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Den nya rehabiliteringskedjan och 
arbetslivsinriktad rehabilitering                      

ur försäkringskassahandläggarens perspektiv 
 

Ines Vikblom 
 

 
Den nya rehabiliteringskedjan med sina fasta tidsgränser för långtids-
sjukskrivna har fått stor uppmärksamhet i svensk media under senare tid. 
De nya reglerna fokuserar framförallt på tidiga insatser för 
långtidssjukskrivna med målet återgång i arbete. Intervjuerna i 
föreliggande studie utfördes med sju försäkringskassahandläggare på olika 
försäkringskontor. Syftet var att undersöka vilka erfarenheter och 
upplevelser handläggarna på Försäkringskassan har av den nya 
rehabiliteringskedjan och arbetslivsinriktad rehabilitering. Resultatet 
visade att det är en mängd olika faktorer som påverkar handläggarnas 
arbete. Som viktiga faktorer uppgav handläggarna ett ändrat regelverk 
med fasta tidsgränser, samarbetet mellan olika aktörer för den försäkrades 
återgång i arbete, handläggarnas och andra aktörers engagemang samt den 
försäkrades egna resurser. Vidare forskning inom området arbetslivs-
inriktad rehabilitering behövs, om den nya rehabiliteringskedjans effekter 
på tidigare återgång till arbetslivet verkligen innebär ökat stöd till de 
långtidssjukskrivna. Även andra rehabiliteringsaktörers erfarenheter av de 
nya sjukskrivningsreglerna behöver utforskas. 

 
Key words: social insurance officer, rehabilitation, vocational 
rehabilitation, cooperation, return to work 

 
 
Kan de nya reglerna för sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering för 
långtidssjukskrivna leda till ökad återgång till arbetslivet? På vilket sätt bidrar de till att de 
långtidssjukskrivna verkligen får det stöd de behöver och därmed kunna återgå tidigare till 
arbetslivet än det var fallet innan den nya rehabiliteringskedjan infördes? Vid genomgång av 
tidigare forskning inom området försäkringskassahandläggare och deras arbete samt 
rehabilitering av långtidssjukskrivna, var avsikten med denna studie att belysa just 
försäkringskassahandläggarens syn på det nya regelverket. Fokus låg på arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 

Enligt Furnham (2005) påverkar organisationer antaganden, värderingar, känslor och 
framför allt beteenden av alla anställda inom dessa. Dels handlar det om hur individuella 
skillnader och personlighetsegenskaper påverkar organisationsbeteende och dels om 
situations- och organisationsfaktorer (Furnham, 2005). För att förstå individers beteenden och 
handlingar, måste de med andra ord sättas i sitt sammanhang. 

Rehabilitering definieras enligt Socialstyrelsens termbank som  
 

Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån  
dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga 
insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av 
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arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art och 
kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är fråga om 
målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid 
planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras (Socialstyrelsen, 2007).  

 
Dessutom menar Socialstyrelsen (2009) att det övergripande målet med rehabiliteringen är att 
förbättra individens livskvalitet, där olika aktörer och professionella måste se individen som 
utgångspunkt i processen, inte huvudmännen eller verksamheterna. Ett rehabiliterande 
förhållningssätt innebär att individen är föremål för i sin egen rehabilitering, att processen 
utgår från ett helhetsperspektiv och att processen inriktas på det friska och konkreta hinder 
samt är framtidsinriktad (Socialstyrelsen, 2009).  

