar för att underlätta återgången i arbete för 
arbetslösa med någon form av funktionshinder. 

Målsättningen med Ami:s och ALT:s verksamhet är att man genom att ha en 
bred kompetens gällande olika typer av funktionshinder skall kunna ge stöd, 
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rådgivning och träning och att man därigenom skall få en direkt inverkan på 
klientemas möjlighet att arbeta. Samtidigt är kunskapsläget om hur detta 
skall gå till rent praktiskt oklart. Arbetsmarknaden förändras och med den de 
krav som ställs på den potentiella arbetskraften. Den statliga politiken 
förändras och anpassar sig till detta. Ami:s verksamhet är också starkt 
knuten till de olika bidrags- och åtgärdsformer som man har tillgång till via 
arbetsförmedlingarnas verksamhet. Bidragsformer och åtgärdspolitik 
anpassar sig: vissa åtgärdsformer försvinner eller minskar och nya 
tillkommer. Eftersom många av Ami:s kunder är långsiktigt beroende av ett 
väl fungerande nät av bidrags- och åtgärdsformer har tillgången till dessa en 
stor betydelse för vilka former av rehabiliteringsåtgärder som blir möjliga att 
genomföra. Det påverkar naturligtvis personalens handlingsutrymme: de 
som arbetar i team av experter inriktade mot olika former av funktionshinder 
har en stor handlingsfrihet att anpassa de åtgärder som görs i enlighet med 
den enskildes behov. Men samtidigt skall man arbeta utifrån de bidrags- och 
åtgärdsramar som finns och gentemot en lokal arbetsmarknad eller 
arbetsgivare vars förutsättningar också ständigt förändras. Detta begränsar de 
handlingsalternativ som är möjliga att tillämpa. 

Slutsatser 

Resultatdelen utgår från de två teoretiska utgångspunkter som jag redovisade 
i böljan av kapitlet. Först ges en genomgång av resultat som knyts till en 
analys av de regulativa kontrollmekanismerna, sedan av de olika 
övergripande institutionella logiker som påverkar aktörernas handlingar 
inom ramen för respektive organisation. Vaije avsnitt avslutas med en 
summerande tablå av de viktigaste slutsatserna rörande regulativa kontroll
mekanismer och institutionella logiker. 

Regulativa kontrollmekanismer 

Av den beskrivning som gjorts kan man dra några slutsatser. Till att bölja 
med kan man se att de villkor och regulativa kontrollmekanismer som 
påverkar rehabiliteringshandläggamas, läkarnas, arbetsgivarnas och 
arbetsmarknadsaktörernas rehabiliteringsverksamhet skiljer sig åt på 
avgörande punkter. Försäkringskassan har till att bölja med ett flertal mycket 
omfattande arbetsuppgifter av central karaktär som måste upprätthållas. Som 
stöd för detta arbete har de också ett omfattande och komplext formellt 
regelsystem att falla tillbaka på i sitt arbete. Lagen om allmän försäkring är 
den mest centrala lagen i försäkringskassans arbete och har byggts på 
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allteftersom i en lager-på-lager-princip under ca 40 års tid. Idag reglerar den 
mycket detaljerat alla handläggares arbete. Arbetsformerna bygger i hög 
grad på att de far impulser från externa aktörer som arbetsgivare, klienter, 
försäkringsläkare, sjukskrivande läkare för att någon form av handling skall 
kunna ske från deras sida. Speciellt svårt verkar det vara att hantera de 
arbetslösa sjukskrivna eftersom de har ett smalare kontaktnät och är mer 
svårrehabiliterade då de saknar arbetsgivare. 

De läkare som vanligtvis blir aktuella i ett rehabiliteringssammanhang 
arbetar oftast på vårdcentraler och enheter för företagshälsovård. Av 
tradition har de ett mycket vidsträckt självbestämmande vad gäller arbets
uppgifternas utförande. Även de har ett flertal olika lagar som reglerar deras 
arbete men så länge de inte gör 'fel' i form av felbehandling, misstag, 
oaktsamhet eller oskicklighet är det deras professionella bedömningar som är 
avgörande för utfallet. Detta har föranlett Socialstyrelsen att ge anvisningar 
om sjukskrivning och kontakter med andra aktörer som sammanfaller med 
socialförsäkringsreglema: de skall inte sjukskriva för orsaker som inte är 
rent medicinska. Inom socialförsäkringen har man också problematiserat 
uppfattningen att läkarnas professionella bedömningar ofta blir svåra att 
bedöma och granska för utomstående. Den professionella självregleringens 
kontrollsystem innebär att det endast är läkare som kan kontrollera andra 
läkares sjukskrivningsförfarande. Läkarnas maktbas baserar sig således 
huvudsakligen på deras professionella särställning och inte på formella 
regelverk. 

Arbetsgivarnas formella regler är framför allt knutna till regleringar av 
arbetsmiljö även om det i omplaceringsärenden och frågor om uppsägning 
bli aktuellt även med arbetsrättsliga lagverk. Arbetsgivarna har ett mycket 
vidsträckt ansvar för de anställdas hälsa såvitt det också handlar om hälsa 
knuten till arbetsmiljön. Man kan uttrycka det som att det i första hand 
handlar om att förebygga ohälsa och sekundärt om att rehabilitera tillbaka till 
arbetsplatsen om det blir aktuellt. Reglerna är lika för alla arbetsgivare även 
om det i praktiken finns stora skillnader mellan olika typer av arbetsgivare. 
Små arbetsgivare har villkor som skiljer sig mycket stort från de villkor som 
präglar villkoren i större företag. 

De arbetsmarknadsmyndigheter som å sin sida skall arbeta med 
rehabilitering är formellt underställda AMS. Inom AMS finns en 
långtgående delegationsordning som i kombination med ett mycket 
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begränsat formellt regelverk gör det svårt för en utomstående att bedöma 
verksamheten. Ami och ALT har få formella regler att falla tillbaka på i det 
konkreta arbetet med rehabiliteringsärenden. Deras arbete begränsas 
emellertid starkt av de bidrags- och åtgärdsformer som finns tillgängliga via 
arbetsförmedlingar samt av de villkor som råder på den lokala 
arbetsmarknaden. Man kan se det som att aktörerna närmast kan betraktas 
som semi-professionella konsulter såväl till arbetsförmedling som till 
externa aktörer där försäkringskassan är den största kunden. 

Tablå. 5.1. Regulativa kontrollmekanismer inom arbetsrehabilitering 
under 1990-talet. 
Organisation Regulativa 

kontrollmekanismer 
Fokus Maktbas 

Försäkrings
kassa 

Omfattande och 
komplexa. 

Formella procedurer 
inom 
socialförsäkringssektorn. 

Stark. Formellt stöd 
i omfattande 
regelsystem 

Hälso- och 
sjukvård 

Omfattande. Uppenbara avvikelser i 
läkarnas medicinska 
yrkesutövande 

Stark. Professionell. 

Arbetsgivare Omfattande. Primärt: förebyggande 
arbetsmilj öarbete. 

Sekundärt: 
rehabilitering. 

Stark till svag: 

beror på 
arbetsgivarens 
möjlighet till 
autonomi och 
ekonomiska status. 

Ami/ALT Begränsade. Fördelning av ansvar för 
arbetsrehabilitering 
inom AMS 

Svag. Ej formellt 
stöd i regelverk, ej i 
profession. 

Institutionella logiker och aktörernas handlingsutrymme 

Lindqvist har funnit tre institutionella logiker (sfärer) som genomsyrar 
organisationernas verksamhet när det gäller arbetsrehabilitering. Jag ska göra 
ett försök att utveckla denna referensram något. Rehabiliteringshandläggare 
arbetar inom en institutionell miljö som till största delen präglas av 
försäkringskassans välfardsbyråkratiska historik som en del av 'statens 
förlängda arm'. Historiskt har försäkringskassan varit en del av ett statiskt 
reglerande rättssystem där arbetsuppgifterna dominerats av utbetalning av 
sjukpenning utifrån klara och väl avgränsade re gler. I och med det utökade 
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samordningsansvaret för arbetsrehabiliteringens tillämpning fick försäk
ringskassan ett ökat ansvar för komplicerade bedömningar av enskilda 
ärenden samtidigt som kunskapsläget är oklart, det finns således inga enkla 
lösningar på klienternas problem. Detta har man främst försökt hantera 
genom att skapa ett stärkt och detaljerat regelverk, steg-för-steg-modellen. 
Samtidigt som dessa strikta regler stödjer och förenklar handläggarnas 
tillämpning och samtidigt också ger dem en formell maktbas att luta sig mot, 
begränsar det också deras formella handlingsfrihet och autonomi genom sin 
avsevärda komplexitet. 

I motsats till rehabiliteringshandläggarnas begränsade handlingsfrihet står 
läkarkårens autonoma ställning. Trots försök till styrning mot mer objektiva 
medicinska diagnoser som överensstämmer med socialförsäkringens syn på 
sjukdom och arbetsförmåga har denna i praktiken svårt att få genomslag i 
medicinsk praxis. Mycket tyder på att orsakerna har att göra med att den 
allmänmedicinska kunskapsutvecklingen och framför allt den medicinska 
praktiken blir allt mer holistisk till sin karaktär. Kännetecknande för detta är 
att läkare blivit mer uppmärksamma på att sjukdom och ohälsa är relaterat 
till såväl ekonomiska som psykiska, sociala och arbetsrelaterade faktorer. 

Lindqvist (1998:87) menar att arbetsgivare huvudsakligen styrs av en 
institutionell logik nämligen vinstintressen eller att bedriva verksamheten så 
resurssnålt som möjligt då det är fråga om offentliga arbetsgivare. Vi kan 
mer kortfattat kalla detta för en vinstlogik. Detta resonemang bör dock 
utvecklas analytiskt några steg till. Visserligen kan man inledningsvis hålla 
med om att företagande drivs av en sådan vinstlogik. Problemet är att denna 
definition rent teoretiskt är endimensionell såtillvida att den bara utgår från 
att det finns en institutionell logik som påverkar arbetsgivarnas verksamhet. I 
teoretisk mening går det emellertid att finna både en teknisk och en 
institutionell dimension i denna vinstlogik som inte alltid har med varandra 
att göra som exempelvis Weick (1976) har visat. Jag skall diskutera detta lite 
mer ingående. 

Följer man Scotts (1992) resonemang om distinktionen mellan en 
institutionell och teknisk omvärld innebär det att ekonomiska vinstintressen 
eller krav på resurssnål verksamhet snarast bör betecknas som faktorer 
tillhörande den tekniska omvärlden och inte till den institutionella. Detta 
innebär att den tekniska omvärlden ställer krav på effektiva länkar mellan 
t.ex. det som produceras och det som säljs på en marknad, till vilka det säljs 
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samt den eventuella och önskvärda vinst som blir resultatet av denna kedja. 
Om en marknad exempelvis blir konkurrensutsatt i ökande grad eller om 
marknaden minskar eller om kunderna far andra preferenser ökar också de 
tekniska kraven på resurssnål och effektiv produktion. Detta bör analytiskt 
skiljas från de institutionella faktorer som huvudsakligen har att göra m ed 
politiska, juridiska, professionella eller för den del nationalekonomiska 
handlingsmönster och kunskapsområden som kan genomsyra arbetsgivares 
verksamhet. Enligt min uppfattning är det här viktigt att differentiera mellan 
olika former av foretag i likhet med Scott (1992:132, 133) där han skiljer på 
foretag som är mer eller mindre beroende av en teknisk och institutionell 
omvärld. Vissa småföretagare i byggbranschen är t.ex. mycket beroende av 
en teknisk omvärld då länkarna mellan produktion, marknad, kunder och 
vinst är korta och direkt avgörande för företagets överlevnad medan den 
institutionella omvärlden kan vara av liten betydelse då varken 
professionella, juridiska eller statliga krav påverkar den verksamhet som 
bedrivs särskilt mycket. Offentliga arbetsgivare som exempelvis kommunal 
verksamhet eller landsting är exempel på det motsatta förhållandet då de å 
sin sida har ett stort beroende till en institutionell framförallt politiskt, 
juridiskt och i landstingens fall en professionellt reglerad omvärld. Den 
tekniska omvärlden är för kommuner mindre viktig för organisationens 
överlevnad eftersom kundunderlaget inte bara kan försvinna under en veckas 
tid och då man sällan tvingas konkurrera ekonomiskt med andra företag. 
Görs ekonomiska åtstramningar i sådana typer av organisationer görs de 
sällan av tekniska överlevnadsskäl utan av institutionella skäl vilket för mig 
över till min andra utveckling av Lindqvist resonemang. 

Mycket av det som arbetsgivare företar sig har uppenbarligen inte alltid en 
koppling till eventuella vinstintressen och om de ibland synbarligen har det 
behöver det inte alltid ha att göra med den tekniska omvärldens påverkan på 
den rent ekonomiska överlevnaden. Många av de nya managementstrategier 
som fatt spridning till de flesta organisationstyper även i den offentliga 
sektorn kan snarast betecknas som 'institutionella meddelanden'. Det beror 
på att det ibland är svårt att firma tekniska (i meningen administrativa eller 
företagsekonomiska) behov till implementering av företagsledningsstrategier 
som t.ex. down-sizing och lean production eftersom de inte direkt påverkar 
företags överlevnad. Snarare tyder det mesta på att sådana företagsstrategier 
mer påverkar företagens legitimitetssträvanden genom s.k. isomorfa 
processer. Organisationerna gör som andra organisationer därför att det visar 
att man är i takt med sin tid, man visar börsen att företaget är handlings

95 



kraftigt eller man visar konkurrenter och aktieägare att man har snappat upp 
de senaste rönen om hur arbetsorganisationer skall rationaliseras m.m. 
Konsekvenserna av dessa legitimitetsskapande organisationsstrategier har 
dock slagit igenom både i privata och offentliga organisationer och därmed 
bl.a. resulterat i hårda neddragningar som inte alltid har kunnat försvaras 
ekonomiskt i efterhand (en utveckling som i sin tur skapat begrepp som t.ex. 
'corporate anorexia'). 

Till skillnad från de andra aktörerna har således arbetsgivare två logiker att 
ta hänsyn till. En aspekt är den vinstrationella logik som handlar om att rent 
tekniskt överleva på en konkurrensutsatt marknad. En annan är den 
institutionella vinstlogik som handlar om att visa legitimitet gentemot 
omvärlden i form av kraftfulla åtgärder t.ex. nedskärningar av personalstyrka 
m.m. Här är det tydligt att speciellt foretag i den privata sektorn och speciellt 
små service och produktionsföretag har ett stort beroende till den direkta 
tekniska omvärlden. 

Det finns emellertid också en annan form av institutionell logik som är viktig 
framför allt i länder som har en mycket välreglerad arbetsmarknad. I de 
nordiska länderna har staten inte stått overksam då det gällt att påverka 
arbetsgivarnas fria företagsamhet. För många företag kan krav på överlevnad 
på en ibland hård marknad därför komma att ställas mot statliga krav på en 
reglerad arbetsmiljöpolitik, arbetsrättsliga lagar och förordningar, social
politiska ambitioner om en god rehabilitering m.m. Staten har som central 
aktör under lång tid strävat efter att tränga in i arbetsgivarnas tidigare slutna 
rum för att genom en aktiv lagstiftning minska eller helst eliminera 
dysfunktioner som skapas av de rena marknadskrafterna. 

Vad detta innebär för arbetsrehabilitering kommer vi att återkomma till, men 
till att bölja med verkar det rimligt att utgå ifrån en uppfattning som innebär 
att arbetsgivare har flera motstridiga logiker att förhålla sig till: dels 
ekonomisk vinst eller effektivitetsintressen som kan betraktas som en mix av 
tekniska och institutionella omvärldsfaktorer, dels till de statliga interven
tioner som gjorts i syfte att mildra eller eliminera dysfunktioner som skapats 
av marknadens sätt att fungera. Sett i relation till det vidsträckta formella 
ansvar arbetsgivarna har för rehabilitering och förebyggande arbete slår det 
framför allt olika mot olika arbetsgivare. De arbetsgivare som har goda 
ekonomiska villkor kan satsa mer på rehabilitering medan mindre 
arbetsgivare har svårare att upprätthålla goda rutiner. 
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Ami (och till viss del ALT som dock är en mer marknadsbaserad 
organisation) är uttryck för en statlig interventionspolitik som dock skiljer 
sig från försäkringskassans mer reglerade verksamhet. För Ami:s och ALT:s 
vägledare ges ett nästintill professionellt handlingsutrymme för de olika 
experterna. Inom organisationen fungerar de anställda i sina respektive roller 
som 'experter' som själva bedömer kriterier för vilka som kan antas eller 
inte, till olika steg i den s.k. rehabiliteringstrappan. Uppgifter och målsätt
ningar innebär att man måste ta hänsyn till dels det uppdrag man har 
gentemot arbetsförmedling och försäkringskassor, dels till den lokala 
arbetsmarknadens möjlighet att ta emot de klienter som behöver arbete och 
arbetsträning. I spänningsfältet mellan dessa två hänsynstaganden skall 
organisationens experter stödja och bistå den enskilde klienten så att denne 
ges optimala förutsättningar att sköta ett arbete eller en längre tids 
sysselsättning. Samtidigt kan detta vara svårt då de olika teamen har ett 
mycket svagt formellt regelverk att luta sig mot. De har således ingen 
formell maktbas att tillgå samtidigt som de heller inte har en autonom 
professionell särställning i rehabiliteringsfrågor på samma sätt som läkare 
har det. 

I teoretisk mening finns det anledning att återknyta till Lindqvist typologi 
(1998) där han finner tre olika institutionella ordningar som Lindqvist kallar 
för sfärer, som var och en drivs av en specifik överordnad logik. Till att 
böija med, kan man se Lindqvist typologi är allt för förenklad. Istället för tre 
distinkta institutionella sfärer kan man urskilja minst fem skilda 
institutionella (tekniska) logiker för de fyra olika organisationerna. Det 
Lindqvist kallar för 'myndighetssfaren' kan delas in i två distinkta sfärer 
med skilda institutionella logiker: socialförsäkringssfaren och arbetsmark-
nadssfaren. Försäkringskassan är i huvudsak företrädare för ett socialförsäk-
ringsjuridiskt perspektiv där de centrala arbetsuppgifterna handlar om att 
bedöma förhållandet mellan medicinsk status och arbetsförmåga i en 
generell mening. Det läggs stor tonvikt på det formella regelverket. Ami och 
ALT är å andra sidan organisationer som har i uppdrag att göra kvalificerade 
expertbedömningar av den enskildes arbetsförmåga i förhållande till den 
lokala arbetsmarknaden. Därmed finns också e n stor skillnad mellan dessa 
organisationers utgångspunkter. Hälso- och sjukvård drivs precis som 
Lindqvist riktigt påpekar, av en överordnad medicinsk drivkraft. Men denna 
medicinska drivkraft skiljer sig från det mer avgränsat medicinska synsätt 
som företräds av försäkringsläkare och socialförsäkring. Istället får ett 
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holistiskt medicinskt perspektiv allt större genomslag i allmänläkarnas 
bedömningar. 

Arbetsgivare påverkas å sin sida starkt av två skilda logiker när man ser till 
ett rehabiliteringssammanhang bör det påpekas. En viktig logik utgörs av 
företagsekonomiska motiv, dvs. vinst eller effektivitetsintressen som har 
både en institutionell och teknisk karaktär. En andra viktig logik utgörs av 
statliga arrangemang främst socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska, 
men också arbetsrättsliga, som under flera decennier lagts lager-på-lager i 
syfte att eliminera delar av arbetslivets dysfunktioner. 

Enligt det nyinstitutionella perspektivet finns det inte någon 'naturlig' 
koppling mellan institutionella logiker och organisationer. Organisationer 
ses istället i allmänhet som löst sammankopplade av olika institutionella 
'byggelement'. Lindqvist menar också att alla välfardsmyndigheter drivs av 
samma överordnade logik, dvs. att följa lagar och regler på ett så likformigt 
och rättssäkert sätt som möjligt. Enligt denna studie verkar det till skillnad 
från detta synsätt finnas en mycket klar koppling mellan en typ av 
organisation och en typ av institutionell logik. Detta gäller främst de 
offentliga organisationer där staten i någon form är huvudman: hälso- och 
sjukvård, försäkringskassa, arbetsmarknadsorganisationer. Jämför man dessa 
tre finner man att de genomsyras av tre mycket distinkt skilda institutionella 
krafter. Det finns några förklaringar till detta. Staten fördelar uppdrag, mål 
och uppgifter till var och en av dessa organisationer eftersom det inte finns 
någon poäng med att alla organisationer skall göra samma sak. Detta innebär 
också att regelverket ser olika ut för olika organisationer. Renodlingen av 
olika försäkringssystem är ett bra exempel på hur staten ser till att fördela 
uppdrag och dra gränser mellan olika organisationer och hälso- och 
sjukvårdens reglering är anpassad till läkarkårens professionella autonomi. 
Detta räcker dock inte som förklaring. Man måste också se till villkoren och 
målen för den operativa verksamhet som bedrivs. Tar man det Lindqvist 
kallar för myndighetssfaren som exempel kan man se att försäkringskassor 
och arbetsförmedlingar visserligen är statligt reglerade verksamheter men 
villkoren för deras operativa arbete skiljer sig eftersom de genomsyras av 
olika omvärldsbetingelser. Härmed är man också teoretiskt tillbaka i 
organisationsteoretiska resonemang som har mer gemensamt med den 
'gamla' institutionalismen än den nya: organisationer verkar, speciellt när 
det gäller offentliga verksamheter, vara såväl centrala mål för 
institutionalisering såväl som centrala arenor för institutionalisering. 
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Nu ser ju inte bilden riktigt likadan ut för det jag kallar för arbetsgivarsfären. 
Det är här som det nyinstitutionella perspektivets syn på organisation och 
institution åter börjar bli intressant. Allmänt kan man med Castells (1996) 
säga att organisationer idag kännetecknas av ett nätverkstänkande med de 
allt större multinationella företagen som motorer. Där välfardsorgani-
sationema genom en statlig arbetsfördelning utvecklar en sorts logik för 
vaije enskild organisation är marknadsberoende arbetsgivare mer öppna för 
olika typer av institutionell omvärldspåverkan. Ju större företag ju svårare 
blir det också att tala om att ett företag bedriver en form av verksamhet. 
Istället organiseras verksamheten alltmer i sektorer och nischer som var och 
en kan driva verksamhet som påverkas och genomsyras av olika 
institutionella och tekniska omvärldsbetingelser. Det intressanta här är att 
statens reglerande påverkan är dåligt anpassade till de villkor som råder för 
olika typer av företag. 

I tablån nedan sammanfattas resonemanget om de logiker som gäller för 
olika aktörer och organisationer. 

Tablå 5.2. Institutionella logiker för organisationer och aktörer 
engagerade i arbetsrehabilitering under 1990-talet. 
Organisation Nyckelaktör Institutionella logiker 

Försäkringskassa Rehabiliteringshandläggare 
Försäkringsläkare 

Socialförsäkringsjuridisk 

Hälso- och sjukvård Distriktsläkare, Läkare inom 
företagshälsovård, 
Förtroendeläkare 

Medicinskt holistisk 

Arbetsgivare Chefer eller 
arbetsgivarrepresentanter 

Institutionell & teknisk 
vinstlogik 

Statligt reglerande 

Ami/ALT Experter inriktade mot olika 
funktionshinder 

Arbetsmarknadspolitisk 
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6. Problem och strategier i 
arbetsrehabiliteringens tillämpning 

Arbetsrehabilitering är som vi sett en verksamhet som sker i ett samspel 
mellan policy och tillämpning. Efter att i de tidigare delarna ha studerat 
principer på policynivå samt logiker och aktörernas handlingsutrymme är det 
nu dags att fråga sig hur den politiska beslutsnivåns och regelverkens 
utformning omsatts på det lokala planet. Hur har 1990-talets institutionella 
betingelser för arbetsrehabilitering egentligen påverkat arbetsrehabilite
ringens operativa utförande? I kapitlet görs en inventering och analys av de 
problem de lokala aktörerna i de fyra centrala organisationerna upplevt som 
mest problematiska och vilka strategier man inom olika organisationer 
försökt finna i den lokala tillämpningen av arbetsrehabilitering. 

Metod och procedurfrågor 

Utgångspunkten är i likhet med föregående kapitel att arbetsrehabilitering 
betraktas som ett organisatoriskt falt bestående av ett antal verksamhets
domäner. Begreppet verksamhetsdomän kan definieras som ett verksamhets
område där organisationer har anspråk på att vara legitima förespråkare 
beträffande en viss service eller produkt. Det första syftet är att skildra det 
jag kallar för s.k. domänkonflikter, dvs. problem som kan uppstå i bryt
punkten mellan olika organisationer och deras formella anspråk. Det andra 
målet med kapitlet är att beskriva och analysera de strategier som tillämpas 
av olika aktörer för att mildra eller överbrygga domänkonflikter. 

Som analytiska instrument kommer jag att använda mig av tre teoretiska 
tankebanor. I enlighet med Strauss (1986) kan man till att bölja med se att 
rehabiliteringsprocessen är ett målinriktat förlopp. Den har en klar böljan 
och ett slut. I detta fall kan man urskilja två distinkta faser: initialfasen och 
den operativa fasen som består av skilda verksamhetsdomäner, aktörer och 
interaktionsmönster. För det andra används de analytiska begreppen 
verksamhetsdomän och domänkonflikt som utgångspunkt för studiet av 
interaktionsmönster mellan olika organisationer och de anspråk dessa ställer. 
För det tredje kommer rehabiliteringsprocessen och aktöremas överväganden 
och handlingar när det gäller möjliga strategier att tolkas utifrån det s.k. 
förhandlingsperspektivet på följande sätt. Enligt Strauss kännetecknas en 
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'förhandling' mellan olika aktörer av subprocesser som exempelvis kan 
handla om gamla överenskommelser, motreaktioner på någon tidigare 
förhandling eller vilka utbyten som står på spel. Aktörerna påverkas på så 
sätt av tidigare erfarenheter och kunskaper, attityder och värderingar. Om en 
förhandlingssituation beror på vad de olika aktörerna 'bär med sig' så 
påverkas också förhandlingen av den organisatoriska struktur som omgärdar 
själva förhandlingen: det som Strauss (1978) kallar för den strukturella 
kontexten, dvs. den formella organisationsstrukturen, lagar och regler och 
andra faktorer som man inte kan förhandla bort. Förhandling sker i ett 
samspel mellan dessa skilda kontexter. 

Dessa perspektiv kompletteras av ett tredje och mer maktorienterat 
perspektiv. Här behandlas två dimensioner av makt: dels som en resurs som 
är episodisk till sin karaktär och som de fixerade resurser som organisationer 
och deras aktörer förfogar över. Sammanfattningsvis innebär detta att 
aktörernas handlingar relateras till verksamhetsdomäner och de former av 
makt som tillämpas i interaktion mellan olika organisationerna. 

Datamaterialet 

Materialet består huvudsakligen av intervjuer som utfördes under 1997 och 
1998 (tabell 6.1). Intervjuer med läkarna utfördes utan hänsyn till geografisk 
spridning och intervjuerna med arbetsgivare utfördes alla i Norrlands
regionen eftersom vi bedömde det som att det skulle vara tillräckligt för att 
uppnå en spridning mellan olika näringsgrenar. I övriga fall gjordes 
intervjuer både i mellersta och norra Sverige. 

Tabell 6.1. Antal intervjuer från respektive organisation. 
Organisation Antal intervjuer 
Försäkringskassan 24 
Läkarna 5 
Arbetsgivare 11 (varav 4 offentliga) 
Ami och Alt 12 samt 1 gruppintervju med ALT personal. 
Totalt 53 

Från försäkringskassan intervjuades handläggare, chefer och försäkrings
specialister samt rehabiliteringssamordnare, från Ami intervjuades chefer 
och medarbetare i team inriktade mot klienter med socialmedicinska, 
allmänna (dvs. allmänna arbetsmarknadsproblem samt funktionshinder i 
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rörelseapparaten) samt psykiska handikapp. Arbetslivstjänster represen
terades av chefer och medarbetare. Arbetsgivarna representerades av perso
nalhandläggare på större företag såväl offentliga som privata medan mindre 
företag vanligtvis representerades av den verkställande chefen. Hälso- och 
sjukvårdssfären representeras av läkare på vårdcentral. 

För den s.k. myndighetssfaren innebär det att det finns en övervikt av 
intervjuer med försäkringskasseanställda involverade i rehabiliteringsarbete 
samt Ami-personal medan vägledare på exempelvis arbetsförmedlingar är 
underrepresenterade. Alla arbetsgivare omfattas av samma regler även om 
man kan anta att tillämpningen skiljer sig åt mellan olika branscher. Det har 
därför varit viktigt att försöka få många former av arbetsgivare repre-
senterade.Det ansågs också viktigt att få olika delar av landet representerade 
främst när det gällde olika myndigheter, eftersom det är troligt att 
arbetsrehabiliteringens tillämpning skiljer sig åt på olika orter även om 
regelverket är det samma. Exempelvis skiljer sig storstadens rehabiliter
ingsproblem på ett flertal sätt (t.ex. klientsammansättning, och arbets
marknadsproblem) från de problem som är aktuella på mindre orter i 
Norrland. När det gällde läkare kan man anta att det i huvudsak finns 
individuella skillnader mellan olika läkare även om de skulle vara 
verksamma på samma ort varför en geografisk spridning inte bedömdes vara 
lika angelägen. 

Procedur för intervjuerna 

För intervjuerna konstruerades först olika manualer för de olika 
organisationerna utifrån vilka arbetsuppgifter som dessa formellt skall utföra 
och ansvara över. Manualen tog form parallellt med studier av bak
grundsmaterialet. För vaije organisation noterades först målsättningar och 
arbetsuppgifter som a priori antogs vara viktiga att utföra för de enskilda 
representanterna. Avsikten var att det sedan vid intervjutillfället empiriskt 
skulle visa sig om informantema skulle uppleva dessa aspekter som viktiga 
eller inte. 

Intervjumaterialet skrevs ut i sin helhet och har sedan bearbetats i flera olika 
omgångar. För att få en första överblick gjordes sammanfattande referat på 
samtliga utskrifter. I nästa steg användes dessa sammanfattningar för en grov 
strukturering utifrån kategorierna arbetssätt, problem och strategier. 
Referaten har sedan legat till grund för en identifiering av rehabiliterings
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förloppets olika verksamhetsområden och de arbetsuppgifter som är knutna 
till dessa. Utifrån den färdiga sorteringen har det sedan via en ny 
genomläsning av utskrifterna varit möjligt att återvända till ursprungs
materialet för citat som visat sig klargörande och giltiga för olika aktörers 
utlåtanden. Det har också inneburit att inte alla informanter kommit till tals i 
citatform. Vi övergår nu till den empiriska beskrivningen och analysen av de 
olika verksamhetsdomänema. 

Den initiala fasen 

Inledningsvis kan man säga att den initiala fasen är viktig för att kartlägga 
individens problem och behov av rehabilitering innan man sätter in åtgärder. 
Härvidlag finns det ett flertal viktiga arbetsmoment som måste utföras av 
aktörer på flera olika organisationer. Vi böljar med att beskriva arbets
uppgifterna i den verksamhetsdomän som försäkringskassan har legitima 
anspråk på. 

Socialförsäkringens verksamhetsdomän 

Tillämpningen av steg-för-steg-modellen innebär att det för vaije steg blir 
fråga om kvalificerade individuella bedömningar av framför allt sjukdom 
och arbetsförmåga. I initialfasen kan man dela in rehabiliteringshandlägg
arnas arbetsuppgifter i två olika former: dels handlar det om bedömningar 
och granskningar av andra aktörers underlag dels handlar det om att själva 
upprätta underlag. Alla dessa former av arbetsuppgifter ligger till grund för 
de viktigaste arbetsuppgifterna: bedömning av sjukpenningrätt och potentiell 
arbetsförmåga. 

I det första fallet handlar det till stor del om att handläggarens åtgärder 
baserar sig på sjukskrivande läkares och försäkringsläkares utlåtande. 
Fördjupade läkarutlåtanden från sjukskrivande läkare ligger till grund för 
arbetsförmågebedömning efter det att försäkringsläkaren också sagt sitt. 
Arbetsgivarens rehabiliteringsutredningar skall skickas in till försäkrings
kassan och också de skall bedömas och granskas. Här spelar också 
arbetsgivarens attityder och möjligheter att omplacera eller anpassa arbets
platser, samt den sjukskrivnes egna personliga egenskaper och motivation 
roll för vilka beslut som kommer att fattas inom ramen för steg-för-steg-
modellen. En rehabiliteringshandläggare uttrycker bedömningar i förhåll
ande till steg-för-steg-modellen så här: 
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IP: Vi måste ju alltid beta av de här stegen när vi ska bedöma rätten 
till ersättning. Men har v i kommit fram till att den här personen inte 
kan återgå till tidigare jobb, och inte kan klara n åt annat jobb direkt 
utan vår medverkan, och vi har ett medicinskt underlag, då tycker jag 
att vi har väldigt fria händer att styra vad vi tycker är bäst...Och 
arbetsförmågan alltså, det finns ingen, du kan inte liksom definiera 
arbetsförmåga på ett bra sätt, s å att det stämmer med olika människor. 
För det beror ju alldeles på vad... för en person kan ju en defekt ha en 
(författarens kursivering) betydelse och för en annan person så har det 
kanske en helt annan betydelse. Så det där är väldigt svårt 
(Rehabiliteringshandläggare) 

Den andra aspekten av försäkringskassehandläggarnas arbete utgörs av de 
underlag de själva måste upprätta. Här handlar det om rehabiliterings
utredningar för de arbetslösa eftersom det i deras fall inte finns någon 
arbetsgivare som kan göra dessa och eftersom försäkringskassan har det 
formella ansvaret för denna procedur. I både anställdas och arbetslösas fall 
har försäkringskassan också ett ansvar för att en s.k. rehabiliteringsplan 
(handlings- och tidsplan för rehabilitering) upprättas för den enskilde. 

Alla ovanstående procedurer är nödvändiga för att handläggaren skall kunna 
göra en bedömning av arbetsförmåga som i sin tur ligger till grund för rätten 
till sjukpenning. Under 1990-talets senare del har renodlingen av olika 
regelverk inneburit att försäkringskassans rehabiliteringshandläggare i sina 
bedömningar av sjukpenningrätt och arbetsförmåga skall ta mycket liten 
hänsyn till andra faktorer än de rent medicinska (även om reglerna i princip 
medger en viss möjlighet att ta hänsyn till ålder samt psykiska funktions-
nedsättningar). Arbetsmarknadens möjligheter att ta emot personer med 
nedsatt arbetsförmåga får inte vägas in i de bedömningar som görs av 
försäkringskassan utifrån det medicinska underlaget. 

Eftersom hänsyn till arbetsmarknadsläget inte får räknas in i bedömningarna 
gäller därmed en bedömningsgrund som utgår från klientens potentiella 
arbetsförmåga. Har klienten nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom har 
denne också rätt till sjukpenning. Har personen en anställning är det läkaren 
som gör en bedömning utifrån vilket arbete personen verkligen har och 
huruvida denna kan klara av detta. Kan personen inte kla ra av sitt tidigare 
arbete, t.ex. på grund av permanent nedsatt arbetsförmåga gäller andra regler 
i enlighet med steg-för-steg-modellen. 
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Den medicinska verksamhetsdomänen 

Läkarnas sjukskrivningspraxis är som vi sett mycket viktig för senare 
bedömningar dels eftersom deras utlåtanden ligger till grund för 
försäkringskassans bedömningar, dels för att läkaren efter behandling i bästa 
fall kan ge individen en viss arbetsförmåga tillbaka. 

Utfärdandet av sjukintyg efter sju dagar, och det s.k. fördjupade läkar
utlåtande som skall lämnas in efter 28 dagar har sedan rehabiliterings
reformens genomförande blivit centrala element i läkarens roll i rehabili
teringsprocessen. Dessa dokument är nödvändiga för alla försäkringskassans 
bedömningar angående rehabilitering. Man kan uttrycka det som att dessa 
dokument utgör rehabiliteringsprocessens solida kärna - ett underlag som 
alla rehabiliteringsaktörer och patienter på något sätt måste förhålla sig till 
någon gång i rehabiliteringsprocessen. 

Den enskilde läkarens exklusiva rätt att göra medicinska bedömningar, ställa 
diagnos och ordinera medicinsk behandling och terapi, gör det emellertid 
svårt att kontrollera i vilken mån socialförsäkringsmässiga önskemål 
efterföljs. En läkares arbete kan i professionell mening, endast kontrolleras 
av andra läkare. Försäkringskassan har därför försäkringsläkaren till hjälp 
för att kontrollera läkarnas sjukskrivningsmönster och Ami använder sig av 
s.k. förtroendeläkare för att bättre kunna argumentera för en viss typ av 
åtgärd. 

Det första en läkare tar hänsyn till vid ett sjukskrivningsförfarande är 
procedurer kring diagnos och behandling men det måste i sin tur relateras till 
patientens arbetsförmåga. I sitt arbete måste läkaren därför först a v allt göra 
en tolkning av patientens symtombeskrivning och därefter ställa en så precis 
diagnos som möjligt. Till sin hjälp har läkaren olika test och undersöknings
metoder. Finner läkaren att det kommer att bli svårt att ställa en precis 
diagnos, finns möjligheten att remittera patienten till specialistvård. Sedan 
skall läkaren utifrån diagnosen göra en funktionsbedömning som är relaterad 
till patientens arbetsförmåga. Läkaren skall också göra en bedömning av 
eventuellt rehabiliteringsbehov. Detta skall sedan föras in i det fördjupade 
läkarutlåtandet som en rekommendation för vidare åtgärder. 

Enligt utlåtandet skall diagnosen relateras till patientens arbetsförmåga, dvs. 
möjlighet att utföra en viss typ av arbete, men diagnostik är i de flesta 
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avseenden är en komplicerad bedömningsprocess. Läkaren måste ta hänsyn 
till patientens symptombeskrivning och bakgrund, sedan selektivt styra in 
bedömningen mot en diagnos som skall ligga till grund för sjukskrivningen, 
som i sin tur ligger till grund för beslut om hur den fortsatta rehabiliteringen 
skall forma sig (Lindqvist 2000). För läkare i primärvård och företags
hälsovård kan det ofta bli problematiskt att avgränsa diagnostiken på rent 
medicinska grunder. De beskrivna symptomen avviker ofta från det 
förväntade, patienten kan förneka- eller inte ge uttryck för sina besvär, men 
kan också överdriva symptom, osv. 

Oavsett om man är läkare på en företagshälsovård eller vårdcentral finns det 
ett antal överväganden som är gemensamma för alla läkare i den initiala 
fasen. Det kan ofta vara optimalt om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
kan ske parallellt med den medicinska rehabiliteringen, men det är också 
önskvärt att vänta in utfallet av den medicinska utredningen innan mer 
yrkesinriktade åtgärder sätts in. De bedömningar läkaren måste göra i dessa 
fall beror på faktorer som patientens krav, den egna osäkerheten om 
diagnosen (vilket kan innebära att man vill ha mera information om 
orsakerna till sjukdomen eller skadan ifråga eller remitterar vidare till 
specialist) samt vilka resurser man själv har på den egna vårdcentralen eller 
företagshälsovården. Under väntetider kan lindrande behandling sättas in 
exempelvis i form av sjukgymnastik. 

Arbetsgivarens verksamhetsdomän. 

Socialförsäkringens inflytande kan vara svårt att skilja från arbetsgivarens 
formella ansvar i den initiala fasen (eftersom vi tidigare sett att 
arbetsgivarens logiker i huvudsak kan hänföras dels till företagsekonomiska 
men också välfardsstatliga arrangemang). Många av de regler arbetsgivaren 
skall följa är utlöpare till socialförsäkringsregler och arbetsmarknadsregler. 
Om man utgår från de krav som ställs i socialförsäkringsreglema skall en 
rehabiliteringsutredning lämnas in från arbetsgivaren efter åtta veckor. 
Många större arbetsgivare har väl utvecklade rutiner för det formella 
sambandet med försäkringskassan. De upprättar rehabiliteringsutredningar 
på anvisade formulär och skickar in dem till försäkringskassan inom 
stipulerad tidsram. Även om rehabiliteringsutredningar inte skickas in i rätt 
tid eller inte alls, vilket inte är så ovanligt, fungerar reglerna som stöd och 
riktlinjer för de flesta arbetsgivare även om de formella anvisningarna för 
hantering och inskickande av just rehabiliteringsutredningar inte följs. 
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Kontroll av arbetsmiljö och förebyggande arbetsmiljöarbete är av stor 
betydelse för arbetsgivarna och av avsevärd betydelse för att minska 
kommande behov av rehabilitering inom arbetsorganisationen. Även om 
många av regelverken kan sägas vara välfårdsstatligt initierade (arbetsmiljö
frågor har varit en stor facklig och socialdemokratisk fråga under många 
decennier) är det ändå i slutänden arbetsgivaren som förfogar över de 
centrala maktresurserna i dessa frågor. På ett så tidigt stadium som efter fyra 
veckors sjukskrivning, sker rehabiliteringsprocessen ofta genom diskus
sioner, informella träffar och telefonkontakter inom organisationen; mellan 
den sjukskrivne, arbetsledaren, någon personalhandläggare och eventuellt 
facket. Redan här kan omplaceringar och andra åtgärder diskuteras inom den 
större organisationen. Många småföretag utan utarbetade rutiner och 
strukturer, söker här försäkringskassans, eller företagshälsovårdens hjälp 
med den formella utredningen efter det att rehabiliteringsprocessen har 
aktualiserats genom samtal med försäkringskassa eller företagshälsovård. I 
det större företaget finns ofta dessa rutiner och resurser i den egna 
organisationen. Mycket beror i denna fas på hur resonemangen går kring den 
enskilde arbetstagarens diagnos och förutsättningar att komma tillbaka till 
arbetet. Är det exempelvis fråga om en skada som med tiden läker ut, eller 
en medicinsk skada som man har erfarenhet av att hantera i organisationen 
genom arbetsplatsanpassning eller arbetsträning finns inte alltid anledning 
att göra en rehabiliteringsutredning: 

I: Är det oftast så att rehabutredningen blir gjord eller är det så att den 
bara blir gjord i vissa fall? 

IP: Naturligtvis är det så att den inte blir gjord i vissa fall. 

I: Tycker du att den är ett bra verktyg för er som arbetsgivare, eller är 
den kanske mest till för försäkringskassans skull? 

IP: Nja, det är väl både och. Det är klart att det är viktigt att ha den här 
genomgången med den anställde. Då kanske man får reda på lite mer 
om vad som är problemet, vad vi kan göra åt det på arbetsplatsen. 

I: Finns det olika strategier där. För dem som kanske är kortare 
sjukskrivna och de som är det en längre tid? 

IP: Jag kan tänka mig att kontakterna kan vara väldigt olika. Vi har 
väldigt många enheter så det kan vara olika. (Personalhandläggare, 
Medelstor butik) 

108 



En annan arbetsgivare uttrycker rutinerna vid sjukskrivning så här: 

IP: Jag tar fram sj uklistor, när dom blir borta fyra veckor eller mer, då 
ska man göra en rehabutredning kan man säga, då tar jag fram de 
listorna och de som finns på de listorna och dem kontaktar jag ju då, 
och kollar hin- det ser ut i organisationen, vad det är fråga om, vad det 
är för sjukdom, eller vad det nu är, och har ett samtal med dem. Och 
sedan då gör jag en uppföljning av det där, hur de sköter sig... Man 
kan säga att jag stöttar de som är sjuka, ger råd och hjälp till fortsatta 
kontakter med någon annan. Men stöter även på arbetsledare eller 
cheferna här och påpekar för dem vad som gäller, nu måste ni försöka 
fixa och göra någonting. 

I: Har ni någon kontakt med försäkringskassan. Brukar de kontakta 
dig när det gäller? 

IP: D et är både och. Det varierar. Ma n kan ju säga att., vi har ju en 
egen företagsläkare, och man kan väl säga att det väl är framför allt 
där vi har vårt samråd. (Personalhandläggare, Stort skogsföretag). 

Således är mycket av rehabiliteringsarbetet kopplat till arbetsgivarnas 
förebyggande arbetsmiljöarbete. Det finns exempel på att större arbetsgivare 
rutinmässigt går in i rehabiliteringsdiskussioner och gör kraftfulla insatser 
tidigare än 4 veckor, ibland redan direkt vid sjukskrivningstillfallet om man 
efter samråd finner behov av rehabilitering. Sådana rutiner kan innebära att 
framför allt det stora företaget satsar resurser på att förebygga framtida 
arbetsmiljöskador på arbetsstationer som orsakar problem med arbetsskador, 
samt att rehabiliterande och arbetsplatsanpassande åtgärder sätts in innan en 
anställd hunnit bli långvarigt sjukskriven och aktuell för en rehabili
teringsutredning. 

Sammanfattning. 

I nedanstående tablå summeras de olika verksamhetsområdena för respektive 
aktör. 

Man kan se att försäkringskassan har en central position i hela denna fas. 
Samtidigt är det läkarnas utlåtanden som väger mycket tungt för vilka beslut 
försäkringskassan kommer att fatta. Initiait skall också arbetsgivare skicka in 
rehabiliteringsutredningar även om många arbetsgivare prioriterar det 
förebyggande arbetet före formalia som rehabiliteringsutredningar i ett tidigt 
skede av rehabiliteringsprocessen. Ami och ALT är inte aktuella i denna fas. 
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Tablå 6.1. Initialfasen: aktörer, verksamhetsområden och kontakter. 
Centrala 
organisationer 

Verksamhetsområden: Kontakt med: 

Försäkringskassa Bedömning och granskning: fördjupat 
läkarutlåtande, rehabiliteringsutredning 
(fr. arbetsgivare) 

Läkare 
Försäkringsläkare 

Upprättande av: 
Rehabiliteringsutredning (arbetslösa), 
rehabiliteringsplan 

Läkare 
Arbetsgivare 

Bedömning av sjukpenningrätt och 
potentiell arbetsförmåga 

Internt 

Vårdcentral och 
företagshälsovård 

Fördjupat läkarutlåtande 

Diagnostik, medicinsk behandling och 
bedömning av funktionsförmåga 

Rehabiliterings
handläggare 
Arbetsgivare 

Arbetsgivare Förebyggande arbetsmiljöarbete 

Rehabiliteringsutredning 

Internt, ev. konsult 
(ALT), 
försäkringskassa 

Försäkringskassa, 
F öretagshälso vård 

Arbetsmarknads
aktörer 

Ej representerade i initialskedet. 

Domänkonflikter. 

Domänkonflikt mellan medicinens och socialförsäkringens verksamhets
domäner. 

Socialförsäkringsmässiga- och medicinska synsätt är nära kopplade till 
varandra och utgör initialfasens två mest betydelsefulla verksamhets
domäner. Som handläggare är det svårt att bedöma det medicinska underlag 
som läkaren har presenterat samtidigt som man måste grunda sina 
bedömningar på det. Handläggarna måste fa läkarnas bedömningar förenliga 
med socialförsäkringens regelverk. Läkarintyget och det fördjupade läkarut-
låtandet skall se till att läkarna håller sig inom ramen för vad som är 
acceptabelt i socialförsäkringen, och se till att läkarna inte tar för stor hänsyn 
till patientens livs- och arbetsmarknadssituation. 
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Från försäkringskassehandläggarnas horisont upplevs det som ett stort 
dilemma att de bedömningar som läkare gör i förhållande till ett mer 
'holistiskt' sjukdomsperspektiv skiljer sig från de strama föreskrifter som 
försäkringskassehandläggare måste följa : 

IP: Med den stramare lagstiftning vi har så är det högre krav p å de 
underlag som tillgodoser lagstiftningen och som utgör 
bedömningsgrund. Problemet för läkarna är att det finns högre krav på 
att de skall veta vilka arbeten och arbetsförhållanden man har, och det 
är klart. Det tror jag inte läkarna vet sitt ansvar att sitta och skriva vad 
patienten har för arbetsuppgifter i jobbet. Man sjukskriver om man 
tycker att det verkar rimligt (Rehabiliteringshandläggare). 

Läkarna har med socialförsäkringens allt stramare avgränsningar blivit 
mindre frikostiga med längre sjukskrivningar och därför ökat andelen 
halvtidssjukskrivningar (Lindqvist 2000). Den direkta orsaken kan dock inte 
relateras till åtstramningar i socialförsäkringen. Istället verkar minskade 
sjukskrivningar ha mer att göra med regelverkens negativa effekt på de 
sjukskrivnas ekonomi: med andra ord en effekt av att läkaren själv lägger in 
ekonomiska skäl i bedömningen av den enskildes problematik. Den 
dominerande uppfattningen bland de läkare som intervjuats är också att 
åtstramningar endast har påverkat läkarnas sjukskrivningsmönster 
marginellt. Två olika läkare tycker så här om det: 

IP: ...ett striktare sjukdomsbegrepp skapar spänningar inom 
professionen, de som fortsätter som förut därför att de inte kan 
genomskådas, och de som vill följa reglerna (socialförsäkrings
reglerna, min kommentar). (Läkare). 

IP: Det är skillnad jämfört med på 80-talet. Då kanske jag till och med 
föreslog sjukskrivning. Det gör jag nästan aldrig nu. Om jag föreslår 
det så vill de inte vara sjukskrivna. Dom jobbar på fast de känner sig 
sjuka. 

I: Vad tror du det beror på? 

IP: Det är ju reglerna, ersättningsreglerna det beror på. (Läkare) 

De nya socialförsäkringsreglerna hade också som avsikt att begränsa 
läkarnas allt för frikostiga sjukskrivningsmönster. Här verkar det inte som 
om reglerna har inneburit några större inskränkningar i läkarnas profes
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sionella rätt att göra bedömningar. En läkare som är kritisk till detta säger 
öppet så här: 

I: Från första januari har det blivit ett striktare sjukdomsbegrepp. Har 
det blivit svårare för er att hitta de t här medicinska... 

IP: Nej, läkarna har ing a problem att hitta någonting. Det finns ingen 
som kan genomskåda vår verksamhet när det gäller utanför 
professionen. (Läkare) 

Socialförsäkringen representeras idealt sett av handläggare som ägnar sig åt 
att följa reglerna till punkt och pricka. Läkare å sin sida representerar ett 
synsätt som grundar sig på mer professionella sakskäl, dvs. någon form av 
medicinsk helhetsbedömning av patienternas livssituation. Såväl arbets
marknad som social situation och försörjningsmöjligheter vägs i praktiken 
ofta in i de medicinska bedömningarna. Länken från ett utpräglat medicinskt 
synsätt till ett mer holistiskt utgörs här av läkarens hänsynstaganden till 
patientens totala symptombild där patientens sociala och ekonomiska 
situation också räknas in. 

IP: Om vi slutar sjukskriva så har vi dragit bort försörjningen. Det är 
inte roligt att göra. Därför drar man sig för att göra det. Vad händer 
annars? Då blir det sociala som far ta över. (Läkare) 

Symptombilden som inkluderar ekonomiska, sociala och psykiska faktorer 
kan ofta vara viktigare än 'objektiva' medicinska fynd eftersom det är denna 
och inte fynden i sig som påverkar den enskilde individens arbetsförmåga. 
En annan läkare resonerar så här om detta: 

IP: M an kan ha en konkret diagnos och sedan så kan ju det ställa till 
med en del. .. en insufficiens hos patienten, som kan vara väldigt 
personlig från individ till individ, hur man upplever den här åkomman. 
För en del kan vara väldigt svårt sjuka och ändå tycka att de har s in 
identitet i arbete och då går det rätt bra. Medan andra i nte psykiskt 
orkar med det. Så det blir ändå så att man inte bara kan utgå från 
diagnoserna. Man måste utgå från personen ifråga och de symptom 
som finns... Jag hävdar fortfarande att det är p ersonen ifråga man 
måste se till. Är det här en person som har arbetskapacitet över
huvudtaget? Sen, vad är det för anledning till arbetskapacitetens 
nedsättning? Ibland är det ju svårt att veta orsak och verkan... Det 
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måste bero på situationen. Jag tycker det är svårt att resonera så att 
vissa diagnoser inte skulle vara godkända. (Läkare) 

Domänkonflikt mellan arbetsgivarens och socialförsäkringens verksamhets
domäner. 

Ur försäkringskassans synvinkel är rehabiliteringsutredningar viktiga 
dokument eftersom de skall ligga till grund för deras bedömningar. För 
arbetsgivaren verkar formella rehabiliteringsutredningar vara mindre viktiga 
eftersom de inte nödvändigtvis har någon koppling till det praktiska 
arbetsmiljöarbetet. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är arbetsgivarnas 
suveräna verksamhetsdomän och enligt det som skisserats i ovanstående 
beskrivning har det en större betydelse för arbetsgivarnas totala rehabiliter
ingsverksamhet än de regler för rehabilitering som socialförsäkringen 
föreskriver. 

I själva verket verkar ett väl utbyggt system för upptäckt av potentiella 
arbetsmiljöfaror vara viktigare ur arbetsgivarsynpunkt än ett bra system för 
arbetsrehabilitering eftersom det kan leda till ökad effektivitet samtidigt som 
det verkar legitimitetsstärkande gentemot de reglerande myndigheterna. 
Trots allt har utvecklingen de senaste åren gått mot en allt högre arbets
belastning som har inneburit ett ökat prestationstänkande med mindre 
utrymme för personer med nedsatt arbetsförmåga. Ur både vinst- och 
effektivitetssynpunkt är det därmed bättre att alla arbetstagare kan vara så 
friska som möjligt då de därmed presterar bättre. 

Jag ska ge några exempel från arbetsgivarnas resonemang kring priori
teringar mellan rehabilitering och den förebyggande verksamheten. Följande 
citat är hämtat från en av de organisationer som uppger att rehabiliterings
ärenden är sällan förekommande därför att man satsat mycket resurser på det 
förebyggande arbetet. Först några citat om det förebyggande arbetet i 
företaget och sedan några citat från samma företag angående rekryterings-
policyn: 

IP: Vi [har] då ett arbetsmiljöprogram på XX där det går ut på att man 
ska minimera alla sjukdomstillfällen och allting som kan vara grunden 
till att man ska bli sjukskriven ... För två år sedan investerade vi 1 '/2 
miljon kronor i maskiner som kan hjälpa till att avlasta så att man får 
behålla personalen ... Sedan har vi då ett slags arbetsträning, för alla 
som har tunga lyft ... det viktiga är att lyften och allt sådant här är 
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varierande så att man får använda hela kroppen... Då har man fatt åka 
antingen till vår företagshälsovård där det finns ett gym eller så far 
man åka och simma... Vi står för hela den här biten. Det kostar inte 
den anställde någonting ... idag har vi läkarundersökningar vaije år där 
vi gör en totalbesiktning, utav alla anställdas kondition, vilket krävs av 
livsmedelsverket, men vi har gått ett steg längre och kör hela 
karossen, så att säga. Det upplevs också positivt av de anställda för då 
far man lite pejl på hur man ligger till i kondition och alltihopa. (Chef 
och personalhandläggare, Medelstort livsmedelsföretag) 

Vid nyanställningar: 
IP: Vid nyanställningar skickar vi folk till företagshälsovården, där 
man gör en läkarundersökning och då vill vi att de förutom att kolla 
det vanliga som man gör vid en anställningskontroll, så får man även 
kontrollera lungor och sådant, och möjligheten att fa, eller 
vidareutveckla astma eller allergi och där li gger då damm och andra 
saker... och även om man inte har utvecklat det idag så kan det vara 
någonting som kommer längre fram (Chef och personalhandläggare, 
Medelstort producerande företag) 

Det andra exemplet visar vilka resurser som ett större industriföretag lägger 
ned på det förebyggande arbetet: kontinuerlig statistisk bearbetning av 
sjukfrånvaro i kombination med analyser av de mest utsatta arbetsplatserna-
allt för att strategiskt kunna förebygga sjukdom och arbetsskador: 

IP: Från [rehabgruppen] kräver vi då i de flesta fall en arbets
platsanalys, och se om det är något speciellt i det jobbet som gör att de 
fått de här problemen. Här har ju FHV börjat ett speciellt sätt att fånga 
upp de här., de för ju en egen statistik och de kan också se av de som 
går där... Sedan har vi en mer riktad verksamhet. Jag kan ju ta ett 
exempel...Det visade sig ganska snabbt att, efter två års t id ungefär, 
så fick vi signaler om att vi hade fem, sex., problem med handleder... 
Vi kunde direkt då se att det var den här arbetsplatsen som var 
orsaken. Då gick vi in och gjorde en enkät tillsammans med 
företagshälsovården och sjukgymnasten där vi kollade upp alla övriga 
människor som jobbade där som inte uttalat hade haft problem Då 
fick vi en referensgrupp också. Då upptäckte vi att d et var en större 
grupp av de här som också hade problem som inte hade sökt vård. Då 
satte vi igång ett projekt. De [FHV] tittade igenom alla arbetsmoment, 
de tittade igenom arbetsorganisatoriskt, vad man skulle kunna göra. 
Det utmynnade i att vi fick underlag för att söka pengar för att bygga 
om det här. Rent ergonomiskt (Personalhandläggare, Stort verkstads
företag) 
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Man kan då fråga sig vari själva konflikten ligger. Det ligger ju också i 
statens intresse att så mycket som möjligt av arbetsmiljöarbetet är 
förebyggande. Konflikten ligger i det förhållande att arbetsgivare kalkylerar 
med vad som kan vara effektivt ur personalekonomisk synvinkel. Ändå 
verkar det förebyggande arbetsmiljöarbetet ligga väl i fas med ekonomiska 
intressen av vinst och produktivitet. En frisk personal arbetar bättre än en 
sjuk personal samtidigt som det inte finns några garantier för att 
rehabilitering fungerar. Även om arbetsgivare inte säger det rent ut kan man 
också få en hel del information genom det som inte sägs. Genomgående talar 
de flesta arbetsgivare hellre om det de är bra på än det de inte är bra på. 
Således talar man gärna om ambitiösa arbetsmiljöprogram i förebyggande 
syfte än om rehabilitering av långtidssjuka. Detta är ju ändå en verksamhet 
som leder till merkostnader för arbetsgivaren utan att man kan vara säker på 
att individen blir frisk och återfår sin arbetsförmåga. Dessa problem blir mer 
markanta i den operativa fasen varför vi återkommer till detta tema senare. 

Domänkonflikt mellan arbetsgivarnas och medicinens verksamhetsdomäner. 

Läkarens ord väger tungt i relationen mellan arbetsgivare och läkare då det 
påverkar arbetsgivarens bedömningar av vilka åtgärder som kan bli aktuella 
att genomföra om den anställde blir sjukskriven. Överlag verkar detta 
förhållande inte skapa större konfliktytor utan relationen kännetecknas mer 
av domänkonsensus baserad på läkarnas professionella maktbas. Arbets
givaren har ju här inga praktiska möjligheter att påverka sjukskriv
ningsprocessen men relationerna underlättas om det finns en god dialog 
mellan läkare och arbetsgivare. En personalkonsulent på ett stort 
producerande företag säger så här om relationerna med företagsläkaren: 

IP: Vår läkare känner till vår organisation, han känner våra anställda 
ganska bra, både chefer, ledare, och alla andra. Jag kontaktar honom 
på läkarstationen och han i sin tur tar till s ig den där personen som är 
sjuk och kollar av det medicinska, och han ... kanske trycker på vissa 
andra instanser inom den öppna sjukvården att nu får ni, ja, kör på nu, 
vi kan inte vänta till nästa månad... han är ju även den som 
friskskriver, först kanske på halvtid, man kanske arbetstränar, bara här 
på jobbet, och sen kanske man blir friskskriven på femtio procent, att 
man jobbar halvdag eller varannan dag, så att det blir vi här och andra, 
som framför allt jobbar med det här, kanske inte så mycket 
försäkringskassan. Jag upplever det generellt som att vi fixar och 
donar det mesta, försäkringskassan behöver inte vara så mycket 
involverad i det här, jag upplever det så, vi sköter det ganska bra. Det 
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kanske var skrytsamt sagt, men jag upplever det lite grann så. 
(Personalhandläggare, Stort skogsföretag). 

Till skillnad från stora företag har små och medelstora företag inte samma 
möjligheter att bära kostnader för administrativa rutiner för rehabilitering; 
arbetsträning är också svårt på grund av de begränsade arbetsuppgifterna i 
företaget. Man far därför söka sig dessa kompetenser externt. Vanligtvis 
genom företagshälsovård: 

IP: Jag fungerar som företagets representant. Jag far ärende na på mitt 
bord. Sedan har vi då även företagshälsovården som är våran 
expertdel. Så vi försöker när det dyker upp problem att så fort som 
möjligt föra in dem under företagshälsovårdens tak, för där finns 
läkare och sjuksköterskor och allting, så att vi har allt samlat på 
samma ställe. Det är våran ambition i alla fall. Det är in te i alla fall 
som vi har det men dom vi kan upptäcka, och komma åt, dom gör vi 
så med ... Vår rehabiliteringsverksamhet är ju uppbyggd så att vi har 
en s.k. rehabgrupp. Det är jag, och så företagssköterskan, och om det 
då är ett sjukdomsfall, en läkare eller en psykolog som ingår i den 
gruppen, som har kontakt med den sjuke. Det är ju i den gruppen vi 
också har rehabmöten med försäkringskassan, men då har det gått 
långt. Då har vi ju utrett vad som eventuellt skulle kunna gå att göra. 
Sen ingår ju den närmaste chefen också (arbetsledaren till den 
sjukskrivne: min kommentar) som ett bollplank. (Chef, medelstort 
kommunalt bolag). 

På en liten byggfirma uttrycker chefen det så här: 

IP: [Om man befarar att någon kommer att bli långvarigt sjukskriven] 
Då kontaktar jag företagshälsovården och ber dem göra en 
bedömning. Jag är ju inte kompetent att bedöma sånt. Då får de sätta 
ihop ett program. 

I: Du har då kanske inte så mycket att göra med rehabutredningar och 
sånt... är du alls inblandad? 

IP: Nej, inte annat än att jag blir informerad om vad som händer. Det 
är svårt för mig att v eta vad bekymren är. Vi har en genomgång och 
kör test på varje gubbe en gång per år. Vi har en kontaktperson, en 
läkare där. 

Ur arbetsgivarens synvinkel står företagshälsovården för en kompetens som 
både kan ta hänsyn till de krav som ställs i arbetslivet och den medicinska 
problematiken. Som arbetsgivare kan man dock inte hindra den enskilde att 
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uppsöka närmaste vårdcentral. Där saknar man som arbetsgivare ofta 
vårdcentralens kompetens i frågor som rör arbetsplatsen och dess villkor 
vilket ganska ofta leder till problem i arbetsgivarens fortsatta hantering av 
ärendet: 

IP: Det är faktisk många gånger så också att v i har sett på sista tiden 
att.. .de kommer tillbaka . Vi har ett fall här. Efter ett enda läkarbesök 
kommer de tillbaka, och säger att v i ska rehabilitera tillbaka till nåt 
annat än bussförare. Och då ska vi svara upp till det. Och det är aldrig 
gjort någon rehabutredning eller aldrig gjort nånting... 

I: Tror du att det beror på att både läkare och FK har fått hårdare 
ramar att hålla sig inom? 

IP: Jag tycker inte att läkarna borde känna av den pressen. Men...jaa, 
man känner väl ibland att de borde utreda lite mer än att fråga "Har du 
ont i ryggen?" , "Då ska du inte köra ... du kan göra nånting annat ett 
par år!". Javisst kan man väl göra det, men man måste väl komma åt 
problemet och försöka förebygga att.. försöka rehabilitera människan 
tillbaka, och inte bara säga att lösningen är att "den här människan 
fortsättningsvis inte kan köra ... 

I: Du känner att man liksom bollar över problemen tillbaka till 
arbetsgivaren då? 

IP: Jaa, utan att egentligen har någon riktigt., jag känner i alla fall att 
de inte har något riktigt underlag. 

I: Är det de som kommer från vårdcentralen som det är problem med, 
eller? 

IP: Exakt. Det är väl mest de som man upplever det med. 
(Personalchef, medelstort kommunalt bolag) 

Det största problemet i relationen mellan läkare och arbetsgivare verkar 
således huvudsakligen bestå i att arbetsgivaren befinner sig i en 
beroendeställning till läkarens professionella maktbas. Om läkaren är kunnig 
och inbegripen i en öppen dialog med arbetsgivaren fungerar det bra och är 
läkaren mindre kunnig om hur arbetsplatsen och olika arbetsuppgifter 
påverkar individens möjligheter att arbeta så fungerar det mindre bra. Det är 
därför företagshälsovård med sin specialistkompetens och kännedom om 
arbetsplatser är viktiga aktörer. 
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Domänkonflikt inom socialförsäkringen: tillämpningens vedermödor. 

IP: V ilka ska vi rehabilitera? Jo, dom som är så jävla dåliga att de är 
arbetsoformögna: ej direkt placerbara, dom ska vi tydligen 
rehabilitera. Människor i den branschen som jag företräder , dom är 
inte tillräckligt dåliga, för dom är "direkt placerbara" [på arbets
marknaden: författarens kommentar] Vi lägger ner rehabiliteringen då! 
Antingen är du frisk, eller så är du arbetsför, och är du inte arbetsför, 
och då ska du i princip ha pension. Då kan du ju lägga ned Samhall, 
och hela jävla skiten och rehabilitering på arbetsförmedling. Allting! 
Vilka ska vi rehabilitera? Ta med den frågan du! Det betyder att denne 
man med ytterst svår knäskada egentligen är arbetsför i ett annat yrke, 
oavsett han är Iranier eller, det spelar ingen roll, han kanske kan 
språket dåligt, det spelar ingen roll. Han kan sitta och knappa in på en 
kassaapparat. Då är han ju egentligen arbetsför... men vad gör vi detta 
till då? Ett arbetsmarknadsproblem: "det är bara att du går och fixar 
A-kassa". Jo, jag tackar, jag! Är det, det samhället vi vill ha? 
(Rehabiliteringshandläggare, Försäkringskassan) 

Rehabiliteringshandläggaren i ovanstående upprörda citat arbetar med 
klienter från en bransch med mycket arbetsskador. Han ger här en färgstark 
beskrivning av det kanske mest värdeladdade dilemmat i försäkringskassans 
interna verksamhet; det som uppstår när det gäller att förhålla sig till 
arbetsförmåga och arbetsmarknad. Som rehabiliteringshandläggare har man 
en dubbel roll: dels ska man hjälpa den enskilde tillbaka til l arbetslivet dels 
måste man tillämpa regler och lagar på ett sätt som inte tillåter större 
avvikelser trots att ärenden kan vara mycket komplexa. Som handläggare 
tvingas man ofta reflektera över hur väl regelverket är anpassat för att lösa 
klienternas problem. En sektionschef på försäkringskassan i mellersta 
Sverige uttrycker dilemmat genom att konstatera att de politiker som beslutat 
om reglernas införande nog inte riktigt förstått innebörden och 
konsekvenserna av dem: 

IP: Det här förändrade regelverket, [ ] det är ju ingen rolig grej. 
Speciellt om vi måste hårddra det . Men vi har sagt att vi ska försöka 
hålla det på en nivå som är hanterbar. Jamen det är ju sjukt! Så att 
säga... Det är beslutat någonting, som politikerna inte vet vad det far 
för följder. Jamen hur ska du kunna förklara för en person som 
upplever sig som sjuk, som också är sjuk, som kanske jobbar som 
byggnadssnickare att; "du kan inte jobba som byggnadssnickare här, 
men kanske som parkeringsvakt någon annan stans i Sverige, 
Varsågod, vi drar in din sjukpenning! Sök dig ett jobb". Förklara det 
för den personen, det blir ju inte lätt, och han blir ju väldigt ledsen. 
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Man har ju bara plockat ut en grej i den här sjuk- och 
arbetsskadeberedningen, och sedan har man inte följt upp med back-
upen då. Sociala, arbetsförmedlingen och dom, hamnar ju liksom 
utanför. Vad händer då med den här personen? Man hade kunnat vänta 
med steg-för-steg-modellen tills man hade hela paketet. (Sektions
chef, Försäkringskassan) 

Sektionschefen saknar en starkare koppling till andra försäkringssystem och 
framfor allt de åtgärder som är möjliga att genomföra med hjälp av 
arbetsförmedling och sociala myndigheter. Detta är en vanlig reaktion från 
många olika organisationer bör det påpekas. 

Beroendet av läkarnas utlåtanden leder till svårigheter för rehabiliterings
handläggarna då de skall göra en fortsatt bedömning av arbetsförmågan. 
Kausalt kan det vara svårt att reda ut relationen mellan sjukdomsbild och 
arbetsoförmåga. Speciellt svårt är detta i de arbetslösas fall. Detta leder 
tillbaka till en intern kritik mot det formella regelverket: 

IP: Det är svårt att avg öra vad som är sjuk dom. Är det arbe tslöshet 
som orsakar sjukdom eller är det vice versa? Det leder till att det är 
svårt att bedöma vad som är medicinskt. Jag upplever att klienterna är 
i behov av en bredare bedömning. Politikerna har inte förstått att 
sjukdom inte är en kroppsdel. Det är mycket mer än så! 
(Rehabiliteringshandläggare) 

Diskussion av domänkonflikter i den initiala fasen 

Man kan se att socialförsäkringens regler har blivit en viktig normativ och 
kognitiv referensram för andra aktörer i den initiala fasen. Detta trots att den 
praktiska tillämpningen i huvudsak vilar på andra aktörer. Andra verksam
hetsdomäner kan inte avskärma sig från socialförsäkringen eftersom den 
utgör det närmaste man kan komma en överenskommen poli tisk 'standard' 
som förankrats genom ett kraftfullt juridiskt regelverk. Det finns också en 
professionell och politisk konsensus om att arbetsrehabilitering måste bygga 
på arbetslinjen, dvs. att alla åtgärder som görs i rehabiliterande syfte skall ha 
som mål att fa den enskilde tillbaka till arbetslivet. Det formella ansvaret och 
försäkringskassans befogenheter är också omfattande när det gäller olika 
bedömningar och insatser i det initiala skedet. Såväl tillsyn som ansvar för 
bedömning av sjukpenning och arbetsförmåga vilar på försäkringskassan. 
När det gäller de arbetslösa har försäkringskassan ett än större ansvar 
eftersom de arbetslösa inte har någon ansvarig arbetsgivare. 

119 



Ser man till arbetsgivarna verkar det som om de skulle vara ointresserade av 
formella arrangemang och dokument som är desto viktigare sett ur försäk
ringskassans synvinkel. Rehabiliteringsutredningar är viktiga för att försäk
ringskassans handläggare skall ha ett underlag att gå vidare frän. 
Riksförsäkringsverkets interna utredningar och till viss del även denna 
studie, har visat att dessa inte kommer in inom stipulerad tidsperiod och att 
dessa har förhållandevis låg kvalitet när de väl kommer in efter ett flertal 
påstötningar (Riksförsäkringsverket anser 1998:4, s.28). I vissa utredningar 
har detta tagits upp som en viktig signal om arbetsgivarnas bristande 
ansvarstagande för rehabiliteringsprocessen. Låt oss emellertid syna denna 
något förenklade förklaring närmare. Ur ett styrningsperspektiv (dvs. ur 
politikernas, lagstiftarnas och Riksförsäkringsverkets interna utredningars 
synvinkel) är det naturligt att betrakta en god tillströmning av 
rehabiliteringsutredningar som ett gott mått på arbetsrehabiliteringens 
effektivitet. Ändå finns det inget som talar för att just detta mått skulle vara 
en god indikation på huruvida arbetsgivarna är bra eller dåliga på 
arbetsmiljöarbete eller att ta sitt rehabiliteringsansvar. I själva verket kan ett 
fokus på arbetsgivarnas förebyggande arbetsmiljöarbete vara en bättre 
indikator på deras effektivitet i rehabiliteringshänseende. De statliga 
interventioner som lyckats få störst stöd och genomslag i arbetsgivarnas 
praktiska verksamhet är i själva verket knutna till arbetsmiljölagstiftningen; 
arbetsgivarna har här stora möjligheter att själva utforma och strukturera 
detta arbete i enlighet med de önskemål och behov som återfinns i företaget. 

Ser man till alla ovanstående interaktionsmönster utgör den medicinska 
verksamhetsdomänen den mest kraftfulla maktbasen eftersom alla aktörer är 
beroende av medicinska underlag för sina egna åtgärder. Övriga 
verksamhetsdomäner har inte något motsvarande inflytande på den 
medicinska verksamhetsdomänen. Från politiskt håll har det gjorts försök att 
minska läkarnas frihet i samband med sjukskrivningsprocessen, men 
fortfarande är deras underlag och bedömningar ogenomskinliga för 
utomstående lekmän. För arbetsgivare och försäkringskassa kan det här vara 
en stor skillnad på de intyg som sjukhusens, vårdcentralernas och 
företagshälsovårdens läkare ger. Exempelvis är arbetsgivare hänvisade till 
vilka läkarintyg som helst oavsett det är läkare som kan eller inte kan något 
om arbetsplatsen. Inom företagshälsovården finns en bättre kunskap om hur 
den medicinska problematiken kan relateras till individens möjlighet att 
klara av arbetsuppgifter på ett visst företag medan den kopplingen ofta kan 
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saknas hos läkare på vårdcentraler. Å andra sidan upplevs vårdcentralernas 
läkare ändå ha en förmåga att ta hänsyn till patientens helhetsproblematik 
som saknas hos specialister. I det här sammanhanget skall man också ta 
hänsyn till att läkare enligt socialförsäkringens regelverk tvingas ägna 
mycket tid åt att fylla i intyg och utlåtanden trots att de kanske inte kan ge 
rekommendationer i alla fall. Därvidlag har socialförsäkringens kraftfulla 
regelverk ett visst inflytande över läkarnas i övrigt stora handlingsfrihet. 

Då man sammanfattat alla övergripande interaktionsmönster i ovanstående 
avsnitt kan man se att det finns en domänkonflikt som överskuggar alla 
andra problemområden i den initiala fasen: bedömning av arbetsförmåga. 
Man kan se denna verksamhet som en arena där två kraftfulla aktörer 
kämpar om den legitima rätten att bestämma om vilken logik som skall 
tillämpas. I de två huvudrollerna står läkare å ena sidan och rehabiliterings
handläggare å den andra sidan. Arbetsgivarna kan mer betraktas som 
åskådare i detta skådespel eftersom de inte har någon möjlighet att påverka 
utgången trots att slutresultatet blir centrala byggstenar i deras interna 
rehabiliteringsarbete. 

Strategier 

Utifrån förhandlingsperspektivet kan det som sker i samspelet mellan 
enskilda aktörer bara delvis tolkas utifrån de regler som tidigare beskrivits. 
En viktig del av all interaktion bygger också på att aktörerna vägleds av sina 
attityder och värderingar till arbetet och andra aktörer. De strategier som 
tillämpas av aktörerna blir alltså ett resultat av samspelet mellan den 
formella strukturen och de attityder och värderingar som utnyttjas i det 
handlingsutrymme som ges givet aktörernas olika roller. Om det nu är så att 
den största konflikten uppstår mellan de två mest kraftfulla maktbaserna, den 
medicinska professionen och socialförsäkringens formella regelverk vad gör 
då aktörerna i ett förhandlingsperspektiv för att mildra eller eliminera 
konflikten? Det blir inte fråga om strategier av någon större dramatisk 
dignitet. Snarare handlar det om att i ordinära vardagskontakter förhandla 
fram kontaktytor som gör att parterna tillsammans kan uppnå ett samförstånd 
för hur begreppet arbetsförmåga skall definieras. I försäkringskassans fall 
handlar det också om att hitta mer episodiska strategier som kan tillämpas 
för att hantera och komma runt det strikta regelverket. 
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Den behandlande läkarens och försäkringsläkarens roller 

Om vi böljar i socialförsäkringen så är arbetsförmågebedömning en kompli
cerad verksamhet som inte låter sig inordnas i steg-för-steg-modellen utan 
problem. Att inrätta en funktion som försäkringsläkare blir därför ett bra sätt 
att hantera den klyfta som kan uppstå mellan medicinskt holistiska 
bedömningar och formellt socialförsäkringsjuridiska. Försäkringsläkarna 
utgör socialförsäkringens verkliga 'grindvakter' eftersom de har medicinsk 
kompetens och legitim rätt att granska andra läkares sjukskrivningsmönster: 
de kan ingripa så att ett läkarutlåtande måste kompletteras om det är så att 
någon diagnos verkar alltför ospecificerad. 

Hur reagerar den sjukintygsskrivande läkaren på detta? Ställd inför ett val 
som kan innebära att patienten blir utan sjukpenning eller bedöms ha en 
arbetsförmåga trots att denne är arbetslös har den behandlande läkaren 
många strategier att ta till. Dels finns ett brett register av diagnoser att ta till 
för att patienten skall få sin sjukpenning, dels är det i praktiken svårt för 
försäkringsläkaren att ifrågasätta ett sjukintyg eller ett fördjupat 
läkarutlåtande om det inte är fråga om alldeles uppenbara avvikelser från 
medicinsk praxis. S.k. symptomdiagnoser blir ett sätt att komma undan 
gränsdragningsproblematiken. Den sökande patienten kan tillmötesgås i 
situationer när problematiken inte låter sig kategoriseras vare sig i enlighet 
med etablerade sjukdomsbegrepp eller formen för 1990-talets 
socialförsäkring. Trots propåer om ett striktare medicinskt förhållningssätt 
till sjukskrivning för icke-medicinska orsaker säger läkarna själva att 
användningen av symptomdiagnoser är vanligt förekommande. En läkare 
säger så här om symptomdiagnoser och risken för att bli granskad av 
försäkringsläkaren: 

IP: ..Vi har väldigt många diagnoser i bakfickan om det skulle krävas, 
som då ingen kan säga någonting om. Överrörlighet i någon kota t.ex. 
eller något annat som man kan hitta på... och... Då är det alltid något 
annat. Det måste man försöka gräva fram. (Läkare) 

En annan läkare har en annan utgångspunkt och menar att det har blivit 
svårare att s jukskrivna för problem som inte är rent medicinska och att det 
blir ett dilemma när socialförsäkringens regelverk kolliderar med den 
helhetssyn på sjukdom som läkare under 1990-talet tagit till sig. Strategin är 
att då 'hitta' något medicinskt som kan accepteras av försäkringsläkaren: 
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IP: .. när man i alla år lärt si g att jobba med den här helhetssynen på 
patientens sjukdom och omgivning. Att då snäva in det och bara ta 
med medicinska aspekter det tycker jag är svårt. 

I: Vilka aspekter är det man inte kan ta hänsyn till, som man kunde 
förut? 

IP: Ja, det är ju arbetsmarknadsläget. Även i viss mån 
familj esituationen. 

I: I ett sådant läge, då kan man inte sjukskriva? 

IP: Njaa, det är klart att jag kan sjukskriva. Med risk för att fa 
påbackning från försäkringskassans läkare. 

I: Vilka frågor ställer han? 

IP: Ja, om den här personen verkligen inte kan göra något på sitt 
jobb... "kan det verkligen vara sant? [att hon inte kan lyfta tungt] 

I: Vad säger du då? 

IP: [Då] har jag skrivit lite utförligt på intyget, blanketten, så att när 
jag då har förklarat mig så har han förstått. (Läkare) 

En tredje läkare ger här ett till exempel på hur man kan resonera sig fram till 
ett accepterande från försäkringsläkarens sida: 

IP: Och där var det en diagnos som i och för sig inte skulle medföra en 
nedsättning av arbetsförmågan men hos den här patienten gjorde det, 
det...Och då hade försäkringskassan den synpunkten att "alla andra 
med den här diagnosen kunde arbeta varför inte den här patienten?" 
Och de kunde inte godkänna den. Men det kanske var så att jag inte 
tillräckligt tydligt kunde uttrycka att det var så i det här fallet. Det 
löste sig genom att jag utvecklade de här synpunkterna... (Läkare) 

Läkaren motiverade sitt ställningstagande och kunde på så sätt fa igenom sin 
bedömning av patienten efter diskussioner med försäkringskassan och 
försäkringsläkaren. 

Rehabiliteringshandläggare och läkare 

Samarbetet mellan läkare och rehabiliteringshandläggare verkar enligt de 
flesta informanter fungera någorlunda bra. En orsak som kan förklara detta 
är de kontaktytor som byggts upp i form av s.k. samrådsgrupper (eller 
rehabträffar) som inte skall förväxlas med de formella s.k. rehabgrupperna. 
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Här blir det fråga om diskussioner och förhandlingar om målsättningar, 
rehabiliteringsformer utifrån enskilda fall. 

Jag tror ju på idén med de här samrådsgrupperna som vi byggt upp på 
VC. Att det har varit till hjälp för både oss och läkarna. Kontakterna 
känns väldigt naturliga. De remitterar till lasarettet och far tillbaka 
patienterna och sliter med samma frågor som vi. 
(Rehabiliteringshandläggare. Försäkringskassan). 

En läkare tycker att det han här kallar för rehabträffar där man muntligt 
diskuterar olika ärenden har minskat behovet av formella intyg och 
utlåtandet betydligt : 

Kuratorn är samordnare och knyter ihop det hela men FK kallar till 
träffar. Sa mtalsbehandlingar. Vilket blir mer och mer. Vi har s å täta 
kontakter med FK och AF så en hel del av intygsskrivandet och 
rehabiliteringsutlåtande försvinner. Man är ö verens och då kan man 
skriva på sjukintyget. Då försvinner en hel del där och vi har lyckats 
ganska bra att fa bort en massa onödigt skrivande. Om vi ska sitta och 
yttra oss över detta så tar det ju mycket tid. En del intyg behövs. 
Byråkratin är som den är. Pappren ska finnas men de behöver inte 
vara lika omfattande som om man inte hade haft träffarna. (Läkare). 

Således verkar samrådsgrupper vara ett sätt att inom de givna ramarna lokalt 
förhandla sig fram till en gemensam verklighetsuppfattning. Det hela handlar 
om kommunikation. Kan man kommunicera på ett bra sätt minskar behovet 
av att använda sig av formalia. Även om det är enskilda fall som behandlas 
leder diskussioner kring dessa i förlängningen även generellt till en mer 
homogen problembeskrivning bland de olika aktörerna. 

Rehabiliteringshandläggarnas strategier gentemot det interna regelverket 

Rehabiliteringshandläggarna måste dagligen tillämpa ett regelverk som ofta 
kommer i konflikt med andra aktörers synsätt och målsättningar. Hur gör 
man från deras sida för att minska konfliktytorna? Ofta anser de själva att 
regelverket inte är anpassat till de arbetsuppgifter och den verklighet som 
man arbetar i. Om detta är fallet så finns egentligen bara två alternativ. 
Antingen anpassar handläggarna verksamheten till regelverket oavsett vad 
man tycker om det eller också så anpassar man tolkningen av regelverket till 
de rådande förutsättningarna. Båda värderingar finns representerade i 
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materialet. De förstnämnda rehabiliteringshandläggarna kan kallas för 
formalister och de andra för frifräsare. 

Formalisternas strategier: En formalist är egentligen kanske lika missnöjd 
med de nya reglerna som andra handläggare eftersom de kan upplevas som 
alltför stelbenta och rigida, men tycker ändå att det inte är dennes sak att 
ändra på dem: 

I: Hur stor möjlighet har du att agera flexibelt i förhållande till dom 
regler och lagar du har att följa? 

IP: Samvetsfråga... Jag har jobbat så länge på försäkringskassan och 
lärt mig att lagar är till för att följa, så jag är nog lite i det gamla: att 
finns det en lag som säger si och så, så ska jag följa den, så jag är nog 
inte den snällaste i det fallet. Snällast kanske mot lagen och 
myndigheten, men jag kan nog vara ganska styrd av lagen det tror 
jag... Det böljar ju bli så igen, men ett tag så tycker jag att man inte 
skulle vara så styrd och det hade jag svårt för faktiskt. Och det är min 
personliga uppfattning: är det en lag som säger si och så och jag har 
det här jobbet att administrera det och andra har stiftat lagarna. Då ska 
jag följa dem. Jag kan göra fel, men jag vill inte göra fel med öppna 
ögon. Som jag sa så är det mycket bedömningar men är jag övertygad, 
då vill jag följa lagen, även om jag kan tycka att l agen är fel ibland. 
Men det är inte min sak. Det händer väl att jag säger till de sjuka att 
"överklaga det här", för att jag tycker att "det är hemskt mot dig" eller 
så, men det är inte min sak att med öppna ögon gå ifrån lagen. 
(Rehabiliteringshandläggare) 

Frifräsarens strategi: I frifräsarens fall används förhandling som en öppen 
strategi för att manövrera inom det formella regelverkets ibland trånga 
ramar. Eftersom frifräsaren vanligtvis är en rutinerad handläggare som varit 
med länge har man också ett stort kontaktnät med andra aktörer som 
åtminstone i stora drag delar ens egna värderingar. Dennes utgångspunkt är 
att man kan vara ganska flexibel i sin tillämpning utan att för den skulle gå 
utanför lagens råmärken. Här prioriteras de egna målen att hjälpa människor 
ut i arbetslivet före steg-för-steg-modellen formalia. Uttryck för denna 
strategi är också vanlig bland de som inte arbetar operativt, dvs. bland 
sektionschefer som kan tillåta sig en mer flexibel och reflexiv tolkning av 
socialförsäkringens egentliga innebörd. 

IP:... Jag menar, vi förvärrar ju arbetsmarknadspolitiken. Verkligheten 
är en annan. Han får sin rehabilitering, därmed basta och tycker de att 
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jag gör fel, då får de väl säga det till mig då, de får väl komma upp hit 
och skälla ut mig, So What?, Vad kan de göra?.. 

I: Men dina chefer. Tycker de egentligen att det är fel då? 

IP: D et vet jag inte för det är ingen som kommer och granskar mina 
ärenden. Visst är det intressant? Min personliga syn kan alltså styra 
rehabiliteringen inom lagens råmärken, med ersättning och allt detta. 
Men jag går inte utanför lagen. Icke! Men jag har en syn på 
rehabilitering, som det här mer placerbarhet. 

I: Som du har möjlighet att tillämpa inom lagens råmärken? 

IP: Ja, det tycker jag. Jag kan ju inte anse att den här mannen är 
arbetsför i kassaarbete för det innebär ju ändå att vara uppe och gå och 
stuffa och hämta varor. (Rehabiliteringshandläggare) 

Det är på denna punkt man kan urskilja de största regionala skillnaderna 
mellan olika försäkringskassorna. Beroende på var i landet försäkrings
kassorna ligger har man olika normer för hur pass flexibelt man skall 
förhålla sig till regelverket. I viss mening kan man se att det finns en större 
'frihetsgrad' i bedömningarna i norra delar av landet medan storstads
regionerna har den striktaste tolkningen av regelverket. Man bör också 
poängtera att en viss grad av frihet i tolkningar i huvudsak bygger på tysta 
överenskommelser mellan chefer och handläggare. 

Diskussion av domänkonflikter och strategier i den initiala fasen 

Det huvudaktörerna läkare och rehabiliteringshandläggare kommer fram till 
har en avgörande betydelse för arbetsgivarna eftersom de måste basera sina 
fortsatta åtgärder på deras utredningsresultat. Däremot har de ingen 
möjlighet att påverka utfallet av läkarens och rehabiliteringshandläggarens 
utredning. För slutresultatet och de fortsatta åtgärderna är det vikigt att det 
finns ett samförstånd kring hur begreppet arbetsförmåga skall tolkas. Skilda 
definitioner av arbetsförmåga kan i värsta fall orsaka långtgående problem i 
tillämpningen. Försäkringskassa, läkare, arbetsmarknadsmyndigheter och 
arbetsgivare har utifrån sina egna logiker olika anspråk på hur begreppet 
skall tolkas men det är bara läkare och försäkringskassa som har en formell 
maktbas som ger dem legitim rätt att definiera en enskild klients eller 
patients arbetsförmåga i initialskedet. Försäkringskassehandläggarnas och 
läkarnas kommentarer visar på det problematiska i att implementerà ett 
synsätt på arbetsförmåga som saknar förankring hos de som skall tillämpa 
det. Läkarna har i enlighet med vetenskap och allt mer beprövad erfarenhet 
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böljat tillämpa ett holistiskt sjukdomsbegrepp där patientens hela 
livssituation vägs in i den medicinska bedömningen. Socialförsäkringen 
bygger å sin sida allt mer på administrativt/ekonomiska hänsynstaganden om 
renodling och åtstramning som generellt syftar till a tt minska belastningen 
på ett hårt belastat försäkringssystem. 

De främsta problemen manifesteras därmed inte i de direkta interaktionema 
mellan olika läkare och försäkringskassehandläggare utan finns som 
underliggande problem till följd av att de institutionella sfärerna implicerar 
olika synsätt på sjukdom och arbetsförmåga. Man kan generellt säga a tt ju 
fler personliga kontaktytor det finns mellan läkare och rehabiliter
ingshandläggare desto bättre fungerar samarbetet trots de institutionella 
diskrepanser som finns inbyggda i systemet. I direkt interaktion har man 
möjlighet gå bortom (och runt) formalia och pappersarbete för att i 
förhandling och diskussion resonera sig fram till ett synsätt som grundar sig 
på gemensamma värderingar. Vägen dit går via enskilda ärenden. 

Rehabiliteringshandläggarna skall representera socialförsäkringen men detta 
är svårt av två skäl. Till att böija med beroende på att beslutsunderlag t.ex. 
fördjupade läkarutlåtanden, baseras på läkarnas definitioner och bedöm
ningar som ofta kan vara 'ogenomskinliga' för en utomstående lekman. 
Symptomdiagnoser används ganska flitigt bland läkare trots att social
försäkringen säger något annat. Symptombilden blir här synonym med en 
helhetsbild av patientens problem eftersom 'objektiva fynd' inte räcker som 
utgångspunkt för omdömen om en persons arbetsförmåga. Problem uppstår 
när dessa faktorer ställs mot socialförsäkringen som å sin sida av 
administrativt/ekonomiska skäl bara kan ta hänsyn till 'rent' medicinska 
problem. 