Rehabilitering av långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet är ett komplext fenomen, där 
flera aktörer ingår och ska samverka med varandra. Enligt Vahlne Westerhäll, Bergroth och 
Ekholm (2006) kan individers arbetsförmåga i samband med skada eller sjukdom relateras till 
individens funktionstillstånd. Hur individens funktionstillstånd påverkas är då av betydelse 
för bedömning av arbetsförmågan och rehabiliteringspotential. Vahlne Westerhäll et al. menar 
att funktionstillstånd och funktionshinder i ett sjukfrånvaroperspektiv kan indelas i enlighet 
med den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa,  ICF 
(Socialstyrelsen, 2003) dels i funktionstillstånd och funktionshinder och dels i kontextuella 
faktorer. Med kontextuella faktorer menas faktorer som utgör den fullständiga bakgrunden till 
en individs liv och levnadssätt, där omgivnings- och personfaktorer ingår som två 
komponenter (Socialstyrelsen, 2003). Dessa olika faktorer har betydelse för individers 
rehabilitering eftersom omgivningsfaktorer bestäms av den fysiska, sociala och attitydmässiga 
omgivningen i vilken till exempel långtidssjukskrivna befinner sig. Omgivningsfaktorer är 
utanför individen. Personfaktorer är personliga egenskaper som till exempel kön, ålder, 
livsstil, copingsätt, social bakgrund, utbildning och andra hälsofaktorer men som inte hör till 
hälsobetingelsen eller hälsotillståndet enligt ICF (Socialstyrelsen, 2003).  

 
Bland omgivningsfaktorerna som kan ha betydande underlättande och hindrande 
inverkan kan nämnas hälso- och sjukvårdens servicenivå, t ex medicinsk 
rehabilitering…, vad socialförsäkringssystemet erbjuder för service och tjänster…, t ex 
rehabiliteringsåtgärder, stöd av yrkesutövare inom hälso- och sjukvård…, attityder hos 
personal inom hälso- och sjukvården och hos familjen… samt anpassning av 
arbetsplatsen och anskaffning och utprövning av arbetshjälpmedel. (Vahlne Westerhäll 
et al., 2006) 

 
Vid genomgång av tidigare forskning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering kom det 
fram att olika rehabiliteringsaktörer handlar inom ramen för sin respektive organisation. I  
denna studie belysas såväl omgivningsfaktorer och personfaktorer som har betydelse för 
arbetslivsinriktad rehabilitering av långtidssjukskrivna för återgång i arbete. Med 
omgivningsfaktorer menas här dels vad hälso- och sjukvården ger för servicenivå i form av 
till exempel medicinsk rehabilitering och dels vad socialförsäkringssystemet erbjuder för 
service och tjänster och då speciellt med tanke på de nya sjukskrivningsreglerna, den så 
kallade nya rehabiliteringskedjan, som infördes den första juli 2008 (se Figur 1). Med 
personfaktorer menas i denna studie faktorer såsom livsstil, syn på livet och arbete, ålder, kön 
och yrkesbakgrund. 
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Figur 1. Rehabiliteringskedjan. Hämtad från Försäkringskassans faktablad: Bedömning av 
arbetsförmågan (uppdaterad 2009-03-05).  
 
Enligt ”Införandet av en rehabiliteringskedja” (Socialdepartementet, 2008) kom den nya 
rehabiliteringskedjan till för att människor inte fick det stöd som de behövde för att komma 
tillbaka till arbetslivet. Många hade fastnat i utanförskap, trots att dessa individer med ett 
bättre stöd hade kunnat återgå till arbetslivet. Tidiga insatser i rehabiliteringsprocessen ska 
ske framförallt inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatsen (Socialdepartementet, 2008). 
Anema et al. (2009) kom fram i sin studie att åtgärder på arbetsplatsen och arbetsbetingelser 
samt berättigandekriterier för långtidssjukskrivnas förmåner på grund av funktionshinder 
förklarar olika länders skillnader i antal individer som har återvänt till arbetslivet.   

Att sätta sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i sitt samhälliga sammanhang är 
betydelsefullt för att lagar och riktlinjer ger ramar för aktörers handlingsutrymme inom vilket 
de kan utföra sitt uppdrag och ansvar. Enligt Söderberg och Alexandersson (2005) kan 
försäkringskassahandläggarnas roll skilja sig mellan länderna och/eller över tiden. Enligt 
lagen (SFS 1962:381) om allmän försäkring (AFL) har Försäkringskassan (FK) ett 
samordningsansvar för alla rehabiliteringsinsatser, det vill säga alla de insatser som förkortar 
sjukskrivningstiden för den enskilde. Delbetänkandet Bättre samverkan (SOU 2009:49) tog 
upp att det är svårt för Försäkringskassan att utöva detta samordningsansvar, bland annat 
därför att sanktionsmöjligheter saknas att ta till när andra aktörer inte ta sitt 
rehabiliteringsansvar. Dessutom är olika aktörer involverade i en rehabiliteringsprocess med 
ett perspektiv utifrån respektive uppdrag och ansvar. Dessa aktörer kan vara hälso- och 
sjukvården, Försäkringskassan, arbetsgivare, företagshälsovård, Arbetsförmedlingen och den 
sjukskrivne individen. Hälso- och sjukvården har uppdraget att försöka uppnå bästa möjliga 
funktionsförmåga och välbefinnande hos individen, medan Försäkringskassan är ansvarig för 
att individer ska återfå sin arbetsförmåga (SOU 2009:49). Medan den medicinska 
rehabiliteringen sköts av hälso- och sjukvården, är arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen 
ansvarig för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  