Även i rehabiliteringshandläggarnas fall måste arbetsförmåga värderas från 
fall till fall. Inte heller här är det fråga om en exakt kunskap, som en 
rehabiliteringshandläggare uttrycker det. För att ta ställning till komplicerade 
ärenden behöver handläggarna ett visst mått av handlingsutrymme där 
regelverk kan tillämpas med viss flexibilitet även om reglerna är så 'tätt 
vävda' att de inte medger några större hänsynstaganden till exempelvis 
sociala, arbetsmarknadsrelaterade eller ekonomiska faktorer. Intervjuerna 
visar att det inte är ovanligt med en 'frifräsarattityd' bland mer rutinerade 
handläggare som ändå försöker göra bedömningar som till viss del grundar 
sig på ovan uppräknade faktorer. 
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Vi skall nu övergå till att diskutera verksamhetsdomäner, domänkonflikter 
och strategier i den operativa fasen. 

Den operativa fasen 

Det främsta kännetecknet på att rehabiliteringsprocessen gått in i den 
operativa fasen är dess fokus på klientens möjligheter att återgå i arbete, dvs. 
arbetslinjen. Som en grund för dessa åtgärder behövs initialfasens utred
ningar och kartläggningar. Parallellt med medicinsk rehabilitering som inte 
berörs här, består de vanligaste rehabiliteringsåtgärderna av arbetsträning, 
omplacering, fördjupad utredning, funktionstest, vägledning och arbets-
prövning hos Ami eller ALT, eller utbildning. I praktiken är det därmed 
fråga om en mängd verksamheter som måste samordnas och koordineras 
mellan de olika aktörerna. I verkligheten finns det ingen egentlig tågordning 
mellan dessa aktiviteter utan det är en fråga som måste hanteras från fall till 
fall. Ett viktigt forum för diskussioner kring dessa överväganden är s.k. 
rehabträffar. 

Socialförsäkringens verksamhetsdomän 

Steg-för-steg-modellen är styrande för rehabiliteringshandläggarnas arbete 
även i den operativa fasen. I första hand skall arbetstagaren rehabiliteras för 
att kunna återgå i sitt gamla arbete eller i ett nytt arbete hos samma arbets
givare. Olika medicinska arbetshinder diskuteras tillsammans med lösningar, 
vanligtvis omplacering, arbetsplatsanpassning eller arbetsträning på annan 
plats i organisationen. Om detta inte är möjligt kan man med den enskilde, 
arbetsgivare och ALT föra diskussioner om huruvida exempelvis utbildning 
eller annat arbete skulle kunna vara ett alternativ. Försäkringskassans 
resurser är speciellt aktuella vid förhandling om arbetsprövning eller 
planering av arbetsträning utanför den egna arbetsplatsen. 

Samordning och koordinering av olika rehabiliteringsaktörers insatser är en 
viktig del av försäkringskassans arbete eftersom det huvudsakligen är andra 
aktörer som står för de konkreta åtgärderna. Det finns ett stort kontaktnät 
som kan utnyttjas för remittering när det gäller klienter med anställning. 
Försäkringskassan och arbetsgivaren kan efter diskussion om vem som skall 
betala hur mycket exempelvis besluta sig för att ta hjälp av ALT (eller 
Samhall) för funktionsbedömning, kartläggning eller arbetsträning. Något 
som kan mynna ut i en handlingsplan. Det är relativt vanligt att arbetsgivare 
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bidrar med kostnader för olika former av behandling utan att några 
myndigheter kopplas in ofta i samråd med företagshälsovård. 

Är klienten arbetslös är kontaktnätet betydligt mindre. Ami:s resurser kan 
nyttjas för utredning eller funktionsprövning. Ami har också möjlighet till 
arbetsprövning och kan också ansvara för att den arbetslöse kan beredas 
arbetsträning på något företag med hjälp av arbetsförmedlingens åtgärds
medel. 

För både anställda och arbetslösa har det från slutet av 1990-talet blivit 
vanligare att försäkringskassan också köper tjänster från aktörer andra än de 
uppräknade. Det kan handla om remisser till olika projekt eller rehabiliter
ingsverksamheter som riktat in sig på klientgrupperingar med specifika 
problem, exempelvis rygg och nackskador, arbetslöshet kombinerat med 
sjukdom, specifika projekt inriktade mot olika åldersgrupper eller kön, m.m. 
Denna typ av projekt behandlas separat i denna avhandling. 

Den medicinska verksamhetsdomänen 

Eftersom den medicinska utredningen ofta pågår parallellt med den arbets-
livsinriktade är det viktigt att stämma av de olika rehabiliteringsprocesserna. 
Detta görs oftast genom s.k. rehabträffar där läkare från antingen vårdcentral 
eller företagshälsovård med viss systematik träffar aktörer från 
försäkringskassa, arbetsgivare och ibland Ami tillsammans med patient eller 
med patientens medgivande. Då en patient är sjukskriven längre tidsperioder 
följer läkaren kontinuerligt patientens funktionsförmåga. Således är läkarens 
utlåtanden av stor vikt även i den operativa fasen. Läkarens medicinska 
underlag har dock inte en lika avgörande betydelse i denna fas eftersom de 
huvudsakliga åtgärderna nu går ut på att få ut den långtidssjukskrivne i 
arbete. 

Arbetsgivarens verksamhetsdomän 

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för de åtgärder som kan vidtas för att 
den anställde skall kunna återgå i arbete. Här tränger socialförsäkringens 
steg-för-steg-modell in på arbetsgivarens verksamhetsdomän. Framför allt 
rör det s ig om arbetsplatsanpassning eller omplacering för antingen arbets
träning eller mer permanent arbete. Internutbildning kan vara ett alternativ 
om det underlättar omplacering inom företaget. Däremot är arbetsgivare ofta 
motståndare till att bekosta externa utbildningar som gör att den anställde 
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kan söka sig ett arbete utanför företaget trots att detta finns med i 
regelsystemet. Omplacering är ofta en svår uppgift. De faktorer som avgör 
företagets möjligheter till omplacering är huvudsakligen relaterade till 
företagets storlek och antalet arbetsuppgifter inom en viss organisatorisk 
enhet. 

Någon form av självstyrande enheter har blivit allt vanligare i stora företag. 
Detta försvårar ofta omplacering inom ett och samma företag. Mindre 
självstyrande enheter har interna effektivitetskrav som påminner mycket om 
småföretagarnas. Det finns liten variation på arbetsuppgifter och alla 
förväntas arbeta hårt för att uppnå de operativa, och ofta kortsiktiga, mål 
som satts på verksamheten. Några småföretagare i byggbranschen uttrycker 
problemet med höga effektivitetskrav som att lönsamhet är beroende av att 
man kan konkurrera via låga anbud. Exempelvis innebär detta att man åtar 
sig att göra ett visst jobb för en lägre ersättning än vad konkurrenterna kan 
göra samtidigt som man förbinder sig att göra jobbet inom en viss tidsperiod, 
dvs. snabbare än konkurrenterna. Klarar man inte av arbetsinsatsen inom 
denna tidsperiod kan det innebära dryga kostnader för företaget; man får inte 
mer betalt om man inte klarar av jobbet inom den stipulerade tiden. En 
annan form av effektivitetskrav ställs i den offentliga sektorn där strama 
ekonomiska villkor lett till kraftiga personalneddragningar under 1990-talet. 

Arbetsmarknadsmyndigheternas verksamhetsdomän 

I den operativa fasen har arbetsmarknadsmyndigheterna en viktig roll för att 
upprätthålla arbetslinjen. Jag ska främst uppehålla mig vid Ami:s verksam
het eftersom ALT har en mindre och mer fristående roll i rehabiliter
ingssammanhang. De aspekter som tas upp är emellertid likartade för både 
Ami och ALT. Såväl Ami och ALT kommer in sent i den operativa fasen 
och är med andra ord inte representerade i den initiala rehabiliteringsfasen. 

Ami (även Samhall som inte är representerade i denna redovisning) kan 
beskrivas som en konsultativ remissinstans som försäkringskassa och 
arbetsförmedling använder för funktionsprövning, arbetsprövning och 
arbetsträning av arbetslösa med funktionshinder. Arbetsformerna kan variera 
över landet men jag skall försöka ge exempel på hur det kan gå till. Ett 
vanligt remissförfarande kan innebära att en kontaktperson från försäk
ringskassan överlämnar ärendet till en kontaktperson på arbetsförmedlingen 
som i sin tur skickar ärendet vidare till Ami om personen bedöms ha ett 
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handikapp som inte faller innanför ramen för arbetsförmedlingens målgrupp 
av fullt friska och "direkt placerbara klienter". Försäkringskassan kan via en 
kvot förtursklienter remittera direkt till Ami för funktionsbedömning. Ami 
har en skyldighet att ta emot de ärenden som arbetsförmedlingen förmedlar 
till dem. Ärenden aktualiseras ofta via rehabträffar där Ami:s representant 
far tillfälle att diskutera enskilda ärenden med andra aktörer. I ett speciellt 
råd på Ami sker sedan en arbetsfördelning till olika experter beroende på hur 
den sökande handikappkodas. 

Kartläggning utgår från en helhetsbedömning. Inledningsvis påbörjas 
ärenden genom s.k. församtal. Hänsyn tas till den sökandes arbetshistorik, 
utbildningsbakgrund, skolhistorik (t.ex. dyslexiproblematik), familjeförhåll
anden, ev. uppväxtförhållanden samt arbetshinder. Efter dessa samtal kan 
den sökande nekas inskrivning av olika skäl. I processen sker en stark 
selektion där de som inte anses klara av de olika "trappstegen" remitteras 
vidare till rätt instans för någon form av s.k. för-rehabilitering. Ami bistår då 
med remiss eller kontakt med lämplig organisation. Detta 'vidare-
remitterande' är ganska vanligt då det gäller personer med psykiska problem 
eller socialmedicinska handikapp t.ex. då det finns en historik av missbruk, 
kriminalitet, eller dåliga bostadsförhållanden. Samarbete förekommer med 
psykiatriska vårdavdelningar och ideell öppenvårdsverksamhet eller behand
lingshem. Eftersom Ami utgår från en arbetsförmågebedömning som innebär 
att alla deras klienter skall kunna bli placerbara på arbetsmarknaden, innebär 
grava sociala, psykiska eller fysiska problem enligt Ami:s sätt att se det stora 
hinder för att kunna sköta ett arbete. 

Om klienten så småningom blir antagen slussas ärendet vidare. Först till en 
psykolog om man anser det vara nödvändigt. Ami använder sig liksom 
försäkringskassan av en medicinsk expertkonsult. I Ami:s fall kallas denna 
läkare för förtroendeläkare. Sedan kan PRAO:t, Ami:s interna arbets-
prövningsverksamhet vara en lämplig åtgärd. Vid alla träffar med klienten 
betonas den sökandes egen motivation. Efter PRAO är det aktuellt för 
personen att själv söka sig en arbetsträningsplats på något företag. Försörj
ning ordnas genom något av de åtgärdsmedel som arbetsförmedlingen 
förfogar över. 
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Sammanfattning 

I tablå 6.2 sammanfattas de verksamhetsområden som ingår i respektive 
verksamhetsdomän i den operativa fasen. Det är uppenbart en mer 
differentierad verksamhet som sker i denna fas jämfört med den initiala. 
Man kan sammanfatta dessa arbetsuppgifter så att de alla syftar till 
upprätthållande av arbetslinjen. 

Tablå 6.2. Den operativa fasen: aktörer, verksamhetsområden och 
kontakter. 
Centrala 
organisation er: 

Verksamhetsområden: Kontakt med: 

Försäkrings
kassan 

Samordning och finansiering av 
olika aktörers insatser (köp av 
tjänst) 

Bedömning av arbetsförmåga 
och rätt till sjukpenning. 

Läkare, arbetsgivare, Ami, 
ALT, externa aktörer, (köp-
av-tjänst) 

Arbetsgivare Arbetsträning, 
arbetsplats anpassning, 
omplacering, (utbildning). 

Försäkringskassa, ALT, 
internt. 

Läkare på 
vårdcentral och 
företagshälsovård. 

Diskussion och bedömning av 
arbetsförmåga, 
rehabiliteringsåtgärd och 
medicinsk rehabilitering. 

Intern personal, patient, 
försäkringskassa, Ami. 

Ami /ALT Utredning, funktionstest, 
arbetsprövning PRAO (internt), 
arbetsträning (externt). 

Försäkringskassa, 
arbetsförmedling, 
förtroendeläkare, 
arbetsgivare 

Domänkonflikter 

Den medicinska verksamhetsdomänens relationer gentemot andra 
verksamhetsdomäner beskrevs utförligt i ovanstående avsnitt och skiljer sig 
inte på några avgörande punkter här. Jag beskriver således endast läkarnas 
relationer med andra aktörer då det gäller relationerna med arbetsmarknads
myndigheterna eftersom denna relation inte har presenterats tidigare. 
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Domänkonflikt mellan arbetsgivarnas och socialförsäkringens verksamhets
domäner 

Kollisionen kan ofta bli ganska påtaglig mellan socialförsäkringens logik 
och den marknadslogik som lett till stora förändringar i företagens 
arbetsorganisation under 1990-talet. Man kan urskilja ett specifikt 
konfliktområde i relationerna mellan dessa två domäner: förhandling om 
omplacering. 

Omplaceringsskyldighetens utsträckning har under 1990-talet prövats i ett 
antal rättsfall (se SOU 1998:104 för en överblick). Först när prövningen 
enligt försäkringskassans bedömning, gått in i steg-för-stegmodellens steg 5 
och 6 (prövning av arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden) minskar det 
juridiska trycket på arbetsgivarens skyldigheter gentemot den enskilde. I 
princip förväntas arbetsgivaren ändå ta ett ansvar för den enskildes 
möjligheter att fa ett arbete hos andra arbetsgivare (SOU 1998:104, s.68-70). 
I ett arbetsgivarperspektiv kan en så långt gående omplaceringsskyldighet 
vara et t stort problem. Omplacering till "lättare" jobb har blivit svårare när 
det krävs mer och mer av varje enskild arbetstagare samtidigt som jobb som 
inte är fysiskt ansträngande är förenade med längre skolunderbyggnad. En 
offentliganställd personalsekreterare säger så här om de krympande ramarna 
i arbetsorganisationen: 

IP: Och sen har vi också i samband med att vi har dragit ned ca tusen 
personer på fyra år, m inskat kostymen så att sä ga, , och då dyker de 
här upp. De som inte har fungerat fullt ut, kan ha legat och skvalpat i 
systemet i tio år, men liksom nu, när man drar ihop kostymen då dyker 
de upp, då är man inte så fullt presterande längre... 

I: D et går inte att pressa in de här personerna i ett utrymme som inte 
finns? 

IP: Nej, nej, det är borta helt och hållet! Det ska anmälas ett behov 
(någon annanstans i organisationen, min kommentar). Ytterligare en 
propp, det är ju den krympande ekonomin. Den gör ju så att säga att 
våra basenheter är väldigt obenägna idag att ta över personer som har 
en eller annan form av arbetshandikapp för man vet vad det kan bli 
för problem i framtiden. Det är väl det största problemet att i dag har 
man svårt att ens se om personen fungerar 80-85%, man ska 100%, 
och de som fungerar på 20, 30, 40% de är väldigt svåra att placera ut. 
(Personalhandläggare, Offentlig arbetsgivare): 
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I självstyrande enheter eller små foretag finns få arbeten att omplacera till. 
Blir de lättare uppgifterna permanent upptagna efter omplacering tvingas de 
övriga anställda till tyngre och mer ensidigt arbetet vilket i sin tur kan leda 
till mer arbetsskador. En företagare inom den privata sektorn säger så här om 
den saken: 

Och sedan är vi lite rädda för att placera om till lättare arbetsuppgifter, 
för då blir de upptagna ganska fort, och då får de andra slita mer. Det 
förhindrar ju arbetscirkulation, så det är ett stort dilemma där. 
(Personalhandläggare, Livsmedelsproducerande foretag). 

En personalhandläggare inom offentlig verksamhet uttrycker problemet med 
ett begränsat antal arbetsuppgifter på följande sätt: 

I vår verksamhet har vi bara behov av tunga fysiska arbeten. Men ofta 
kommer de här personerna från just de här belastande jobben. Alla kan 
ju inte blir administratörer, men det ligger nära till hands eftersom det 
är et t lättare rörligt arbete och inte kräver så lång skolgång. Man har 
inte de här lättare jo bben längre. Samtidigt som de lättare jobben har 
försvunnit, har ju de jobb som blivit kvar blivit mer och mer 
specialiserade, kräver mer och mer kapacitet. Vi brukar säga att nu 
laävs det 110% av var och en, om inte 150%. Hur ska då en med 
begränsningar kunna kränga sig in i det? (Personalhandläggare, 
Offentlig arbetsgivare). 

Kravet på individuell effektivitet och snäva ekonomiska utrymmen innebär 
således höga krav på arbetstagarnas prestationer. Dessa ställs i praktiken mot 
de sjukskrivnas behov av arbete och arbetsträningsplatser. 

Förhandling kring omplacering: Relationerna med försäkringskassan kan 
ibland bli väldigt ansträngda eftersom man ibland har skilda sätt att resonera 
på. Från sin sida kan arbetsgivare uppleva det som märkligt att myndig
heterna inte är villiga att diskutera lösningar andra än de som reglerna 
föreskriver. Reglerna innebär ju principiellt långtgående skyldigheter för 
arbetsgivarna att hitta en ny sysselsättning för individen. Det är arbets
givarna också medvetna om. Men finns det nu inte arbeten att omplacera till 
anser man från deras sida att försäkringskassan borde vara mer villig att bistå 
arbetsgivaren i dennes strävan att hitta en bra lösning för individen. Kanske 
genom en utbildning som skulle kunna göra att personen ifråga kan göra 
något annat än tidigare, men det är inte alltid så lätt: 
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IP: Försäkringskassan säger att: "vi ställer inte upp med ytterligare 
utbildning".. ."han har faktiskt en utbildning som han kan jobba som", 
där de anser att han kan fungera... rätt vad det var så ansåg FK att "nu 
är personen färdigrehabiliterad!". Man drog in sjukpenningen och sa 
att "nu far ni hantera fallet" (Chef, Kommunalt bolag) 

Det blir mer och mer av förhandlingslösningar och där upp lever jag 
dem som jävligt fyrkantiga. Jag tror att det handlar om 
utbildningsnivån och att man som handläggare är van att luta sig mot 
ett regelverk istället för att tänka "det här löser vi! (Personal
handläggare, Offentlig arbetsgivare) 

Den sistnämnda arbetsgivaren lyfter också fram rehabiliterings bristande 
kompetens som ett problem relaterat till bristande flexibilitet. Många 
arbetsgivares uppfattningar kan sammanfattas på följande sätt. Eftersom 
arbetsgivaren allt mer sällan har möjlighet att omplacera inom företaget 
anser man att det borde ligga i försäkringskassans myndighetsroll at t värna 
mer om den enskildes möjligheter att fa hjälp att hitta ett lämpligt arbete 
utanför dennes arbetsplats än att bara följa sitt formella regelverk. En orsak 
till att man inte kan göra detta är som arbetsgivarna ser det, att man på 
handläggarnivå inte har kompetens att kunna frigöra sig från det som lite 
poetiskt kan uttryckas som 'regelverkets tyranni5. 

Härmed blir det intressant att se på hur försäkringskassepersonalen ser på 
kompetensproblematiken och 'regelverkets tyranni'. I det första citatet tolkar 
en handläggare på försäkringskassan sin situation så här: 

I: När det gäller de här medicinska bedömningarna då. Tycker du att 
du har tillräckligt med kunskap att förstå det som står i läkarintyget 
och dra de rätta slutsatserna, eller vänder man sig ofta till kollegor här 
eller vänder man sig till försäkringsläkaren eller...? 

IP: Problemet är ju att jag egentligen tycker att jag kan mer än...det 
kanske låter skrytsamt, men... den erfarenhet man trots allt har genom 
alla åren, både privat och i arbetet, den erfarenheten kan man ju inte 
alltid utnyttja på det sätt som man känner vore lämpligt i alla 
situationer. För doktorn är ju den som kan det medicinska, och det är 
ju en bit. Men sedan finns det sånt som är oerhört svårt också som 
man måste fa hjälp med, och då har v i ju försäkringsläkaren, och då 
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handlar det om psykiska sjukdomar. Det är ju sådant som är v äldigt 
svårt helt enkelt. (Rehabiliteringshandläggare) 

Handläggaren upplever det som att man i sin yrkesroll är begränsad av å ena 
sidan den behandlande läkarens intyg och å andra sidan försäkringsläkarens 
granskningar av dessa. Rehabiliteringshandläggarens eget handlingsutrymme 
minskar därmed kraftigt. Hur ser man då på kompetensproblematiken? 

På en försäkringskassa i mellersta Sverige arbetar en specialist på 
socialförsäkringen som anser att mycket handlar om att tillämp
ningsföreskrifter har konstruerats med utgångspunkt i yrkeskårens bristande 
utbildningsnivå. Från att tidigare ha hanterat okomplicerade ärenden i en 
'utbetalarkultur' skall man nu hantera komplexa fall i en 'reha-
biliterarkultur'. Ett detaljerat regelverk gör det lättare för handläggaren att 
veta vad som saknas och vad som behöver kompletteras. Behöver man stöd 
för att förstå det medicinska utlåtandet vänder man sig enklast till 
försäkringsläkaren: 

IP: För att vi ska kunna göra riktiga bedömningar så behöver vi ett 
fullständigt underlag... 

I: Varför har man stramat upp det lagmässigt? 

IP: D et är för att kompetensen inte finns, att göra bedömningen "när 
ska man ta det till försäkringsläkaren och när ska man inte det"... Man 
har g ått från en utbetalarkultur till en rehabiliterarkultur, och då har 
inte kompetensen alltid följt med. De som sitter här de är ju i stort sett 
anställda för att betala ut sjukpenning. Det är ingenting som säger att 
det är fel, men samtidigt så måste man... öka kompetensen. Så det är 
därför man har stramat in lagmässigt. Inte för att det finns anledning 
att släpa ärenden till försäkringsläkaren den ljugoåttonde dagen. 
(Försäkringsspecialist, Försäkringskassan). 

Det finns således två sidor av den rigiditet och kompetensproblematik som 
framfor allt lyfts fram av arbetsgivare men också av andra aktörer. Bristande 
handlingsutrymme i förhållande till det medicinska kunskapsfältet är den 
första sidan, en kompetensproblematik som bidragit till ett stelt och formellt 
regelverk är den andra: från en 'utbetalarkultur' med enkla och avgränsade 
arbetsuppgifter forväntas samma personal nu vara 'rehabiliterare' med 
betydligt mer komplexa frågor att hantera. 
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Så långt kan vi se att ärenden som handlar om omplacering och arbets
platsanpassning verkar vara en ständig källa till -om inte konflikt- så skilda 
utgångspunkter mellan arbetsgivare och försäkringskassa. Sammantaget har 
både socialförsäkringsreglerna och de ekonomiska villkoren för företagare 
stramats åt. Parallellt med stramare socialförsäkringsregler medger de 
ekonomiska villkoren för arbetsgivare allt mindre utrymme för 
organisatorisk flexibilitet. Ekonomiska och organisatoriska ramar utgör 
därför viktiga hinder för arbetsgivarnas omplaceringsmöjligheter. 
Försäkringskassepersonalen har å sin sida ett förhållandevis litet utrymme att 
erbjuda förhandlingslösningar. Läkarintygen begränsar vad som kan eller 
inte kan göras samtidigt som försäkringskassans regelverk har stramats åt 
och gjorts tätare, delvis för att klara övergången från en 'utbetalarkultur' till 
en 'rehabiliterarkultur'. Detta leder till en ökande diskrepans och därmed 
slitningar mellan de olika verksamhetsdomänerna. 

Domänkonflikt mellan arbetsgivarnas och arbetsmarknadsmyndigheternas 
verksamhetsdomäner 

Då organisationer i allmänhet alltmer har utvecklas i riktning mot 
självstyrande enheter med resultatansvar har också arbetsbelastningen per 
anställd ökat. Omplacering har blivit ett svårt dilemma för många enheter 
såväl i offentlig som privat verksamhet. Det kan gå så långt att arbetsgivare 
tvingas säga upp människor eller att anställda självmant säger upp sig på 
grund av att företaget inte kan erbjuda omplacering eller lättare arbets
uppgifter. Med dessa alternativ som yttersta gräns önskar många arbetsgiv
are att arbetsförmedlingen skulle kopplas in tidigt så att personen kan hjälpas 
att få ett nytt arbete innan de blir uppsagda. Här upplever många arbetsgivare 
att det är svårt att få tillgång till arbetsmarknadsmyndighetemas hjälp att 
slussa ut den enskilde i utbildning eller åtgärder som kan leda till ett annat 
yrke medan individen fortfarande är anställd. Om alla möjligheter är uttömda 
och man har prövat på alla åtgärder som försäkringskassan anser vara 
nödvändiga kan man slutligen tvingas säga upp personen: 

IP: M an kan säga att det finns en yttre gräns där man har uttömt alla 
sina möjligheter. Och har vi inte ett arbete där den drabbade kan 
tänkas fungera i, ja, då blir ju uppsägning det enda. ... så länge den 
sjuke har anställning då gör ju exempelvis AMS inte så mycket, utan 
de vilar. Man måste alltså driva ut en anställd i arbetslöshet för att de 
ska få hjälp därifrån. (Chef, Kommunalt bolag) 
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Visserligen används ALT för kartläggning och utredning och prövning av 
arbeten som skulle kunna vara lämpliga utanför företaget men ALT är ingen 
myndighet och kan bara ge rekommendationer. Till arbetsförmedling finns 
ingen koppling alls. För att vara aktuell på en arbetsförmedling måste 
personen kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Som självfinansierad 
organisation är ALT beroende av goda relationer till arbetsgivare och har 
därför intresse av att upprätthålla goda relationer till potentiella kunder. 
Detta gör att arbetsgivarna kan tänkas få ett faktiskt inflytande över ALT:s 
verksamhet. Kunden kan alltid ha önskemål på typen av insats från ALT:s 
sida, men ALT är samtidigt en del av arbetsmarknadsverket. Det innebär att 
man också måste ta hänsyn till klientkategorin, dvs. de anställda som 
behöver stöd för att kunna återgå i arbete. 

Det kan här bli fråga om manifesta domänkonflikter när det handlar om 
enskilda ärenden där arbetsgivare vill legitimera en uppsägning genom att 
luta sig mot ALT:s utredningsunderlag. Även om det inte är vanligt att 
sådana ärenden aktualiseras hos ALT så förekommer det. Sådana önskemål 
framkommer i så fall inte direkt utan framträder när det blir dags att ta 
ställning till ALT:s beslutsunderlag, dvs. vad man skall göra efter det att 
utredningen är gjord. 

Domänkonflikt mellan socialförsäkringens och arbetsmarknadsmyndig
heternas verksamhetsdomäner 

Försäkringskassan har en stor betydelse som uppdragsgivare till Ami (och 
ALT). I deras relation framträder två skilda problem: tolkning av 
arbetsförmåga samt en konflikt mellan arbetsmarknadsorganisationernas 
konsultroll och försäkringskassans formella maktbas. 

Tolkning av arbetsförmåga: Ett stort problem för Ami består i att 
försäkringskassan remitterar klienter som Ami inte anser vara i stånd att 
återgå i arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Socialförsäkringen har 
formellt sett en bedömning av potentiell arbetsförmåga som utgår från den 
medicinska problematiken, medan Ami utgår från en bedömning av 
klientens möjligheter att utföra ett arbete som 'finns på riktigt'. Rehabili
teringshandläggare bortser ofta från aspekter som Ami ser som viktiga för att 
komma vidare: att klienten har en ordnad social situation som t.ex. 
stadigvarande bostad, tillräcklig läskunnighet och har sociala eller psykiska 
förutsättningar att kunna få ett arbete. Detta kan innebära manifesta 
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konflikter om tolkning av arbetsförmåga. Ami kan i värsta fall tvingas neka 
försäkringskassans remittenter inträde till Ami:s verksamhet eftersom de inte 
bedöms ha förutsättningar att klara av arbete efter genomgången 
rehabilitering. 

Dilemmat med bedömning av arbetsförmåga uppträder speciellt när det är 
dags att gå vidare till någon form av åtgärd inriktad mot arbete. Grund
problematiken uttrycks på ett bra sätt av följande Ami-anställd: 

De [försäkringskassan] tittar bara på om det finns en gnutta 
restarbetsförmåga i förhållande till den här problematiken. Men vi vet 
ju att människan inte bara består av ryggproblematiken, eller vad det 
nu kan handla om. Det är ju mycket som handlar om hela 
människan... man ser inte helheten! Och vi är bra på att se till den här 
helheten. (Ami anställd, Norr) 

Hur ser man på detta från försäkringskassans sida? Från deras sida menar 
man att Ami ställer orimliga krav på klienternas arbetsförmåga. Enligt deras 
sätt att se det vill Ami endast ha klienter som är så rehabiliteringsbara att de 
platsar på den reguljära arbetsmarknaden. Ami ser med deras ögon alldeles 
för mycket till det som är 'sjukt' medan försäkringskassan ser till det som är 
'friskt' hos individen, oavsett hur lite det kan vara: 

IP: Underförstått har de krav. Då ser man att man inte kommer nån 
vart. De har kravet att pe rsonerna skall vara så friska att det går att 
rehabilitera. Har vi en väldigt snäv bedömning så kan de tycka att vi 
varit för hårda i bedömningen, och då tycker de att de t inte är något 
ärende för dem. 

I: Är det nåt som kommer upp på träffarna. Att ni är oeniga? 

IP: Jaa, ka nske inte oeniga, utan vi försöker diskutera det mer som ett 
bekymmer. 

I: Tycker du att de gör ett bra jobb? 

IP: Det är ganska blandat. På nåt vis känner man att de inte har 
förutsättningar att nå målen: att hitta en bra lösning för människan. Vi 
jobbar mycket på var sitt håll. Vi har inte ens gemensamma regler. 
Säg att våra regler begränsar oss till de som faktiskt är sjukförsäkrade. 
Det finns många som aldrig fatt nåt jobb och som aldrig står i någon 
sjukpenningsklass. De hamnar inte hos oss även om de skulle ha ett 
rehabiliteringsbehov. (Rehabiliteringshandläggare. Försäkringskassan) 
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Ami:s syn på klientens problematik skiljer sig således på avgörande punkter 
från försäkringskassans. Så länge man har så vitt skilda definitioner av 
begreppet försvårar det samverkan mellan dessa två organisationer: 
arbetsmarknadsorganisationerna ser till ett vitt spektrum av aspekter som kan 
påverka individens möjlighet att arbeta på den öppna arbetsmarknaden. 
Försäkringskassan ser till det som är friskt (i en snävt medicinsk mening) 
efter det att de funktionsnedsättningar som framkommit i läkarutlåtanden 
och dylikt bearbetats. 

Konflikt mellan rollfördelningar och maktbaser: ALT har som fristående 
konsultorganisation en mer oreglerad position gentemot försäkringskassan 
än Ami. Även här är försäkringskassan en stor beställare av tjänster när det 
gäller utredningar av de klienter som har en anställning. På samma sätt som i 
relationerna till arbetsgivare har inte ALT någon möjlighet att påverka vad 
som sker efter det att försäkringskassan har fått ALT: s resultat, ett 
förhållande som för övrigt också gäller Ami:s utlåtanden. Kunden 'äger' 
utredningsresultatet och får då göra vad man vill med det. För ALT kan det 
upplevas som ett stort dilemma att deras rekommendationer kan innebära att 
försäkringskassan drar in sjukpenning för den enskilde. 

IP: Man är inte fullt ut marknad, inte fullt ut myndighet. Det leder till 
flera problem, vi kan inte bestämma åtgärd. Bara rekommendera. Vi 
kan inte arbeta med andra saker än individuella rehabiliteringsärenden. 
Det är kunden som äger ALT:s produkt, dvs. utredningsresultatet. 
Kunden kan därefter göra vad man vill med det. ALT har ingen 
möjlighet att samarbete med andra aktörer. (ALT anställd) 

En ALT chef säger så här om tågordningen i samarbetet mellan ALT och 
försäkringskassan: 

Vi är inte [med] i de sista besluten. Om t.ex. vi skulle tycka att: "den 
här personen är helt arbetsoförmögen" och kanske tala om för 
försäkringskassan att: "enligt min mening så står inte den här personen 
till arbetsmarknadens förfogande". Då vet vi inte vad som händer med 
en personen. Och hur blir det sen med den personens ekonomi? För 
det är ju också en del av konsultrollen. Vi är ju ingen myndighet. Vi 
tar inte ansvar för nästa steg, för vi kan bara tala om vilka vägar som 
finns och sen är det myndigheten som har ansvaret. (ALT chef) 
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Formellt har arbetsmarknadsmyndigheterna ansvar över de arbetslösas 
rehabilitering medan försäkringskassan står för ersättning. I praktiken har 
försäkringskassan ändå ett övergripande ansvar för att samordna och 
koordinera hela rehabiliteringsprocessen. Försäkringskassans roll innebär i 
de fall klienten uppbär sjukpenning således att den har en exekutiv makt 
över den enskilde klientens försöqning och tolkningsföreträde av b egreppet 
arbetsförmåga. Ami och ALT saknar å sin sida motsvarande fixerade 
maktbas. Två Ami-chefer från olika orter uttrycker sina funderingar kring 
detta tema på följande sätt: 

Ami har bara morötter att ge de sökande. FK har en piska också. (Ami 
chef) 

FK skickar ärenden som alla vet är omöjliga att rehabilitera t ill Ami, 
eftersom de vet att vi måste göra en prövning enligt reglerna. Ami blir 
en underleverantör till FK för att de skall kunna motivera inför 
socialförsäkringsnämnden. (Ami chef). 

Sammantaget innebär detta att försäkringskassan använder sig av Ami:s 
utredningsresultat på ett flexibelt och pragmatiskt sätt genom sitt i praktiken 
yttersta rehabiliteringsansvar för de arbetslösa sjukskrivna. Detta kan 
exempelvis innebära att man kommer fram till en annan syn på klientens 
arbetsförmåga än Ami kommit fram till i sina utredningsresultat. Just detta 
förhållande verkar begränsa arbetsmarknadsmyndigheternas motivation i 
samarbetet med försäkringskassa. Grundat på sin expertis har Ami ändå 
möjlighet till ett mer episodiskt maktutövande. De kan säga 'nej' till klienter 
som remitteras till dem från försäkringskassa. Dessa två skilda maktaspekter 
ställer samarbetet mellan försäkringskassehandläggare och Ami-personal på 
hårda prov. Hur långt vågar man gå från respektive sida? 

Domänkonflikt mellan den medicinska verksamhetsdomänen och 
arbetsmarknadsmyndigheternas verksamhetsdomän 

Inledningsvis kan man säga att det inte finns någon direkt interaktion mellan 
läkare och arbetsmarknadsmyndigheter och därmed finns det heller ingen 
explicit konfliktarena. Snarare kan man utgå från att det finns en hög grad av 
domänkonsensus mellan läkare och arbetsmarknadsmyndigheternas 
personal. Ami och ALT förlitar sig som andra aktörer på olika läkarintyg för 
sina bedömningar. I Ami:s fall de s.k. förtroendeläkama. I synen på 
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arbetsförmåga finns det klara beröringspunkter mellan dessa aktörer: läkare 
och Ami samt ALT personal företräder ett 'holistiskt' synsätt som innebär 
hänsynstaganden till ekonomiska, sociala och psykiska omständigheter 
medan försäkringskassan utgår från ett renodlat medicinskt synsätt. 
Skillnaden är att Ami konsekvent relaterar dessa aspekter till de arbeten som 
finns tillgängliga på arbetsmarknaden, medan läkare faster stort avseende vid 
sjukdom och patientens självupplevda hälsoproblem. 

Sammanfattning och diskussion av domänkonflikter i den operativa fasen 

Omplacering är en ständig källa till förhandling och diskussion mellan 
försäkringskassa och arbetsgivare. Arbetsgivarna anser att rehabiliter
ingshandläggarna är alltför stelbenta då de inte vill hitta bra lösningar för 
den enskilde. Försäkringskassans handläggare å sin sida anser att de inte kan 
göra så mycket eftersom det är de medicinska underlagen och regelverket 
som bestämmer deras handlingsutrymme. Finns det väl utarbetade former 
och en interaktion som grundar sig på goda personliga relationer mellan 
arbetsgivare och försäkringskassans representant fungerar samarbetet bättre 
än om sådana inte finns. Här kan också klara regler som förstås av alla 
inblandade vara av godo för relationerna eftersom man då vet vad som 
gäller. 

ALT används ofta av arbetsgivare som en utredande instans och ibland 
befarar ALT att deras utredningsresultat används i syfte att motivera en 
uppsägning. Arbetsmarknadsmyndigheterna (AF inkluderat) kan å sin sida 
inte bistå med den 'överbryggande' service som arbetsgivarna mest efter
strävar så länge personen är sjukskriven, nämligen utslussning av klienter till 
andra arbeten eller till arbetsmarknadsåtgärder. 

Relationen mellan Ami, ALT och försäkringskassan präglas av försäk
ringskassans dominerande position som beställare och arbetsmarknads
organisationemas position som utförare. Varken Ami eller ALT har någon 
formell eller professionell maktbas som kan användas för att få inflytande 
över de slutgiltiga besluten i rehabiliteringsprocessen. Ami och ALT har i 
och med detta typiska 'konsultroller' gentemot försäkringskassan. Dessutom 
skiljer sig deras bedömningar av arbetsförmåga åt på viktiga punkter: där 
försäkringskassan ser till den potentiella arbetsförmågan ser Ami och ALT i 
likhet med läkare till en helhetsbild av individens möjlighet att prestera på 
den faktiska arbetsmarknaden. 
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Strategier 

På samma sätt som för den initiala fasen tar jag här min analytiska 
utgångspunkt i förhandlingsperspektivets utgångspunkt att förhandlings
resultatet är en konsekvens av ett samspelet mellan regler och de enskilda 
aktöremas värderingar i det operativa arbetet. Eftersom handläggarna far så 
mycket kritik för sin oförmåga till flexibilitet skall vi böija med att syna 
deras perspektiv på saken. 

Att överbrygga socialförsäkringsreglernas rigiditet 

IP: Jaa, om man säger, kraven är ju hårda. Och i en del fall är man ju 
tvungen (att dra in sjukpenningen) man kan ju inte se mellan fingrarna 
hur mycket som helst, för vi har j u RFV som synar oss så vi är ju 
tvungna att s köta vårt jobb. Men jag försöker i alla fall hitta gyllene 
medelvägar om de finns, istället för att dra in sjukpenningen, för det är 
det jobbigaste i det här jobbet. (Rehabiliteringshandläggare). 

Detta citat visar på ett bra sätt gränserna för handläggarnas förhandlings
utrymme. Den ena ytterligheten skulle rent teoretiskt kunna innebära att 
handläggaren inte väljer att följa socialförsäkringens regler och därmed gör 
upp om lokala lösningar med arbetsgivare, Ami eller ALT trots att det inte 
finns stöd för sådana handlingar. Detta är emellertid en omöjlighet eftersom 
det skulle innebära att man inte sköter sitt arbete. Riksförsäkringsverket 
kontrollerar, som handläggaren påpekar, om arbetet sköts i enlighet med 
regelverkets intentioner och som vi tidigare sett är regelverket mycket 
detaljerat vad gäller det som far och inte far göras. 

Den andra ytterlighetshållningen är att man följer regelverket utan att göra 
minsta ansats till förhandling eller samarbete med andra organisationers 
aktörer. Detta är likaledes en omöjlig position. Försäkringskassan förfogar 
över två kraftfulla maktresurser. Ytterst kan försäkringskassan först och 
främst dra in sjukpenningen delvis eller helt för den enskilde. För det andra 
kan de med hävdande av hela sin formella auktoritet avfärda förslag från 
arbetsgivare och organisationer som konsulterats för utredning, dvs. Ami och 
ALT i vårt fall. Alla enskilda rehabiliteringsärenden är komplicerade och 
olika till sin karaktär och så strama regler måste tillämpas med en viss 
försiktighet då de kan få allvarliga konsekvenser om de används 
ogenomtänkt. 
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Försäkringskassans strategi gentemot andra aktörer 

I förhandlingskontexten ligger att de olika aktörerna alla är väl medvetna om 
att socialförsäkringsreglerna kan användas strikt formellt. Detta innebär ett 
underliggande hot i olika förhandlingssituationer även om det inte framställs 
explicit. Hotet om att dra in sjukpenningen för den enskilde är ett mycket 
kraftfullt maktmedel i förhandlingssituationer så länge det inte verkställs. 
Försäkringskassans handläggare, arbetsgivare, läkare, ALT-utredare eller 
Ami-experter vill sällan gå så långt i sina krav eller utredningsförslag att en 
anställd eller klient förlorar sin försörjning. Försäkringskassan kan utifrån 
försäkringsläkarens bedömning exempelvis hävda att personen ifråga visst 
kan klara av arbetsuppgifter som finns representerade i ett visst företag. 
Arbetsgivaren vet då att detta kan vara grund för att dra in sjukpenningen för 
personen ifråga: 

I: Hur fungerar samarbetet med arbetsgivarna? 

IP: Det är inget dåligt samarbete i sig. Sedan är det ju olika hur 
arbetsgivarna engagerar sig i de olika ärendena. Och där är det ju tufft 
förhandlingsmässigt. För arbetsgivaren vill ju gärna ha de som är helt 
friska, de har inte utrymme för dem som inte klara arbetet helt fullt ut. 
Små arbetsgivare har ju lite möjligheter att ändra på arbetsuppgifterna, 
men stora arbetsgivare har ju slimmat sin organisation, för att då... det 
är ju rätt i sig, men då finns ju inga lätta arbetsuppgifter kvar när folk 
roterar m ellan olika arbetsuppgifter. Lätta och svåra arbetsuppgifter 
blir insprängda i varandra. Sen kommer vi och ska pröva det här 
utifrån försäkringsreglerna, och säger att den här individen med de här 
besvären skulle ju ändå kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Men då 
säger arbetsgivarna att "vi har ju inte de jobben, vi har ju slimmat vår 
organisation" Och då kommer vi på kollisionskurs i diskussionen, 
arbetsuppgifterna finns ju i organisationen! Det är en organi
sationsfråga. 

I: Vad gör man i ett sådant läge? 

IP: Vi står kvar på vår ståndpunkt. De här reella arbetsuppgifterna 
finns! Det är ar betsgivarnas rehabiliteringsansvar. Men det är ju inte 
så populärt. Och det kan bli problematiskt för arbetsgivaren. "Herre 
gud!, ska vi ändra hela vår organisation bara för att Kalle ska fa jobba! 
(Sektionschef Försäkringskassan) 

Att rehabiliteringshandläggarna upplevs som mycket bundna till 'sina' regler 
behöver inte alltid vara av ondo. Har man i övrigt väl utarbetade rutiner för 
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samarbetet vet man var den andre står och rättar sig därefter. Sådana rutiner 
är vanligast när det gäller större företag: 

Vi har en speciell kontaktman på FK. Jätteduktig. Vi kan sila snacket. 
Han vet exakt. Vi har gjort upp regler som vi är överens 
om.. .(Personalhandläggare, Stort verkstadsföretag). 

Ett hot om indragen sjukpenning verkar också fungera åt två håll. Dels som 
ett överhängande hot gentemot andra aktörer och klienter, dels som en 
yttersta gräns som man från försäkringskassans sida helst inte vill verkställa: 

I: Vad gör ni sedan? Hur löser ni upp ett låst läge? 

IP: Jag tror inte att vi böljar köpslå. När vi är framme vid det läget att 
vi bedömer att individen kan klara av en viss arbetsuppgift, vi kan ju 
inte gå in och säga att de kan klara det om de inte har kompetensen, då 
måste vi först förhandla fram hur v i ser på kompetensen innan vi kan 
gå till nästa steg. I värsta fall kan det bli så att vi säger: ni får si och så 
lång tid på er, sedan blir Kalle utan ersättning från oss. För då kan vi 
inte betala längre. Och då blir det arbetsgivarens skyldighet att betala 
lön. Och det händer nån gång då och då. Det löser sig på ett eller annat 
sätt, kanske att den anställde blir instoppad någonstans. Sådana gånger 
är det alls inte bra, för det är ju inte nån långvarig lösning man 
kommit fram till då. Det är en dålig lösning. För arbetsgivaren ser ju 
till "hur fort blir jag av med den här, för jag har j u inte behov av 
honom i organisationen", Men vår uppgift är ju att spara pengar, och 
vi ska inte betala om lämpliga arbetsuppgifter finns. (Sektionschef) 

Ami: s strategier gentemot försäkringskassa 

Ami förfogar å sin sida över en episodisk maktbas som försäkringskassan 
saknar. Även om personalen inte kan hävda en professionell auktoritet på 
samma sätt som läkare kan, består ändå Ami-personalen till stor del av 
'experter' på olika former av funktionshinder. Därmed är deras formella 
kompetens på psykiska, fysiska och socialmedicinska handikapp högre än 
den som återfinns på försäkringskassan. Även om de måste ta emot och 
pröva alla ärenden som remitteras till dem från försäkringskassa behöver det 
inte innebära att de kommer att antas. Baserat på sin expertis har de 
möjlighet att säga nej till remitterade klienter om dessa inte anses vara 
tillräckligt motiverade eller redo för de rehabiliteringsåtgärder som står till 
Ami:s förfogande. Detta kan i sin tur innebära att klienter inte får tillgång till 

145 



de åtgärdsmedel som arbetsförmedlingarna förfogar över vilket i sig också 
kan användas som ett indirekt maktmedel i olika förhandlingssituationer. 

Även om Ami- och ALT-personalen är experter på sina områden räcker det 
sällan till eftersom försäkringskassan tar de yttersta besluten. En god strategi 
är att möta försäkringskassans medicinskt inriktade regelverk med 
medicinska motiveringar. S.k. förtroendeläkares medicinska underlag kan 
komplettera Ami:s egna arbetsmarknadsrelaterade sakutlåtanden och på så 
sätt påverka försäkringskassan i en riktning som ligger mer i linje med Ami:s 
bedömning. På så sätt kan Ami förstärka argumentationen. Eftersom ALT är 
marknadsberoende är deras valmöjligheter knutna till antalet kunder. Vid 
god tillströmning av kunder kan de välja fritt bland uppdrag men vid lägre 
tillströmning blir det svårare att neka klienter. Det enda 'måstet' i deras fall är 
att tjäna pengar. På så sätt är man som andra marknadsberoende företag inte 
bara påverkade av en institutionell omvärld utan också en teknisk. 

Arbetsgivarens strategier gentemot försäkringskassa 

Förutsatt att arbetsgivaren är någorlunda stor har de som vi sett också ett 
kraftfullt maktmedel att ta till för att påverka maktförhållandet främst till 
försäkringskassan: den ultimata strategin är hotet om att säga upp 
arbetstagaren. Från steg fem och sex i steg-för-steg-modellen ökar 
arbetsgivarens makt på bekostnad av den socialförsäkringsjuridiska. Det är 
en makt som gör det juridiskt möjligt att säga upp personal av "ekonomiska, 
tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår" 
(Lag om anställningsskydd, §7, SFS 1982:80). Även utan saklig grund har 
arbetsgivare i praktiken en möjlighet att "köpa ut" eller betala de skadestånd 
det kan bli fråga om då och på så sätt skilja arbetstagare från deras 
anställningsförhållande även om detta fortfarande är ovanligt. I kombination 
med de rent juridiska möjligheterna att skilja anställda från deras anställning 
har de ekonomiska ramarna för företagande blivit allt snävare och därmed 
har också motiven för att skilja icke-fullt presterande från deras anställning 
ökat. 

Försäkringskassan kan å sin sida använda sig av det påtryckningsmedel som 
hotet om indragen sjukpenning innebär. Å ena sidan slår det mot 
arbetsgivaren som tvingas betala ut lön då den enskilde blir friskskriven, å 
andra sidan slår det mot den anställde eftersom denne ändå inte har någon 
plats att gå till i organisationen. Om alla möjligheter till omplacering är 
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uttömda och man har prövat på alla åtgärder som försäkringskassan anser 
vara nödvändiga kan man slutligen tvingas säga upp personen. Även om 
detta är arbetsgivarens oinskränkta verksamhetsdomän är företagets storlek 
viktig för vilka strategier som är möjliga. Större företag har lättare än mindre 
att finna s.k. luckor för omplacering i organisationen. 

Kan personen inte omplaceras inom organisationen återstår ett begränsat 
antal alternativ. Prövning av förtidspension, vidare sjukskrivning och 
medicinsk utredning, eller att den anställde säger upp sig ofta efter 
övertalning eller utköp (som bara större företag har ekonomiska möjligheter 
till). Ärenden där den enskilde bedöms ha så svåra funktionshinder att man 
inte har någon arbetsförmåga är på ett sätt de enklaste att hantera. Om 
försäkringskassan bedömer att personen är oförmögen att klara av ett arbete 
på den öppna arbetsmarknaden (eller skyddad sysselsättning) finns möjlighet 
att pröva förtidspension (steg sju i steg-för-steg-modellen). Men vägen dit är 
ofta lång och svår. För arbetsgivaren återstår att antingen övertyga personen 
om att säga upp sig självmant eller så får personen efter att ha återgått i 
arbete sjukskriva sig på nytt för att påbörja en ny rehabiliteringsvända. 

Jag ska beskriva alternativet med uppsägning lite mer ingående eftersom det 
ibland kan gå så långt även om det är ovanligt. En stor och ganska typisk 
offentlig arbetsgivare berättar så här om hur det kan gå till när man försöker 
fa en anställd att sluta i organisationen. Just denna arbetsgivare lägger 
normalt sett ned mycket resurser på omplaceringsärenden men har samtidigt 
hårda besparingskrav hängande över sig: 

I: Vad händer när det inte finns plats, när det inte finns någon som kan 
ta emot en person? 

IP: Då sker en ganska djupgående diskussion med individen och 
facket, och med mig då. Sen tittar vi på vad som finns utanför och till 
90 % använder vi ALT då ... 

I: Hur brukar det gå för de människorna? 

IP: Ingen får egentligen jobb. Men det har gått ganska bra ändå för då 
böljar den här processen. Det är att diskutera med den anställde. 
Givetvis om du är ganska ung ... då böljar man diskutera vad det 
egentligen innebär att ha kvar sin anställningstrygghet hos en 
arbetsgivare som inte kan erbjuda jobb "i sådana fall kanske du får 
rikta in dina sista 15-20 år på att kastas runt på två tre veckor liksom, 
sorterar kanske papper på X" ...och så vidare. Då kopplar man in 
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ALT, för de har varit bra på det här med ... att det finns en värld 
utanför det här fast arbetsmarknaden ser ut som den gör. Men det är ju 
ett ganska tufft motivationsarbete. Den dagen jag fattar det beslutet att 
den här personen skall bort från X (den aktuella organisationen: 
författarens kommentar) då måste vi lägga ner allt krut som finns 
alltså. 

I : Är det ett vanligare problem idag? 

IP: Ja, oja, oja, Jag böljade här 1990. Då hade det aldrig förekommit, 
den diskussionen egentligen. Det är ALT då. Och då sen när man har 
hittat en nisch eller nånting, då böljar den här förhandlings
diskussionen mellan oss och försäkringskassan. Kan försäkrings
kassan utifrån det här diskutera att man far e n rehabersättning på ett 
år, låt säga att det är ett yrke som det tar fyra år att utbilda sig till. Kan 
då, vad kan arbetsgivaren bidra med. Då kan jag i vissa fall, om jag 
gör den bedömningen att "den här personen kan vi aldrig placera inom 
X" (arbetsorganisationen: författarens kommentar) då har jag en liten 
möjlighet att kunna bidra med upp till en årslön, eventuellt med lite 
andra in satser. Och då ingår det i paketet att den anställde säger upp 
sig hos mig. (Personalhandläggare, Offentlig arbetsgivare) 

En stor privat arbetsgivare som lägger ned mycket resurser på både det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabilitering uttrycker en liknande 
problematik så här: 

IP: Vi far spela teater ibland. Man har fatt spela upp att han får sitta på 
min stol och produktionsledarens ibland för att han själv skall se vad 
man måste göra. Man ger perspektiv. Och det är ytterlighetsfall. Man 
har kommit dit att det inte går längre. Då personen själv inte har någon 
motivation att bli frisk, då man bara ser att allt är omöjligt. Då får man 
ta till vad som behövs. Företagshälsovården försöker ju alltid att fa 
personen själv att beskriva vad han egentligen vill, vilka möjligheter 
han själv ser. Så att vi inte bara sitter och bestämmer vad han 
egentligen vill. Men ibland så måste man ju bölja och.. .bestämma lite. 
Men det är viktigt också att personen även när det gäller 
rehabutredningen far framställa sina egna tankar och idéer om vad 
som skulle kunna göras på bästa sätt... (Personalhandläggare, Stort 
verkstadsföretag) 

Gemensamma strategier: den gyllene medelvägens strategi 

Som vi tidigare sett exempel på verkar gemensamma värderingar emellan 
aktörerna vara av stor betydelse för ett smidigt samarbete. Sett till reglerna är 
försäkringskassan ofta en motpart i förhandlingar som ytterst handlar om 
uppsägning. Det implicita, eller mer ovanligt det explicita hotet om 
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uppsägning till arbetslöshet, kan ställas mot försäkringskassans hot om 
indragen sjukpenning. Eftersom båda parter vet om detta försöker man 
därför minimera risken för att ett ärende skall drivas så långt. Arbetsgivaren 
kan t.ex. hävda att det inte finns lättare arbeten att omplacera till vilket 
implicit ger försäkringskassan en signal om att den anställde ifråga riskerar 
att bli av med sin anställning om kassan driver frågan för hårt. 

Således försöker man hitta mer förhandlingsbaserade lösningar som inte 
utmynnar i öppen konflikt. ALT och företagshälsovård har ofta rådgivande 
roller i sådana sammanhang. Det handlar om att tillsammans med 
arbetsgivare få den enskilde att motiveras att söka sig utanför företaget för 
att där kunna fa ett arbete, eller en utbildning som i det långa loppet kan ge 
den anställde bättre möjligheter till arbete och sysselsättning än de som ges 
möjlighet till i företaget. 

Att regelverken och synsätten på arbetsförmåga är mycket olika mellan 
försäkringskassa och arbetsmarknadsmyndigheter, det vet man. Hur goda 
kontakterna skall bli beror således mycket på hur väl man lyckas bygga upp 
ett förtroende på det personliga planet. Förhandlingslösningen är av stor vikt 
för arbetsmarknadsorganisationerna eftersom deras resultatet är så beroende 
av att försäkringskassan accepterar Amis utredningsresultat. En Ami-anställd 
menar att det ibland går bra och då blir alla blir överens, men ibland går det 
inte alls. Detta verkar ofta bero på huruvida rehabiliteringshandläggaren är 
en 'formalist' eller en 'frifräsare': 

IP: Ja, det är sk illnader mellan handläggare. En del är väldigt hårda 
och strikta, där det inte går att diskutera. En del är mer resonabla, att 
man kan göra upp en del gemensamma planer och så... så det borde 
inte vara så. Att det ska vara så olika. Ibland kan vi komma fram till 
att den här personen behöver mer rehabilitering, för det har inte varit 
tillräckligt. Och en del är stenhårda och säger "nej, den har fått 
tillräckligt" medan en del kan inse att "det kanske var fel satsat förra 
gången". Så det skiftar. (AMI anställd) 

Diskussion av domänkonflikter och strategier i den operativa 
fasen 

De centrala fixerade maktresurserna är förutom läkarnas autonomi knutna till 
två organisationer i denna fas: försäkringskassa och arbetsgivare. Försäk
ringskassan har genom socialförsäkringen tillgång till en kraftfull formell 
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maktbas som också kan användas som ett överhängande hot mot andra 
aktörer. Arbetsgivare kan å sin sida tillämpa de arbetsrättsliga reglerna så att 
anställda kan sägas upp om det inte finns lämpliga arbetsuppgifter till dem 
och om rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda. I den meningen har ingen 
annan organisation inflytande över de beslut som fattas av arbetsgivarparten. 
Arbetsmarknadsmyndigheterna, Ami och ALT, har å sin sida ingen 
motsvarande formell bas för inflytande över andra organisationer. Deras 
makt baseras på att de är experter på olika former av funktionshinder sett i 
relation till den lokala arbetsmarknaden. Såväl arbetsgivare som försäk
ringskassa kan utifrån sina formella maktbaser 'välja bort' deras resultat och 
synsätt om det är så att de inte ligger i linje med arbetsgivarnas eller 
försäkringskassans önskemål eller syften. 

I ett förhandlingsperspektiv visar analysen på det ovanliga i att formella 
maktmedel utnyttjas av arbetsgivare och försäkringskassa. Men rehabiliter
ingsarbetet skulle förmodligen haverera om de möjligheter som reglerna 
medger skulle användas fullt ut. Handlingsutrymme används därför för att 
jämka mellan skilda uppfattningar och synsätt för att komma fram till en 
gemensam värdegrund. Detta innebär att även arbetsgivare och försäk
ringskassa använder sig av mer episodiska strategier i kontakterna med andra 
aktörer. Vaije enskilt fall måste hanteras med viss 'fingertoppskänsla' från 
alla inblandade parter. Eftersom de yttersta maktresurserna, indragning av 
sjukpenning och uppsägning skulle fa så negativa konsekvenser för alla 
inblandade parter ger det aktörerna drivkraft att komma överens. Den 
gyllene medelvägens strategi leder till att man genom att 'ge och ta' ändå 
försöker förhandla sig fram till en kompromiss som de flesta aktörer kan 
acceptera. Kanske inte för att alla skall bli nöjda utan mer för att 
konsekvenserna för alla involverade parter inte skall bli alltför allvarliga. 

Mycket av detta samarbete sker i nuläget på försäkringskassans villkor 
eftersom socialförsäkringen formellt har en stark ställning. Med försäkrings
kassans goda vilja kan mindre arbetsgivare fa stöd i rehabiliteringsärenden 
och med deras goda vilja blir Ami:s och ALT:s utredningsresultat 
accepterade. 

Slutsatser 

I detta kapitel utgick jag från att rehabiliteringsverksamhet kan delas in i två 
skilda faser som var och en består av en viss uppsättning verksamhets
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domäner. Verksamhetsdomänerna utgörs konkret av de verksamhetsområden 
som organisationerna gör anspråk på att vara legitima företrädare för. 
Genom att ta utgångspunkt i skilda verksamhetsdomäner var det möjligt att 
skildra de konflikter som kan uppstå när det finns flera konkurrerande 
synsätt, eller oklarheter gällande definitioner av vissa delar av en viss 
verksamhetsdomän. Detta utgjorde en grund för en beskrivning av interak-
tionsmönster mellan de olika organisationerna i de olika faserna. Slutligen 
har jag studerat vilka strategier som tillämpas lokalt för att mildra eller 
eliminera större konfliktområden. 

Generellt kan man säga att arbetsrehabilitering är ett organisatoriskt falt som 
representeras av etablerade organisationer som hälso- och sjukvårdsorga
nisationer, försäkringskassa, arbetsmarknadsorganisationer och arbetsgivare. 
Bäst kan det beskrivas som ett heterogent falt eftersom de organisatoriska 
gränserna för olika verksamhetsdomäner är oklara och svagt utarbetade i den 
lokala tillämpningen samtidigt som det inte finns någon klar kunskap om hur 
man skall lyckas tillämpa den socialpolitiska arbetslinjen på e tt sätt som alla 
kan acceptera. Även om de politiska direktiven ofta är mycket klara -
färdriktningen skall gå från sjukdom och bidrag till arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden - finns det en stor osäkerhet om hur tillämpningen skall 
hanteras. Utifrån respektive logik har aktörer ofta skilda tolkningar av vad 
som är de mest lämpliga åtgärderna för att åstadkomma en lyckosam 
rehabilitering. Här spelar framför allt skilda synsätt på arbetsförmåga och 
arbetsmarknad stor roll. 

I ett makt- och förhandlingsperspektiv handlade det också om att lyfta fram 
aktörernas formella auktoritet, dvs. maktbefogenheter som är knutna till de 
olika organisationerna och deras representanter. Maktutövande är emellertid 
också flyktigt och temporärt till sin karaktär. Det handlade därför också om 
att lyfta fram episodiska maktresurser som tillämpas i den direkta 
interaktionen mellan olika aktörer. 

För den initiala fasen visade det sig att det största konfliktområdet mellan 
olika verksamhetsdomäner är knutet till begreppet 'bedömning av 
arbetsförmåga'. Alla organisationer som interagerar i den initiala fasen har 
skilda definitioner av denna arbetsuppgift. Arbetsförmåga kan som i 
försäkringskassans fall tolkas med utgångspunkt i funktionshinder som 
framgå av läkarutlåtandet och de rehabiliteringsåtgärder som framstår som 
möjliga utifrån denna information. Det kan också, som i läkarnas och 
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arbetsmarknadsmyndigheternas fall tolkas vidare med hänsyn taget till 
medicinska, arbetsmarknadsrelaterade, sociala och psykologiska faktorer. 
Arbetsgivare har å sin sida en snäv bedömning av begreppet arbetsförmåga 
eftersom det endast relaterar till den anställdes konkreta möjligheter att klara 
arbetsuppgifter inom det egna företaget. En potentiell arbetsförmåga inriktad 
på ett arbete utanför det egna företaget faller utanför arbetsgivarnas 
intressesfar. Så skilda domändefinitioner ställer till problem i det 
interorganisatoriska samarbetet. Försäkringskassans formella regelverk och 
läkarnas professionella bedömningsgrunder utgör båda legitima utgångs
punkter för 'bedömning av arbetsförmåga' i den initiala fasen. De har med 
andra ord formell och professionell makt att bedöma och definiera 
begreppet. När två så starka maktbaser har så skilda tolkningsgrunder finns 
det också grund för problem och missförstånd i den praktiska tillämpningen. 

Olika strategier måste tillämpas för att mildra eller lösa de problem som 
uppstår i den praktiska tillämpningen. Försäkringskassan förfogar genom 
försäkringsläkarna över en buffert gentemot de behandlande läkarna. Deras 
uppgift är att försvara socialförsäkringens synsätt gentemot alltför 
'holistiska' bedömningar av de behandlande läkarna. De behandlande 
läkarna kan å sin sida strategiskt använda sig av en mängd olika diagnoser 
för att motivera sina ställningstaganden. Rehabiliteringshandläggarna kan 
förhålla sig till regelverket på två sätt: dels som 'frifräsare' som kan tillåta 
sig en viss flexibilitet i förhållande till regelverket, dels som 'formalister' där 
man inte anser att det är ens uppgift att töja på ett regelverk som man i och 
för sig kan tycka illa om. 

Problemet verkar svårlöst såtillvida att det medicinska kunskapsläget 
utvecklas i en riktning som i nuläget är motsatt socialförsäkringens utveck
lingstendens. Den holistiskt medicinska kunskapsmodellen tar alltmer 
hänsyn till sociala, psykologiska och medicinska faktorer och är på så sätt 
mer i fas med den arbetsmarknadspolitiska tolkningen av arbetsförmåga. 
Dessa är i första hand mer inriktad på arbetsgivarens behov av arbetskraft. 
Den socialförsäkringsjuridiska utvecklingstendensen i första hand är 
konstruerad utifrån politiska och ekonomiska hänsynstaganden om en 
långsiktigt hållbar socialförsäkring som skall ge ett brett skyddsnät till 
medborgarna. 

Den operativa fasen kännetecknas av fler konfliktområden än den initiala. 
Ett första stort problem utgörs av rehabiliteringshandläggarnas bristande 
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handlingsutrymme i förhållande till socialförsäkringen. Omplacering är för 
det andra en arbetsuppgift som orsakar problem för många företag. Ett tredje 
utgörs återigen av *bedömning av arbetsförmåga'. Här manifesterad genom 
arbetsmarknadsorganisationernas och försäkringskassans skilda tolkningar. 

Rehabiliteringshandläggamas bristande handlingsutrymme upplevs av andra 
aktörer vara orsakad av kompetensproblem som gör att de har svårt att 
hantera komplexa ärenden. Denna syn delas av de flesta aktörer, personal på 
arbetsmarknadsmyndigheter, arbetsgivare, och internt inom försäkrings
kassan; f rån en 'utbetalarkultur' med relativt avgränsade och enkla ärenden 
har många handläggare rekryterats till en 'rehabiliterarkultur'. Handläggarna 
själva anser att deras handlingsutrymme begränsas av regelverket och 
beroendet av medicinska underlag. 

Omplaceringsproblematiken är knuten till försäkringskassans och arbets
givarnas relation. Arbetsgivarna har från sina utgångspunkter en 
problematisk situation som kräver företagsekonomiska hänsyn till en arbets
organisation som i allt mindre mån har utrymme för människor med funk
tionshinder. Från deras perspektiv är de trängda mellan två starka 
institutionella krafter: företagsekonomiska och statliga socialpolitiska 
hänsynstaganden. De söker därför lösningar där välfärdssamhällets olika 
organisationer kan träda in tidigt för att mildra dessa dilemman. Det är i det 
sammanhanget försäkringskassans krav och bristande vilja till förhand
lingslösningar upplevs som besvärande. Också arbetsmarknadsmyndig
heternas oförmåga att träda in innan någon tvingats ut i arbetslöshet upplevs 
som ett problem. 

I det här sammanhanget förfogar både arbetsgivare och försäkringskassa 
över formella maktresurser som implicit motiverar de olika parterna att 
komma överens. Som ett yttersta maktmedel kan försäkringskassan dra in 
sjukpenning för den sjukskrivne om parterna inte kan komma ö verens om 
exempelvis ersättning eller omplaceringsärenden. Arbetsgivaren förfogar å 
sin sida över arbetsrättsliga maktmedel som gör att man kan förmå den 
enskilde att säga upp sig från sin anställning eller säga upp den anställde om 
det är så att man kan motivera detta rent arbetsrättsligt. Även utanför det 
arbetsrättsliga regelverket kan man som arbetsgivare ta till åtgärder som 
exempelvis kan innebära att man 'köper ut' anställda. Verkställandet av 
sådana extrema åtgärder är dock sällsynta eftersom man från båda håll vill 
undvika alltför kraftiga maktdemonstrationer som går ut över samarbete, 
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tillit och klienter. Mot bakgrund av dessa två överhängande hot används det 
episodiska maktutrymmet i praktiken för tillämpning av 'den gyllene 
medelvägens strategi1. 

Det tredje problemet har åter att göra med 'bedömning av arbetsförmåga'. 
Arbetsmarknadsmyndigheterna har en syn på arbetsförmåga som utgår från 
klientens faktiska möjligheter att klara av ett på arbetsmarknaden 
förekommande arbete. I den bedömningen vägs sociala, ekonomiska, 
arbetsmarknadsrelaterade och psykiska aspekter in. Försäkringskassans 
bedömning utgår endast från individens potentiella arbetsförmåga som den 
kan härledas från läkarutlåtanden och samtal med den försäkrade. Den här 
domänkonflikten påminner innehållsmässigt i hög grad om den som finns 
mellan läkare och försäkringskassa men arbetsmarknadsmyndigheterna har å 
sin sida inte samma maktbas som läkare till sitt förfogande. Arbetsmarknads
myndigheternas underlag är endast konsultativa i förhållande till andra 
företrädare. Därför är det i praktiken försäkringskassan som har legitim rätt 
att definiera begreppet arbetsförmåga. Ami:s uppdrag är att hantera 
arbetslösa sjukskrivna tillsammans med försäkringskassan men eftersom de 
inte förfogar över fixerade maktresurser har de svårt att utöva domänanspråk 
som utgår från deras bedömningskriterier: där arbetsförmåga skall ses i 
relation till de faktiska möjligheterna att fungera på arbetsmarknaden. ALT 
har ett liknande förhållande till både arbetsgivare och försäkringskassa 
eftersom ALT: s utredningsresultat i praktiken kan hanteras fritt av 
uppdragsgivaren. Ami förfogar dock över en episodisk maktbas som grundar 
sig i att man som expert kan säga 'nej' till klienter som remitteras dit från 
försäkringskassa. ALT har som marknadsberoende svårare att säga nej till 
kundernas önskemål om det inte är så att kunderna har önskemål som är helt 
orimliga, t.ex. att ge ett utredningsmaterial som kan användas för 
uppsägning. 

Avslutningsvis skall jag återknyta till förhandlingsperspektivet och den 
teoretiska distinktionen mellan aktör och struktur. Handlingsutrymmets yttre 
ramar är huvudsakligen byggt av normativa, regulativa och kognitiva 
element. Det aktörs- och maktorienterade perspektivet har visat att aktörerna 
något tillspetsat måste agera självständigt inom dessa ramar om det operativa 
rehabiliteringsarbetet överhuvudtaget skall fungera. Ett visst förhandlings
utrymme behövs för att inte konsekvenserna av olika domänkonflikter skall 
bli alltför allvarliga. Man kan också uttrycka det som att det inte ges något 
alternativ till förhandling mellan de olika aktörerna. Ett formalistiskt 
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regelbaserat handlingsmönster skulle snabbt driva fram en utökad 
tillämpning av uppsägningar från arbetsgivarnas sida, indragna ersättningar 
från försäkringskassans sida, samt effektivt blockera all samverkan och tillit 
mellan olika parter. Framför allt skulle detta drabba de långtidssjukskrivna 
som är i behov av effektiva åtgärder för att komma tillbaka till arbetslivet. 

Analysen visar att problemen i det praktiska rehabiliteringsarbetet i 
huvudsak kan hänföras till institutionella och organisatoriska faktorer. 
Således kan problem i den operativa verksamheten inte relateras till de 
enskilda aktörernas lokala samarbete. Man bör snarare se det som att det 
interorganisatoriska samarbetet fungerar tack vare det handlingsutrymme 
som används för att bygga upp gemensamma värderingar, tillit och goda 
relationer, trots initiait ibland mycket skilda synsätt. De största problemen är 
relaterade till for det första det medicinska kunskapssystemets autonomi och 
ogenomskinlighet för utomstående, för det andra den kraftfulla regulativa 
makt som byggts in i socialförsäkringssystemet och som skiljer sig från 
andra aktörers bedömningar som också tar hänsyn till den faktiska 
arbetsmarknaden och dess krav. Arbetsmarknadens funktion är ett tredje 
problemområde. Den potentiella arbetsförmåga som socialförsäkringen 
företräder kan kanske bäst definieras som en ideal uppfattning om 
arbetsförmåga som är svår att tillämpa i praktiken eftersom arbetsmarknaden 
fungerar som den gör. Arbetsorganisationer tvingas till ekonomiska över
väganden som ökar arbetsbelastningen på de kvarvarande samtidigt som det 
blir svårare för de som hamnat utanför att åter komma in. På vårdcentraler, 
företagshälsovård, i arbetsmarknadsorganisationer och till och med på 
försäkringskassorna, är de enskilda aktörerna medvetna om detta och 
försöker anpassa sina arbetsmetoder därefter. Den gyllene medelvägens 
strategi borgar således för ett någorlunda fungerande samarbete. Detta räcker 
dock inte alltid till eftersom det finns många målgrupper som är extra 
resurskrävande. Vi skall därmed går över till en analys av strategier som 
tillämpas där det reguljära arbetet inte fungerar. 
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7. Samverkansprojekt inom rehabiliterings
området 

Eftersom samverkansprojekt oftast betraktas som ett komplement till en 
reguljär rehabiliteringsverksamhet kan dessa betraktas som en utvidgning av 
välfardstatens åtgärdsarsenal. Här kan man i generell mening lyfta fram två 
målsättningar: för det första de mål som ovan nämnts, dvs. ekonomiska och 
administrativa målsättningar om ökad effektivitet gällande de mest svår-
bearbetade målgrupperna, för det andra bör man lyfta fram socialpolitiska 
värderingar som innebär att alla medborgare skall inkluderas i välfärds
politiken. Den förstnämnda målsättningen är lätt att förstå mot bakgrund av 
1990-talets svaga ekonomi, budgetunderskott och höga arbetslöshet. Det 
sistnämnda målet kräver lite mer förklaring. Traditionellt har en generös 
välfärdspolitik som inkluderar alla medborgare varit ett mycket viktigt 
ideologiskt mål för den svenska välfärdspolitiken. Under 1990-talet växte 
det både bland politiker och praktiker fram en ökande medvetenhet om att 
man genom en traditionell sektorsindelning av välfärdspolitisk admini
stration inte längre klarade av att upprätthålla arbetslinjen dels för dem som 
skulle rehabiliteras tillbaka till arbete dels dem som överhuvudtaget inte 
lyckats kvalificerade sig för lönearbete (se t.ex. S 1999:08, s.8). Samverkan 
mellan myndigheter skulle i det sammanhanget inte bara minska kostnaderna 
utan också stärka välfärdsstatens potential och initiativ gentemot klient
grupper som den sektoriserade välfärdspolitiken misslyckats med. 

Utgångspunkten för svensk social- och arbetsmarknadspolitik har 
traditionellt varit att försäkrings- och bidragssystem är konstruerade för att 
ge ersättning, stöd och åtgärder under kortare tidsperioder. Klienten 
förväntas efter kortare tids sjukdom, ekonomiska problem eller arbetslöshet 
kunna försöija sig själv genom eget arbete på den reguljära arbetsmark
naden. De olika sektorsindelade resurserna är emellertid inte uppbyggda för 
att hantera klientgrupper som genom kombinationer av sjukdom och ohälsa, 
arbetslöshet, missbruk eller allvarliga sociala eller psykiska problem inte 
förmår eller anses motiverade för att arbeta på den reguljära 
arbetsmarknaden. Politiskt blev samverkan mellan hälso- och sjukvårds
sektorn och olika myndigheter uppmärksammat under mitten av 1990-talet 
som ett sätt att lösa problem förbundna med speciellt svårarbetade 
klientgrupper. Enligt den dåvarande politiska retoriken var det en hög 
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arbetslöshetsnivå som i kombination med dessa gruppers höga belastning på 
försäkringssystemen gjorde det nödvändigt att försöka finna mer effektiva 
modeller för finansiell och organisatorisk samordning (S 1999:08). 

I det här avsnittet kommer jag att studera fenomenet samverkansprojekt på 
följande sätt. Först ges en kort bakgrund och historik till samverkan på 
rehabiliteringsområdet. Efter detta går jag över till en jämförelse av hur 
arbetslinjen operationaliseras i olika typer av samverkansprojekt. Avslut
ningsvis kommer jag att i diskussionsform göra vissa jämförelser med 
reguljär verksamhet. Vad är det då som skall jämföras? Rent operativt kan 
man föreställa sig att det är svårt att jämföra samverkansprojekt med 
reguljär verksamhet. Den reguljära verksamheten kännetecknas ju av klara 
regler och arbetsformer vilket gör det någorlunda enkelt att se skillnader 
mellan olika organisationer. Samverkansprojekt är som fenomen mer 
svåranalyserade då de kan ha flera huvudmän och ett multiorganisatoriskt 
ursprung med flera olika typer av aktörer. Skall man dessutom jämföra 
samverkansprojekt med varandra tillstöter ytterligare komplikationer. Hur 
skall man kunna jämföra samverkansprojekt då samverkansprojekt är så 
inbördes olika till sin karaktär? Projektvis kan man arbeta med mycket olika 
målgrupper, ha olika typer av organisation, olika målsättningar och 
arbetsformer. Detta påkallar ett behov av en gemensam måttstock för att det 
överhuvudtaget skall vara möjligt att göra en jämförelse. Detta för oss över 
till arbetsrehabiliteringens kärnområde, nämligen arbetslinjen och dess 
tillämpning. 

Arbetslinjen som policy i reguljär verksamhet och 
samverkansprojekt 

Vi har redan konstaterat att arbetslinjen är en policy med lång tradition i 
svensk politik och förvaltning och så nära vi kan komma en kognitiv minsta 
gemensamma nämnare på det social- och arbetsmarknadspolitiska området: 
alla organisationer som idag arbetar med arbetsrehabilitering och social
politik har i uppgift att upprätthålla arbetslinjen och alla politiska partier och 
intresseorganisationer är överens om att arbetslinjen är värd att hålla fast vid 
som policy. Med ett uppifrån-och-ned-perspektiv betraktas ofta arbetslinjen 
som förhållandevis oproblematisk och idealisk. Om problem diskuteras så 
sker det utifrån en ståndpunkt där tillämpningen av arbetslinjen i något 
avseende avviker från det önskade idealet. Detta är t.ex. den dominerande 
utgångspunkten vid utvärderingar och utredningar av olika slag. 
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Metodologiskt kan man vända på detta resonemang om man tänker sig att 
olika aktörer kan betrakta arbetslinjen på ett flertal olika sätt trots att man är 
överens om arbetslinjen grundprincip: alla organisationer och aktörer strävar 
således efter att på olika sätt återföra individen från ett bidragssystem till 
någon form av egen försöijning på en arbetsmarknad. Hos 
arbetsmarknadsmyndigheterna har det traditionellt handlat om att efter så 
kort tid som möjligt få individen att återgå i lönearbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Detta har varit och är fortfarande ett ideal. Genom 
matchning och olika stödåtgärder under begränsad tid skall 
yrkesrehabilitering användas som verktyg för att träna och utbilda individer 
så att de får en kompetens och arbetsförmåga, som motsvarar de behov som 
återfinns på arbetsmarknaden. 

Hos försäkringskassan ser arbetslinjen något annorlunda ut. Här är det i 
första hand idealt fråga om att bedöma individens potentiella arbetsförmåga i 
relation till skada eller sjukdom. Har individen en restarbetsförmåga s kall 
denna 'räknas av' från sjukpenning eller annan socialförsäkringsersättning. I 
lagtexterna sägs att ingen större hänsyn kan tas till arbetsmarknad eller 
arbetsuppgifternas karaktär, men det sägs ingenting specifikt om i vilken 
omfattning det bör röra sig om reguljärt lönearbete. Definieras en arbetslös 
klient som arbetsför samtidigt som denne är sjukskriven blir detta i första 
hand arbetsmarknadsmyndighetemas sak att lösa vilket innebär att deras 
tolkning av arbetslinjen gäller. 

I ett rehabiliteringssammanhang måste en läkare å sin sida ta stor hänsyn till 
socialförsäkringens perspektiv eftersom han eller hon måste räkna med att 
utlåtanden granskas i enlighet med reglerna i lagen om allmän försäkring. Å 
andra sidan tar läkaren som vi sett ofta också stor hänsyn till andra 
omständigheter som kan inverka på arbetsförmåga, exempelvis 
arbetsmarknadens funktion, eller sociala omständigheter. 

Har vi detta som utgångspunkt för denna studie kan vi se att det finns 
avsevärt tolkningsutrymme gällande arbetslinjen beroende på vilken logik 
man utgår från. Arbetslinjen innehåller icke desto mindre ett gemensamt 
drag som genomsyrar alla organisationers verksamhet. På lokal nivå måste 
enskilda aktörer utgå från derma gemensamma käma men detaljerna i 
samarbetet kan skilja sig åt beroende på vilken organisatorisk hemvist 
aktören ifråga har. Ahme menar (1994) exempelvis att interorganisatorisk 
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samverkan sällan innebär att någon organisation har formell makt och 
inflytande över någon annan organisation. Alla är autonoma i den meningen 
att deras kriterier, bedömningar och beslutsunderlag inte kan överprövas av 
andra organisationer. Detta stämmer väl överens med Hjems resonemang 
(1981) om att policy utformas och skapas gemensamt av ett kluster av 
aktörer. Om man är överens om att det förhåller sig på detta sätt innebär det 
att det krävs förhandling och diskussion för att komma fram till ett 
gemensamt resultat men kriterierna eller idealet för detta resultat står i så fall 
inte att finna vare sig i arbetsmarknadsmyndigheternas definition eller 
försäkringskassans. Det innebär att man här måste göra en empirisk prövning 
av vilka synsätt och värderingar som finns representerade när det gäller 
arbetslinjen i de fall olika myndigheter samverkar. 

En minimidefinition av arbetslinjen i samverkansprojekt. 

Utifrån ovanstående resonemang är det viktigt att finna en gemensam 
definition som alla aktörer kan vara någorlunda eniga om. Detta gör det 
möjligt att jämföra olika samverkansprojekt och samverkansprojekt med 
reguljär verksamhet. Förslagsvis kan utgångspunkten vara följande 
minimidefinition som bör vara giltig för alla organisationer som arbetar med 
arbetsrehabilitering oavsett det handlar om reguljär verksamhet eller 
samverkansprojekt: arbetslinjen innebär aktiva åtgärder för att återföra en 
individ tillbaka till försörjning genom eget arbete. 

En ytterligare avgränsning kan göras. I tidigare studier har jag fokuserat på 
två olika faser av arbetsrehabiliteringens tillämpning, den initiala fasen och 
den operationella fasen. Lokala samverkansprojekt sysselsätter sig 
huvudsakligen med rehabilitering i den operativa fasen eftersom de aktuella 
klientgrupperna redan sedan lång tid har aktualiserats hos någon eller flera 
av myndigheterna. Det är ju också det som är själva poängen med 
samverkansprojekt; att arbeta med klientgrupper som är så resurskrävande 
att man inte lyckats nå resultat i den reguljära verksamheten. Därför kan det 
vara lämpligt att här knyta studien till just den verksamhet som bedrivs i den 
operativa fasen. 

Teoretiskt har jag i tidigare avsnitt valt att använda mig av begreppet 
verksamhetsdomän för att klargöra vilka verksamheter de olika organisa
tionerna sysslar med och hur de förhåller sig till varandra. Det är ett lämpligt 
analysinstrument även i denna studie men utgångspunkten för verksam-
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hetsdomänema knyts här inte till de arbetsuppgifter som utförs i enskilda 
organisationer utan till hur arbetslinjen tillämpas gemensamt. 

Skall man utgå från det förslag till definition av arbetslinjen som redovisats 
ovan kan man sluta sig till att man i projekten måste förhålla sig operativt till 
hur man skall arbeta i enlighet med begreppet 'aktiva åtgärder', därefter med 
begreppet 'återföring till försöijning genom eget arbete', och slutligen vilken 
inställning man som projekthandläggare skall ha till ' individen'. Detta utgör 
således beståndsdelarna i arbetslinjens verksamhetsdomän. Denna enkla 
operationalisering av arbetslinjen kan slutligen utgöra startpunkten för en 
diskussion och jämförelse av arbetslinjens tillämpning i samverkansprojekt 
och reguljär verksamhet. 

Samverkan - en kort historik 

Under 1990-talet böljade samverkan betraktas som en intressant arbetsform 
för välfärdsstaten för att lösa problem som den sektorsindelade 
verksamheten stod inför (se tidigare kapitel; Danemark & Kullberg 1999). 
1993 gavs en grupp bestående av företrädare för Socialstyrelsen, 
riksförsäkringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen samt 
dåvarande arbetslivsfonden, den s.k. Cesar-gruppen (centrala samverkans
gruppen för arbetsmiljö- och rehabilitering) ett uppdrag att finna former för 
samverkan mellan olika myndigheter. Gruppen (se SOU 2000:78) fungerar 
fortfarande som en viktig arena för sektorsövergripande samverkansfrågor, 
t.ex. genom att anordna hearings och konferenser. Under 1994 var ESO 
rapporten: En social försäkring (Ds 1994:81), Alkoholpolitiska 
kommissionens delbetänkande (SOU 1994:27) och Socialtjänstkommitténs 
slutbetänkande (SOU 1994:139) viktiga dokument som explicit poängterade 
behovet av ökad samverkan mellan försäkringskassa, arbetsmarknads
myndigheter, socialljänst och hälso- och sjukvård. Vikten av samverkan och 
gemensamma mål och medel poängteras också i Statskontorets rapport 
"Arbetslivsinriktad rehabilitering - sektorsövergripande analys" (Stats
kontoret 1994:15). 

I mitten av 1990-talet kom också flera politiska direktiv och rapporter som 
betonade vikten av utökad samverkan mellan myndigheter på rehabili
teringsområdet. Storstadskommittén gav 1995 ut ett delbetänkande där man 
betonade vikten av samverkan mellan myndigheter för att hindra arbetslinjen 
från att "vittra sönder" i storstadsregionerna (SOU 1995:142). 1994 och 
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1995 fick sjuk- och arbetsskadekommittén och arbetsmarknadspolitiska 
kommittén gemensamma direktiv om att undersöka hur bättre samverkan 
skulle uppnås mellan inblandade parter vad gäller förebyggande och 
rehabiliterande åtgärder. I deras slutbetänkande (SOU 1996:113) låg förslag 
och erfarenheter från ovan uppräknade arbeten till grund för en stark 
betoning av lokal samverkan mellan olika myndigheter som ett sätt komma 
åt utsatta klientgrupper med multipla problem. Detta gav ytterligare politisk 
styrka åt argument för ökad samverkan (se SOU 1996:113, s. 178). Den s.k. 
Resam-kommitténs arbete (SOU 1996:85) presenterades i ett betänkande 
som fick genomslagskraft på det lokala samverkansplanet. 'Egon Jönsson' 
som betänkandet allmänt kallades var den första landsomfattande kartlägg
ningen av olika former av samverkansprojekt som inte tidigare ingått som 
delar av då pågående försöksverksamheter, Finsam, Socsam, Finspång- eller 
Dagmarverksamhet. I betänkandet redovisades samverkansprojekt med 
minst tre parter involverade. 

Exempel på försöksverksamheter som under 1990-talet strävade efter att 
tillämpa olika idéer om samverkan mellan olika myndigheter var Finsam, 
Socsam och Frisam. Finsam var en finansiell försöksverksamhet som pågick 
i 12 kommuner mellan åren 1993 och 1996 (Hammarsköld 1997). Syftet var 
att samordna finansiella insatser mellan socialförsäkring, samt hälso- och 
sjukvård för att möta den ökade belastningen på försäkringssystem och 
hälso- och sjukvårdsutnyttjande. Socsam syftar till finansiell samordning 
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Verksamheten 
sjösattes 1994 och skulle avslutas 1997 men pågår efter flera förlängningar 
fortfarande (år 2000). Projektverksamheten som för närvarande omfattar sju 
försöksområden syftade också till att pröva nya former för politisk styrning 
(se exempelvis Socialstyrelsen 1997:2). I anslutning till Prop 1996/97:63 
ansåg regeringen att det fanns behov av att utnyttja samhällets resurser bättre 
för att tillgodose individers behov av stöd för att minska rundgången mellan 
olika myndigheter. Frisam implementerades i slutet av 1990-talet som ett sätt 
att uppmuntra myndigheter inom den offentliga sektorn till s.k. frivillig 
samverkan utan några egentliga förändringar av de olika systemen (se 
Socialstyrelsen 1999). Socialstyrelsens tredje lägesrapport (Socialstyrelsen 
2000) av FRISAM är en omfattande utvärdering av olika projekt på 
rehabiliteringsområdet och lyfter fram såväl klientperspektiv som 
organisationsperspektiv och samhällsekonomiska perspektiv på samverkan 
kring rehabilitering. 
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Förutom dessa mer omfattande försöksverksamheter pågår också utvär
deringar av samverkansprojekt i utkanten av de reguljära myndigheternas 
verksamhetsdomäner, dvs. med olika kombinationer av reguljära myndig
hetsinsatser och insatser av ideella organisationer. Ett omtalat exempel som 
idag utgör modell for andra mer alternativa samverkansprojekt i Sverige 
utgörs av det s.k. Det-finns-bruk-fÖr-alla (Dfbfa) som startades ungefär 
1993. Dfbfa skiljer sig från samverkan mellan myndighetsorganisationer 
såtillvida att det har en ideologisk grund för de aktiviteter som skall 
bedrivas. Enligt den egna programförklaringen har man en humanistisk, 
demokratisk och soldarisk vision (eller ideologi) om en ny och mer mänsklig 
arbetsmarknad med plats för alla medborgare, samtidigt som det också 
tillhandhåller en mängd olika konkreta arbetsuppgifter och verksamheter för 
arbetslösa och långtidssjukskrivna (Westerlund & Bergström 1998:16). 

Vad är samverkan? 

I korta ordalag kan samarbete beskrivas som en verksamhet med en 
gemensam viljeinriktning eller intention (Mallander 1996:18). Organisa
tioner är här, som Mallander skriver, handlande subjekt som har ett visst 
mått av frihet att välja olika strategier för hur samarbetet skall utformas. 
Denna frihet innebär också att det finns en mängd olika sätt att organisera 
samarbete. Mer specifikt kan man skilja på begreppen samarbete, 
samordning och samverkan. Generellt är begreppet samarbete vidare än 
begreppen samordning och samverkan. 

Westrin (1986) skiljer samverkan (eller kollaboration), från samordning, 
konsultation och integration. Samverkan är enligt honom, en form av 
organisatorisk samverkan kring 'smala' och specifikt avgränsade frågor, t.ex. 
enskilda fall som måste hanteras gemensamt av olika myndigheter. 
Koordination eller samordning är en form av addering av myndigheters 
insatser, t.ex. i fall där man slår ihop resurser som pengar eller personal för 
ett gemensamt mer administrativt ändamål. Konsultation handlar om att 
vissa yrkesgrupper gör 'korta inhopp', dvs. tillfälliga insatser i en annan 
organisation och slutligen integration (eller sammansmältning), handlar om 
att två eller fler verksamheter slås samman och att de flesta arbetsuppgifter 
och resurser då blir gemensamma. Integration står för mer permanent 
verksamhet, och kan inte definieras på samma sätt som de mer 
tidsavgränsade samverkansprojekt som finns representerade detta material. 
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Om vi därmed går över till att försöka definiera samverkansprojekt som 
företeelse ser man att det även här kan bli problematiskt att finna en klar 
formulering. I sin genomgång av forskning om samverkansprojekt finner 
Mallander (1996:24,25) med referens bl.a. till Sahlin-Andersson (1989), att 
det definitionsmässigt går att beskriva den verksamhet som samverkans
projekt bedriver genom att jämföra denna med reguljär organisatorisk 
verksamhet. Organisationer är förhållandevis permanenta företeelser med en 
gemensam historia och framtid vilket ger en sammanhållande ram som 
reglerar praktiker och diskurs. Organisationen ses här, i likhet med Ahrnes 
organisationsperspektiv (1994), som en enhet som tillhandahåller resurser 
men också ett normsystem, regler och en kognitiv kontext vilken 
medlemmarnas beteende måste hålla sig inom. Vill man, som Ahrne 
påpekar, vara medlem av en organisation får man också följa de formella och 
informella principer som finns inarbetade i just denna organisation. 