Ydreborg, Ekberg och Nilsson (2007) har också uppmärksammat problemet med 
Försäkringskassans samordnarroll för till exempel beviljandet av sjukersättningen och skriver 
att FK-handläggare upplever denna roll frustrerande bland annat för att olika aktörer i 
välfärdssystemet har olika mål och krav på sig. Ett ytterligare problem är att Sverige saknar 
en klart utarbetad organisering av rehabilitering (SOU 2009:49). Dessutom påpekar 
utredningen att material kring medicinsk rehabilitering ”främst behandlar sjukskrivnings-
processen generellt och i regel berör frågor om rehabilitering ytligt. Fokus ligger ofta på hur 
sjukskrivningstalen ser ut, vad de beror på och hur de kan minskas, medan rehabilitering inte 
tycks uppta en central roll i processen” (SOU 2009:49, s.91). Patienten har ingen garanterad 
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rätt till behandling eller rehabilitering enligt svensk lag till skillnad från flera andra 
europeiska länder (SOU 2009:49).  

I Tyskland är till exempel rehabilitering lagstadgad i olika sociallagböcker 
(Sozialgesetzbücher), där individen har rätt till medicinsk rehabilitering. Rehabilitering 
beskrivs i tyska lagböcker som en beståndsdel i det tyska hälsosystemet. Medicinsk 
rehabilitering ges bland annat av sjukförsäkringen och pensionsförsäkringen, där den 
sistnämnda ansvarar mest för rehabilitering för att principen är rehabilitering före pension 
(sjukersättning). Genom en personlig intervju, i syfte att få fram faktainformation om det 
tyska rehabiliteringsarbete av långtidssjukskrivna, med ansvarig chef Hans Dieter Albrecht 
för utbetalning av sjukpenning vid en tysk försäkringskassa i södra Tyskland, kom det fram 
att det tyska socialförsäkringssystemet styrs bland annat av ett helhetsperspektiv, där de 
försäkrade står i centrum. Detta innebär att de försäkrade får hjälp under sin sjukskrivning 
med informationstjänster om behandlings- eller rehabiliteringsåtgärder. FK-handläggaren 
samordnar alla insatser som behövs för att den sjukskrivne får sin behandling och/eller 
rehabilitering och kan därmed påverka hälso- och sjukvården. Sjuk- och pensionsförsäkringen 
ingår i hälso- och sjukvården, det vill säga att det är en ekonomisk enhet enligt Hans Dieter 
Albrecht (personlig kommunikation, 20 juli 2009).  

Av en studie som Söderberg och Müssener (2008) har gjort, framgår att FK-handläggare 
har väldigt många olika arbetsuppgifter att utföra som kräver en avsevärd skicklighet och 
färdighet samt professionell utövande med tanke på kunskap om socialförsäkring, 
behandling/bemötandet av de försäkrade och kommunikationsfärdigheter. Slutbetänkandet 
Regler för etablering av vårdgivare (SOU 2009:84) tar upp att det finns ett starkt samband 
mellan patientdelaktighet och behandlingsresultat: ”Ju mer involverad och aktiv en patient 
kan vara i sin sjukdom och behandling, desto bättre resultat uppvisar olika former av åtgärder 
och behandlingar” (SOU 2009:84, s. 103). För att kunna öka patientdelaktigheten krävs det 
dessutom att vårdpersonalen har bättre kunskaper och kommunikationsegenskaper när det 
gäller medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och information om patientens 
hälsotillstånd och olika behandlingars resultat. Ökad patientdelaktighet leder i sin tur till en 
effektivare vård (SOU 2009:84). Samma tankegångar lyfter även Larsson (2008) i sin 
doktorsavhandling ”Patient och medaktör” fram, där hon menar att den individuella 
delaktigheten i sjukdoms- och behandlingsprocessen utmärks av en aktiv patient inom hälso- 
och sjukvården som påverkar behandlingsresultatet.  

Att kunskap om olika behandlingsmetoder eller åtgärder är viktiga bekräftar även DeLisas 
(2008) studie angående forskning om rehabilitering och medicinsk rehabilitering för att kunna 
möta kraven på klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet för patienter, 
sjukförsäkringsaktörer och andra aktörer. Dessutom är det största målet med all forskning om 
rehabilitering och funktionshinder att återfå funktionsförmåga eller förebygga 
funktionsoförmåga med fokus på integrering i samhällslivet, ett självständigt liv och att kunna  
återgå till arbetslivet (DeLisa, 2008).    

Kobelt, Grosch, Hesse, Gebauer och Gutenbrunner (2008) kom fram i sin studie att det är 
viktigt och nödvändigt att stödja de långtidssjukskrivna kontinuerligt i deras 
tillfrisknandeprocess och samtidigt att utarbeta realistiska integreringsmål när det gäller 
arbetslivet. Författarna poängterar att det kan vara svårt för många försäkrade som har 
psykiska sjukdomar att komma tillbaka till ett arbete som är monotont och kroppsligt tungt. 
Där finns det risk att motivationen till återgång i arbete är ganska låg. I stället behövs för 
denna grupp av försäkrade en flexibel tillämpning av rambetingelser och förutsättningar för 
medicinska eller yrkesmässiga rehabiliteringsåtgärder för att kunna delta i arbetslivet  (Kobelt  
et al., 2008).      

Möten mellan patient och professionen inom hälso- och sjukvården eller mellan den 
försäkrade och FK-handläggaren handlar om mellanmänskliga interaktionsprocesser. Enligt 
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Müssener, Festin, Upmark och Alexanderson (2008) behövs det mera forskning kring dessa 
processer för att kunna tillhandahålla en mera utförlig och detaljerat förståelse för hur 
långtidssjukskrivna upplever sina interaktioner med professionella inom hälso- och 
sjukvården och sjukförsäkringen. Dessutom menar författarna att utifrån ett hälsofrämjande 
perspektiv är det nödvändigt att belysa faktorer som kan underlätta återgång till arbetslivet, 
där positiva upplevelser av möten med professionella kunde vara en sådan faktor. Dessa 
positiva upplevelser måste i sin tur innehålla de aspekter som patienter eller de försäkrade 
anses ingå i positiva interaktioner. Müssener et al. (2008) kom fram till att positiva upplevda 
faktorer som långtidssjukskrivna uppgav var att blir bemött med kompetens, personlig 
uppmärksamhet samt tillförsikt och förtroende. En annan studie, utfört av Müssener, 
Svensson, Söderberg och Alexanderson (2008) pekade också på vikten av professionellas 
möte med de försäkrade eller patienter på ett respektfullt och stödjande sätt som i sin tur 
gjorde att de försäkrade/patienter kände sig lättad, stärkt, bättre och hjälpta. Med andra ord 
påverkar dessa interaktioner individers egen handlingsförmåga och självförtroende. Tvärtom 
kan enligt Svensson, Müssener och Alexanderson (2006) förlust av hopp, låg självaktning och 
förlust av självförtroende hos långtidssjukskrivna eller genom deras interaktion med 
professionella leda till att återgång till arbetslivet upplevs som ett mindre realistiskt och 
livsviktigt mål. 

Engström (2009) skriver i sin avhandling Sickness absence in Sweden: Its relation to work, 
health and social insurance factors att det behövs olika förklaringsmodeller för att öka 
kunskapen om de olika sjukskrivningsaspekterna som till exempel orsakerna till sjukfrånvaro, 
återgång till arbetslivet eller beviljande av sjukersättning. Avhandlingen tar även upp att 
sjukfrånvarobeteende kan påverkas till exempel genom vilken väg som väljs för 
välfärdspolitiken. Han menar att det finns andra sätt att påverka sjukfrånvarobeteende än att 
sänka ersättningsnivåer eller striktare berättigandekriterier, nämligen till exempel genom en 
bättre arbetsmiljö och adekvata rehabiliteringsåtgärder.  