Det som gäller för organisationer gäller dock inte för samverkansprojekt, om 
man skall följa Mallanders diskussion. I samverkansprojekt skall 
organisationer formera sig på nytt på en gemensam arena. Projekt är mer 
tillfälliga företeelser som inte har en längre gemensam historia, eller framtid 
som ger struktur och kontinuitet åt handlingarna. Utifrån detta resonemang 
har de heller inte utifrån min egen tolkning, en gemensam normativ, 
regulativ eller kognitiv sammanhållande ram för verksamheten. Åtminstone 
inte initiait. I samverkansprojekt skall organisationer agera tillsammans men 
med bevarande av sina separata organisatoriska identiteter. Detta skapar 
speciella förhållanden som innebär problem vid organiseringen av projekt. 

Som jag förstår Mallander innebär det att organisationerna utifrån en 
situation med få eller helt frånvarande gemensamma referensramar skall 
arbeta sig samman mot en gemensam klarhet vad gäller former, mål och 
innehåll i den verksamhet som skall bedrivas. Det kan dock vara svårt att 
helt dela Mallanders synpunkt på ett samverkansprojektens 'black-box' när 
det gäller verksamhet som arbetsrehabilitering. Ingen verksamhet böljar helt 
från 'noll' utan bygger i någon eller flera delar på tidigare lagar, regler och 
förutsättningar. Vissa yttre ramar är således givna för den gemensamma 
verksamhet som skall bedrivas redan från böljan. I vårt fall kan man 
exempelvis se att arbetslinjen omgärdas av ett flertal olika lagar och 
regelverk som på ett likartat sätt sätter gränser för vad organisationerna kan, 
får, och ska göra. I detta sammanhang finns det ändå gemensamma 
utgångspunkter för alla medverkande aktörer. 
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Olika typer av samverkansprojekt 

Lindqvist och Grape har tidigare (se SOU 1996:85) kategoriserat olika 
samverkansprojekt utifrån graden av horisontell integration (begränsad eller 
långtgående) och vilken typ av målgrupp man har fokuserat på (vid eller 
snäv). Integrationsbegreppet syftar här generellt på huruvida organisatoriska 
aktörer har målsättningar som skiljer sig åt eller är samstämmiga och 
huruvida de sedan agerar för att nå dessa mål, dvs. om de agerar som om de 
skulle ha ett gemensamt syfte (Hvinden 1994). I Hvindens resonemang kan 
integration antingen baseras på relationer i en organisatorisk hierarki -
vertikal integration- eller på relationer mellan aktörer som befinner sig på 
ungefår liknande hierarkisk nivå -horisontell integration- I ovanstående 
studie fann vi fyra olika typer av projekt: projekt som hade begränsad 
horisontell integration och snäv målgrupp, projekt med långtågående 
horisontell integration och snäv målgrupp, projekt med begränsad horisontell 
integration och vid målgrupp, samt projekt med långtgående horisontell 
integration och vid målgrupp. 

Denna kategorisering går att utveckla för att än tydligare förmedla skillnader 
vad gäller de operativa villkoren för olika typer av samverkansprojekt. Jag 
ska därmed göra en något annorlunda indelning. 

Betydelsen av målgrupp 

I likhet med vår tidigare refererade studie (Lindqvist & Grape 1996) kan 
man utgå från att arbetsformerna blir olika beroende på typen av målgrupp. 
Därmed är ett fokus på typen av målgrupp ett acceptabelt kriterium för en 
kategorisering av de olika projekten, men istället för att göra en grov 
kategorisering utifrån huruvida målgruppen är vid eller snäv finner jag det 
viktigt att ta fasta på att arbetslinjen kan tillämpas olika beroende på 
målgruppernas möjligheter att erhålla arbete. Man kan anta att arbetsmetoder 
och arbetsformer varierar beroende på om projektet arbetar med fysiskt 
funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade, eller med ungdomar med 
sociala problem. Nu är ju själva poängen med samverkansprojekt ofta a tt de 
skall hantera grupper med kombinationer av dessa problem. Man kan oc kså 
anta att arbetslinjen blir svårare att tillämpa ju fler av dessa problem som är 
aktuella hos projektdeltagarna. I den bemärkelsen blir det viktigt att ta 
hänsyn till vilka typer av målgrupper man arbetar med men i projekt med en 
snäv målgrupp kan problematiken för deltagarna ändå vara mycket 
komplicerad. 
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Exempelvis stöter projekt inriktade mot en avgränsad grupp av psykiskt 
funktionshindrade ofta på mångfacetterade problem i den meningen att 
gruppen ifråga också har en kombination av socialmedicinska- och 
arbetsmässiga problem som komplicerar tillämpningen av arbetslinjen. 
Samtidigt kan man i ett annat projekt med en mycket vid målgrupp ha gjort 
gränsdragningar som utesluter klienter med en mer omfattande problematik. 
Projekt som rent administrativt är öppna för sökanden från många olika 
myndigheter kan vara så avgränsade att man inte tar emot deltagare som har 
en kombination av olika problem, dvs. problem som i vissa fall gör dem 
aktuella hos flera olika myndigheter. Det är således viktigt att ta hänsyn till 
om klientgruppen har svåra eller förhållandevis okomplicerade problem med 
sig in i projektet. 

Betydelsen av vertikal integration 

I den studie som refererats ovan använde vi oss av Hvindens (1994) 
perspektiv på horisontell integration för att försöka visa på densiteten i 
samarbetet mellan aktörer på samma nivå men från olika organisationer. Jag 
ska här argumentera för ett synsätt som innebär att det i det operativa arbetet 
är viktigare med en vertikalt välintegrerad verksamhet än en horisontellt 
integrerad verksamhet. Argumenten för mitt resonemang bygger på två 
utgångspunkter, för det första på de iakttagelser som jag gjort i arbetet med 
att sammanställa det empiriska materialet under arbetets gång, för det andra 
på de erfarenheter som bl.a. Danemark & Kullberg (1999) och 
Socialstyrelsen (2000) kommit fram till gällande framgångsfaktorer för 
samverkansprojekt. Förutsättningen för denna utgångspunkt är naturligtvis 
att vi redan från böljan vet att vi här skall studera projektgrupper där 
medarbetarna kommer från olika organisationer. Skulle man istället utgå från 
reguljär verksamhet och med denna verksamhet som utgångspunkt studera 
hur formeringen av samverkansprojekt går till skulle begreppet horisontell 
integration vara mer betydelsefullt än i detta fall då vi har ett givet antal 
avgränsade samverkansprojekt att tillgå. 

Utgångspunkten kan uttryckas förhållandevis enkelt: samverkansprojekt som 
har planerats, förberetts och etablerats på olika chefsnivåer har också lättare 
att få till stånd en god horisontell integration när de väl implementeras. 
Samverkansprojekt av detta slag har således förankrat det operativa arbetet 
vertikalt i olika chefsnivåer och hos politiker så att det operativa arbetet och 
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de enskilda aktörer som arbetar i driften får maximalt ekonomiskt, 
värderingsmässigt och administrativt stöd både vid implementeringsskedet 
och vid själva driften av projektet. 

Som stöd för mitt resonemang hänvisas till Danemark & Kullberg som 
(1999) summerat olika rapporter och utvärderingar om sociala och hälso-
och sjukvårdsrelaterade samverkansprojekt. Deras summering visar inte 
oväntat, att samverkansprojekt gynnas och hämmas av vissa specifika 
faktorer. Faktorer som gynnar samverkan är gemensamma mål och lokaler, 
samordnad administrativ och politisk ledning, lagarbete, och klart 
definierade funktionsgränser och huvudmannaskap. Faktorer som verkar 
hämma samverkan är skilda målsättningar, olika kunskapstraditioner och 
ekonomiska intressen, skilda etiska regler, olika organisatoriska strukturer, 
oklar ansvarsfördelning, assymetriska relationer mellan de samverkande 
parterna, dålig samordning samt hög personalomsättning och arbetsbe
lastning. Även Socialstyrelsen lyfter i sin tredje lägesrapport (Socialstyrelsen 
2000:5; Kap 4) fram aspekter som chefernas stöd och vikten av en 
legitimitetsförankring som viktiga framgångsfaktorer för samverkan. 

Danemark & Kullbergs (1999) samt Socialstyrelsens listning av framgångs
faktorer förefaller således vara direkt kopplade till projekt som har en hög 
grad av vertikal integration vilka i sin tur indirekt verkar leda till ett bättre 
horisontellt samarbete. Sammanfattningsvis kan man utifrån ovanstående 
resonemang komma fram till följande två dimensioner: projekt som arbetar 
mot målgrupper med begränsad, eller omfattande problematik, samt projekt 
som är, eller inte är, väl vertikalt integrerade. Dessa dimensioner kan 
kombineras i en fyrfältstabell enligt följande: 

Tabell 7.1. Modell för projekttyper. 

Begränsad 
Mâl8rapp Om/Mande 

Naturligtvis finns det i alla typologier gränsfall där element som skall 
klassificeras ligger någonstans mittemellan olika kategorier. Även här finns 
ett antal gränsfall som jag återkommer till men i stora drag kan man anta att 

Vertikal integration 
Låg grad Hög grad 

A B 

C D 
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kategoriseringen fungerar tillräckligt bra för att studera de operativa 
villkoren för olika typer av projekt. Projekt av typ A har således en målgrupp 
med begränsade problem och låg grad av vertikal integration, projekt av typ 
B har en begränsad målgrupp och en hög grad av vertikal integration, typ C 
har en målgrupp med omfattande problematik och låg grad av integration, 
projekt av typ D har också en målgrupp med omfattande problematik 
samtidigt som man har en hög grad av vertikal integration. Vi går nu över till 
att se hur de olika projekten kan relateras till denna typologi. 

Insamling och bearbetning av datamaterialet 

Det empiriska materialet insamlades som ett led i den s.k. Resam-
kommitténs arbete med kartläggning av olika samverkansprojekt i Sverige 
(SOU 1996:85). För en första överblick kontaktades först Svenska 
kommunförbundet, Landstingsförbundet, Försäkringskasseförbundet, Social
styrelsen, Riksförsäkringsverket samt Arbetsmarknadsstyrelsen med en 
begäran om sammanställningar av projekt som skulle uppfylla utred
ningsdirektivens kriterier. 

Kriterierna innebar att projekten skulle: 
• avse lokal samverkan på rehabiliteringsområdet. 
• syfta till enskilda människors behov av stödåtgärder. 
• avse klienter med en multipel problematik. 
• syfta på projekt av minst trepartssamverkan mellan kommun, 

försäkringskassa och arbetsmarknadsmyndigheter. Samverkan med 
hälso- och sjukvård skulle också beaktas. 

• Inte avse verksamhet inom Finsam, Socsam Finspång eller Dagmar-
verksamheterna. 

Den första kartläggningen resulterade i 140 projekt. Ur denna 
projektpopulation utvaldes sedan 14 projekt. Kriterierna för detta urval 
baserade sig på två utgångspunkter: så stor geografisk spridning som möjligt, 
och så stor mångfald som möjligt vad gällde målgrupper, organisering och 
arbetsformer. Detta ansågs vara viktigt eftersom det handlade om en första 
rikstäckande inventering av olika typer av samverkansprojekt. 

Från dessa 14 projekt intervjuade undertecknad 1 till 3 personer med hjälp 
av ett semistrukturerat intervjuformulär. Frågorna fokuserade på 
grundläggande principer för pro jektet, varför projektet startades, vilka som 
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var involverade vid projektstarten, vilka målgrupperna och deras roll var i 
projektet, arbetsformer inom projektet, deltagare och samarbetsaktörer samt 
problem och positiva erfarenheter av projektet. Alla intervjuer, utom de som 
gjordes per telefon, spelades in på band varefter de kodades tematiskt. 

Projekten har sedan systematiskt sammanfattats i korta referat med hjälp av 
olika rubriknivåer: ort, projektnamn, samverkande parter, bakgrund, 
målsättning och målgrupper, arbetsformer, samarbetsformer, hinder, 
möjligheter och positiva erfarenheter samt allmänna synpunkter. Dessa 
referat (finns redovisade i sin helhet i SOU 1996:85) har tjänat som stöd för 
den fortsatta analysen. Tabell 7.2 visar karakteristika för de 14 olika 
projekten (se också Lindqvist 2000; Lindqvist & Grape 1999). Den första 
kolumnen 'Nr' numrerar de olika projekten och visar förkortningar av 
projektnamnen. Kolumn två 'Upptagningsområde' syftar på geografisk 
belägenhet, där huvudstad står för projekt verksamma i Stockholmsområdet, 
urban står för storstad eller storstadsliknande infrastruktur, medelstor står för 
mindre småstäder, och landsbygd står för projekt verksamma på mindre orter 
i gles- eller landsbygdsmiljö. Den tredje kolumnen 'Deltagande 
organisationer' redovisar de deltagande organisationerna, den fjärde 'Central 
målgrupp' redovisar huvudsaklig målgrupp. Den näst sista kolumnen 'Kat' 
visar vilken kategori de olika projekten kan hänföras till i enlighet med tabell 
8.1. Den sista kolumnen 'N' visar antalet intervjuade i vaije projekt. Totalt 
intervjuades 30 personer. 
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Tabell 7.2. Karakteristik for de deltagande projekten 
Nr. Upptagnings

område 
Deltagande 
organisationer 

Central målgrupp Kat N 

l(He) Sydsverige, 
urban 

Lokal 
arbetsmarknadsnämnd, 

Ami, FK, Soc. 

Inaktiva missbrukare, sjuka, 
arbetslösa 

B 2 

2(Na) Huvudstad Ami, FK, Soc, 
Primärvård, Psykiatri. 

Sjuka (psykiatri), arbetslösa C 3 

3 (Go) Mellansverige, 
urban 

Ami, FK, Soc, Psykiatri. Sjuka (psykiatri), arbetslösa, 
psykosociala problem, 
inaktiva missbrukare 

C 3 

4(Kr) Sydsverige, 
medelstor 

Ami, FK, Soc, lokal 
arbetsmarknadsnämnd. 

Sjuka (psykiatri, sociala 
problem, arbetslösa) 

D 2 

5(0) Sydsverige, 
landsbygd 

Af/Ami, FK, Soc. Personer som av olika orsaker 
har svårt att fa arbete 

B 2 

6(P) Norra Sverige, 
medelstor 

Kommunen (arbetsgivare), 
Af, FK, Psykiatri. 

Sjuka (medicinskt, psykiatri), 
arbetsskadade, sociala 

problem, aktiva missbrukare. 

D 2 

7(Tr) Västra 
Sverige, 

medelstor 

Af, FK, kommunens 
omsorgsförvaltning, hälso-
och sjukvård, primärvård. 

Alla kommuninnevånare med 
risk för långtidssjukskrivning, 

företag, arbetslösa 

A 1 * 

8 (Ku) Västra 
Sverige, 

medelstor 

Af/Ami, FK, primärvård, 
soc. 

Arbetslösa, sjuka, 
handikappade, 

socialbidragsberoende 

B 1 

9(Bo) Mellansverige, 
medelstor 

Af/Ami, FK, landsting, 
kommunens 

missbruksgrupp. 

Långvariga 
alkoholmissbrukare (inaktiva) 

som är arbetslösa och 
socialbidragsberoende 

C 3 

10(Es) Mellansverige, 
urban 

Af, FK, Soc, Samhall, 
landsting. 

Sjuka (psykiatri), arbetslösa. CD 2 

11 (Ti) Södra 
Norrland, 
medelstor 

Af/Ami, FK, Soc. Ej formella kriterier; aktiva 
hos någon av resp. projekt

organisation 

A 2 * 

12(Vi) Norra Sverige, 
landsbygd 

Af/Ami, Soc, psykiatri, 
kommun (arbetsgivare). 

Sjuka (psykiatri), arbetslösa D 3 

13(U) Mellersta 
Norrland, 

urban 

Af, Soc, 
arbetsmarknadsnämnd. 

Ungdomar med sociala 
problem 

A 2 

14(St) Mellersta 
Norrland, 

urban 

Af, FK, arbetsgivare, m.fl. Arbetslösa, sjuka AB 2 

* Telefonintervju. 
" Gruppintervju. 
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De olika projekttyperna 

Innan vi ger oss in på analysen ska jag ge en kort introduktion till den 
verksamhet som bedrivs inom ramen för de olika projekttyperna. 

Målgrupper 

Projekt av typ A och B arbetar med en målgrupp som har begränsade pro
blem. Det innebär att klienter med komplicerade och svårbearbetade pro
blem som kräver specifika resurser exkluderas från projektverksamheten. Ser 
man till de projekt som representeras i materialet är det därför lättare att 
definiera vilka målgrupper som inte omfattas av dessa typer av projekt än de 
som omfattas. Exempelvis är det vanligt att här exkludera klienter som är 
aktiva missbrukare eller som har svåra psykiska eller socialmedicinska 
problem som gjort individerna arbetsoförmögna under stor del av deras liv. 
Huvudmän för denna typ av projekt är ofta arbetsförmedling och försäk
ringskassa. Man kan också tillägga att typ A projekt kanske mest av alla 
projekttyper påminner om reguljärt samarbete mellan olika aktörer än just 
projektverksamhet. Detta beror oftast på att man i verksamheten inte planerat 
långsiktigt, inte har någon formell gemensam arbetsordning, sällan tar 
gemensamma beslut och inte heller har något fokus mot svårare målgrupper. 
Jag har därför tonat ned just denna projekttyp i den empiriska framställ
ningen och valt att fokusera på de andra projekttyperna. 

Projekttyperna C och D, har å andra sidan speciellt fokuserat verksamheten 
på målgrupper som har svåra problem. Det kan i många fall röra sig om 
klienter som har en lång historik av psykiska problem eller aktiva 
missbruksproblem. I många fall har de deltagande individerna inte varit ute 
på arbetsmarknaden under mycket lång tid, eller aldrig. Samverkansprojekt 
av detta slag är ofta initierade av psykiatriska vårdenheter eller socialljänst. 
Problemet med just dessa huvudmän verkar vara deras svaga ekonomi som 
gör att verksamheten måste drivas i form av samverkansprojekt då andra 
aktörer också kan bidra med resurser till den operativa driften. 

Projektens vertikala integration 

Lågt integrerade projekttyper som A och C fungerar ofta som personliga 
nätverk, baseras på kontakter mellan personer som känner varandra väl eller 
har startat samverkan på eget initiativ med respektive chefers goda minne 
men utan formell förankring eller planering i någon form av ledningsgrupp. 
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Det kan också vara så att hela projektet bara utgörs av en enda person; en 
projektledare eller kontaktperson dit någon myndighet eller flera myndig
heter kan remittera svåra ärenden som den personen sedan har i uppgift att 
försöka finna mer långsiktiga lösningar för. 

Projekt med en hög grad av vertikal integration, typ B och D har oftast 
startats på initiativ av visionära chefer, men i något fall av läkare på 
företagshälsovård eller av politiker. De mest avancerade projekttyperna har 
föregåtts av utbildningsinsatser eller seminarier för projektaktörerna från 
olika organisationer for att de redan på ett tidigt stadium skall få ökad för
ståelse för de olika organisationernas ståndpunkter i rehabiliteringsarbetet. 
Typiskt är också regelbundna diskussioner på chefsnivå om hur projekten 
skall drivas, med vilka insatser från respektive organisation. Dessa projekt 
har ofta tillgång till egna lokaler som man vanligtvis hyr av kommunen. Där 
bedriver man olika former av verksamhet i någon form av verkstäder och 
snickerier. I mindre avancerade projekt av denna typ finns kanske inga egna 
lokaler att tillgå men projektverksamheten är ändå väl förankrad hos chefer 
på de olika myndigheterna och i många fall även hos kommunalpolitiker. 

Projekt 10 och 14 utgör hybridformer mellan lågt och högt integrerade 
samverkansformer eftersom den operativa verksamheten fungerar som ett 
personligt nätverk. Formellt ingår de emellertid som delar av mer formella 
och vertikalt välintegrerade samverkansstrukturer. Exempelvis ingår projekt 
10 i en större samverkansstruktur som inbegriper en mängd olika delprojekt 
fokuserade mot olika målgrupper. Formellt finns flera olika chefsnivåer 
bestående av dels chefsgrupper och ledningsgrupper bestående av både 
chefer och politiker. Projekt 14 är å sin sida formellt organiserad som en 
stiftelse där man i styrelsen framgångsrikt samlat en mängd olika chefer från 
olika myndigheter och näringsliv samt fackföreningar. Här finns också en 
referensgrupp bestående av forskare och praktiker knutna till projektet. 

Efter denna korta exemplifiering av de olika projekttyperna ska jag nu 
närmare studera hur arbetslinjen tillämpas operativt i dessa projekt. 
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Aktörernas uppfattningar om arbetslinjen i samverkansprojekt 

Arbetsuppgifter i samverkansprojektens operativa fas 

Till att bölja med ska jag kort redovisa informanternas uppfattningar om 
varför man upplever att man måste samverka. I förarbeten och 
policydokument framhålls främst den samhällsekonomiska aspekten av 
samverkan; samverkan skall spara pengar för de olika myndigheterna genom 
att göra rehabiliteringen mer kostnadseffektiv. Denna synpunkt återkommer 
också i många av de beskrivningar informantema ger av syften som man 
anser ligga till grund för just deras projekt. 

IP: Jag tror att för kommunen är det nog ekonomiska motiv som ligger 
bakom. Där har man redan investerat i verksamheten och är beredda 
att ta kostnader. Dessutom ser man att det händer något med de 
människor som har socialbidrag och som är arbetslösa och inte får 
service av AF på grund av... det finns ju både människor som har 
problem och som inte har problem mer än med ekonomin. Och av de 
som har problem tror man att man kan göra nånting för att minska sina 
kostnader genom att föra över dem till arbetsmarknaden, där de kan 
komma åt arbetsmarknadspolitiska åtgärder. O ch också har möjlighet 
att ta ett arbete. Det här har ju varit ett ständigt diskussionsobjekt 
mellan Af och Ami och kommunen. Vem som ska ta ansvar för de här 
människorna. (Remitterande handläggare, Arbetsförmedling, C) 

Hur ska man då spara pengar? Som citatet visar handlar det om att fa ut 
människor som varit långvarigt bidragsberoende ut på arbetsmarknaden 
igen; kort uttryckt ska arbetslinjen tillämpas. Arbetslinjen kan som jag 
tidigare visat betraktas som en verksamhetsdomän bestående av olika arbets
uppgifter. Den första arbetsuppgiften handlar om kartläggning och diskus
sion med den enskilde. Därefter handlar verksamheten huvudsakligen om att 
aktörerna skall hitta en lämplig nivå för arbetslinjens tillämpning. Först 
måste handläggarna finna en lämplig nivå för de aktiva åtgärder som skall 
tillämpas. I många fall innebär det som vi skall se ett fokus på det som med 
en sammanfattande term kan kallas för för-rehabilitering. Efter detta är det 
tid för någon form av arbetsträning och efter en tids arbetsträning måste man 
i alla projekt ta ställning till hur klientens medverkan i projektet skall 
avslutas på bästa sätt. Eftersom arbetslinjen till sin konstruktion bygger på 
att individer skall återföras till arbetsmarknaden för egen försörjning så 
handlar det om att försöka finna någon form av sysselsättning eller 
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utbildning som kan ta vid efter projekttidens slut. Om sådana lösningar inte 
fungerar kan det vara aktuellt att ta ställning till om individen är så 
arbetsoförmögen att förtidspension kan vara aktuellt. I vaije del av detta är 
det fråga om individbaserade lösningar som skall tillämpas med hänsyn till 
individens förutsättningar och förkunskaper. 

Jag skall således dela in min empiriska redovisning efter dessa 
arbetsuppgifter. Först studerar jag 'kartläggningsfasen', sedan hur man ser 
på begreppet 'aktiva åtgärder', därefter går jag över till begreppet 'återföring 
till försörjning genom eget arbete'. Slutligen studerar jag vilket 
förhållningssätt man har till 'individen' eftersom alla verksamhet måste 
anpassas och modifieras i relation till individen. 

Kartläggningsfasen 

Kartläggningsfasen är något som alla projekt oavsett grad av integration eller 
målgrupp måste ägna stor tid åt. Denna fas motsvarar närmast av det som i 
reguljär verksamhet motsvaras av både rehabiliteringsutredningen och 
bedömning av arbetsförmåga. Kartläggningen går ut på att handläggaren 
inledningsvis måste bedöma vilken motivation individen har, vilka 
kunskaper och färdigheter som firms, så att man utifrån det kan hitta rätt nivå 
på de aktiva åtgärder som sedan sätts in. Alla projekt har någon form av 
remissverksamhet där handläggare eller läkare skickar remisser på individer 
som har en så omfattande problematik att de befinns vara lämpliga att delta i 
projekt anpassade för denna målgrupp. Remisserna skall sedan bearbetas 
genom att projektledare eller annan kontaktperson i projekten skall träffa den 
enskilde personen för att diskutera dennes medverkan i projektet. Det första 
aspekten handlar om huruvida individen till att börja med är motiverad för 
att överhuvudtaget delta. Är personen inte motiverad, och kanske bara är 
ditskickad från någon remitterande handläggare, brukar man i de flesta 
projekt inte vilja ta emot personen. Som i följande citat där en projektledare i 
ett typ C projekt beskriver hur det går till när personer skrivs in i projektet: 

IP: De kommer hit på remiss. Där ger den sökande oss fullmakt att 
prata med varandra. Vi är noga. Vad är det för försörjning? Vad är det 
för bakgrund? Arbetshinder? Var har de jobbat förut? Vad har de för 
inkomst? Sen träffar man personen och säger " ska vi träffas?" Så 
tittar v i på dem i projektet så varje myndighet får reda på " vad är 
gjort förut? " Så vi far reda på vad som har hänt. Oftast är det ju tjocka 
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akter på varje ställe. Och sen bestämmer vi i gruppen "Hon har just 
den kompetens som vi tror är nödvändig" Så tar någon av oss vid. 

Man ringer upp handläggaren (den remitterande handläggaren på 
myndigheten) Sen är det den handläggaren som kallar den sökande. 
Och så kommer de hit och här gör vi en arbetsplan. Vi far också 
klargöra att "vi är ingen arbetsförmedling" Och att det är den sökande 
som har initiativet. Det klargör vi mycket tydligt. Att om den sökande 
vill vara med då är det den som skall ringa till handläggaren i 
projektet. Och säga "ja, jag vill fortsätta". Så e n del trillar bort här för 
att d e inte har lust. Det går heller inte när man ställer krav " du far 
inget socialbidrag om du inte kommer hit" Det fungerar inte. De måste 
ha lust att titta på , "Vad vill jag? Vill jag bölja jobba?" eller "vill jag 
söka pension? Kan ni hjälpa mig med det? Vi träffar personen och gör 
en kartläggning. Vad har du jobbat med förut? Hur har det sett ut? 
Vad är det som har hänt? Sen stödjer vi dem. Hjälper dom att hitta vad 
de kan tycka är roligt. (Projektledare, C) 

I ovanstående projekt arbetar projektaktörerna i ett team som sitter i samma 
lokal vilket underlättar samtal och diskussion mellan de enskilda 
handläggarna men inskrivningsprocessen påminner om detta i de flesta fall 
även om man inte alltid är lika noggrann vid inskrivning som här. 

En annan projektledare arbetar i ett typ D projekt som tar emot alla typer av 
klienter, dvs. alltifrån klienter som kommer från psykiatrin till långtids-
arbetslösa utan övriga problem. Inom projektet bedriver man verksamhet i 
ganska stor skala och har därför tillgång till olika verkstäder och snickerier 
där man själv kan placera individer i arbetsuppgifter som passar dem. 
Uppenbart är att man med en så bred målgrupp måste lägga ned mycket 
arbete på kartläggningsfasen: 

IP: Nån handledare, kontaktperson, märker att personen behöver 
sysselsättning för att därigenom kanske kunna skapa sig ett eget 
boende. Då ringer den direkt till oss och säger att "jag har en person 
här som är intresserad av jobb". Vi bokar tidför en träff och personen 
kommer till oss. Då vill jag inte veta bakgrunden eller diagnos. Den är 
ointressant. Jag har några frågor som jag ställer. Vad är man 
intresserad av? Vad vill man jobba med? Vad kan jag? Sen försöker 
jag hitta en plats på B (namnet på projektet) där man kan jobba utifrån 
det intresset. Sen diskuterar vi också. Hur många timmar orkar ja g 
jobba per dag? Då blir det personen själv som far a vgöra. Då ser vi 
helst att man tar låg tid från böljan och kan trappa upp is tället för att 
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gå ned. Sen utgår vi från en provperiod på några månader som vi har 
kommit överens om. Sen tar vi en ny träff. (Projektledare, D) 

Det kan ju vara intressant att se på hur man arbetar i projekt som inte arbetar 
med klienter som har en så svår problematik. I detta typ B projekt finns 
många olika beslutsnivåer och grupperingar på chefs- och politikernivå men 
rekryteringen till projektet sker via en s.k. antagningsgrupp. Verksamheten 
har också egna lokaler och verkstäder för arbetsträning. Försäkringskassans 
representant berättar hur antagningen går till: 

IP: I Antagningsgruppen. Det är projek tledaren, och en representant 
från Af, Ami, och försäkringskassan och arbetsledare eller liknande på 
IFO, Soc. Där tar v i upp namn och uppgifter på berörda personer och 
resonerar oss samman var de här personerna skulle passa bäst och 
vilka som skulle kunna jobba ihop och vilka som inte skulle kunna 
jobba ihop. Vi har ju fatt rätta oss efter de sekretessregler som finns. 
Var och en av oss handläggare på respektive myndighet skriver en 
remiss hit där personerna far godkänna de uppgifter vi lämnar och 
skriva under. Det är också till för att remissen ska finnas här i god tid 
och när vi har våra möten ska man kunna titta lite i förväg på vem som 
kan vara lämplig att hoppa in här när en plats blir ledig. (Remitterande 
handläggare, Försäkringskassan, B) 

Kartläggningsfasen är således likartad i de flesta projekttyper. Först träffar 
projektgruppen den enskilde och far genom samtal en uppfattning om 
individens möjligheter, resurser och arbetsförmåga. Sedan diskuteras 
individens motivation. Här är det viktigt att individen kan ha någon 
uppfattning om vad man vill ägna sin tid i projektet till. Det verkar också 
vara viktigt att fa med mycket annan personlig information om individen så 
man sedan kan hitta rätt nivå på de aktiva insatser som sedan skall till. 

På denna nivå tycks samverkan vara effektiv såtillvida att man gemensamt 
kan bedöma och diskutera om individen skall medges tillträde till projektet 
eller inte. I de flesta projekt har man en homogen uppfattning om vilka 
klientgrupper man skall arbeta med och en god uppfattning om de kriterier 
som medger tillträde. 

'Aktiva åtgärder ' 

Arbetslinjen innebär i alla tolkningar att den bygger på aktiva individ-
inriktade åtgärder. Vad menas då med detta begrepp? I första hand torde 
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arbetslinjen här syfta på en motsats till passiva bidragsutbetalningar. Även 
om aktiva åtgärder alltid har varit en central del av arbetslinjen har policyn, 
just när det gäller denna aspekt av arbetslinjen, stramats åt avsevärt från 
slutet av 1980-talet och framåt. Från en mer generös hållning, där kravet på 
arbete snarare uttrycktes som en rättighet till arbete, har betoningen av krav 
på aktiva åtgärder utvecklats mot att myndigheterna i den reguljära 
verksamheten skall använda alla till buds stående medel för att fa ut den 
enskilde i lönearbete innan det kan bli aktuellt med någon form av bidrag 
eller förtidspension. Det innebär ofta en planering av kortsiktiga lösningar 
som gör att den enskilde återkommer till myndigheten efter åtgärdens slut. 
En remitterande handläggare på arbetsförmedlingen uttrycker arbetslinjen på 
ett sätt som den ofta definieras av handläggare på arbetsmarknads
myndigheterna. Det är ju också här arbetslinjen har sitt historiska ursprung, 
som en policy för att få fullt friska i arbete. Följande handläggare arbetar 
emellertid inte med friska utan med en vid grupp som har begränsade men 
ändå långvariga hälsoproblem av fysisk karaktär: 

IP: Det viktiga är att det gynnar den enskilde att nå ett arbete. Vi har 
arbetslinjen. Arbetslinjen ska sitta stenhårt i ryggmärgen. Först arbete, 
sedan åtgärd och sist a-kassa. (Remitterande handläggare, 
Arbetsförmedling, A B) 

I samverkansprojekt arbetar man med grupper av klienter som vanligtvis 
antingen har en mer komplex problematik eller svårare problem än i reguljär 
verksamhet. Därför innebär ett fokus på aktiva åtgärder mycket mer än bara 
ett kortsiktigt fokus på att få folk i arbete och arbetsträning. En Ami-anställd 
i ett projekt inriktat mot ett brett spektrum av klienter med omfattande 
problem, uttrycker begreppet 'aktivitet' på följande holistiska sätt. Här 
handlar det om att både myndigheter och klienter skall arbeta aktivt: 

IP: Jag tror vi har åstadkommit mycket när det 'gäller'. Vi har 
ansträngt oss mycket för att se helheten hos den här personen. Och vi 
har satsat mycket på att få folk att röra på sig, cykla, dansa, ta tag i 
sina gamla intressen, och väldigt många har gått på gym. Folk som 
kanske röker 30 cigaretter om dagen och bara ser på TV. De behöver 
komma igång på nåt vis. Och där tror jag vi har betytt mycket faktiskt. 
Vi har fått de mest ovilliga personer att fatta b eslutet att t .ex. gå på 
gym. (Projekthandläggare, Ami, C) 

177 



I ett annat projekt uttrycker en projekthandläggare som i vanliga fall arbetar 
på en arbetsförmedlingen saken så här. Även här är målgruppen klienter med 
omfattande problem. I detta väl integrerade projekt av typ D förfogar man 
också över egna lokaler för arbetsträning, vilket avspeglas i projektets två 
steg: först stimulans till utveckling, och sedan ett ökat fokus på arbetsträning 
i de egna lokalerna. 

IP: Vi har två steg i V. (författarens förkortning av projektnamnet) Ett 
försteg och ett mellansteg. Olika former som stimulerar till utveckling 
men också tar fasta på de brister som folk har. Det är alltså inte bara 
fråga om arbetsträning, eller att ha samtal där man vill ta reda på vart 
de vill gå. Utan också se om där kan vara brister, språkliga-, läs- och 
skrivsvårigheter. Det kan vara sådana grundläggande behov som gör 
att man har sämre möjligheter att hävda sig ... Försteget är den här 
självförtroendestärkande biten, och mellansteget: då ska man testas av 
riktigt i ett arbetslag, en arbetsgrupp. Hur m an kan ta ansvar för ett 
arbete självständigt. (Remisshandläggare, Arbetsförmedling, Syd
sverige, D) 

I ett projekt med en mer lättarbetad målgrupp sett i ett arbetsmark
nadsperspektiv, kan fokuseringen på arbete vara större. I det här projektet 
där man arbetar med 'ungdomar på glid' behövs mindre av för-rehabilitering 
och man kan gå direkt på arbetsträning: 

IP: Har man påböljat en rehabiliteringsprocess och sett att det är 
arbete och bostad på hemmaplan som är viktigt. Det blir ju en för
ödande effekt om man också påböijat en dyr vård, alltifrån öppenvård 
till placeringar. Nästa steg måste bli att erbjudas ett arbete. Startar 
man upp en sån här process med hjälpsökande så ska man kunna 
erbjuda hela paketet. Det är en grundbult det här med arbetskontakter. 
(Remitterande handläggare Socialförvaltning, A) 

Mycket av 'aktiva åtgärder' i samverkansprojekt verkar vara fokuserat på att 
stärka såväl fysik som psykiska, sociala och intellektuella förmågor, vilka 
syftar till att den enskilde projektdeltagaren på lång sikt skall kunna göra sig 
gällande på arbetsmarknaden. Av naturliga skäl är det lättare att gå direkt till 
ren arbetsträning om klientgruppen inte har alltför omfattande problem som 
gör dem svårt arbetsoförmögna och om de själva är motiverade för detta. 

Hur tolkas arbetslinjens fokus på aktiva åtgärder? I reguljär verksamhet 
åsyftas traditionellt framför allt arbetsträning eller utbildning med nära 
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koppling till arbetsmarknaden. Arbetslinjen var till sitt ursprung konstruerad 
för att passa de fullt friska arbetslösa. När det gäller målgrupper som har 
svåra och komplexa problem ser man att man snabbt rör sig i riktning bort 
ifrån mer arbetsanknutna åtgärder och mer energi och resurser far läggas ned 
på motivationsskapande och passivitetsbrytande träning. Det är alltså vanligt 
med det som ibland kallas för för-rehabilitering. 

Finns det några andra skillnader mellan olika projekttyper? Jag har redan 
berört skillnaden mellan de projekt som arbetar med svåra och mindre svåra 
klientgrupper sett till möjligheterna att få ett arbete. När det gäller graden av 
integration kan man nämna en aspekt. Välintegrerade projekt har ofta egna 
verkstäder och lokaler för arbetsträning och aktiviteter vilket underlättar den 
rehabilitering som har med arbetsträning att göra. Projekt som inte har 
tillgång till egna lokaler får lägga ned mycket tid på att bearbeta arbets
marknaden för att där kunna slussa in projektdeltagare när det b lir aktuellt 
med arbetsträning. Vi skall återkomma till arbetsträningens funktion senare. 

Emellertid kan man notera att det är sällan som man från någon informants 
sida utrycker att arbetet i sig självt är ett primärt mål. För de som arbetar 
med svåra klientgrupper är det rimligt att påstå att arbetsträning mer används 
som ett instrument och tillfälle till social träning; ett tillfälle att bygga upp 
självförtroende och självkänsla. Trots detta bör man inte nedtona arbets
träningens betydelse alltför mycket. Arbete, eller snarare arbetsträning, är en 
mycket viktigt beståndsdel i alla samverkansprojekt, förutsatt att det sker 
under kontrollerade former. De flesta verkar vara överens om att någon form 
av arbete är en effektiv metod för att bygga upp fysiska, psykiska och sociala 
färdigheter, dvs. de mål som man främst eftersträvar. 

'Återföring till försörjning genom eget arbete ' 

Eftersom detta är en av de viktigaste principerna i svensk socialpolitik skall 
jag föra en lite längre diskussion om denna aspekt av arbetslinjens 
tillämpning. Återföring innebär i ett rehabiliteringssammanhang att den 
enskilde med hjälp av aktiva åtgärder skall förmås att komma till baka till 
arbetslivet. I reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering verkar arbetslinjen 
fungera någorlunda acceptabelt när det gäller att förhindra anställda att bli av 
med sitt arbete pga. sjukdom eller ohälsa; det är lättare att återföra en 
människa som har en anställning till arbete än en individ som saknar 
anknytning till arbetslivet. Det är när det handlar om grupper med en 
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komplex och svår problematik som den utgångspunkten inte längre fungerar. 
Inte sällan handlar det då om klienter som aldrig har haft en anknytning till 
arbetslivet, klienter som har så svåra sociala, psykologiska, socialmedicinska 
eller fysiska problem att de inte förmår klara av ett arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden utan avsevärda stödåtgärder. Det är också dessa 
målgrupper man ofta arbetar med i samverkansprojekt. 

Verkar det då överhuvudtaget rimligt att eftersträva ett reguljärt lönearbete 
för dessa grupper eller finns det andra mål som man operativt anser vara 
viktigare? I följande långa diskussion mellan mig och en arbetsförmed
lingstjänsteman försökte jag gå så långt som möjligt i mina frågor kring 
synen på arbetslinjen och hur den skall upprätthållas. Denna diskussion 
böljar med att handläggaren upprepar arbetslinjens offentliga policy men 
allteftersom frågorna konkretiseras och fokuseras på resultat modifieras 
bilden: reguljärt arbete är ett ideal men ett sällsynt uppnått resul tat. Det är 
inte heller säkert att arbete alltid är vägen och lösningen till alla problem på 
det individuella planet. 

IP: Vi har ju det här intresset vi ska hävda: det är ju arbetslinjen. 

I: Kan man säga att målet är att fa ut dem på de reguljära 
arbetsmarknaden eller är det mer en skyddad sysselsättning det 
handlar om? 

IP: Jaa, målet är j u att försöka nå en arbetsplats ute i det ordinarie 
arbetslivet. Det är ju det primära målet. Men sen kan det ju vara saker 
man far jobba med under tiden. Det kan vara att man ska fungera 
under arbetsdagen: komma till jobbet i tid. Sen har vi möjligheter till 
arbetsprövning på den reguljära arbetsmarknaden ... och vi utnyttjar 
den reguljära arbetsmarknaden i den mån det finns... Sen är ju 
alternativet utbildning, då att v i kombinerar prövning med utbildning 
via GrundVux. Och vi har också haft tur att fa människor till arbete 
med lönebidrag. Vi har ju även Samhall. 

I: Vissa brukar hävda att det finns en inställning hos vissa 
myndigheter att man ska se till att människan far ett jobb, oavsett vad 
det är, så att de sedan blir berättigade till A-kassa och så blir man av 
med det problemet hos sig själv. Finns det nåt sånt problem här? 

IP: Ja, d et har v i känt av att kanske vissa myndigheter försöker fösa 
över olösta problem till arbetsförmedlingen, och tror att arbete ska 
lösa de här problemen. Men det har vi märkt att så är inte al ltid fallet. 
Man tar med sig problemen in i den nya verkligheten. Och då är det ju 
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ingen rehabilitering, utan man måste ta tag i det som är grundläggande 
orsaker till varför det inte har fungerat. 

I: Har ni lyckats med att fa stopp på rundgången? 

IP: Nej, rundgången den fortgår. Jag tror inte vi har lyckats. 

I: Vilka effekter tycker du är de viktigaste av det här projektet? 

IP: Vi har ju faktiskt lyckade exempel. Men sen är det fråga om på 
vilken nivå man skall lägga ribban. Men ett arbetsliv, från måndag till 
fredag, att de kan hantera fritiden på ett drägligt sätt. 

I: Kan man se stabilitet och kanske rutiner som ett mål i sig? 

IP: Ja, det anser jag vara ett viktigt mål, att man har det som stöd att 
sen gå vidare från. 

I: Kanske det är svårt att ha som målsättning att man verkligen ska fa 
ut dem ur systemet; att bli helt oberoende av myndigheterna? 

IP: Ja, det är väl ett önsketänkande. Men jag tror väl att det skulle vara 
svårt att., det finns ju lyckade exempel. Alltså, att man ska komma så 
långt bort från systemet som möjligt. Det far man väl ändå ha som en 
målsättning... (Remitterande handläggare, Arbetsförmedling, D) 

Utifrån detta exempel kan man se att arbetsrehabilitering inte i första hand 
handlar om att rehabilitera till arbete. Andra aspekter av projektdeltagarnas 
liv kan vara så problematiska att de först måste ges en lösning. Vanligast är 
att arbetslinjen praktiskt handlar om att ge människor möjlighet till arbete på 
lång sikt och då inom någon form av välfardsstatligt finansierat arbete, det 
jag tidigare i generell mening har kallat för 'skyddade arbeten5. Attityder där 
handläggare kortsiktigt strävar efter rehabilitering till s.k. fasta arbeten 
existerar inte när det handlar om rehabiliteringsverksamhet i samverkans
projekt. 

Det finns också en annan sida av detta resonemang. Arbetshandikapp måste 
alltid ställas i relation till arbetsmarknadens öppenhet inför att erbjuda 
sysselsättning och arbete. I ett tidigare kapitel resonerade jag kring frågor 
om olika logiker eller institutionella sammanhang som utgör de viktigaste 
påverkande krafterna för olika organisationer. Företagsekonomiska inno
vationer (outsourcing, lean-production, m.m.) har under 1990-talet utveck
lats dels som ett svar på tekniskt framdrivna krav på vinst- och effektivitet 
men också som ett led i en institutionell påverkan där organisationer imiterar 
varandra för att vinna legitimitet. I kombination med politiska krav på 
rehabilitering blir detta ett stort dilemma för arbetsgivarna. Redan när det 
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gäller anställda med ohälsoproblem kan rehabiliteringsprocessen bli svår, 
men den blir än svårare för dem som inte har ett anställningskontrakt. Även 
om en hög arbetslöshet visserligen gör det svårare att rehabilitera människor 
tillbaka till arbetslivet, är den process jag här talar om inte knuten till antalet 
arbetslösa i samhället. Den handlar i grunden om att medlemmar av en 
arbetsorganisation måste vara produktiva, vilket gör hänsynstaganden till 
människor som inte kan prestera fullt ut mindre också när de väl har ett 
arbete. 