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är komplex och innehåller många olika 
aktörer som ska samarbeta kring en patients/försäkrades återgång till arbetslivet om det är 
möjligt. Ståhl, Svensson, Petersson och Ekberg (2009) nämner i sin studie att det finns olika 
aktörer som är ansvariga för rehabiliteringen i Sverige med olika ansvarsområden. Aktörernas 
handlingar bestäms i stor utsträckning av deras institutionella preferenser och självintresse. 
Författarna hänvisar till forskning, där en god vilja och förtroende mellan individer och 
rehabiliteringsaktörer är ett kännetecken för en framgångsrik process när det gäller återgång 
till arbetslivet och menar att förtroende även behövs mellan olika rehabiliteringsaktörer. 

Även sjukvårds- och försäkringskassapersonalens attityder gentemot patienter eller 
försäkrade spelar en avgörande roll i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen av 
långtidssjukskrivna. Enligt Thorstensson, Mathiasson, Arvidsson, Heide och Petersson (2008) 
skiljer sig aktörers attityder åt gentemot långtidssjukskrivna. Medan personalen inom hälso- 
och sjukvården har en mera vårdande attityd, har FK-handläggare större fokus på regler. 

Andra faktorer som är av vikt för långtidssjukskrivnas återgång till arbetslivet är 
beteendemässiga faktorer. Brouwer et al. (2009) kom fram i sin studie att inställningen till 
arbete, socialt stöd och viljan att utföra beteendet är signifikant associerade med en kortare tid 
för återgången till arbetslivet hos långtidssjukskrivna anställda. Författarna menar att de 
beteendemässiga bestämningsfaktorerna kan vara viktiga vid planeringen av interventioner för 
att underlätta långtidssjukskrivnas återgång till arbetslivet. 

Det finns två utmaningar för den nya sjukskrivningsprocessen som dels grundar sig på det 
nya försäkringsmedicinska beslutsstödet (Socialstyrelsen 2007) och dels på införandet av den 
nya rehabiliteringskedjan (Socialdepartementet 2008). Müssener, Svensson och Söderberg 
(2009) menar att den ena utmaningen för professionella och som ingår i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen är att utveckla samverkansstrategier mellan olika samhällsaktörer för 
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att främja individers hälsa och arbetsförmåga. Den andra utmaningen är att på vilket sätt ska 
samverkansformerna se ut ur ett individperspektiv med tanke på bemötandet som ska främja 
återgång till arbetslivet. Bemötandet, det vill säga de professionellas förmåga till empati, 
uppmuntran och engagemang, är betydelsefullt just i tider av förändringar, till exempel 
förändringar i sjukförsäkringen (Müssener et al., 2009). 

Tidigare forskning om interaktioner mellan försäkringskassahandläggare och de försäkrade 
finns enbart i liten utsträckning idag. Framför allt behövs det forskning om hur olika 
rehabiliteringsaktörer som ingår i arbetslivsinriktad rehabilitering av långtidssjukskrivna 
upplever den nya rehabiliteringskedjan. Deras erfarenheter av både möjligheter och hinder av 
det nya regelsystemet måste studeras närmare och följas upp, så att eventuella brister kan 
åtgärdas med målet att de försäkrade får den hjälp de är i behov av. 

Syftet med föreliggande studie var att få fram försäkringskassahandläggarnas upplevelser 
och erfarenheter av den nya rehabiliteringskedjan. Fokus låg på arbetslivsinriktad 
rehabilitering av långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Frågeställningar som belyser 
syftet var: Hur upplever försäkringskassahandläggare de nya sjukskrivningsreglerna med 
hänsyn till arbetslivsinriktad rehabilitering jämfört med tidigare regler? Vilka möjligheter och 
hinder ser handläggarna idag i arbetet med rehabiliteringen av långtidssjukskrivna tillbaka till 
arbetslivet? 
 