Ser man till de policydokument som ligger till grund för rehabiliterings
reformen och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns det mycket skrivet 
om arbetsmiljö, men lite skrivet om denna aspekt av arbetsorganisationernas 
utformning. Arbetslinjen innebär att det viktigaste blir att få ut människor i 
arbete, och i reguljär verksamhet tillämpas arbetslinjen ofta med krav på 
snabba åtgärder med fa krav på arbetsplatsernas organisering. Detta 
kortsiktiga synsätt stöter dock på problem när det gäller utplacering av 
människor med arbetshinder. Ju svårare hinder desto svårare utplacering. 
Detta är villkor som i hög grad påverkar de projekt som skall arbeta med 
människor som har arbetshinder. I praktiken ställs två logiker mot varandra; 
arbetslinjens krav på snabb rehabilitering, ställs mot utvecklingen av 
slimmade och högeffektiva arbetsorganisationer. 

I ett av de mest intressanta projekten bedrivs rehabiliteringsverksamheten av 
en blandning av privata aktörer och offentliga myndigheter. Verksamheten 
bedrivs av en stiftelse som huvudman. Lönerna till projektgruppen har 
finansierats på många olika sätt, bl.a. med EU-medel, men främst med medel 
från Arbetsmarknadsverket. Projektverksamheten bedrivs dock fristående 
från de remitterande myndigheterna arbetsförmedling och försäkringskassa. 
En av de fristående nyckelaktörerna arbetar nu med arbetsrehabilitering för 
yrkesverksamma i byggbranschen men har lång erfarenhet av arbete inom 
Arbetsmarknadsverket. Hans uppfattning är att man helt måste släppa 
ambitionen att rehabilitera till 'fasta arbeten', dvs. arbetslinjen i dess 
snävaste bemärkelse. Istället skall man lägga energin på att skapa bryggor 
mellan olika tidsbegränsade arbeten så att människor kan få en kontinuitet i 
arbete trots att de går från ett tillfälligt arbete till ett annat: 

IP: Rehabiliteringen i S. är helt kopplad till yrkesinriktade processer. 
Mot ett arbete hela tiden. Eller.. .jaa, ett arbete vad är det för definition 
på det., men åter till en möjlighet att själv kunna försöija sig med att 
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producera nånting. Att man inte ska behöva ha en stämpel. Eller känna 
sig olustig; att det är s amhället som drar runt m ig. Det är så lätt att 
man känner sig överflödig. Självkänslan knäcks. Man ska känna att 
"jag bidrar med nånting", som ett värde, och för det far jag nånting. 
Det är det grundläggande. Humanitärt i allra högsta grad. Men också 
samhällsekonomiskt. Förr skulle beredskapsarbeten alltid resultera i 
ett fast arbete. Kravet från myndigheterna var att " det ska bli ett fast 
arbete av det här". Det tycker jag är en förlegad inställning. Man kan 
inte resonera i de termerna idag. För det fasta arbetet finns ju varken 
för sjuka eller friska snart. Man måste se till det som en serie av olika 
inhopp, och för vaije dag man utför nånting produktivt blir det ett 
plusvärde i det. En dag plus en dag blir två dagar osv. man kan inte se 
det statiskt, att "nu är kravet att efter sex månader ska du ha ett fast 
arbete" Det var mycket tillämpat tidigare. Samhället vill givetvis se att 
det man håller på med på nåt sätt ska kunna generera en 
försöijningsmöjlighet. Kanske inte ren terapi. Det ska inte vi syssla 
med, men sen är det svårt att dra de exakta gränserna. (Projektledare , 
Privat, A B) 

Konsekvenserna av en mer eller mindre 'stängd' arbetsmarknad blir att en 
stram arbetslinje fokuserad på återföring i arbete samtidigt kräver stora 
statliga satsningar för individer med svårare arbetshandikapp: olika former 
av det man i generell bemärkelse kan kalla för 'skyddade arbeten' - arbeten 
som med statlig eller kommunal finansiering står fria från den rena 
arbetsmarknadens allt hårdare arbetsvillkor. En handläggare på arbets
förmedlingen ingår i en projektgrupp av typ D och utrycker detta problem på 
följande sätt: 

IP: Det här har blivit så viktigt därför att arbetslivet inte räcker till. Vi 
måste hitta alternativ. Men vi vill ändå markera att det här är en 
verksamhet som är r ehabiliterande och de som jobbar här ska ta ett 
steg ut i arbetslivet, i alla fall. Där har vi lite svårt att se vilka jobb de 
kan ta sedan. Men det kan vara så att man bygger upp arbetslag och 
rutiner som gör att de kan jobba med andra saker än paketering och 
liknande. (Remitterande handläggare, Arbetsförmedling, D) 

Således fokuserar man här på att rusta deltagarna så att de skulle kunna klara 
av ett arbete om ett sådant eventuellt skulle finnas snarare än att man sn abbt 
skall fa ut klienterna i åtgärd på arbetsmarknaden: en stor skillnad mot hur 
arbetslinjen tillämpas i reguljär verksamhet. 

Diskrepansen mellan arbetslinjens ideal och de möjligheter som arbets
marknaden konkret erbjuder är ett centralt problem. I ett projekt inriktat mot 
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psykiskt handikappade har man tillgång till egna lokaler och verkstäder for 
arbete och arbetsträning. Här far projektdeltagarna bygga upp ett socialt 
nätverk samtidigt som de far arbetsträna inom projektramen. Men alla 
projekt tar förr eller senare slut och vad händer då med den kompetens som 
individen tränat upp i verkstäderna under projekttidens gång? 

IP: De har börjat se jobbet som en del av deras utveckling. Men hittar 
vi inte här ett provsteg. Då drar det iväg, till ingenting i stort sett. Man 
böljar bli sjuk, man börjar bli hemma. För man vet inte vad som 
kommer att hända sen, efter den sista delen. Och den biten måste vi bli 
bättre på. Vi måste hitta en framtidsvision. Har vi ingenting där då har 
vi svårt att hjälpa de här människorna efter i stort sett 2/3 delar av 
tiden. Då börjar det. Framtidsmålet, det kan vara ett bättre boende 
eller en meningsfull fritid. Naturligtvis ett jobb eller studier i första 
hand. Därför blir målet individuellt for vaije person. (Projektledare, 
D) 

Sällan eller i förbigående, nämner någon handläggare överhuvudtaget 
lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden som realistiskt mål - oavsett 
målgrupp. Arbete ses i huvudsak synonymt med någon form av skyddat 
arbete. Men framför allt betonar man vikten av stödjande åtgärder, de som 
på sikt skall bygga upp klienternas resurser så att de potentiellt kan klara av 
ett arbete någon gång i framtiden; när villkoren på arbetsmarknaden 
förhoppningsvis blivit så goda att det ges möjlighet även för dem som inte 
kan prestera fullt ut. I följande citat berättar en projektledare i ett CD projekt 
som arbetar med psykiskt svårt funktionshindrade om sina mål. De kan ses 
som ett led i en återföring men också som att det i vissa fall kan vara viktigt 
att skapa förutsättningar som på sikt kan stärka klienternas livskvalitet. 

IP: Ribban på Samhall låg for högt. Utgångspunkten var att det saknas 
många steg mellan sjukvård, psykiatri och arbete. Det var väl bristen 
på meningsfull sysselsättning och rehabilitering som fungerade 

I: Syftet med det här projektet har alltså varit att vara ett steg i den här 
trappan... 

IP: Jaa, det är dubbelt. Dels är det att skapa ge meningsfull 
sysselsättning och en höjd livskvalitet. Och det andra syftet är att 
skapa möjlighet för rehabilitering i det. (Projektledare, C D) 

För alla de projekt som arbetar med deltagare med omfattande psykiatriska 
problem är detta en central aspekt av deras verksamhet: man skall med 
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verksamheten ligga mellan Samhall som har för höga krav på arbetsinsats 
och ren terapi som sjukvården kan ge. Indirekt betonas vikten av anpassade 
arbetsuppgifter som i första hand skall träna upp deltagarnas förmågor på 
olika områden så att de sedan kan gå in i mer prestationsinriktad verksamhet, 
t.ex. sådan som Samhall erbjuder. 

Följande remitterande socialsekreterare i ett typ A projekt arbetar till 
skillnad från ovanstående projektledare med en avgränsad målgrupp, 
ungdomar 'på glid': den målgrupp som av alla projekt kanske har de största 
chanserna att fa ett reguljärt lönearbete. Projektet är enkelt till sin design. En 
erfaren socialsekreterare är kontaktperson för socialsekreterare som arbetar 
med ungdomar. Denne har i sin tur kontaktpersoner på arbetsförmedlingen. 
Genom ett nära samarbete byggs ett nätverk upp som ger möjlighet till 
lämpliga arbetsuppgifter där ungdomar kan arbetsträna. Socialsekreteraren 
ser så här på återföringsaspekten: 

IP: Man tar fasta på vad som kan vara vändpunkten i en människas liv, 
för att ändra riktning .. Framfor allt att få erbjudanden [arbete] när 
ingen tror på deras resurser. Det här projektet har verkligen höjt deras 
självförtroende på arbetsmarknaden. De har fatt hopp. Det här med 
realismen. Man har i alla fall fatt prova. Över tid ser det väldigt olika 
ut för var och en, när det är realistiskt att pröva. Vi har haft kontakter 
med AF tidigare. Det har upplevts så väldigt tungrott tidigare, som ett 
stort maskineri man ska igenom. Här har det gått gnisselfritt, en enorm 
förmån. (Remitterande handläggare, Socialtjänsten, A) 

I detta fall verkar till skillnad från andra projekttyper arbete vara en mycket 
viktig del av rehabiliteringsprocessen. Ändå ger också här arbetets 
'bieffekter' de största vinsterna enligt socialsekreteraren: att fa ett 'erbjud
ande om arbete' eller att fa 'pröva' ett arbete höjer självförtroendet och ger 
förutsättningar för ett eventuellt ' fast arbete'. Arbete är tillsammans med ett 
ordnat boende enligt henne viktiga betingelser för en människas livskvalitet. 

Om det nu inte är realistiskt att tänka på återföring till arbete i första hand 
brukar man inom ramen för arbetslinjens tillämpning ofta förhålla sig positiv 
till långsiktiga alternativ. Ett legitimt alternativ är studier. Att studera inne
bär att människor kan höja sin kompetens och genom det bli mer attraktiva 
på arbetsmarknaden. Emellertid verkar detta vara ett svåruppnåeligt ideal. 
Projektledaren i följande citat arbetar med målgrupper som tidigare varit 
inom psykiatrin och där upplevs sällan studier som ett realistiskt alternativ: 
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IP: [studier?] Men det är jättesvårt. För många av dom som är hos oss 
tycker inte om att studera. De har aldrig lyckats där. Så kanske boende 
eller meningsfull fritid är viktigare. (Projektledare, D) 

Återföring till arbetsmarknaden är en del av den socialpolitiska arbetslinjen 
som idealt sett skall ske genom att människor kan återgå i arbete och egen 
försöijning så snart de är medicinskt fardigrehabiliterade. Detta är en 
komplicerad uppgift redan när det gäller personer med anställning och än 
svårare för människor som inte har förutsättningar att klara av de krav som 
idag ställs i arbetslivet. Även om de flesta projektaktörer ser detta som 
oroande ser en av informanterna detta snarare som en utmaning när han 
säger att man inte längre kan se ett reguljärt 'fast' arbete som ett realistiskt 
mål. Istället handlar det om att få människor att känna ett egenvärde i att 
göra olika inhopp, och att på det sättet bygga upp en självkänsla genom att 
individen kan bidra med ett 'mervärde'. 

Reguljärt lönearbete anses sällan vara ett realistiskt mål för människor som 
saknar fysiska eller psykiska förutsättningar, saknar anställningskontrakt och 
förutsättningar för att klara av de höga krav som dagens arbetsliv ställer. Hur 
arbetar man istället? Rehabilitering till arbete blir ofta synonymt med 
tidsbegränsat (oftast sex månader) skyddat arbete. Alternativet är utslussning 
till studier men för de flesta av dem som har en omfattande problematik är 
studier inget realistiskt alternativ. 

Det innebär å sin sida att man i alla projekt lägger ned mycket kraft på att 
bygga upp individernas psykiska, fysiska och sociala färdigheter. Det är trots 
allt dessa basfardigheter som på lång sikt kan leda till någon form av arbete 
eller studier. De flesta verkar också vara överens om att formen för 
arbetsträning är en mycket viktig komponent för att uppnå detta. Samtidigt 
är det här som den svenska biståndsprincipen kanske är mest synlig. Få 
länder har byggt upp så pass utvecklade system av det som här kallas för 
'skyddade arbeten'; Arbeten som antingen finansieras och organiseras helt 
inom ramen för välfärdsstatens verksamhet eller som delvis finansieras och 
organiseras inom ramen för den reguljära verksamhet som arbetsgivare 
bedriver. Arbete och boende är som en socialsekreterare säger, viktiga 
grundbultar som måste finnas med i en människas liv. Innehållsmässigt 
verkar arbetsträning som sådan inte vara huvudmålet. Det är med andra ord 
inte så viktigt vad man gör utan att arbetslinjen fokuseras på att ge 
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möjligheter till träning av olika färdigheter som på sikt kan öka de 
deltagandes livskvalitet och prestationspotential. 

'Individen ' 

Individen i centrum är ingen egentlig arbetsuppgift utan mer ett 
förhållningssätt som på ett eller annat sätt genomsyrar verksamheten i alla 
samverkansprojekt. Därför ska vi studera detta närmare. I projekt för arbets-
rehabilitering arbetar man mer individstödjande än i reguljär verksamhet och 
så långt torde alla vara överens. Hur går man tillväga för att åstadkomma 
detta stödjande arbete? De flesta informanter menar att det är viktigt att den 
enskilde förmås att vara en del av processen, dvs. att individen är motiverad 
och frivilligt vill engagera sig i alla de åtgärder som man försöker 
åstadkomma. Man kan förstå att en sådan utgångspunkt är aktuell när det 
handlar om individer med avgränsade problem och för den skull också i 
reguljär verksamhet, men gäller detta även för deltagare som är svårt funk-
tionshindrade? En projektledare i ett typ C D projekt arbetar ensam med 
svårt psykiskt funktionshindrade och tar emot klienter på remiss från andra 
myndigheter. Hon uttrycker sin syn på frivillighet på följande sätt: 

IP: Jag tänker mig att den här personen söker sig till projektet för att 
berika sitt liv. Det är en frivillig insats. Vilket gör att jag tillvaratar 
personernas alla friska resurser även sjuka också. Och bygger på det 
som en växt: en utveckling. Det är en förutsättning. För jag har fått 
folk remitterade till mig som inte varit motiverade. Och där har det 
varit ganska tufft med att säga att "det här är frivilligt". Att personen 
ändå måste ta ett visst ansvar för att vilja delta i detta. I: Har du känt 
att du fått personer som blivit mer eller mindre tvingade hit? IP: Ja. 
där det oftast har hänt är från Ami... men det finns nånstans motstånd 
hos Ami att jobba med människor med den här problematiken. Man 
måste vara väldigt "frisk" hos dem. (Projektledare, C D) 

Motivation och frivillighet verkar alltså vara viktiga nyckelord i detta 
sammanhang oavsett hur svåra problem som hanteras i projektet. Här kan 
man fråga sig vad man egentligen menar när man talar om motivation. Utan 
att bli alltför detaljerad kan man se att 'motivation' är ett ord som på något 
sätt syftar på en drivkraft som gör att en individ anstränger sig för att utföra 
en viss handling, en motor om man så vill. Vill man föra ett mer 
övergripande resonemang om motivation i en lärandesituation kan man som 
t.ex. Ellström (1996) se att en individ kan vara motiverad av externa eller 
interna skäl. En kraftfull extem drivkraft som starkt påverkar den enskildes 
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motivation i ett rehabiliteringssammanhang är pengar. Utifrån den enskildes 
synvinkel kan detta vara positivt eller negativt. Ett erbjudande om mer 
pengar kan vara en drivkraft som ligger i linje med biståndsprincipens 
grundidé: far individen mer pengar genom att arbeta far han eller hon också 
bättre möjlighet att bygga upp ett självständigt liv. 

En av de handläggare som jag tidigare citerat funderar så här kring att ge 
projektdeltagare mer i ersättning under projekttidens gång för att fa dem mer 
motiverade: 

IP: Det inte är säkert att man når ökad belöning [med högre 
ersättning], så länge vi inte kan betala en hyfsad ersättning när de 
kommer över [i arbetsträning]... det blir så när man försämrat det 
sämsta utbildningsbidraget med en hundralapp. Om de här skulle fa 
beredskapsarbete sedan när de är färdiga med V. (förkortning av 
projektets namn) Då går det ner. Då är de t motivationsknäckande i 
sig. Att man minskar ersättningen. Då kanske man inte heller ska 
experimentera med det utan låta det vara som det är. Sjä lv tycker jag 
det är en stor risk med att man har så här låga ersättningar. N är man 
kräver aktivitet. Är det KAS är det en sak när de inte gör något. Men 
när de kommer igång med aktivitet i utbildning och andra sake r, då 
tycker jag att 230 kronor är lite skamligt. Att man måste komplettera 
med socialbidrag. Men ändå. Vi sitter i det systemet. (Remitterande 
handläggare, Arbetsförmedling, D) 

En rejäl ersättning under projekttidens gång torde alltså underlätta insatserna 
då projektdeltagarna blir mer motiverade. Å andra sidan kan pengar också 
användas som hot, och i den meningen ligga mer i l inje med disciplinerings-
principens innebörd. Om klienten inte går med på att delta, dvs. inte väljer 
att själv 'motivera sig' tillräckligt kan man från myndighetens sida dra in 
den ersättning som individen uppbär. Här finns det uppenbarligen ekono
miska vinster att hämta för de olika myndigheterna vilket ibland gör att 
remitterande handläggare som inte är så väl införstådda med idéerna bakom 
samverkansprojekt kan försöka tvinga klienter at t delta i olika projekt. Det 
kan som i nedanstående fall falla sig naturligt när den remitterande 
myndighetshandläggaren bedömer att det handlar om klienter som skulle 
kunna arbeta: 
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I: Har man konkret fatt stopp på rundgången? 

IP: Det har vi väl inte sett ännu, men rent konkret har man ju försökt 
tvinga hit någon för att man misstänkt att de har jobbat svart. De 
personerna har då avböjt deltagande här och sagt nej till socialbidrag. 

I: Ja, då är det ju en ekonomiskt vinst i det hela.. 

IP: Ja , i det långa loppet. Att man far n er kostnader för socialför
valtningen. För här finns dom som fortsätter att uppbära socia lbidrag, 
och sen går över till utbildningsbidrag. När de väl har varit här 
tillräckligt länge med utbildningsbidrag och kanske kan fortsätta 
någon annanstans att arbetspröva, så har de sedan kvalificerat sig för 
A-kassa. Så ur socialförvaltningens sida var det ju den vinsten också. ( 
Remitterande handläggare, Försäkringskassan, B) 

Även om både tvång och frivillighet kan vara mycket starka dr ivkrafter för 
individen, är det sällan för att inte säga aldrig som tvång används av 
projekthandläggare. Detta verkar också hänga ihop med hur svåra och om
fattande problem målgruppen har: ju mer omfattande problem desto mindre 
fungerar tvång. Från samverkansprojektens sida blir det då viktigt att 
stimulera klienternas önskemål om att själva vilja vara med; att väcka den 
enskildes inre motivation blir centralt. 

Frågan som då måste ställas är hur man hanterar frågor om tvång och 
fri villighet. Är det möjligt att balansera insatserna så att de inte kränker den 
privata sfärens helgd och samtidigt inte betraktas som osolidariska? Denna 
utgångspunkt handlar om en av välfärdspolitikens grundläggande solidari
tetsdimensioner. I generell mening resonerar de flesta handläggare som 
denne projekthandläggare från Ami framställer saken: 

IP: Vill man ha människor aktiva, och vara med och dela på de 
arbetsuppgifter som finns. Då krävs det på nåt sätt att det finns en 
social lön för en stor kategori. De har ju också rätt till ett livsutrymme. 
(Projekthandläggare, Ami, C) 

En av cheferna i ett projekt för manliga alkoholmissbrukare framställer 
solidaritetsaspekten så här och gör därmed också en koppling mellan statens 
institutioner och den individinriktade verksamhet som bedrivs inom ramen 
för projektet: 

IP: Av historiska skäl har myndigheterna institutionaliserats och 
därmed har in dividerna blivit objekt för ett maskinellt tänkande Och 
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det är det synsättet vi nu långsamt håller på att vända på. Att vi är till 
för människorna och inte tvärtom. (Chef, Landstinget, B) 

Det är slående när man går igenom de olika informanternas utsagor hur de 
nästan allihop ger mycket konkreta uttryck för det jag här kallar för en 
solidaritetsdimension som ligger i linje med biståndsprincipiella utgångs
punkter. Detta gäller både i de resonemang man för, och hur man försvarar 
den verksamhet som bedrivs. När man får kritik för att inte rehabilitera 
tillbaka till arbetsmarknaden, dvs. skapa 'riktiga jobb' försvarar man sin 
verksamhet nästan helt utifrån humanistiska perspektiv. Man strävar efter att 
öka individernas livschanser på lång sikt, man vill minska deras 'lidande' 
och skapa möjligheter för bättre livskvalitet. Detta är gemensamt för alla 
handläggare oavsett vilken myndighet man kommer från och från vilken del 
av Sverige man kommer ifrån. Bäst syns detta kanske i deras intensiva och 
empatiska berättelser om lyckade fall; det en informant kallar för 
solskensexempel. Jag ska visa på några sådana exempel. 

Solskensexempel: IP: Vi har ju en del lysande exempel. Det är också 
en kille som kommer från psykiatrin. Från böljan var allt fel, men så 
fick han en uppgift. Att göra en kaninbur. Han gick och funderade på 
det där. Sen gjorde han det där, och det var ett slott! Det var en väldigt 
fin bur! Och på en gång ändrade killen helt attityd. Han började jobba 
4 timmar, 6 timmar, och nu 8 timmar! Han är våran finsnickare idag. 
På nåt sätt fick han en bekräftelse på att han var duktig. Och det beror 
på arbetsuppgiften inte på projektet. Han berättade att när han började 
på B. körde han bil hit och sa att vägen var så smal, att han var 
tvungen att stanna varje gång han fick möte. Han sa: "jag var inte 
berättigad att köra då jag fick möte" Nu kör han utan vidare "Nu är 
vägen lika bred för mig som för nån annan!". Kanske bara på grund av 
en kaninbur! Ganska fascinerande! Han har varit 12 år i psykiatrin, 
och vi är på väg att hitta ett jobb åt honom nu. Det har tagit oss 4 år, 
och tar oss kanske ett par år till innan han är riktigt klar. Då ska han ut 
vanligt jobb... om det finns något. (Projektledare, D) 

Denna berättelse engagerade projektledaren som arbetar med psykiska 
funktionshindrade mycket starkt under vår långa intervju. Ett annat exempel 
ges av en remitterande handläggare för ett projekt inriktat på rehabilitering 
av manliga utslagna alkoholmissbrukare, s.k. A-lagare. Det var också han 
som myntade uttrycket solskensexempel: 
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IP: Hårddata? Nej. Det har vi inte. Det finns såna här solskensexempel 
på framgång för tidigare A- lagare som nu lever ett förhållandevis 
välordnat liv och som med stolthet i blicken också kan besöka sina 
gamla polare, och väcker beundran hos dom. Det är såna här saker 
som då väcker hopp hos en missbruksgrupp som samhället under en 
lång tid har misslyckats med ... Det är klart att det b lir en värdighet i 
människans liv om., jag hade besök av en kille som ..jag menar, en 
sån människa? Ska man se det krasst i kronor och ören, då har han ju 
ensam försvarat det här projektet och tagit hem vinsten åt oss. (chef, 
landstinget, Mellansverige, B) 

I ovanstående citat ser vi att man kanske inte alltid har några hårddata att 
tillgå, dvs. en statistik som i siffror kan visa på goda kvantitativa resultat 
avseende antalet projektdeltagare som gått ut i arbete. Enstaka solskens
exempel räcker heller inte till som resultatredovisning men ett lyckat fall är 
trots allt ett lyckat fall. En Ami anställd projekthandläggare berättar så här 
om diskrepansen mellan hårddata som tar fasta på hur många som kommit ut 
arbetslivet och de resultat man själv vill framhålla som viktiga i projektet: 

IP: Det är ju klart där jag kommer från (arbetsmarknadsmyndig
heterna) där är man ju väldigt resultatinriktad. Det är ju klart att det 
för vaije person man lyckas med det känns ju väldigt roligt. Det är ju 
det man kan berätta om. Det är det man drar fram " Vi fick ut si och 
så många" 

I: Ibland far man ändå en känsla av att det är lite tunt att räkna på det 
sättet? 

IP: Ja, oerhört. Så mycket annat värdefullt stödjande arbete som har 
getts i det här projektet. Så många människor som har fått 
självförtroende, nåt att sträva efter, eller mål, eller., som har kunnat ta 
itu med saker som de bara har tänkt på tidigare. (Projekthandläggare, 
Ami, C) 

Som ideal skall arbetslinjen vara individfokuserad och utgå från dennes 
behov och förutsättningar. Även om tvångsaspekten har blivit allt mer 
markerad i reguljär verksamhet finns det en viktig biståndstanke som 
genomsyrar all välfärdspolitik: alla insatser skall ge den enskilde medborg
aren bättre förutsättningar än om inga insatser skulle ha gjorts. I den 
meningen kan man också se att den tillämpning som sker i olika samverk
ansprojekt ofta genomsyras av en idealistisk biståndsprincip, i detta fall 
kallar jag detta för solidaritetsdimensionen i klientnära re lationer. Solidari
tetsdimensionen innebär här att enskilda aktörer har ett inre engagemang 
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som drivs framåt av en tro på alla medborgares lika värde och att alla har rätt 
till stöd som kan innebära att de kan leva ett värdigt liv. Utifrån dessa 
grundvärderingar arbetar man konkret med att höja den inre motivationen 
hos klienter som saknar inre styrka eller vilja att ta itu med sin livssituation. 
Då kan individuella motiv för att delta vara pliktkänsla, att det är ens 
rättighet att delta, att projektet ger en chans att bölja om på ny kula med sitt 
liv, eller att projektet ses som en brygga till bättre livsvillkor m.m. Detta är i 
högsta grad en uppgift som måste vara individuellt anpassad. 

Alla människor motiveras och drivs av olika saker och motivationsprocessen 
blir då fråga om ett psykologiskt hantverk som måste hanteras med 
fingertoppskänsla från alla medverkande aktörer oavsett organisatorisk 
hemvist. Ofta utrycker man det retoriskt som att, man vill fa människor att 
'ta tag i sina egna liv', att 'bli mer ansvarsfulla', m.m. Snarare än att 
begränsa människors liv, förmedlas man därmed en bild av hur handläggare 
arbetar mycket målmedvetet för att utöka människors livsutrymme och 
livskvalitet, att ge dem en utökad tillgång till sina inneboende resurser, dvs. 
möjlighet till att leva ett mer autonomt liv. Detta trots att man oftast inte fatt 
ett arbete att gå till i slutänden av projektet. 

Tvång verkar då inte fungera rent praktiskt eftersom klienter då hellre 
avviker från projektet istället för att vara med. Utifrån detta måste 
verksamheten balansera på en tunn lina mellan insatser som stödjer och 
ingripanden som ibland hårdhänt motiverar individen trots att denne kanske 
bär på ett stort motstånd mot förändring av sin livssituation. Det är också i 
olika 'solskensexempel' som de flesta informanter får tillfälle att berätta om 
det man anser vara viktiga resultat. Sådana som sällan syns i den offentliga 
statistiken men som kan ge mycket belöning och feed-back till de enskilda 
projekthandläggarna och inte minst till enskilda klienter. 

Samverkansprojekt och reguljär verksamhet: skillnader och 
likheter. 

Samverkansprojekt är till hela sin karaktär problemlösande: de förväntas 
vara mer effektiva jämfört med vad den reguljära verksamheten lyckas 
åstadkomma med individer som blivit långvarigt beroende av försäkrings
systemen. Man kan också se det som att den reguljära verksamheten i 
praktiken har 'frikopplat' resurser till olika samverkansprojekt som kan 
arbeta mer intensivt med klienter som är mer resurskrävande än de klienter 
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som oftast besöker t.ex. arbetsförmedling, försäkringskassa eller socialtjänst. 
Jag skall föra en diskussion om likheter och skillnader mellan reguljär 
verksamhet och samverkansprojekt innan jag rundar av denna delstudie. 

Kartläggningsfasen 

Kartläggningsfasen är kanske den verksamhetsdomän som är minst 
problematisk men mest strategisk till sin karaktär. Det är också här som 
betydelsen av reell samverkan tveklöst är störst jämfört med reguljär 
verksamhet. Ett av de största problemen i reguljär verksamhet är att den ena 
myndigheten på grund av den sekventiella arbetsordningen inte vet vad den 
andra vet och att de därför inte kan koordinera insatser som skulle vara 
nödvändiga för att lösa problem på lång sikt. En individ som varit på 
rundgång i olika försäkringssystem på grund av multipla problem omstöps i 
vaije ny myndighetskontakt i en klientform som samtidigt fungerar 
exkluderande gentemot andra former av klientskap. När det handlar om 
arbetsuppgifter som överlappar varandra (t.ex. bedömning av arbetsförmåga) 
ställer olika domänanspråk förvisso till problem, men olika domänanspråk 
orsakar också avbrott i enskilda rehabiliteringsprocesser. För vaije gång 
klienten remitteras eller skiftar till en ny myndighet böljar processen om helt 
eller delvis: man måste ta några steg tillbaka för att gå några steg framåt. 
Individen skrivs in, bedöms och kartläggs på nytt, i värsta fall endast utifrån 
det problem som är mest aktuellt i tid. Här finns ingen informa
tionsöverföring mellan de olika myndigheterna. 

Det sekventiella remissförfarandet skapar därmed sy stematiskt en rundgång 
av klienter som ständigt återkommer eller i många fall aldrig befinner sig 
utanför bidragssystemet. I många fall kan klienten spela ut de olika myndig
heterna mot varandra eller hamna i ett gråzonsläge där myndigheterna inte 
kan komma överens om vilken myndighet som sist och slutligen skall 
ansvara för klienten. Detta innebär i sin tur att ingen aktör eller organisation 
tar ett totalt ansvar för rehabiliteringsprocessen. 

Samverkan löser detta på ett mycket enkelt sätt: genom ett samlat 
informationsutbyte. En skriftlig överenskommelse med klienten är en central 
faktor i detta sammanhang. Den verkar legitimitetsskapande i förhållande till 
de olika myndigheternas mer eller mindre långtgående sekretessregler. 
Överenskommelsen innebär att individen skriver på ett dokument som ger 
myndigheterna tillstånd att fritt utbyta och ta del av varandras information 
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om klienten. Genom att göra detta sker två saker. För det första visar 
individen projekthandläggarna symboliskt genom denna handling att denne 
är motiverad och självständigt har tagit beslut om att 'vara med om tagen'. 
Här kan det naturligtvis vara så att individer i vissa fall känner sig tvingade 
att skriva på. För det andra innebär undertecknandet att myndigheterna fritt 
får förfoga över varandras information rörande den aktuella individen. 
Genom att lägga 'pappren på bordet' kan man i grupp samtala och diskutera 
sig fram till en totalbild av klientens problematik och också bestämma vilken 
organisation eller individ som i projektgruppen har den största kompetensen 
på att hantera individer med just sådana problem. Rent försöijningsmässigt 
brukar det initiait inte vara några problem här eftersom individen tar med sig 
den typ av försöijning man hade tidigare. Dock brukar arbetsförmedlingens 
åtgärdsmedel bara räcka sex månader och Försäkringskassans rehabiliter
ingspenning ett år så när individen redan har förbrukat många av dessa 
åtgärdsformer kan det uppstå problem med försöijning. Sammantaget är det 
dock informationsmässigt och symboliskt viktigast att ha en gemensam 
överenskommelse mellan myndigheterna och individen. Jag kommer tillbaka 
till detta tema eftersom det har vissa konsekvenser för myndigheternas sätt 
att se på individen. 

Aktiva åtgärder 

Aktiva åtgärder är en del av arbetslinjen där företrädare för reguljär verk
samhet och projektverksamhet arbetar på olika sätt, men skillnaderna kan 
bara delvis hänföras till samverkan som arbetsform. Generellt kan man 
uttrycka det som att reguljär verksamhet ofta har problem när det gäller att 
tillämpa regler och lagar på ett sätt som är anpassat till klientens individuella 
förutsättningar. Vid alla bedömningsmoment som arbetsförmågebedömning, 
funktionsbedömningar, utfärdande av sjukintyg osv. finns det inbyggt olika 
standardiseringsförfaranden som gör att klienter helst inte skall ha alltför 
svåra eller omfattande problem som på något sätt avviker från 'standard
klientens' problem. Ju mer komplex, långvarig och omfattande problematik 
desto svårare är det att matcha individens förutsättningar mot det utbud av 
åtgärder som står till myndigheternas förfogande. Det reguljära utbudet av 
åtgärder är också begränsat till enklare former av arbetsträning. Dessa är 
huvudsakligen anpassade till individer med en yrkesbakgrund från manuellt 
arbete, med en relativt god psykisk kondition och utan socialmedicinska 
handikapp. Det innebär att de klienter som remitteras vidare till sam
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verkansprojekt inte faller inom ramen för dessa kriterier. Vad består då 
skillnaderna i? 

Individuell anpassning av åtgärder: Ett fokus på 'aktiva åtgärder' innebär i 
samverkansprojekt att man 'aktivt' måste arbeta med att bygga upp en 
mängd olika psykiska, funktionella och socialmedicinska basförutsättningar 
som måste finnas för att individen överhuvudtaget skall kunna tillgodogöra 
sig en traditionell arbetsträning. Det är samverkansprojektens hänsyns
taganden till dessa individuellt olika fardighetsgrader som skiljer denna 
verksamhet från reguljär verksamhet. Hur kommer det då sig att man kan 
arbeta med detta försteg till arbetsträning i samverkansprojekt och inte i 
reguljär verksamhet? Rent organisatoriskt verkar dessa skillnader kunna 
härledas till faktorer som har med själva samverkansprocessen att göra. 

Information: En andra faktor har också med samverkan att göra såtillvida att 
man genom den ovan nämnda individuella överenskommelsen i projekt 
förfogar över mer information över individen än vad enskilda myndigheter 
gör. Även detta inverkar på möjligheten att skräddarsy enskilda program för 
aktivitet som tar hänsyn till individens hela livssituation på ett mer 
genomgripande sätt än vad som är fallet i reguljär verksamhet. I en mening 
är detta inte alltid en oproblematisk utformning av myndighetsutövande. 

Jag sade inledningsvis att samverkan som metod bara förklarar en del av 
skillnaderna mellan samverkansprojekt och reguljär verksamhet. I övrigt 
verkar det som om möjligheten till denna individanpassade för-rehabilitering 
kan hänföras till två faktorer som är oberoende av samverkan som metod: tid 
och legitimitet. 

Tid: Den första faktorn tid innebär att man i samverkansprojekt har 
möjlighet att arbeta med ett mindre antal klienter på ett mer intensivt sätt. 
Även om intensiteten i samverkansprojekt ofta beror på att man har ett 
sammansvetsat team av projektaktörer från olika myndigheter som arbetar 
frekvent med en liten grupp projektdeltagare skulle man organisatoriskt lika 
gärna kunna tänka sig att en mängd aktörer från en enda myndighet skulle 
kunna åstadkomma ett lika intensivt arbete. Problemet är att man inte har 
den tiden till sitt förfogande i reguljär verksamhet - men det har man i 
samverkansproj ekt. 
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Legitimitet: Den andra faktorn som möjliggör ett sådant intensivt arbete är 
att man i väl integrerade samverkansprojekt far legitimitet av chefer och 
remitterande kollegor på olika myndigheter. Här finns stora skillnader 
mellan projekt som inte är integrerade och de som är det. Projekt som är väl 
integrerade vertikalt har ett gott stöd från olika chefsnivåer eftersom de ofita 
ha varit med i planeringsprocessen och uppstarten av projektet. Det sker en 
regelbunden återrapportering till chefer som kanske också fungerar som s.k. 
bollplank gentemot den operativa projektpersonalen. Chefer, läkare och 
andra handläggare har en god inblick i verksamheten eftersom den är väl 
förankrad från första böljan. Projekt som i någon grad saknar denna 
förankring har också svårare att vinna legitimitet för sin sak på olika 
chefsnivåer, hos politiker och hos remitterande läkare och kollegor vilket 
innebär att man inte heller kan arbeta så fritt och flexibelt i relation till 
respektive myndigheters regelverk som man skulle vilja. Svagt integrerade 
projekt lever dessutom väldigt ofta på någon enskild 'eldsjäl' som genom 
sina goda kontakter kan legitimera verksamheten. Faller en sådan person 
bort riskerar också projektet att fall med honom eller henne. 

Återforing till försörjning genom eget arbete 

Samverkan i ovan diskuterade aktivitetsområden verkar i stora drag fungera 
som de problemlösande strategier de är tänkta att vara. Därmed är de också i 
någon mån mer effektiva än reguljär verksamhet. Dessa förutsättningar 
förändras dock när det gäller återföringsaspekten. Här ställs för första 
gången samverkansprojekt inför ett problem av stor dignitet, nämligen 
arbetsmarknadens oförmåga att ta emot människor med bristande 
arbetsförmåga. 

Detta är ett problem som oavsett samverkansprojektens tidigare förarbete 
inte kan lösas med andra medel än att arbetsmarknadens villkor förändras. 
Samverkansmässigt innebär en fokusering på återföringsaspekten ingen stor 
skillnad från reguljärt arbete. De stora samordningsvinsterna görs inom 
kartläggningsfasen och aktiva åtgärder, dvs. det som ofta praktiskt innebär 
någon form av för-rehabilitering. När individen väl genomgått aktiverings
processens mellansteg blir det oavsett projekttyp fråga om traditionell 
arbetsträning. 

För arbetsledarnas eller myndighetsaktörernas del handlar det här mest om 
att göra uppföljningar och se till att försörjningen är ordnad. Det finns vissa 
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skillnader mellan olika former av projekt. Ju mindre diskrepansen är mellan 
målgruppens problematik och arbetsmarknadens krav desto större är chansen 
att reguljärt arbete ses som en möjlighet. T.ex. kan ungdomar 'på glid' 
lättare slussas direkt i arbete eller studier medan projekt som arbetar med 
klienter som har en omfattande problematik, t.ex. psykiatriska problem, har 
behov av att ytterligare skapa ett mellansteg mellan arbete och ren terapi. En 
klar skillnad finns också mellan projekt som måste arbeta aktivt for att 
anskaffa arbetsträningsplatser ute på den öppna arbetsmarknaden och de 
projekt som förfogar över egna lokaler för detta. Även om vissa aktörer har 
goda kontakter med det lokala näringslivet och det förhållandevis lätt går att 
anskaffa dessa platser är det ändå resurskrävande. Därvidlag har projekt med 
egna lokaler ett lättare arbete. 

När det gäller möjligheterna att få tidigare projektdeltagare att få ett reguljär 
arbete efter projekttidens slut finns dock inga skillnader mellan olika 
projekttyper. Orsaken till detta är att återföringsaspekten handlar om det som 
händer efter den verksamhet som skett i en skyddad miljö, ibland i egna 
verkstäder och ibland ute på reguljära företag. Målsättningarna blir här direkt 
relaterade till de olika målgruppernas behov och förutsättningar att prestera 
på en öppen arbetsmarknad. 

Individen 

Vari består skillnaderna mellan samverkan och reguljär verksamhet när det 
gäller synen på individen?. Enligt arbetslinjen skall alla åtgärder utgå från 
individens önskemål och förutsättningar. Det är i spänningsfältet mellan en 
kollektivistiskt solidarisk politik och individens autonoma livsval som olika 
myndighetsingripanden ligger. Medborgarnära ingrepp som inte kan moti
veras utifrån ett humanistiskt (eller solidariskt) perspektiv kränker den 
privata sfärens helgd. Men frånvaron av en fungerande välfärdspolitik som 
inte 'bryr sig om' dem som i viss mån redan står utanför samhället kan också 
betraktas som osolidarisk och grym. Som policy betraktat är det uppenbart 
att arbetslinjen har fått en förskjutning i riktning mot mer medborgarnära 
ingrepp: arbetslinjen skall ovillkorligen gälla alla medborgare och enligt 
idealet tillämpas och anpassas till vaije individs förutsättningar och den 
syftar också ideologiskt till att minska ojämlikhet och klyftor mellan olika 
medborgargrupper genom att fokusera på arbete som en grund för 
individuell välfärd. Ser man till både reguljär verksamhet och samverk
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ansprojekt är det främst i samverkansprojekt som denna princip om indivi
duell anpassning förverkligas. 

När en individ kommer i kontakt med myndigheter som ägnar sig åt reguljär 
verksamhet transformeras han eller hon, som Johansson (1992) beskriver till 
klient och reduceras genom en standardiseringsprocess till ett antal 
lätthanterliga "variabler" som är relevanta för organisationens uppgifter och 
målsättningar. I denna process är principen om en solidarisk välfärdspolitik 
mycket ömtålig. Det är i reducerandet av individen till en standardiserad 
klient som risken för kränkningar av den personliga integriteten är som 
störst. Generellt kan man påstå att samverkansprojekt vänder standardi
seringsprocessen åt motsatt håll. Genom de skriftliga eller muntliga 
överenskommelserna skapas legitimitet för att myndigheter far utbyta 
information med varandra. Från de reguljära myndigheterna inhämtas 
begränsad information i en standardiserad form. Denna information 
integreras i projektgruppen och får därmed en mer 'holistisk' karaktär som 
på många sätt innebär en av-standardisering av klienten. Genom att processa 
denna information i projektgrupperna far alla myndighetsaktörer tillgång till 
samma information och kan då påböija arbetet genom att bestämma vilken 
aktör som är mest lämpad att hantera det aktuella ärendet: olika typer av 
kunskapsanspråk och synsätt kan här tillgodogöras omedelbart utan att ta 
steg tillbaka. Detta får också konsekvenser för aktiva åtgärder eftersom man 
här ges tid och resurser att arbeta med motivationsskapande för-rehabili-
tering på ett intensivt sätt. Genom att uppmuntra individer att bygga upp 
färdigheter och självförtroende kan projektdeltagarna komma i stånd av klara 
av en traditionell arbetsträning. 

Det här är ett omfattande arbete som skiljer sig från reguljär verksamhet och 
som ofta kräver ett stort personligt engagemang från de enskilda projekt
aktörerna. Det innebär inte att man skulle sakna ett personligt engagemang 
utan snarare att man i reguljär verksamhet inte har tidsmässiga eller 
ekonomiska resurser avsatta för de klienter som behöver denna typ av 
omfattande stöd. En homogen solidaritetsdimension omfattar också alla de 
informanter jag talat med vilket kan tyda på att det sker en selektion av 
'eldsjälar' till samverkansprojekt. Emellertid står och faller alla insatser med 
arbetsmarknadens förutsättningar att ta emot klienter. Det är i återför-
ingsfasen som man kan se de största likheterna med reguljär verksamhet och 
samverkansprojekt. Oavsett hur goda förutsättningar projektdeltagarna har 
efter projekttidens slut måste de konkurrera med medborgare som på många 
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områden har bättre kompetens och arbetsförmåga. Således är det i 
matchningen mellan individuella förutsättningar att få och vilja arbeta och 
arbetsmarknadens förmåga att svara upp mot dessa krav som den riktiga 
utmaningen ligger. 

Slutsatser 

Skall man jämföra den verksamhet som bedrivs i samverkansprojekt med 
reguljär verksamhet kan man se stora likheter. Både reguljär verksamhet och 
projektverksamhet måste försöka uppnå ett ideal som i stora drag anses som 
ouppnåeligt. Arbetslinjens ideal är formulerad utifrån de som redan har en 
anställning eller är 'anställningsbara', för att låna ett uttryck från en 
informant. I praktiken arbetar man både i samverkansprojekt och i reguljär 
verksamhet med klientgrupper som inte är 'direkt anställningsbara' och som 
dessutom saknar anställning. Följden blir att återföring sällan som i det 
ideala fallet handlar om att gå in direkt i ett lönearbete. Oftare handlar det 
om återföring till skyddad anställning under kortare tid eller som i reguljär 
verksamhet en kortare tids åtgärd med ersättning från arbetsförmedling eller 
försäkringskassa. Någon form av skyddat arbete har alltså en mycket viktig 
roll som buffert mot total utstötning från arbetsmarknaden. Arbete som är 
anpassat till den enskildes förutsättningar att prestera ger träning av olika 
färdigheter som i sig själva är viktiga för den enskilde individens möjligheter 
att bygga upp ett självständigt och värdigt liv. 