 

Metod 
  
 
Deltagare 
 
I intervjustudien ingick sju försäkringskassahandläggare från olika försäkringskontor i 
Mellansverige. Deltagarna varierade i ålder som var mellan 35 och 47 år. De hade en 
arbetslivserfarenhet inom Försäkringskassan mellan 3-10 år. Personerna befann sig under 
intervjun på sin respektive arbetsplats. Samtliga intervjupersoner var kvinnor med minst en 
treårig högskoleutbildning. Det blev inget bortfall.  
 
 
Material 
 
Intervjuguiden som användes som stöd för forskaren var halvstrukturerad. Frågor ställdes till 
deltagarna med anknytning till forskningsfrågorna med områden som bakgrund, FK:s roll vid 
rehabilitering av långtidssjukskrivna, FK-handläggares erfarenheter och upplevelser av 
långtidssjukskrivnas rehabilitering samt eventuella förbättringsförslag när det gäller denna typ 
av rehabilitering. Frågor som ingick i intervjuguiden var bland annat: Vilka arbetsuppgifter 
ingår i ditt arbete på Försäkringskassan? Hur sker din handläggning av ett fall som avser 
långtidssjukskrivna? Vad måste du beakta och ta hänsyn till? Vilket stöd brukar ni ge era 
klienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? Vilka faktorer anser du som viktiga 
för att underlätta en klients återgång i arbete? Vilka faktorer anser du däremot kan hämma en 
klients återgång i arbete? Samtliga intervjuer bandades och därmed kunde undersökningens 
reliabilitet stärkas. 
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Procedur 
 
Enhetsansvariga chefer för sjukpenning på olika försäkringskassakontoren tillfrågades att 
identifiera potentiella deltagare som kunde ställa upp frivilligt på intervju och dela med sig av 
sina erfarenheter. Urvalet av deltagare skedde genom ett målinriktat urval. Med detta menas 
att enbart försäkringskassahandlare som arbetar med beviljande av sjukpenning och 
sjukersättning tillfrågades. Enhetschefer fick en kort presentation av syftet med studien. Av 
dessa chefer fick forskaren via e-post tillgång till frivilliga deltagare med deras namn, 
telefonnummer och e-postadress för vidare kontakt. Informerat samtycke, innehållande 
information om studiens syfte, frivilligt deltagande, konfidentialiteten samt studiens 
forskningsändamål, inhämtades av samtliga sju deltagare innan intervjuerna genomfördes. 
Via e-post bestämdes tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna skedde i mitten och slutet av 
november 2009. Samtliga intervjuer spelades in. Tiden för intervjuerna varierade mellan 30 
och 50 minuter.  

 
 

Databearbetning 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Först lästes intervjuerna igenom i sin 
helhet för att kunna skapa en helhetsuppfattning. Sedan kategoriserades intervjuerna med 
hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Med hjälp av forskningsfrågorna kunde tre områden 
identifieras för en vidare analys. Dessa områden var: Den nya rehabiliteringskedjan som ett 
nytt regelverk, möjligheter samt hinder i arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering av 
långtidssjukskrivna. Ur materialet kom det meningsenheter fram såsom intervjupersonerna 
själva uttryckte dem. Likartade meningsenheter från de olika intervjupersonerna 
sammanfattades i kategorier och subkategorier. För att underlätta för läsaren sammanställdes 
områden, kategorier och subkategorier i två tabeller. 
 
 

Resultat 
 
Resultatet av denna studie presenteras med hjälp av två tabeller som anknyter till de två 
forskningsfrågor som nämndes i inledningsavsnittet. Dessa är dels försäkringskassa-
handläggarnas erfarenheter och upplevelser av den nya rehabiliteringskedjan jämfört med 
tidigare regler och dels möjligheter samt hinder i deras arbete med rehabiliteringen av 
långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. De tre områdena är indelade i kategorier och 
subkategorier. 
 
 
Den nya rehabiliteringskedjan- ett nytt regelverk 
 
Tabell 1 
Kategorier och subkategorier inom området Den nya rehabiliteringskedjan 
 
Kategori Subkategori 
Nytt regelsystem Försäkring (tydlighet, förutsägbarhet och fasta tidsgränser) 

Aktivitet (plan för återgång i arbete) 
Samarbetet med andra aktörer (tillgång till andra aktörer och deras 
insatser) 
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Den försäkrade (sjukdomsorsak och arbetsförmåga) 
Nya verktyg Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd 

FK:s egen vägledning och metodstöd angående rehabkedjan 
Rollen för FK och 
dess handläggare  

Professionalism (större krav på kompetens och kunskap, kontinuerlig 
kompetensutveckling)  
Styrning genom kontroll av FK-huvudkontoret (administration och rätt 
dokumentation)  

 
Nytt regelsystem. Samtliga intervjupersoner uppgav att deras nuvarande arbetsuppgift var i 

första hand att bedöma den försäkrades rätt till sjukpenning eller sjukersättning. IP2 nämnde 
att ”jag kan ju aldrig blunda för försäkringen, utan hela tiden är ju den ramen”. IP 4 uttryckte 
om sjukförsäkringen att den ”har blivit mer en försäkring, man tittar på rätten i första hand. 
Det är ju huvudregeln”. En annan skillnad till tidigare regler som samtliga intervjupersoner 
uppgav var tydligheten i reglerna. IP2 svarade att ”tydligheten gentemot våra sjukskrivna, att 
så här länge kan du vara sjukskriven maximalt. Sedan finns det inget mer att göra. Det blir ju 
en väldig tydlighet”. IP3 betonade: ”Man får ganska mycket stöd och det är ju ganska tydligt 
på hur man ska göra. Man har ju de här ramarna att gå efter”. IP4 sade: ”Man ska inte ge 
några falska förhoppningar om någonting, utan det är en försäkring och man bedömer utifrån 
de medicinska underlagen och de måste styrka rätten till ersättningen”. IP5 sade att 
”försäkringen har blivit så mycket tydligare vad gäller tidsgränser, som verkligen inte går att 
rucka på”. En annan faktor som samtliga intervjupersoner uppgav som skillnad mot de 
tidigare reglerna var aktivitet. IP2 menade att de ”vill få till en plan så tidigt som möjligt för 
att de (försäkrade) ska kunna återgå (i arbete)”. Dessutom menade IP2 att ”man jobbar tidigt 
med ärenden. Man utreder tidigt med arbetsgivaren om de har en anställning, om möjligheter 
att kunna återgå till viss del”. IP3 nämnde ”att man försöker lägga upp en plan. Man får ju 
hela tiden ha en aktuell plan för hur återgång till arbete ska vara”. IP6 uttalade sig om 
aktiviteten så här: ”Vi är mer aktiva, alla parter är mer aktiva. Det ställs högre krav”. 
Samarbetet med andra aktörer och tillgång till andra aktörers insatser uppgav samtliga 
intervjupersoner att den har blivit dels bättre och dels sämre på grund av de nya reglerna och 
fasta tidsgränser. IP1 menade att samarbetet ”fungerar bra, man har liksom mera respekt. 
Tidigare kunde jag uppleva att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen åkte i luven på 
varandra”. Ett bra samarbete nämnde även IP7 mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. IP7 svarade att i samverkan mellan dessa två aktörer som jobbar 
tillsammans mot en arbetslivsinriktad rehabilitering ”har vi ju nära samarbete, så att det går 
att ha en enkel kontakt, vilket gör att samarbetet fungerar ju då i och med att det redan finns 
upparbetade rutiner”. IP3 ansåg att samarbetet fungerar ”lite både och. När de nya reglerna 
kom så blev det ju ganska mycket synpunkter från vårdläkarna som tyckte att det blev 
besvärligt och dem tyckte att vi försökte sätta käppar i hjulen”. IP5 uttryckte att samarbetet 
fungerar ”för det mesta bra. Däremot kan jag känna att sjukvården inte arbetar som vi gör, för 
att vi har olika regelverk. De jobbar med sina regler och sina ledtider och vårdgarantier som 
inte riktigt stämmer med våra, den här rehabiliteringskedjan”. Samtliga intervjupersonerna 
angav att de långtidssjukskrivnas sjukdomsorsak och deras arbetsförmåga bedömdes nu efter 
striktare regler och att det var skillnad mellan de försäkrade om de kunde få sjukpenning eller 
sjukersättning. IP2 uttalade sig om att ”reglerna är bra, att det går framåt. Tidigare var man ju 
sjukskriven, då kunde man vara sjukskriven i åtta år, bara det fanns en doktor som sade att 
man skulle komma tillbaka till sitt ordinarie (jobb)”. IP3 uttryckte att ”den här 
rehabiliteringskedjan … gör att bedömningen är i förhållande till den reguljära 
arbetsmarknaden fortare nu”. IP5 menade att ”när man har fått den här maxtiden så är det ju 
en effekt vi kommer att se och det är många som kommer få det tufft”. Dessutom uppgav IP2 
att ”de som har tidsbegränsad sjukersättning och har varit borta väldigt länge … och de flesta 
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av dem kommer inte att kunna få förtidspension, men förväntas då komma tillbaka i arbete”. 
IP6 svarade att ”förut, så var det heltidssjukskrivning som gällde lång, lång tid. Man utredde 
inte. Det var alltid mot ordinarie arbete … och det kunde pågå under många år”. 
 