Frågan som delvis redan är besvarad, är då om de olika aktörerna i sina 
värderingar och beskrivningar av arbetsformer huvudsakligen ger uttryck för 
en arbetslinje som kan tolkas i enlighet med biståndsprincipen eller 
disciplineringsprincipen. Det verkar sammantaget som att biståndsprincipen 
utgör en dominerande drivkraft för de enskilda aktörer som arbetar i 
samverkansprojekt. Man kan till och med gå så långt som till att de enskilda 
aktörerna så gott det går, försöker operationalisera samhällsideala 
värderingar om "humanism' och 'solidaritet' även om regelverken och 
arbetsmarknaden inte är konstruerade med utgångspunkt i dessa begrepp. En 
orsak till att aktörerna har denna utgångspunkt kan vara mycket praktisk. Det 
är nämligen mycket svårt att basera en verksamhet fokuserad på 
klientgrupper med så omfattande problem på regulativa mekanismer. 
Klienterna skulle kort sagt hoppa av eller exkluderas på grund av för strikta 
krav i kvalifikationssystemet om de skulle utsättas för tvångsmedel. Mer 
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ligger verksamheten då i linje med de välfårdsideologiska biståndsprinciper 
som finns implicit i arbetslinjens policyformuleringar. 

Det finns dock ett disciplinerande inslag i samverkansprojekt. När projekt 
ges möjlighet att byta information med varandra och att smidigt och flexibelt 
överföra kunskap om individer mellan varandra finns det inga garantier för 
att det gagnar den enskilde medborgaren. Istället kan man i likhet med 
Foucalt (Foucault 1993:247) tolka detta som att moderna discipliner alltmer 
tenderar att tränga ut från sina tidigare slutna borgar för att där överföras, 
anpassas till smidiga och moderna kontrollförfaranden. Genom informa
tionsteknologiska och administrativa innovationer (som t.ex. skriftliga avtal 
mellan individ och projekt) kan myndighetsaktörer således få tillgång till 
mer kunskap och information om den enskilde än man tidigare haft 
möjlighet till, och kanske mer än man behöver, samtidigt som det blir allt 
svårare att kontrollera dessa myndighetsutövare. I den meningen riskerar 
individen att bli disciplinerad på ett mer genomgripande sätt än tidigare. Nu 
verkar ju detta i våra projekt vägas upp av två biståndsprincipiella faktorer. 
Först av allt kan man konstatera att individen till skillnad från klientskapet i 
den reguljära verksamheten förfogar över mer av episodisk makt. 
Projektklienten har rätt att påverka vilken inriktning verksamheten skall få, 
hur man skall gå tillväga för att det skall passa den enskildes förutsättningar 
och individen har ju också en laglig rätt till vissa bidrag. För det andra verkar 
de enskilda aktörernas humanistiska grundhållning i just dessa projekt också 
fungera som motvikt mot ett missbruk av dessa smidigare kontrollformer. 
Samtidigt finns det emellertid ingen garanti för att denna djupa inblick i den 
enskilde medborgarens liv inte kan missbrukas om dessa biståndsprincipiella 
element skulle komma att urholkas. 

Jag frågade mig också om det fanns några skillnader i synsätt mellan projekt 
som arbetar med olika målgrupper eller projekt som är organiserade på olika 
sätt. De projekt som är väl vertikalt integrerade har större legitimitet för sin 
verksamhet vilket gör att de kan få arbetsro och tid att flexibelt hantera den 
information man samlat på sig på ett 'holistiskt' sätt och därefter tillämpa en 
form av för-rehabilitering som i många fall är helt nödvändig för att 
projektdeltagarna i senare skeden skall kunna arbetsträna. Det stora pro
blemet är arbetsmarknaden som inte förmår ta emot projektdeltagarna när de 
väl är färdiga inom projektet. Projekt som arbetar mot målgrupper med 
mindre omfattande problem har här en lättare position, men det har mindre 
med själva projektet att göra och mer att göra med att arbetsmarknaden är 
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mer öppen för dem som har en arbetsförmåga samt sociala och psykiska 
förutsättningar att klara av detta. Såtillvida är det också problematiskt med 
en arbetslinje där verksamhetens villkor skiljer sig avsevärt från den 
politiska retoriken om 'arbete åt alla'. Kravet på arbetslinjens 
upprätthållande är idag odiskutabel som väl förankrad fixpunkt i svensk 
socialpolitik men ligger idealet allt för långt ifrån de mål som upplevs som 
realistiska att uppnå kan ett välmenande politiskt korrekt ideal snabbt 
omvandlas till en utopi som till slut saknar stöd hos de aktörer som har till 
uppgift att tillämpa policyn. Arbetslinjens målsättningar för vissa klient
grupper med multipla problem ligger långt ifrån de mål som kan vara 
realistiska att uppnå. Ibland så långt ifrån att de riskerar att bli utopiska. 
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8. Avslutning 

Min målsättning har varit att beskriva samspelet mellan socialpolitiken och 
dess tillämpningen. Socialpolitik är förvisso ett mycket brett och komplext 
verksamhetsområde vilket gör valet av analytiska perspektiv viktigt. Genom 
att avgränsa min studie till den rehabiliteringsreform som introducerades 
1992 har jag försökt göra målsättningen mer hanterlig såväl för läsare som 
för mig själv. Även med denna utgångspunkt har det varit svårt att fånga 
(och inte minst beskriva) den komplexitet som ryms mellan dessa två 
dimensioner. En viktig utgångspunkt var att avhandlingen skulle sträva efter 
ett icke-diskursivt förhållningssätt. Med detta menar jag att jag har försökt 
(även om jag kanske inte alltid har lyckats) undvika normativa 
ställningstaganden om en viss politiks innehåll och utförande och istället 
försöka lyfta analysen till att beskriva rehabilitering som ett tidsbundet 
fenomen där lagar, regelverk, normer, problem och lösningar har en 
tidsbunden giltighetstid och är beroende av sitt tidstypiska sammanhang. Här 
har det nyinstitutionella perspektivet varit till stor hjälp eftersom de 
teoretiska fundamenten i nyinstitutionalismen är icke-diskursiva: de syftar 
mer till att blottlägga kognitiva självklara strukturer än att ingå som delar av 
dessa. 

Mer detaljerat har det nyinstitutionella perspektivet med sitt fokus på 
meningsbärande kognitiva och regulativa element hjälpt mig att analysera 
bakomliggande och historiska motiv till den arbetslinje som under 1990-talet 
formellt utsträcktes till socialförsäkringsområdet. I den andra empiriska 
delen användes perspektivet för att skildra aktörernas handlingsutrymme 
inom ramen för ett organisatoriskt sammanhang och hur de påverkas av olika 
institutionella logiker. I den tredje empiriska delen användes perspektivet för 
att analysera domänkonflikter som uppstått i samspelet mellan olika 
organisationer och deras företrädare. 

Förhandlingsperspektivet har å sin sida i vid mening används som ett 
metodologiskt instrument för att dela in rehabiliteringsprocessen i olika faser 
med ett visst arbetsinnehåll men också för diskutera aktörernas strategier och 
maktutövande och har då vävts samman med ett maktperspektiv. Det 
maktperspektiv som har använts bygger på en distinktion mellan fixerad och 
episodisk makt. Dvs. makt kan göras mer oberoende av enskilda aktörer och 
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kan bedrivas mer 'kostnadseffektivt' genom att byggas in i regler, lagar och 
organisatoriska strukturer medan den episodiska makten bygger på att det är 
enskilda aktörer som representerar organisationer och därför kommer makt 
att tillämpas av dessa. Den episodiska makten är därmed flyktig, temporär 
och situationsberoende till sin karaktär. Här har samspelet mellan struktur 
och aktör betonats, dvs. att enskilda aktörer har ett handlingsutrymme som 
till stor del bestäms av de kognitiva och normativa ramar som tidigare 
beskrivits. Vissa aktörer har inom dessa ramar mer möjlighet att utöva makt 
än andra aktörer. 

För att ge samspelet mellan arbetsrehabiliteringens politik och dess tillämp
ning en någorlunda rättvis bild har jag försökt skildra verksamheten genom 
fyra olika delstudier. I den första delstudien behandlades policynivån och re
lationen mellan två socialpolitiskt viktiga principer: bistånd och 
disciplinering. Den andra delen behandlade utförligt tillämpningsledets 
regulativa kontrollmekanismer och institutionella logiker samt aktörernas 
handlingsutrymme inom dessa ramar. Den tredje delen fokuserade på 
domänkonflikter och strategier som använts lokalt för att mildra eller lösa 
dessa konflikter. Den sista studien har fokuserat på hur arbetslinjen har 
tillämpats i olika samverkansverksamheter inom rehabiliteringsområdet. Jag 
ska först summera de viktigaste resultaten från de olika delstudierna för att 
sedan genomföra en mer integrerad diskussion av de dimensioner som jag 
har funnit vara centrala. 

Avslutande summering 

Bistånd och disciplinering 

I den första empiriska delstudien utgjorde principer för bistånd och 
disciplinering den analytiska ramen. Dessa två begrepp finns sedan lång tid 
med som parallella meningsbärande referensramar i svensk socialpolitik. I 
ett teoretiskt sammanhang kan man uttrycka det som att det jag med en 
samlande beteckning kallar för biståndsprincipen utgör den kognitiva kärnan 
i svensk socialpolitik, dvs. den innehåller viktiga socialpolitiska fundament 
som ofta tas för självklara i den svenska socialpolitiska diskursen. Alla 
system måste försvaras mot missbruk och överanvändning så den 
disciplinära principen utgör socialpolitikens regulativa referensram. Under 
olika perioder i den svenska välfardstatens historia har välfärdspolitiken 
tenderat att betona endera av dessa principer. Exempelvis betonades under 
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1960-talet och fram till och med 1980-talet biståndsprincipen mer än 
disciplinära aspekter. Den svenska ekonomin var god, den låga arbets
lösheten och den goda ekonomiska tillväxten gjorde det möjligt att tillämpa 
en generös biståndsprincip som också kunde förverkligas i stor utsträckning 
genom kopplingen till den fulla sysselsättningens politik. Den generösa 
biståndspolitiken kom om inte alla, så en stor del av medborgargrupperna till 
del. Mot slutet av 1980-talet förändras denna bild. Av politiska, moraliska 
och ekonomiska skäl böljade den generösa välfärdspolitiken att ifrågasättas. 

Hoten mot socialförsäkringssystemets legitimitet kom från flera håll. Först 
av allt framhålls de ekonomiska motiven till reformen. Sjukförsäkring och 
förtidspension hade böljat kosta samhället allt för mycket samtidigt som 
statens ekonomiska möjligheter att söija för en ökande andel bidragstagare 
försvagades. Det ansågs viktigt att vända utvecklingen och arbetslinjen i 
socialpolitiken blev instrumentet som skulle lyckas med detta. Arbetets 
moraliska värde diskuterades också under denna period: ett alltför generöst 
bidragssystem antogs underminera systemets legitimitet genom att locka till 
sig många av dem som skulle ha kapacitet att arbeta om bara bidrags
systemet vore mindre generöst. Reformen byggde också på bedömningar av 
det då aktuella arbetsmarknadsläget. Vid 1980-talets slut var oron för 
arbetskraftsbrist en viktig påverkande faktor bakom en ny reform. 

Vid implementeringen av rehabiliteringsreformen 1992 fanns därmed behov 
av och motiv för ett förändrat normsystem gällande socialpolitiken: kontroll
systemet skulle stärkas för att skilja 'värdiga' bidragstagare, dvs. medicinskt 
sjuka från de som antogs ha en potentiell arbetsförmåga. Reformen skulle 
därmed komma att öka kraven på medborgarnas arbetsinsats. Arbetsgivarna 
kom genom reformens introduktion i fokus för utökade kontrollinsatser från 
statens sida genom en förstärkt arbetsmiljölag, sjuklönereform och regler om 
internkontroll. Arbetstagare som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund 
av sjukdom skulle bistås med ekonomiskt stöd men bara om man aktivt ville 
medverka till att komma tillbaka till arbetslivet. Arbetslösa som inte 
motsvarade kriterierna för sjukdom enligt socialförsäkringen skulle 
överföras till arbetsförmedlingarna. 

Under 1990-talet betonades också att fusk och missbruk av försäkringen 
skulle beivras genom utökade befogenheter att kontrollera de hjälpsökande. 
Mot mitten av 1990-talet undkom inte längre läkarkåren politikernas krav på 
ökad insyn och kontroll av sjukskrivningsförfarandet. Här gällde det att 

207 



stävja sjukskrivning på grund av sociala, arbetsmarknadsrelaterade och 
psykiska problem. Å ena sidan fick individ och läkarkår allt stramare tyglar i 
relation till socialförsäkringen genom t.ex. steg-för-steg-modellen. Som en 
andra sida av samma mynt blev det mer tillåtet med en mer fri och flexibel 
tillämpning i form av specialdesignade samverkansprojekt. Samverkans
projekt blev ett legitimt sätt att frikoppla resurser från den reguljära 
verksamhetens allt snävare organisatoriska utrymme. I samverkansprojekt 
fick myndigheter utrymme att arbeta mer klientorienterat, men ur individens 
synvinkel var det fortfarande en stram arbetslinje som gällde. 

Mot slutet av 1990-talet introduceras det jag försiktigtvis valt att kalla för ett 
trendbrott i svensk socialpolitik. I en utvärdering av 1992 års rehabiliter
ingsreform konstaterar man att rehabiliteringsreformen på avgörande punkter 
har misslyckats med sina intentioner att vända strömmen av bidragstagare 
tillbaka till arbetslivet. I det nya reformförslagets hörnstenar kommer inslag 
för en ny bistånds- och disciplineringspolicy till tydliga uttryck. Allt mer av 
insatserna fokuseras på Individen. Detta gäller såväl uttryck för bistånds
principen som för de disciplinerande inslagen i socialförsäkringen. Bistånds
principen formuleras så att den bygger på en utvidgad respekt för den 
enskilde individens autonomi. Individen ges utökade möjligheter och 
rättigheter i form av rätt till rehabiliteringsutredning och mentorskap. 
Parallellt utvidgas de disciplinerande inslagen både gentemot myndighets
utövare och individer. Myndighetsutövare skall förmås att tänka på ett 
uniformt sätt för att verksamheten skall bli likformigt tillämpad i hela landet. 
Individen skall ta ett större ansvar för arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, ett 
ansvar för upprätthållandet av sin egen kompetens under hela livet samt ett 
ansvar för sitt eget livsöde vilket här omfattar insatser för att förebygga 
ohälsa genom aktiva insatser och preventiva åtgärder. 

Arbetsrehabiliteringens regulativa system, institutionell logik och 
handlingsutrymme 

Den andra delstudien syftade till att studera det regulativa system och de 
institutionella logiker som genomsyrar aktörernas verksamhet inom olika 
organisationer. Jag har valt att fokusera på två aspekter av det regulativa 
systemet. För det första kan man se att systemet består av ett kontrollsystem 
som innehåller lagar och formella regler. Dessa ger klara och explicita 
signaler om vad aktörerna skall göra, vad de får göra och vad de inte far 
göra. För det andra består systemet av de formella arbetsformer som avgör 
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på vilket sätt aktörerna skall utföra sina arbetsuppgifter. Genom denna 
beskrivning ville jag också komma fram till vilka formella maktbefogenheter 
som det regulativa systemet ger utryck för när det gäller olika organisationer. 

Försäkringskassan har att följa ett mycket omfattande och komplext formellt 
regelverk som detaljerat beskriver aktörernas roller och befogenheter. Inom 
rehabiliteringsområdet har de en central roll om man skall se till vilka 
ansvarsområden och uppgifter de skall utföra. Å ena sidan ger regelverket 
handläggarna ett kraftfullt stöd i deras arbete eftersom det till sin 
konstruktion utgör en omfattande formell maktbas. Å andra sidan begränsar 
det handläggarnas potentiella handlingsutrymme då det mycket detaljerat 
reglerar arbetsuppgifternas utförande. Lagen om allmän försäkring är den 
mest centrala lagen i försäkringskassans arbete. Arbetsformerna för försäk
ringskassan bygger i mycket hög grad på de impulser som kommer från 
externa aktörer som arbetsgivare, klienter, försäkringsläkare, sjukskrivande 
läkare. Det skapar vissa problem eftersom försäkringskassan genom detta 
hamnar i en beroendeställning gentemot andra aktörer och framför allt 
läkarkåren. I de arbetslösa sjukskrivnas fall är problemet det omvända: det 
finns för fa externa aktörer att tillgå. I de anställdas fall utgör arbetsgivaren 
en viktig medaktör men i de arbetslösas fall har försäkringskassan ett ensamt 
ansvar tillsammans med Ami. 

I läkarnas fall finns det ett flertal olika lagar som kringgärdar deras arbete 
utan att inkräkta på deras handlingsfrihet. Så länge de inte gör sig skyldiga 
till felbehandling, misstag, oaktsamhet eller oskicklighet är det deras 
professionella bedömningar som är avgörande. Deras maktbas grundas på ett 
professionellt handlingsutrymme som är ogenomskinligt för utomstående. 
Den professionella självregleringens kontrollsystem innebär också att det 
endast är läkare som kan kontrollera andra läkares sjukskrivningsförfarande. 
Genom anvisningar från Socialstyrelsen och i socialförsäkringen har man 
försökt begränsa detta handlingsutrymme: läkare skall inte sjukskriva av 
orsaker än rent medicinska. 

Arbetsgivarnas formella regler är i huvudsak knutna till regleringar av 
arbetsmiljö och arbetsrättsliga lagverk. Arbetsgivarna har ett mycket 
vidsträckt ansvar för de anställdas hälsa inom ramen för deras anställning. 
Det primära målet är att förebygga ohälsa och det sekundära att rehabilitera 
tillbaka till arbetsplatsen. Reglerna är lika för alla arbetsgivare men i 
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praktiken finns stora skillnader i villkoren och möjligheterna att rehabilitera 
mellan större och mindre arbetsgivare. 

De arbetsmarknadsorganisationer som skall arbeta med rehabilitering är 
formellt underställda AMS. AMS har en delegationsordning som i kombi
nation med ett mycket begränsat formellt regelverk gör det svårt att bedöma 
de formella ramarna för verksamheten. Även om Ami och ALT har viktiga 
roller i rehabiliteringsprocessen har de formellt en mycket begränsad 
maktbas eftersom de genom statens arbetsfördelning inte har blivit tilldelade 
någon juridiskt viktig maktbas i rehabiliteringsarbetet. Därmed har de också 
har få formella regler att falla tillbaka på i det konkreta arbetet. Ami och 
ALT kan därmed närmast betraktas som konsulter till arbetsgivare och 
försäkringskassa. 

Institutionell logik och handlingsutrymme: När det gäller de olika institu
tionella logikerna så både avgränsar och stimulerar de aktörernas arbete i en 
viss riktning. Rehabiliteringshandläggare arbetar inom en institutionell miljö 
som till största delen präglas av försäkringskassans välfärdsbyråkratiska 
historik vad gäller att betala ut ersättning och bidrag som en del av 'statens 
förlängda arm'. Med det utökade samordningsansvaret för arbetsreha-
bilitering har försäkringskassan fått ett ökat ansvar för komplicerade 
bedömningar av enskilda ärenden. Steg-för-steg-modellen kan tolkas som ett 
sätt att skapa mer strikta procedurer för att hantera denna osäkerhet. Strikta 
procedurer stödjer och förenklar handläggarnas tillämpning och ger dem en 
formell maktbas att luta sig mot men begränsar samtidigt deras formella 
handlingsfrihet och autonomi. 

I motsats till rehabiliteringshandläggarnas begränsade handlingsfrihet står 
läkarkårens autonoma ställning. Den medicinska kunskapsutvecklingen har 
flera olika utvecklingstendenser men här kan man i stora drag skilja på den 
medicinskt subspecialiserade forskningen och den medicinska praktik som 
utövas av allmänläkare. Här måste läkare möta en klientproblematik som står 
mellan arbetslivets krav och andra myndigheters krav på arbetsförmåga. I ett 
rehabiliteringssammanhang har allmänläkare därmed en viktig praktisk 
funktion. I deras fall har den praktiska medicinska kunskapsutvecklingen allt 
mer utvecklats mot ett 'holistiskt' medicinskt perspektiv beroende på att 
människors ohälsoproblem har blivit allt mer komplexa och inflätade i 
allmänna livsbetingelser som har med livsstil och arbetsliv att göra. Genom 
att läkaren i praktiken tar hänsyn till sociala , arbetsmarknadsrelaterade och 
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psykiska faktorer underlättas relationerna mellan andra aktörer och klientens 
krav och önskemål. Specialisters och försäkringsläkares praktik omfattas 
dock inte av denna utveckling. Försäkringsläkare kan också i huvudsak ses 
som 'grindvakter' för socialförsäkringens strikta medicinska kunskaps
modell när det gäller kriterier för sjukskrivning. 

Arbetsgivarna har till skillnad från de andra aktörerna två olika 
institutionella logiker att ta hänsyn till. Den viktigaste logiken är den 
företagsekonomiskt rationella logiken. Den har en teknisk och en 
institutionell dimension. Som aktörer på en marknad handlar den tekniska 
dimensionen om att kunna överleva och helst producera vinst. Den 
institutionella dimensionen handlar om att nya managementstrategier ökat 
belastningen på anställda då de fått genomslag i såväl privata som offentliga 
organisationer. Dessa organisationsstrategier har resulterat i en ökad 
polarisering mellan arbetstagarna. Arbetsmiljön för de arbetstagare som är 
kvar i alltmer bantade organisationer har enligt många studier försämrats och 
därmed resulterat i ökade arbetsmiljöproblem samtidigt som det organi
satoriska utrymmet för individer med funktionshinder blivit mindre. Denna 
logik har en avgörande betydelse för vilka åtgärder som är möjliga att vidta i 
arbetsorganisationen. En andra logik har att göra med de statliga regleringar 
som under lång tid implementerats i lager-på-lager för att eliminera och 
mildra dysfunktioner i arbetsmiljö och arbetsliv skapade av en fri marknad. 
Dessa är konstruerade så att de gäller lika för alla arbetsgivare trots att 
villkoren och möjligheterna till rehabilitering ser olika ut för olika företag. 
Arbetsgivare har således två motstridiga institutionella målsättningar att 
arbeta mot: dels mot ekonomiska vinst eller effektivitetsintressen, dels i 
förhållande till statliga interventioner. Dessa två logiker slår olika mot olika 
arbetsgivare. De arbetsgivare som har goda ekonomiska villkor kan satsa 
mer på arbetsmiljöarbete medan mindre arbetsgivare har svårare att 
upprätthålla goda rutiner i detta arbete. 

Ami (och till viss del ALT som dock är en mer marknadsbaserad 
organisation) är uttryck för en statlig interventionspolitik som mest påminner 
om samhällsservice och mindre om myndighetsutövande som i försäk
ringskassans fall. Ami:s och ALT:s vägledare ges ett nästintill professionellt 
handlingsutrymme som experter på olika former av funktionshinder. De 
bedömer själva kriterierna för vilka som kan antas eller inte. Man måste ta 
hänsyn till det uppdrag man har gentemot arbetsförmedling och försäkrings
kassor och till den lokala arbetsmarknadens möjlighet att ta emot klienter. I 
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spänningsfältet mellan dessa två hänsynstaganden skall organisationens 
experter stödja och bistå den enskilde klienten så att denne ges optimala 
förutsättningar att sköta ett arbete eller en längre tids sysselsättning. Detta 
kan vara svårt eftersom experterna har ett mycket svagt formellt regelverk att 
luta sig mot. 

I teoretisk mening visar mina resultat att Lindqvist typologi (1998) kan ut
vecklas. Fem skilda drivkrafter kan urskiljas för de fyra olika organi
sationerna istället för tre. Det som Lindqvist kallar för den s.k. myndighets-
sfären kan delas in i två distinkta logiker: den socialförsäkringsjuridiska och 
den arbetsmarknadspolitiska. I det första fallet läggs stor tonvikt på försäk
ringskassans formella regelverk och i det andra fallet har Ami och ALT i 
uppdrag att göra kvalificerade expertbedömningar av den enskildes arbets
förmåga i förhållande till den lokala arbetsmarknaden. Därmed finns också 
en stor skillnad mellan dessa organisationers utgångspunkter. Hälso- och 
sjukvårdssfaren drivs i ett praktiskt rehabiliteringsperspektiv av en överord
nad holistiskt medicinsk logik som skiljer sig från den subspecialisering som 
drivs allt längre inom många andra medicinska specialiteter. Denna medi
cinska praktiska drivkraft skiljer sig också från det socialförsäkringsjuridiska 
synsätt som företräds av försäkringsläkare. Arbetsgivare påverkas å sin sida 
starkt av en teknisk och en institutionell vinstlogik samt en välfardsstatlig 
institutionell logik. Dessa institutionella logiker driver sammantaget utveck
lingen inom ett visst kunskapsområde i en viss riktning och är i hög grad 
tidstypiska uttryck för olika kunskapsfält. Summeras dessa resultat får man 
följande två tablåer. 

Tablå 8.1. Samm anfattning av aktö rernas makt bas och reg ulativa sy
stem. 
Organisation: Det regulativa 

systemets fokus: 
Maktbas: 

Försäkringskassa Socialförsäkring Formellt juridisk 

Läkare Reglering av medi
cinska avvikelser 

Professionell 

Arbetsgivare Arbetsmiljö Arbetsrätt Formellt juridisk 

Episodisk 

Arbetsmarknadsmyndigheter Arbetsmarknad Episodisk genom 'expertis' 
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Tablå 8.2. Sammanfattning av organisatoriska nyckelaktörer och 
institutionell logik 
Organisation: Nyckelaktörer Institutionell logik 

Försäkringskassa Rehabiliteringshandläggare 
F örsäkringsläkare 

Socialförsäkringsjuridisk 

Vårdcentral 
F öretagshälso vård 

Allmänläkare 
Förtroendeläkare 

Medicinskt holistisk 

Arbetsgivare Chefer 
Personalhandläggare 
(Arbetsledare) 

1)Teknisk & 
institutionell vinstlogik 
2)Statligt reglerande 

Arbetsmarknadsmyndigheter 'Experter' inriktade mot 
olika former av 
funktionshinder 

Arbetsmarknadspolitisk 

Domänkonflikter och strategier i arbetsrehabiliteringens reguljära 
verksamhet 

I det tredje empiriska avsnittet avhandlades samspelet mellan organisa
tionerna och deras aktörer. Här handlade analysen dels om de domän-
konflikter som kan uppstå då flera organisationer utifrån olika perspektiv har 
anspråk på att vara legitima förespråkare för samma verksamhetsdomän, dels 
om de strategier som aktörer tillämpar för att lösa dessa problem. 
Metodologiskt delades rehabiliteringsprocessen in i två skilda faser, initial
fasen och åtgärdsfasen, eftersom de arbetsuppgifter som utförs i respektive 
fas skiljer sig från varandra. 

Den initiala fasen: Den största domänkonflikten i den initiala fasen handlade 
om att aktörerna definierar begreppet arbetsförmåga på olika sätt. Alla 
aktörer representerar utifrån respektive logiker olika perspektiv på 
arbetsförmåga men bara läkare och försäkringskassa förfogar över så 
legitima maktbaser att de kraftfullt kan försvara sina ståndpunkter i den 
initiala fasen. I samspelet mellan dessa två kraftfulla verksamhetsdomäner 
blir domänkonflikten mellan olika legitimitetskrav rörande arbetsförmåge
bedömning manifest. 

Försäkringskassans möjlighet att tillämpa sin formella makt försvåras av att 
man är beroende av läkarnas medicinska underlag. Det är svårt förutom
stående att komma åt läkarnas bruk av s.k. symptomdiagnoser eftersom 
deras utlåtanden är ogenomskinliga för lekmän utanför den medicinska 
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professionen. En holistisk symptombild blir ur läkarens synvinkel över
ensstämmande med en korrekt medicinsk bedömning eftersom 'objektiva 
fynd' inte räcker som utgångspunkt för omdömen om en persons 
arbetsförmåga. Läkaren kan alltid 'hitta' mer medicinska förklaringar och på 
det sättet undvika problem relaterade till socialförsäkringen. 

I försäkringskassans fall visar analysen också på det problematiska i att 
introducera ett idealt salutogenetiskt synsätt på arbetsförmåga eftersom det 
skapar problem i tillämpningsledet då det inte tar hänsyn till individers 
problem att fungera på arbetsmarknaden eller i ett socialt sammanhang. 
Många rehabiliteringshandläggare och chefer anser således det formella 
arbetsförmågebegreppet vara oförenligt med en handläggning där många 
olika faktorer i praktiken måste vägas in i den totala bedömningen. Här 
tillämpas två strategier som utifrån förhandlingsperspektivet kan ses som ett 
manövrerande mellan värderingar och regelverk. Inom ramen för reglerna 
kan de enskilda aktörerna ha olika värderingar och attityder som vägleder 
dem i deras arbete. Formalisterna anser att man skall följa regelverket fullt ut 
med påföljd att vissa beslut inte blir helt lyckade eller att relationerna till 
andra aktörer blir lidande. Frifräsaren försöker finna acceptabla lösningar för 
klienten med påföljd att utredningarna ibland ligger på gränsen till det 
tillåtna samtidigt som friktionen gentemot klient och andra aktörer kan 
minskas. 

Domänkonflikterna manifesteras således inte som en följd av de direkta 
interaktioner som finns mellan läkare och försäkringskassehandläggare utan 
till följd av att de olika institutionella logikerna implicerar olika synsätt på 
sjukdom och arbets(o)förmåga. Generellt kan man säga att ett flertal olika 
och frekventa personliga kontaktytor är helt nödvändiga för att läkare och 
rehabiliteringshandläggare överhuvudtaget skall kunna samarbeta. I direkt 
interaktion finns möjlighet att gå bortom (och runt) formalia för att i 
förhandling diskutera fram gemensamma värderingar som fungerar på det 
lokala planet. Detta förhållande gäller också relationerna med arbetsgivare. 
Arbetsgivare lägger ned mest resurser på det förebyggande arbetet och 
mindre arbete på formalia kring rehabiliteringsutredningar. Ur försäkrings
kassans och andra externa utredares synvinkel kan detta te sig otill
fredsställande eftersom socialförsäkringen utgör normen för det som är bra 
och dåligt i ett rehabiliteringssammanhang. 
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Resultaten för den initiala fasen summeras i nedanstående tablå. Tablån läses 
lodrätt så att vaije domänkonflikt åtföljs i samma kolumn av de strategier 
som tillämpas av respektive aktör. 

Tablå 8.3. Centrala domänkonflikter och strategier i den initiala fasen. 
Nyckelaktörer: Domänkonflikt: 

Rehab.handläggare- Läkare Bedömning av 
arbetsförmåga 

Rehab.handläggare -
Arbetsgivare 

Rehabiliteringsutredning 

Strategier: 

Rehab.handläggare Refererande till 
försäkringsläkare, 
frifräsare och 
formalister 

Hänvisning till social
försäkringsregler, 'frifräsare', 
goda kommunikationskanaler 
med arbetsgivare 

Läkare Symptomdiagnoser, 
utförligare 
medicinska 
förklaringar 

Arbetsgivare Hänvisning till förebyggande 
arbetsmiljöarbete, 
arbetsmiljölagstiftning, goda 
samarbetsstrukturer med 
försäkringskassa. 

Den operativa fasen: Den operativa fasen handlar generellt om att tillämpa 
arbetslinjen på olika sätt. Här utgörs den huvudsakliga konfliktytan av 
arbetsgivarnas och försäkringskassans kontakter. Specifikt handlar det om 
förhandling om hur omplacering skall hanteras och vem som skall stå för 
kostnaderna. Ett andra konfliktområde utgörs av arbetsmarknadsorganisa
tionernas och försäkringskassans skilda tolkningar av begreppet arbets
förmåga. Till att bölja med har arbetsgivarna en ofta problematisk situation 
som kräver företagsekonomiska hänsyn till en arbetsorganisation som i allt 
mindre mån har utrymme för människor med funktionshinder. Ur deras 
perspektiv är de trängda mellan företagsekonomiska och statliga hänsyns
taganden. Därför söker de lösningar där tex. försäkringskassa eller arbets
förmedling kan träda in för att mildra dessa problem. Försäkringskassans 
krav upplevs ofta som en bristande vilja till förhandlingslösningar och 
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arbetsmarknadsmyndigheternas ovilja att träda in tidigt i processen anser 
man tränga ut anställda i arbetslöshet. 

Både arbetsgivare och försäkringskassa förfogar över formella maktresurser 
som motiverar de olika parterna att komma överens. Som yttersta maktmedel 
kan försäkringskassan dra in sjukpenning för den sjukskrivne och arbets
givaren förfogar över arbetsrättsliga och ekonomiska maktmedel som gör att 
man kan förmå den enskilde att säga upp sig från sin anställning, eller säga 
upp den anställde. Verkställandet av sådana extrema åtgärder är dock mycket 
sällsynta. Från båda håll vill man undvika alltför kraftiga maktdemon
strationer som går ut över framtida samarbete, tillit och klienter. Hand
lingsutrymmet hos arbetsgivare och försäkringskassa används därför 
huvudsakligen till att jämka mellan skilda uppfattningar och synsätt. Vaije 
ärende ser olika ut och vaije enskilt fall måste hanteras med viss 
'fingertoppskänsla' av alla parter. Mot bakgrund av dessa två överhängande 
hot används det episodiska maktutrymmet för tillämpning av 'den gyllene 
medelvägens strategi'. 

Det andra problemet som åter har att göra med 'bedömning av arbets
förmåga' är främst ett problem för arbetsmarknadsmyndigheterna och är ur 
försäkringskassans synvinkel inget större problem. Arbetsmarknads
myndigheterna har en syn på arbetsförmåga som utgår från en holistisk syn 
på klientens problem och dennes faktiska möjligheter att klara av ett på 
arbetsmarknaden förekommande arbete. Försäkringskassan har som vi sett 
en strikt medicinsk bas som utgångspunkt för bedömning av rätten till 
sjukpenning men har i den fortsatta rehabiliteringsprocessen en mer salu-
togenetisk utgångspunkt (Antonovsky 1991) där bedömningar grundas på 
den potentiella arbetsförmågan: det som är friskt hos individen oavsett 
sammanhang. Även här måste man se till hur formella maktresurser är 
fördelade mellan organisationerna. Arbetsmarknadsmyndigheternas underlag 
är endast konsultativa i förhållande till andra företrädare. I praktiken är det 
försäkringskassan som har legitim rätt att definiera begreppet arbetsförmåga. 
Ami förfogar inte över fixerade maktresurser och har därmed svårt att utöva 
domänanspråk som utgår från deras bedömningskriterier: dvs. där 
arbetsförmåga skall ses i relation till de faktiska möjligheterna att fungera på 
arbetsmarknaden. ALT har ett liknande förhållande till både arbetsgivare och 
försäkringskassa eftersom ALT: s utredningsresultat i praktiken kan hanteras 
fritt av uppdragsgivaren. 
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Organisationerna förfogar dock över några episodiska maktstrategier. Som 
expert kan Ami säga nej till klienter som remitteras dit från försäkringskassa. 
ALT har genom sitt marknadsberoende svårare att säga nej till kundernas 
önskemål om det inte är så att kunderna har önskemål som är helt orimliga. 
Ami använder sig också av s.k. förtroendeläkare. Eftersom Ami i sina 
bedömningar står närmare läkarnas holistiska utgångspunkter blir det också 
lättare att motivera sina ställningstaganden inför försäkringskassan. 

Resultaten för den operativa fasen sammanfattas i nedanstående tablå. 

Tablå 8.4. Centrala domänkonflikter och strategier i den operativa 
fasen 
Nyckelaktörer: Domänkonflikt: 

Rehab.handläggare -
Arbetsgivare 

Förhandling om 
omplacering 

Rehab.handläggare -
Ami/ALT 

Bedömning av arbetsförmåga 

Strategier: 

Rehab .handläggare Formellt: Implicit 
eller explicit hot om 
indragen 
sjukpenning. 

Episodiskt: Den 
gyllene 
medelvägens 
strategi 

Hänvisning till regelverk, goda 
personliga relationer 

Arbetsgivare Formellt: Implicit 
eller explicit hot om 
uppsägning. 

Episodiskt: Den 
gyllene 
medelvägens 
strategi 

Ami/ALT Episodiskt maktutövande: 'Nej' 
till klienter som ej bedöms 
kunna arbeta, förtroendeläkare 
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Samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet 

I den sista delstudien ville jag jämföra samverkansprojektens verksamhet 
med den reguljära verksamheten. För att hitta en gemensam referenspunkt 
för både reguljär verksamhet och samverkansprojekt som i sig kan vara 
väldigt olika till sin karaktär, tog jag min utgångspunkt i arbetslinjen; all 
rehabiliteringsverksamhet syftar ju till att sträva mot arbetslinjen som ideal. 
Målet är att med hjälp av aktiva åtgärder återföra individer med en 
svårbearbetad problematik tillbaka till arbetsmarknaden. Eftersom 
samverkansprojekt bygger på att resurser frikopplats från reguljär verk
samhet för att man skall arbeta problemlösande förväntas man i detta arbete 
vara mer effektiv än i reguljär verksamhet. I tur och ordning studerade jag 
uttryck för 'kartläggningsfasen', 'aktiva åtgärder', 'återföring till försörjning 
genom eget arbete' och slutligen synen på 'individen'. Resultaten från denna 
studie sammanfattas nedan. 

Kartläggningsfasen: Kartläggningsfasen är den arbetsuppgift som skiljer sig 
mest från reguljär verksamhet och där betydelsen av samverkan som metod 
är störst. Här har man möjlighet att bryta den sekventiella arbetsfördelning 
som remisser mellan olika myndigheter bygger på. Tillsammans i 
projektgruppen bearbetar och insamlar man så mycket material som möjligt 
om den enskilde projektdeltagaren. Detta är viktigt då individer kan ha varit 
aktuella hos flera myndigheter under flera år utan att en gemensam samlad 
bearbetning av allt material har gjorts. Samtidigt kan man också få kunskap 
om vad som kan motivera den enskilde att delta i projektet. 

Aktiva åtgärder: När det gäller aktiva åtgärder förfogar inte samverk
ansprojekt över andra former av metoder än de som finns representerade i 
reguljär verksamhet. Å andra sidan finns det stora skillnader sett till 
innehållet. Ett stort problem i reguljär verksamhet är att åtgärder och då 
vanligtvis enklare arbetsträning inte kan anpassas efter individuella behov 
och önskemål. I samverkansprojekt utgör just individuell anpassning en 
central del av verksamheten: man har mer tid till sitt förfogande och man har 
mer information tillgänglig som gör det möjligt att hitta mer hållbara och 
individuellt anpassade lösningar. De projekt som är väl integrerade har också 
en legitimitetsbas som gör det möjligt att arbeta långsiktigt och kanske 
okonventionellt i relation till det regulativa systemet för att hitta lösningar 
tillsammans med remitterande handläggare och chefer. Svagt integrerade 
projekt har större problem med långsiktighet och legitimitet eftersom de ofta 
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blir beroende av eldsjälar som driver projekt efter 'eget huvud'. T ämnar 
någon speciellt pådrivande eldsjäl verksamheten kan projekt t.o.m. haverera. 

Återföring till försörjning genom eget arbete: Här ställs både samverk
ansprojekt och reguljär verksamhet inför ett verkligt kraftprov. För alla 
samverkansprojekt stundar sanningens minut när projektdeltagaren skall 
sluta i projektet för att återgå i arbete eller som arbetssökande på den öppna 
arbetsmarknaden. Återföringsprocessen förutsätter nämligen oftast att 
individen har kompetens och tidigare erfarenhet av arbete på den öppna 
arbetsmarknaden för att återföringen skall vara realistisk. För många av 
klienterna i samverkansprojekt är detta inte fallet. Här fokuseras återföring 
mestadels på någon form av tidsbegränsade skyddade arbeten i vid mening. 
De projekttyper som lyckas bäst med återföringsaspekten är de som arbetar 
med en målgrupp som har lättare problem. Om problemen är komplicerade, 
kanske med en kombination av psykiska, socialmedicinska och fysiska 
problem, fungerar återföringsaspekten sämre. 

Individen: När det gäller synen på individen finns det några klara skillnader 
mellan reguljär verksamhet och samverkansprojekt. Oavsett det gäller 
reguljär verksamhet eller samverkansprojekt skall arbetslinjen skall vara 
individfokuserad och utgå f rån individens önskemål och förutsättningar till 
arbete. I reguljär verksamhet är det emellertid standardisering av klienter 
som är det mest kännetecknande för verksamheten. Kännetecknande för 
aktörer i samverkansprojekt är snarast det motsatta: av-standardisering av 
klienter. I denna av-standardiserande process samlas information ihop till en 
mer komplex helhetsbild av klienten. De enskilda aktörernas värderingar och 
attityder gentemot individen genomsyras också av en homogen och 
överensstämmande solidaritetsdimension sett till olika projekttyper och över 
landet. Dimensionen verkar vara viktig för att relationen mellan myndighets
utövare och klient skall fungera. Den bygger till stor del på de enskilda 
handläggarnas kompetens och personliga engagemang. Här återfinns heller 
inga exempel på motsatsen, dvs. där ekonomiska kortsiktiga skäl har varit 
dominerande drivkraft för enskilda aktörer. 

Slutanalysen visar att samverkansprojekt ligger närmare biståndsprincipiella 
ideal än disciplineringsideal. Tillämpningen av arbetslinjen ligger dock långt 
ifrån idealet eftersom arbetsmarknaden är sluten för individer med stora 
fysiska eller psykiska problem. Arbetsmarknadens förutsättningar har 
förändrats så att arbete samtidigt som det är normen för de allra flesta vuxna 
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medborgare också ställer höga krav på kompetens, utbildning och hälsa. Det 
är också av denna anledning som arbetslinjens fokus på skyddade arbeten 
blir så viktig; en arbetslinje som i konkret tillämpning anpassats till mål
gruppernas problematik och arbetsmarknadens funktion. Ser man till det 
man faktiskt lyckas med i samverkansprojekt finns det anledning att lyfta 
fram att man i högre grad än i reguljär verksamhet försöker stärka enskilda 
individers möjligheter att själva (åter)skapa ett värdigt och självständigt liv. 
Ett drag som kan tolkas som ett uttryck för ökad disciplinering handlar 
emellertid om att projekt genom ett smidigt och effektivt informationsutbyte 
kan samla på sig mycket information om den enskilde individen. Eftersom 
projekt är en form av myndighetsutövning som tenderat att tränga utanför de 
tidigare slutna organisationerna bli det också svårare att övervaka att denna 
utökade kunskap om enskilda individer används på ett rättssäkert sätt. 

Grundläggande dimensioner 

Det har nu blivit dags att försöka urskilja och diskutera de viktigaste 
dimensionerna i ovanstående delstudier. Det teoretiska utgångsläge som följt 
mig genom hela denna avhandling har inneburit att jag försökt vara 
konsekvent i min strävan efter att undvika a prioriska värderingar, dvs. jag 
har försökt att undvika att själv bli en del av en dominerande kognitiv 
referensram som innebär att det finns etablerade 'sanningar' om vad som 
skall göras och hur det skall göras, vem som har 'fel' och vem som har 'rätt'. 
Däremot har jag försökt att skildra dessa 'sanningar' så som jag har uppfattat 
dem. Det är naturligtvis en tolkning som är min egen men förhoppningen är 
att jag genom att belysa olika perspektiv har lyckats med att presentera en 
bild som är trovärdig och giltig för just denna tidsperiod. 

Jag ska härnäst lyfta fram och diskutera de dimensioner som jag anser vara 
centrala och gemensamma inslag i de fyra olika delstudierna; de röda trådar 
som löper igenom alla delstudier. Den första kallar jag för den 
socialpolitiska dimensionen, den andra för den arbetsmarknadspolitiska 
dimensionen, och den tredje för hälsodimensionen. 

Den socialpolitiska dimensionen 

Inledningsvis kan man konstatera att biståndsprincipens ofta uttryckta deko-
mmodifierande grundidé snarare är konstruerad för att verka 
kommodifierande. Om dekommodifieringstanken innebär att individen fritt 
och utan rädsla för att bli av med sin försöijning skall kunna vara borta från 
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arbetet på grund av sjukdom, syftar hela rehabiliteringsprocessen och 
arbetslinjen till det motsatta. Den enskilde individen skall genom en 
arbetslinje som omfattar alla vuxna medborgare rehabiliteras så att man åter 
blir förmögen att sälja sin arbetskraft på den öppna arbetsmarknaden. 

En generös biståndspolitik förs, som vissa rutinerade politiker har erfarit, 
lättast i full sysselsättning och i ett samhälle med mycket resurser till 
förfogande. Det jag valt att kalla för biståndsperspektivet är till sin 
konstruktion en etablerad 'diskursiv sanning' i svensk socialpolitik och har 
byggts upp under just sådana förutsättningar. Det är med ett annat uttryck en 
mycket omfattande och under lång tid etablerad kognitiv referensram som är 
svår att överge även vid bistrare ekonomiska förhållanden. Denna referens
ram innehåller huvudsakligen en tillit till en solidariskt omfördelande politik 
som bygger på att alla medborgare omfattas av ett brett spektrum av sociala 
rättigheter. Detta är den svenska biståndsprincipens kärna. I tider av kris där 
allt fler inte längre får plats på arbetsmarknaden ökar påfrestningarna på 
bidragssystemen som därmed måste skyddas mot alltför stark påfrestning för 
att dess långsiktiga legitimitet skall kunna upprätthållas. Detta har realiserats 
genom en stärkt disciplineringsprincip och ett stärkt regulativt system 
upprättat för att hindra läkare från att vara alltför frikostiga med sjukskriv
ning, ett detaljerat socialförsäkringssystem som skapats för att ge klara 
förhållningsorder åt rehabiliteringshandläggarna, och mekanismer för att 
urskilja potentiellt fusk och missbruk från klienternas sida. Under 1990-talet 
har klienter, läkare, arbetsgivare och nu i böljan av 2000-talet också 
myndighetsutövare på detta sätt blivit mer specifika måltavlor för riktade 
kontrollinsatser samtidigt som det trätt fram ett nytt inslag på den 
traditionella välfardsarenan: individens rättigheter och skyldigheter betonas 
allt mer i nya socialförsäkringspropåer. 

Aktörernas handlingsutrymme sker inom ramen för ett regulativt system som 
ger riktlinjer för aktörerna att hålla sig till. Analysen visar här att problem
områden i huvudsak är relaterade till övergripande institutionella och 
organisatoriska faktorer. Det jag valt att kalla för institutionella logiker är för 
de enskilda aktörerna ingenting annat än 'tysta regler' som på ett konkret 
och självklart sätt påverkar aktörerna i deras arbete. Det är exempelvis 
självklart att en professionell och noggrann läkare måste se till patientens 
hela livssituation för att kunna ställa en diagnos och komma fram till en 
behandling som kan fungera. Därav utvecklas den 'holism' som jag funnit 
hos allmänläkare. På samma sätt är det självklart att rehabiliterings
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handläggare förväntas följa sitt regelverk som så noggrant föreskriver vad de 
får och inte får göra. Arbetsgivare måste å sin sida ta hänsyn till företags
ekonomiska villkor samt följa nya managementstrategier för att skapa 
legitimitet för sin verksamhet och arbetsmarknadsaktörer måste ta arbets
marknadspolitiska hänsynstaganden eftersom deras arbete går ut på just 
detta. Det som är självklart ur en inomorganisatorisk synvinkel blir mindre 
självklart när dessa olika perspektiv möts. Eftersom logikerna har helt olika 
utgångspunkter borde inte samarbetet fungera så bra som det gör. Varför gör 
det ändå det? För att få svar på detta måste vi övergå till ett mer närsynt 
förhandlingsperspektiv där interaktionsmönster mellan enskilda handläggare 
kan betraktas. 

Arbetsrehabilitering fungerar eftersom aktörerna i lokala förhandlingar 
arbetar fram en gemensam värdegrund för att få verksamheten at t fungera. 
Man kan till och med gå så långt att det inte ges något alternativ till 
förhandling mellan de olika aktörerna. Ett formalistiskt handlingsmönster 
skulle snabbt driva fram en utökad tillämpning av uppsägningar från 
arbetsgivarnas sida, indragna ersättningar från försäkringskassans sida, samt 
effektivt blockera all samverkan och tillit mellan olika parter. Framför allt 
skulle detta drabba de långtidssjukskrivna som är i behov av mer effektiva 
och kreativa åtgärder för att komma tillbaka till arbetslivet. 

Analysen har också visat på att samverkansprojekt med politiskt stöd och en 
legitim bas för sin verksamhet kan tillämpas just så som man lokalt ibland 
försöker få den reguljära rehabiliteringsverksamheten att fungera utan 
motsvarande stöd: som en verksamhet av engagerade och kompetenta 
handläggare som i team representerar olika organisatoriska utgångspunkter 
och samspelar på ett flexibelt sätt kring olika avgränsade målgrupper. Den 
konkreta verksamheten skiljer sig förvisso från den policy som eftersträvas i 
arbetslinjen, men en teoretiskt intressant fråga är om det är policyn eller 
tillämpningen som bör ändras. 

Den arbetsmarknadspolitiska dimensionen 

I relation till ovanstående utveckling har handlingsutrymmet för de flesta 
aktörer formellt och faktiskt sett blivit mindre, i alla fall för de aktörer jag 
här har följt i deras rehabiliteringsarbete. Detta beror inte enbart eller ens 
främst på åtstramningar i socialförsäkringssystemet. Den största och 
viktigaste orsaken kan man enligt min uppfattning hitta i arbetsmarknadens 
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nuvarande funktionssätt. Arbetsmarknadens forändring har drabbat arbets
organisationer och den har också tvingat fram regulativa reaktioner från 
välfärdsstaten som skett på bekostnad av en mer generös biståndspolitik. Två 
olika förändringar på arbetsmarknaden har som jag ser det inneburit 
försvårande omständigheter för rehabiliteringsprocessen. Den första orsaken 
handlar om de kraftiga personalminskningar som gjorts både i privat och 
offentlig sektor i rationaliserande syfte. Personalminskningar har inneburit 
en ökad arbetsbelastning för de som finns kvar i organisationerna och 
samtidigt gjort det svårare för individer som inte är fullt arbetsföra att 
komma tillbaka till sina gamla arbetsuppgifter eftersom de inte klarar av ett 
hårt arbetstempo och eftersom arbetskamrater måste täcka upp för dem som 
inte kan göra sin del av arbetet. Den andra orsaken handlar om olika former 
av divisionaliseringar eller decentraliseringar. I en stor organisation med 
många olika arbetsuppgifter finns det också många möjligheter till 
omplacering. Divisionalisering eller decentralisering innebär praktiskt att det 
som tidigare var stora organisatoriska och ekonomiska enheter har brutits 
upp i mindre självstyrande enheter utan större förbindelse med varandra. Det 
innebär i sin tur att det finns fårre arbetsuppgifter inom vaije enhet och 
därmed färre möjligheter till omplacering av arbetstagare som inte kan 
fullgöra sin arbetsuppgifter. 

Detta gäller endast de som har anställning. För de individer som inte är fullt 
friska och saknar kompetens att kvalificera sig för arbete på den öppna 
arbetsmarknaden har situationen blivit än svårare. Arbetsorganisationer 
eftersträvar i den mån det är möjligt friska, välutbildade och kompetenta 
arbetstagare eftersom organisationerna vanligtvis är så hårt trimmade. Det är 
också därför arbetsgivare idag prioriterar det förebyggande arbetsmiljö
arbetet. Detta anses av de flesta arbetsgivare jag talat med vara den 
viktigaste delen av kampen mot ohälsa i arbetsorganisationer. Redan på ett 
tidigt stadium eftersträvar man möjligheter att urskilja potentiella arbets-
miljöfaror, men också att urskilja vilka arbetstagargrupper som potentiellt 
skulle kunna drabbas av ohälsa på just den specifika arbetsplatsen. Detta 
leder av naturliga skäl till en viss selektion där de som bedöms ha en ökad 
risk för ohälsa väljs bort från en möjlig anställning samtidigt som 
försäkringskassans krav på formalia och rehabiliteringsutredningar inte anses 
som speciellt viktiga mål. Det är också logiskt att det förhåller sig på det 
sättet mot bakgrund av de omvärldsfaktorer som påverkar deras verksamhet. 
De företagsekonomiska villkoren blandas med välfärdstatens regler och krav 
på god arbetsmiljö och ett omfattande arbetsmiljöansvar. I sin tur resulterar 
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detta i att arbetsgivare tillämpar en stor försiktighet mot de arbetstagare som 
potentiellt kan drabba företaget ekonomiskt. 

Man skall samtidigt inte glömma bort att arbetsgivare i rehabiliterings
processens operativa fas förfogar över ett kraftfullt maktmedel genom rätten 
att fatta beslut som kan leda till att en person kan sägas upp (både på formellt 
arbetsrättsliga som episodiska grunder). Det finns mycket som talar för att 
arbetsgivare i vissa situationer står inför valet att använda sig av detta 
alternativ. För att överleva tvingas många arbetsorganisationer inte minst 
inom offentlig sektor till sådana överväganden. På vårdcentraler, företags
hälsovård, i arbetsmarknadsorganisationer och till och med på försäkrings
kassorna, är de enskilda aktörerna medvetna om detta och försöker anpassa 
sina arbetsmetoder därefter. Den 'gyllene medelvägens strategi' borgar för 
ett samarbete som kanske inte fungerar optimalt men som i alla fall inte leder 
till ett sammanbrott i relationerna mellan olika aktörer. 

Hur förhåller sig då välfärdsstaten till de arbetsmarknadsförändringar som 
gör att klyftorna mellan olika medborgargrupper riskerar att öka ännu mer? 
Arbetslinjen är för närvarande det enda (er)kända instrumentet mot denna 
utveckling. Arbetslinjen bygger på aktiva individanpassade åtgärder för 
återföring tillbaka till arbete. Men arbetslinjen står här inför ett flertal 
mycket svåra problem. I den bästa av världar kan staten lyckas vända en 
utveckling tillbaka till arbete. I en sådan värld finns ingen arbetslöshet för 
medborgargrupper med multipla problem oavsett om arbetslösheten i övrigt 
är låg; det finns heller inga överordnade utstötningsmekanismer som tvingar 
foretag till allt hårdare rationaliseringar vilket på sikt hotar hälsoläget också 
för dem som har arbete. Problemet är att arbetslinjen inte kan tillämpas i 
enlighet med detta ideal eftersom idealet inte överensstämmer med 
arbetsmarknadens verkliga förhållanden. Samtidigt är det ändå viktigt att 
man med utgångspunkt i de samverkansprojekt som jag studerat kan se till 
allt det arbete som faktiskt utförs. I dessa projekt bedrivs idag en 
välfardsstatligt viktig verksamhet eftersom den fokuserar på de grupper som 
det inte idag finns plats för på den reguljära arbetsmarknaden, men viktig 
också för den svenska välfärdsstaten som under lång tid haft ambitioner att 
skapa ett samhälle utan alltför stora klyftor mellan olika medborgargrupper. 
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Hälsodimensionen 

Hälsa och ohälsa är två mycket komplicerade begrepp att reda ut. Icke desto 
mindre spelar dessa två begrepp en central roll i alla de ovan diskuterade 
aktörernas praktik. Arbetsrehabilitering handlar ju till synes inte om att 
återupprätta en individs hälsotillstånd utan om att återupprätta arbetsförmåga 
trots eventuella skador, funktionshinder eller sjukdom. Det är också denna 
utgångspunkt som gäller för socialförsäkringens syn på ohälsa. I regelverket 
har detta formulerats som att man i stor utsträckning skall avskärma sig från 
medicinska, sociala, psykiska eller arbetsmarknadsrelaterade orsaker till 
ohälsa för att istället fokusera på begreppet arbetsförmåga. Från försäkrings
kassans sida utrycks detta ofta som att man är de enda som företräder ett 
'salutogenetiskt' perspektiv medan man ofta upplever att läkare, arbets
marknadsmyndigheter och arbetsgivare mestadels ser till det som hindrar 
individen från att prestera, dvs. företräder ett patogenteiskt perspektiv. Detta 
är den socialförsäkringsjuridiska utgångspunkten. 

Arbetsgivare betraktar från sin mestadels ekonomiska och kostnadsrationella 
synvinkel ohälsa som ett fenomen som i allra högsta grad är relaterat till 
arbetslivet. Kan individen inte klara av sina arbetsuppgifter på grund av 
sjukdom eller skada så betraktas individens problem som i högsta grad 
relaterade till just den specifika arbetsplatsen. Till stor del kan man där finna 
orsaken till att arbetsgivare lägger ned mera arbete på att förebygga 
arbetsskador än att rehabilitera tillbaka de som redan dragit på sig olika 
funktionshinder. Rehabilitering är en svår verksamhet där det inte finns 
några garantier för att individen blir så pass frisk att det inte återverkar på 
den faktiska prestationsförmågan på arbetsplatsen. 

Socialförsäkringens perspektiv delas inte heller av läkare och arbetsmark
nadsmyndigheter. Ur allmänläkarnas synvinkel betraktas ohälsa som 
relaterat till allmänna livsbetingelser som har att göra med sociala, psykiska 
och inte minst arbetsmarknadsrelaterade faktorer. Arbetsmarknadsmyndig
heterna ansluter sig också till ett holistiskt perspektiv eftersom de utifrån sin 
synvinkel skall rehabilitera människor tillbaka till en lokal arbetsmarknad 
och de arbeten som faktiskt finns där. En arbetstagare som inte fungerar i ett 
socialt sammanhang på en arbetsplats, som inte har psykiska förutsättningar 
att arbeta med andra, följa regler eller stiga upp på morgonen för att komma i 
tid till arbetet kan ur deras synvinkel heller inte förväntas klara av ett vanligt 
förekommande arbete. 
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Vi har också tidigare kunnat konstatera att det är socialförsäkringens regel
verk som är normerande i detta fall: det salutogenetiska perspektivet är väl 
förankrat hos politiker och huvudmän. Ser man till att i det närmaste alla 
andra organisationer har synsätt som avviker från socialförsäkringens skapar 
detta naturligtvis ett dilemma för de rehabiliteringshandläggare som tilldelats 
uppgiften att upprätthålla socialförsäkringen. Dessa handläggare skall 
samtidigt som de representerar en socialförsäkring som saknar stöd hos 
andra aktörer också försöka upprätthålla goda relationer med dessa samtidigt 
som de också skall försöka finna en acceptabel lösning för de olika 
klienterna. Det som kanske är mest förvånande är att de lyckas att kombinera 
dessa arbetsuppgifter utan att större störningar uppstår. Lärdomen av detta är 
att de viktigaste domänkonflikterna som upptäckts är direkt relaterade till 
socialförsäkringsreglernas konstruktion men inte till rehabiliteringshand
läggarna. De flesta rehabiliteringshandläggama (även formalisterna som 
dock inte anser att det är deras sak att göra något åt det) och framför allt 
försäkringskassans olika chefer anser ju att reglerna är för strikta och att den 
inte tar hänsyn till faktorer som borde vara viktiga för att individen i 
slutänden skall få en acceptabel och helst bra lösning på sina problem. 

Vad är det då i detta som skapar problem? Det finns här två aspekter att lyfta 
fram. Det stora problemet är att arbetsmarknaden fått en allt mindre tolerans 
mot 'mänsklig svaghet'. Dagens arbetstagare måste allt mer ha en god fysik, 
ett gott psyke och en god kompetens för att klara av de arbetsuppgifter som 
idag finns tillgängliga på arbetsmarknaden. Detta är arbetsgivare, 
arbetsmarknadsorganisationer, läkare, och vågar jag också påstå rehabiliter
ingshandläggare på det klara med. Mot detta står emellertid en stram 
socialförsäkring som inte tar hänsyn till dessa faktorer. Det salutogenetiska 
perspektiv som framhålls som ett rättesnöre blir alltför snävt när det bara tar 
hänsyn till det som är medicinskt friskt och inte tar hänsyn till det som är 
socialt och psykiskt och ekonomiskt friskt i en människas livsvillkor. Det är 
just dessa faktorer som de andra aktörerna tar fasta på eftersom det i 
slutänden handlar om att människor som skall arbeta måste ha sociala, 
ekonomiska och psykiska förutsättningar för att göra just detta. I det 
perspektivet blir också den socialpolitiska arbetslinjen i det närmast omöjlig 
att upprätthålla rent praktiskt. Den arbetsförmåga som enligt socialför
säkringen endast skall bedömas i relation till individens potentiella 
arbetsförmåga och funktion blir en närmast teoretisk konstruktion som får 
svårt att förankras i den reella tillämpningen av arbetslinjen: i den mix av 
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olika kunskapsbaser, professioner och yrkeskategorier som alla är inställda 
på att rehabilitera individer tillbaka till arbete. 

Arbetslinjen framtid ligger som många av informanterna pekat på, i hur den 
kan göras mer flexibel och inriktad på processer som kan ta lång tid, hur den 
kan anpassas till en allt mer föränderlig och oförutsägbar arbetsmarknad och 
de krav som där ställs på arbetstagare. Detta är dock långt ifrån den 
offentliga retorikens arbetslinje som syftar till att alla medborgare både har 
rätt till ett arbete och en skyldighet att arbeta. Således tyder mycket på att det 
inte bara är statens myndighetsutövning i sig som är disciplinerande utan 
också i hög grad arbetsmarknaden och de mekanismer som alltmer 
efterfrågar en elit av kompetenta och väl rustade friska medborgargrupper. 

Några avslutande synpunkter på den teoretiska analysmodellen 

Något retoriskt har jag tidigare varit inne på att den samhällsvetenskapliga 
kunskap som byggts upp om arbetsrehabilitering antingen är av utredande 
statistisk karaktär eller består av mikroorienterade studier som handlar om 
möten mellan klient och t.ex. någon myndighetsaktör eller läkare. Även om 
sådana studier är viktiga för det kontinuerliga arbetet med socialpolitikens 
utveckling har jag hävdat att det också har funnits behov av ett mer 
organisatoriskt och teoretiskt fokus. Jag skall kort avsluta med att diskutera 
och motivera mitt val av analysnivå. 

Jag ska böija med att påstå att detta inte är en utvärdering utan en 
sociologisk analys av ett välfardspolitiskt fenomen. Varför är det då inte en 
utvärdering? Det skiljer sig som jag ser det på några avgörande punkter från 
såväl utvärderingar som mikroorienterade studier. Om tidigare utvärderingar 
och forskning förvisso har gett värdefulla bidrag till arbetsrehabilitering som 
fenomen har man samtidigt inte lyckats skildra det faktum att rehabilitering 
är en verksamhet som till stor del är en konsekvens av den tid vi lever i; låt 
säga en del av en dominerande välfardspolitisk diskurs där det bland 
forskare, debattörer och politiker finns överensstämmande uppfattningar om 
vad socialpolitik är och bör vara och hur man skall komma tillrätta med de 
problem som man kan se som viktiga osv. Utvärderingar och mikro
orienterade studier är ju trots sin ofta goda kvalitet delar av denna 
dominerande diskurs på flera olika sätt. Exempelvis utgår sådan forskning 
ofta från på förhand bestämda (aprioriska) uppfattningar om vad som t.ex. 
kännetecknar god och dålig kvalitet, vilka problem som är viktigast, vilka 
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målgrupper som är mest drabbade, hur problem skall lösas på bästa sätt, dvs. 
det som en förvaltningsforskare måhända skulle kalla för ett top-down 
perspektiv på den offentliga politikens genomförande. Ett annat utgörs av 
förhållandet att dessa typer av studier av välfärdspolitik inte ofta proble-
matiserar de sammanhang vari välfärdspolitik formas och operationaliseras. 
Myndighetsaktörer, läkare och arbetsgivare agerar inte i ett samhälleligt 
vacuum utan deras verksamhet och handlingar påverkas och till och med 
genomsyras av tidsmässigt bestämda omvärldsbetingelser ofta utom deras 
kontroll. 

För mig har de två teoretiska tankebanorna fungerat som instrument för att 
undvika att bli en del av denna diskurs. Det nyinstitutionella perspektivet 
verkar tvärtom ha fungerat som ett verktyg för att lyfta fram och tydliggöra 
de normativa, kognitiva och regulativa mekanismer som genomsyrar svensk 
socialpolitik under det senaste decenniet och de omvärldsbetingelser som 
konkret påverkar myndighetemas, hälso- och sjukvårdens samt arbets
givarnas arbete. Man kan till och med säga att arbetsrehabilitering bara har 
varit ett exempel på hur dessa mekanismer fungerar och att man likaledes 
skulle kunna ha valt ett helt annat välfardspolitiskt område låt säga 
sjukskrivningsmönster, eller arbetslinjen för friska arbetssökande för att i 
mångt och mycket komma fram till slutsatser liknande de jag kommit fram 
till här. Därmed också sagt att det har varit de bakomliggande institutionella 
processerna i välfärdsstaten som har varit intressanta att avtäcka, ibland 
kanske mer än själva kunskapen om arbetsrehabilitering. 

Den organisatoriska nivån har varit den arena varpå jag valt att iscensätta 
min pjäs. Jag har valt denna arena eftersom det annars skulle vara svårt att fa 
en överblick av de omvärldskrafiter som påverkar arbetsrehabilitering som 
fenomen. Med ett multiorganisatoriskt perspektiv har det dels varit möjligt 
att granska de horisontella relationer och problem som finns mellan olika 
typer av organisationer, dels hur olika policyformuleringar och institutionella 
omvärldsbetingelser påverkar den operativa verksamheten. Här menar jag att 
det är våra samhälleliga organisationer som är de centrala objekten för 
institutionell och teknisk förändring. Genom utveckling av lagar, avtal, 
arbetsformer och andra institutionella förändringar förändras villkoren 
kontinuerligt för organisatorisk aktivitet och i den utvecklingen måste alla 
organisationer försöka vinna legitimitet för att därmed överleva. Genom mitt 
fokus på verksamhetsdomäner och domänkonflikter har jag också skildrat de 
problem som kan uppstå när organisationer utifrån olika utgångspunkter 
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skall försöka forma en gemensam verksamhet. Det är på detta organi
satoriska falt av flera olika organisationer som institutionella och tekniska 
processer tar form och blir konkreta företeelser i de enskilda aktörernas och 
därmed vaije enskild medborgares vardag. 

Om den organisatoriska nivån har varit mitt val av arena har skådespelet som 
helhet handlat om 1992 års rehabiliteringsreform. Huvudrollerna har mesta
dels spelats av de aktörer som agerat å organisationernas vägnar. Man kan 
vidare uttrycka det som att de enskilda aktörerna visserligen har stått längst 
fram på scenen men deras handlingar har i hög grad bestämts av reglerade 
och i vissa fall detaljerade manuskript. Till skillnad från den uppfattning som 
en del nyinstitutionella forskare ger uttryck för menar jag inte att aktörerna 
endast är marionetter som saknar makt att påverka rehabiliteringsprocessen. 
Istället har jag genom att använda mig av ett mer aktörsorienterat perspektiv, 
det s.k. förhandlingsperspektivet, försökt visa att enskilda aktörer faktiskt 
kan agera och också agerar självständigt strategiskt, låt säga inom ibland 
mycket begränsade ramar. Huruvida aktörerna har ett stort eller litet 
handlingsutrymme bestäms förvisso mestadels av den organisatoriska 
kontexten dvs. av de regler, lagar, arbetsformer och institutionella logiker 
som avgränsar eller stimulerar den enskilde aktörens möjligheter att handla. 
Detta sammanhänger också med den typ av maktresurser som är tillgängliga 
för vaije enskild aktör. Maktbegreppet har jag operationaliserat genom att 
använda mig av två skilda former av maktbegrepp: en formell maktbas och 
en episodisk maktbas. Vissa organisationer som t.ex. försäkringskassans 
handläggare och enskilda aktörer som läkare förfogar över avsevärda 
maktresurser men inte alla handläggare eller läkare använder sig av dem. 
Utan ett aktörsorienterat perspektiv där jag tagit fasta på hur man kan 
manövrera strategiskt från aktörernas sida hade det varit svårt att skildra just 
detta förhållande. 

Så här i efterhand bör man också vara på det klara med att denna typ av 
breda och omfattande organisationsstudier fungerar bra för vissa saker och 
mindre bra för andra. Man kan till och med uttrycka det som att den öppnar 
upp fler frågeområden om relationer mellan socialpolitikens utformning, 
organisationer och aktörer än den besvarar. Även detta kan enligt min 
uppfattning tolkas som ett positivt resultat då det ger möjlighet att gå vidare 
för att fördjupa insikten om några av de aspekter som jag ibland endast har 
tangerat här. Jag går inte in på vilka områden det skulle vara (även om jag 
själv har stött på många frågeställningar som jag velat fördjupa mig i) utan 
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välkomnar dem som vill belysa något eller några av de områden som jag här 
har lyft fram från andra synvinklar. 

Även teoretiskt kan man ha synpunkter på mitt val av analysmodell och det 
har även jag haft under mina försök att empiriskt försöka använda mig av 
ibland inte helt enkla teoretiska koncept. Här kan man bildlikt se mitt 
förhållande till teorierna som en variant av en parrelation. Till en böljan 
fanns där en ytlig förälskelse till teorierna som sedan övergick i många 
irriterande och frustrerande tillstånd där jag inte riktigt förstod vad som 
sades och på vilket sätt detta skulle kunna vara bra för mig, och slutligen till 
ett tillstånd av fördjupad förståelse där jag kunde ha fördragsamhet med 
teoribildningens mindre goda sidor och mer se till det som kunde användas 
på ett konstruktivt sätt - bra för mig och förhoppningsvis också för det 
slutliga resultatet. 
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Summary 

Between the Stick and the Car rot. A case stud y of the Rehabilitation 
Reform of 1992. 

In this thesis, vocational rehabilitation is described as an organisational ac
tivity that takes place between the shaping of social policy and its operative 
execution. Analytically, the focus is on the motives behind the implementa
tion of the Rehabilitation Reform of 1992, the environmental factors influ
encing the different organizations, the problems and strategies used by reha
bilitation actors in regular activity, and finally, how cooperative rehabilita
tion projects compare with regular activity. Chapter one begins with a back
ground of the thesis, its purpose and the methods used. During the 1990s 
vocational rehabilitation became an increasingly important part of Swedish 
welfare policy. Vocational rehabilitation is a part of the historically impor
tant placement policy called 'the work line' which aims to reintegrate as 
many citizens as possible back into work so that they can financially support 
themselves. Traditionally, 'work-line' has been an instrument to get healthy 
unemployed people back to work, vocational rehabilitation on the other 
hand, is a part of 'the new work line' which aims at getting as many as pos
sible of those dependent on the social insurance system back to work. This 
primarily concerns the long term sick, or those disabled due to medical, 
mental or socio-medical reasons. The most difficult cases concern individu
als with a combination of these problems who are also unemployed. During 
the 1990s vocational rehabilitation became an increasingly important task for 
the welfare state, due to the increasing burden on the social insurance sys
tem. Within the social sciences one could generally sum up research on vo
cational rehabilitation as belonging to one of two different categories. The 
first category can be described as evaluative research which is often initiated 
by governmental agencies and the authorities responsible for public organi
zations. The other category can generally be described as more independent 
research, which takes as its point of departure the interaction between differ
ent types of actors and target groups. Whilst both of these perspectives are 
useful, they fail to problematize the patterns of interaction associated with 
the multiorganizational character of vocational rehabilitation. The organiza
tional perspective adopted in this thesis may be seen as a complement to 
these two research perspectives. By using an organizational perspective, it is 
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possible to gain a broader understanding of the vertical interplay between 
political goals and rehabilitation as an operative activity, and of the horizon
tal patterns of interaction that emerge when organizations have to cooperate 
despite their different goals, tasks and regulations. At the same time these 
various actors are dependent on each other's activities to bring the rehabilita
tion trajectory to its end 

This thesis can be defined as a case study which includes different perspec
tives on factors and processes influencing the rehabilitation trajectory. The 
Rehabilitation Reform of 1992 and the organizations that were given the task 
of carrying out this reform constitute the empirical focus. These organiza
tions are: the social insurance office, the employment agencies that work 
with vocational rehabilitation, primary health care centres and occupational 
health services. The thesis contains four separate empirical studies. The first 
focuses on the political motives behind the Rehabilitation Reform. This 
draws on earlier investigations and evaluations, as well as government bills 
etc. The second empirical study focuses on the rules, work forms and institu
tional factors that influence the work of individual actors within their differ
ent organizations. The empirical material is mainly made up of secondary 
data and earlier research, complemented by information about the work of 
the different actors. Information about the ways of working was gathered 
through 53 interviews conducted with representatives of the above men
tioned organizations. This interview material also serves as the empirical 
base for the third study. This study focuses on the central inter-
organizational problems that arise in regular activity and how these are stra
tegically handled by the individual actors within each organization. In the 
fourth study, the aim is to compare regular activity with cooperative projects 
that specialise in the rehabilitation of specific target groups. The empirical 
material is made up of 30 interviews with one to three representatives from 
each cooperative project. Fourteen different types of collaborative rehabilita
tion projects are studied. They are categorized by type of target group and 
degree of vertical integration. 

Chapter two defines the concept of vocational rehabilitation. Vocational 
rehabilitation has a short history in Swedish social policy, and currently re
fers to the measures taken to assess the ability of the long-term sick and dis
abled to work and live an independent life. Earlier research has emphasised 
different perspectives on vocational rehabilitation; thus it has included stud
ies on worklife, measures for different target groups and risk behaviour, ef-
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forts to influence doctors' practices of certifying patients as sick, the coordi
nation of rehabilitation activities, the refinement and coordination of organ
izational measures, and finally a focus on the shift from collective to more 
individualised services from the welfare state. 

The third chapter begins with an account of the theoretical starting point of 
the thesis. The analytical point of departure is made up of two complemen
tary theoretical perspectives: new institutional theoxy and the concept of 
'negotiated order'. New institutional theory can aid analysis as it assumes 
that organizations are not only influenced but also permeated by institutional 
and technical interpretive frameworks which are scientific, professional, 
political, economic and judicial in character. These frameworks can also be 
seen as expressions of the period, giving cognitive, normative and regulative 
points of reference for the different actors' activities. By following these 
interpretative frameworks organizations can create legitimacy for their activ
ity and thereby survive. For enterprises that are not so well established, and 
where the rules of the game between organizations are not clearly defined, 
so-called 'domain conflicts' can arise between different organizations. Such 
conflicts may for example arise when different organizations make similar 
commitments to deliver a given service to their respective target groups, or 
when no organization takes responsibility for a certain domain. 

The 'negotiated order' perspective complements the new institutionalist ap
proach. It provides a means of understanding patterns of interaction between 
different actors when they perform an activity together. The negotiated order 
approach is primarily used methodologically, since the rehabilitation process 
can be seen as a trajectory with a start and finish. The trajectory can in turn 
be analysed as different phases of work that each must be performed in order 
to complete the process. The perspective also emphasises the fact that actors 
can exercise 'episodic power'. This form of power differs from the power 
related to the distribution of formal resources associated with each organiza
tion; rather, it highlights that actors' possibilities are steered by the individ
ual's values and experience. 

Chapter four constitutes the first empirical component of the thesis. The 
point of departure is that Swedish social policy can be understood in the light 
of two principles: the principle of assistance and the principle of responsibil
ity. These two principles have always co-existed in Swedish social policy, 
though they have been differentially emphasised over time. The study seeks 
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to analyse which of these principles dominated the political motives that 
were the basis for the Rehabilitation Reform of 1992. The principle of assis
tance highlights the fact that the Swedish welfare state has built up a broad 
spectrum of social rights as a service and protection for its citizens over a 
long period of time. 

The principle of responsibility highlights the fact that social rights need to be 
protected from abuse. In other words, this principle acts as a counterbalance 
to the generous features of the assistance principle. The study shows that at 
the time of the Rehabilitation Reform, economic and political interests were 
pushing for tighter regulations in Swedish social policy. The possibility of 
registering patients as sick for reasons that are not purely medical, has been 
restricted within the social insurance system; the definition of ability to work 
has been changed, and finally, the so-called step-by-step-model has been 
introduced, together with measures to reduce the risk of abusing the social 
insurance system. Employers' responsibility for the rehabilitation process 
has been increased through new laws concerning the work environment, 
sickpay and rehabilitation. Rules aimed at preventing doctors from sick-
listing patients for reasons relating to the labour market, or for social and 
mental reasons have also been implemented. Since 2000, the tendency has 
been for both the assistance and responsibility principles to give way to a 
more individualised social policy. The individual is expected to take greater 
responsibility for his or her own health and life course, and the authorities 
are expected to take greater account of individual preferences and possibili
ties for rehabilitation. 

Chapter five introduces a detailed description of the rules, ways of working, 
and institutional factors that influence actors' work and their possibility to 
act within the framework of the organizations considered. The analyses show 
that the social insurance office is run by an extensive regulative system, 
which must be taken into account by rehabilitation officials. The formal 
regulations provide powerful support for the officials in their work, but also 
limit their freedom to act. The work forms are to a large degree influenced 
by the institutional environment. Doctors are surrounded by a regulative 
system that preserves their professional freedom. Despite attempts to limit 
their professional freedom through the social insurance system, doctors' 
work forms are based on a professional freedom that is not visible to those 
outside the profession. Employers' rules concerning the rehabilitation proc
ess are mainly connected to local work place regulations and to labour laws 
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and regulations. Employers' work forms give them a far-reaching responsi
bility for the health of their employees within the work place. The first goal 
is to avoid ill-health, and the second is to rehabilitate back to work. Small 
and large employers' abilities to follow these regulations differ significantly. 
The labour market organizations that have responsibility for rehabilitation 
within the framework of The National Labour Market Board (AMS) are the 
Employability Assessment Institute (Ami) and working life services. The 
regulations they must take into account are limited, giving them somewhat 
weak formal support in their work. Yet through different experts on disabili
ties they still have considerable episodic freedom. Despite having important 
roles in the rehabilitation process, they act largely as consultants to employ
ers and the social insurance office. A number of institutional environmental 
factors influence the work of all the actors, as well as their interaction with 
each other. 

The results show that five different influences permeate the performance of 
the four actors. The social insurance office is mainly influenced by a judicial 
social insurance logic. The individual's capability to follow and maintain the 
formal regulations is paramount. The work of the employment agencies is 
mainly influenced by a labour market policy logic. This means that the 
autonomous experts base their judgements on a holistic picture of the client's 
social, economic, mental and medical status. These factors are used to de
termine the capacity to work, with consideration taken of the local labour 
market's capacity to absorb these clients. There is then a significant gulf 
between the perspectives of the social insurance and labour market organiza
tions. The medical doctors who normally work with rehabilitation cases tend 
to work in primary health care centres and in occupational health centres. 
Their approach to medicine has over the last few decades developed in a 
'holistic' direction, in contrast to other medical sub-specialities. This means 
that work-related medical problems are increasingly seen as connected to a 
patient's mental, social and economic circumstances. This medical logic 
differs from that of the social insurance office's medical advisors, whose 
basis for forming judgements is in all essential ways connected to the social 
insurance's judicial interpretative framework. The employers are on the 
other hand influenced by a logic of profit that has a technical and institu
tional dimension, as well as by an institutional welfare state logic. The tech
nical dimension of the profit logic is reflected in enterprises' need to adapt 
their technical performance to the market's and customers' demands. The 
institutional dimension of the profit logic is reflected in economic measures; 
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organizational reductions are often economically motivated, though it can be 
hard to find economic arguments for them after the fact. Such action can be 
interpreted as an institutional adaptation to modern management strategies 
used to gain legitimacy. A welfare state logic implies that the welfare state 
has impinged onto the domain of the employer through a web of judicial 
regulations, in order to eliminate or reduce dysfunctions caused by the free 
market. 

Chapter six identifies the most important problems which arise in the inter
action between different actors during normal rehabilitation work. Strategies 
used by the actors to eliminate or mitigate these problems are defined. First, 
the institutional domains are surveyed, along with their associated specific 
tasks. The analysis then aims to define the domain conflicts arising from 
different organizations' claims on the same domain. 

Two phases of the rehabilitation trajectory can be methodologically distin
guished here, each phase characterized by a different domain. The rehabilita
tion process is initiated with a phase during which the client's problem is 
mapped, the individual's capacity to work is determined, illness is diag
nosed, and the right to benefits from the social insurance system assessed. 
This phase is followed by an operative phase. The tasks during this phase are 
aimed at trying to gradually introduce the individual back into work or edu
cation. The largest domain conflict during this initial phase relates to the 
definition of work capacity. Definitions of this concept vary according to 
the different actors, but only doctors and the rehabilitation officials have 
enough power to defend their frames of interpretation. Since these two key 
actors have such widely different points of departure for their interpretations, 
this becomes a major arena of conflict. 

According to the social insurance office, officials can handle this conflict in 
two ways which differ from each other in line with the officials' varying 
experience and values. One type of rehabilitation official is labelled 'the 
formalist'. A typical formalist obeys the rules without reflecting over 
whether the regulations are right or wrong. The official does not make any 
value judgements, despite the consequences this can have for the client or for 
cooperation with other actors. The other type of official is labelled 'the free 
spirit', often a person with long experience from operative work or middle 
management. Such a person tends to be reflexive concerning the regulations' 
deeper meaning, managing cases according to his or her own interpretations 
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of the regulations, yet without breaking the rules. The result is often 
smoother cooperation with other actors and decisions based on a more so
phisticated judgement of the individual client's possibilities and requests. 
Such a way of working presupposes managers' support of this kind of action. 

The medical doctor has access to a wide range of diagnoses that can be used 
to legitimate medical judgements should the doctor's certificate be ques
tioned by the social insurance doctor. Domain conflicts are viewed as a re
sult of different institutional logics that imply different views of illness and 
capacity to work. Frequent interaction is necessary since it enables doctors 
and rehabilitation officials to avoid formalities, and arrive at a common un
derstanding at the local level, via direct negotiation. This is also true for in
teraction with employers. 

Two domain conflicts can be identified during the operative phase. The first 
concerns negotiations between the social insurance office and employers 
about transferring employees to other duties within the work organization. 
Here, both actors have access to considerable power resources. The social 
insurance office can withdraw the individual client's benefits, and the em
ployer can release the employee from his or her contract of employment, 
with reference to labour legislation. Implementation of such extreme meas
ures are rare and work better as a threat than a practical measure. Both sides 
avoid exercising power that can harm clients, future cooperation and trust. 
Against this background, the 
episodic power resources are used to exercise what can be called the strategy 
of 'the golden middle path.' 

The second domain conflict is also related to determining work capacity. In 
this phase, it is primarily the labour market authorities which face problems, 
rather than the social insurance office. Labour market officials' view of work 
capacity is different from that of the social insurance office. The former have 
a more holistic view of the client's work capacity, based on the client's ac
tual possibilities to work. 

In defining work capacity, the social insurance office bases its evaluations 
on the client's health, regardless of context. From a power perspective, la
bour market officials' views regarding clients carry less weight than other 
organizations' views. This makes it difficult for labour market officials to 
exercise domain claims based on their judgement criteria. In prac tice, social 
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insurance offices have the upper-hand in interpreting the concept 'work ca
pacity'. Labour market agencies, however, have access to an episodic power 
resource, based on their expertise. This expertise allows them to refuse cli
ents who do not meet their criteria for participation. They also have the pos
sibility to employ medical advisors to help them legitimate their decisions to 
the social insurance office. 

Chapter seven compares cooperative rehabilitation projects with regular re
habilitation work. Cooperative projects are defined as projects which are 
limited in time and in which actors from different welfare agencies partici
pate in a targeted rehabilitation task. Fourteen projects are categorised ac
cording to a dimension that rates how strongly projects are vertically inte
grated with the main organizations. Projects are also categorised according 
to the degree of severity of problems experienced by the target group. The 
point of departure for this comparison is the so-called work l ine, since all 
rehabilitation activities strive to achieve the work line as an ideal. I have 
studied expressions of what I call 'the mapping phase', 'active measures', 
'returning back to the labour market through work' and finally the view of 
'the individual'. 

During the mapping phase, different actors' understandings of cooperation 
seem to be of primary importance. Together, the actors can break the 
sequential work order common in regular rehabilitation work, and can 
quickly collect and analyse comprehensive information about individuals. 
Work tasks included in the 'active measures' differ from regular 
rehabilitation work in that flexible solutions tailored to an individual client's 
needs can be found. The actors have more time to spend on each client than 
in regular rehabilitation work, and have more information abou t the client. 
This makes it possible to find longer term solutions. The most successfully 
vertically integrated projects - for example those that are firmly established 
among steering groups, managers and in formal agreements - have a 
legitimacy that makes it possible to work long term and with unconventional 
solutions. With weakly integrated projects it is more difficult to work with 
long term solutions, as such projects can become dependent on enthusiasts 
who do not anchor ideas and work forms with the responsible authorities. 

'Returning back to work' is a process that challenges both regular activity 
and cooperative projects. No distinctions are made between the different 
areas of activity. The process of 'returning back to work' in both cases de
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mands that the individual can meet the expectations placed on him or her by 
the labour market. For many of the clients in cooperative projects this is not 
the case. 

The process of trying to get clients back to employment focuses in practice 
on short term sheltered work. The projects that are most successful in this 
process are those working with target groups with problems that are more 
easily solved. The view of the individual differs between regular rehabilita
tion work measures and cooperative projects. Despite activity, the work line 
must be applied with account taken of the individual's wishes and ability to 
work. Regular rehabilitation work tends to standardize clients, whilst coop
erative projects tend to treat them as individuals. In this de-standardization 
process, information is gathered to provide a more complex and holistic 
view of the client's limitations and abilities. 

The final analysis shows that cooperative projects generally follow princi
ples of assistance more closely than regular rehabilitation work. One issue 
that can be interpreted as an expression of the responsibility principle is that 
cooperative projects, by effective information collection, can accumulate 
considerable knowledge about individual clients. Since projects are a form of 
authority that has tended to expand outside the authority's boundaries, it 
becomes more difficult to monitor its use and see to it that this kind of in
formation is used in a way that protects personal integrity. 

In Chapter eight the thesis is summarised by focusing on three different di
mensions: social policy, labour market policy, and the health dimension. The 
dimension of social policy addresses the issue of the work line as a construc
tion that commodifies the workforce. This means that it aims at making citi
zens useful as workers. The frame of reference for social policy includes 
confidence in a redistribution policy that is based on the acknowledgement 
that all citizens have a wide spectrum of social rights. In times of crisis, the 
strain on the benefit system increases. This system must then be protected 
from overuse so that its long term legitimacy can be maintained. This has 
been accomplished in the Rehabilitation Reform of 1992 through a strength
ened regulative system. The actors' freedom to act is located within the 
framework of this regulative system. The analyses here show that the main 
problems are related to overarching institutional and organisational factors. 
What is considered as 'logical' from a within-organisation perspective be
comes less evident when these different perspectives meet. Since the differ
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ent logics are based upon different interpretation criteria, cooperation should 
not run as smoothly as it does. The reason that it works as well as it does is 
because the actors are forced to negotiate in the local arena and are thereby 
forced to arrive at a common set of values from which to act. A formalistic 
pattern of behaviour would quickly lead to an increased level of job termina
tions by employers, cancelled sick benefits by the social insurance office, 
and an effective end to cooperation and trust between different actors. Above 
all, this would negatively affect the long term sick. Vertically integrated 
cooperative projects can be applied in the same manner that is sometimes 
done locally in order to facilitate rehabilitation activity. Committed and 
competent officials work as a team to represent the different organizational 
points of views and to interact in a flexible manner for different target 
groups. 

The dimension of labour market policy focuses on the trend towards a for
mal and actual restriction of most actors' freedom to act, as a consequence of 
the current functioning of the labour market. The changes in the labour mar
ket have affected the work organizations and have also forced the welfare 
state to take regulative action. This has taken place at the expense of a more 
generous assistance policy. Two changes in the labour market have made the 
circumstances for the rehabilitation process more difficult. The first is a mat
ter of harsh personnel reductions in the private and public sectors. This has 
increased the quantitative and qualitative demands on employees as a group. 
The other concerns organizational changes that have divided up organiza
tional units into increasingly smaller and autonomous units with very little 
contact with other units. This has caused problems for employers who need 
to re-locate employees since the smaller units include fewer work tasks and 
less diversity, which offers less re-location opportunities. Severely stream
lined work organizations generally demand healthy, well educated and com
petent employees. This is the reason that the employers prioritise preventa
tive work and environment measures over rehabilitation efforts. This lead to 
a selection in which potential employees who are regarded as more prone to 
ill-health are rejected as employees. At the same time the social insurance 
office's formalities and rehabilitation studies are not seen as especially im
portant. 

The health dimension ends this discussion. Health and illness are complex 
concepts, but they nonetheless play a central role in all of the above actors' 
practices. Work rehabilitation is not about rehabilitation of an individual's 
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health, but about rehabilitating his or her work capacity in spite of injuries, 
functional disabilities or illnesses. This is also the perspective of the social 
insurance system and its view on illness. Employers primarily regard illness 
from an economic perspective related to working life. If the individual is not 
capable of performing his or her work duties due to an illness or injury, the 
individual's problems are seen as related to the specific workplace. The per
spective of the social insurance system is not shared by the medical profes
sion or the labour market authorities. From the perspective of the general 
practitioner, illness is regarded as related to everyday life circumstances that 
have to do with social, psychological and workplace related factors. The 
labour market authorities also subscribe to a more holistic point of view sin
ce they, from their perspective, are supposed to rehabilitate people back to a 
local labour market and the work opportunities that exist there. The social 
insurance system's regulations are normative, despite the fact that this causes 
a dilemma for the work rehabilitation officials who have been given the tas k 
to uphold the social insurance system. These officials must try to uphold the 
social insurance regulations while also representing a system that lacks sup
port among the other actors as well as among themselves at times. At the 
same time, they must attempt to maintain good relations with other actors 
while also searching for acceptable solutions for different types of clients. 
This task is handled by building up good relations with other actors on a 
personal level. The employers, the medical profession, and labour market 
authorities acknowledge that the labour market has been less tolerant of 
'human incapacity' in their definitions of work capacity. This can be com
pared to the social insurance system, which does not acknowledge these fac
tors. The perspective which is upheld as a guiding principle only takes into 
consideration medical health, and not social, psychological and economic 
health. In this perspective social policy emphasising the work line becomes 
almost a theoretical construction that may be difficult to anchor in the actual 
application of the work line. 
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