Nya verktyg. Flera intervjupersoner (IP1, IP2, IP3 och IP4) uppgav att de använder sig av 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd när de bedömer rätten till sjukpenning. 
Beslutsstödet anger rekommenderade tider för sjukskrivning för olika diagnoser. IP1 nämnde 
ett exempel på en situation, där sjukskrivningen är längre än Socialstyrelsens 
rekommendationer:  
 

Har man tennisarmbåge, så slår man upp det i det här beslutsstödet, så ser man att det   
behövs ingen sjukskrivning, ibland en vecka eller någonting … Givetvis kan någon vara 
sjukskriven längre, då måste vi utreda varför det är såhär just för den här personen. 
(IP1)  

 
IP3 uttryckte också att beslutsstödet används i handläggningen av sjukskrivningsärenden: 
”Och sedan har jag ju det här beslutsstödet. Socialstyrelsens rekommendationer som jag tittar 
i när det är olika diagnoser. Det är ju riktlinjer och rekommendationer, men man kan få en 
liten hint om då”. Förutom Socialstyrelsens beslutsstöd nämnde några intervjupersoner (IP1, 
IP3 och IP4) också Försäkringskassans egen vägledning och metodstöd angående 
rehabkedjan som verktyg i sitt dagliga arbete. IP1 talade om att ”vi har metoder och hela 
tiden kommer budskap från huvudkontoret och paragrafer … om hur man ska tolka och hur 
man ska agera i olika situationer”. IP3 menade att ”för min del så får jag ju väldigt ofta titta i 
vägledningen fortfarande, vad jag ska göra här och … metodstöd och sånt, så det är ju ett 
pågående arbete hela tiden”. IP4 svarade: ”Vi jobbar mycket med vägledningen till exempel. 
Vi går igenom kapitel för kapitel”. 
 

Rollen för FK och dess handläggare. Samtliga intervjupersonerna uppgav att 
Försäkringskassans och dess handläggares roll utmärks numera av professionalism genom 
större krav på kompetens och kunskap. Dessutom får handläggarna inte bara 
kompetensutveckling inom det försäkringsmedicinska området, utan också bland annat inom 
områden som bemötande, samtalsteknik samt hot och våld. IP1 uppgav att ”i vår 
kompetensportal har vi massa med utbildningar som vi måste gå igenom och sedan är det 
även massa frivilliga”. Dessutom betonade IP1 ”jag önskar att jag kan informera, vara så 
himla tydlig som möjligt från första början”. IP2 uttryckte att ”man måste nog hålla sig på en 
bra nivå så att säga, en professionell nivå … därför att just det här med tydlighet om vad som 
gäller och inte gäller”. IP5 uppgav: ”Vi har mycket interna kurser i samtalsteknik, 
bemötandeteknik, i hot- och våldutbildningar och det är kontinuerligt utbildningar i hur vi ska 
hantera den nya försäkringen”. IP6 poängterade att ”det är ju mycket som kommer som vi ska 
kunna …Vi matas ju med mycket information och man ska ta sitt ansvar, ta sig tid till att läsa 
och lära sig”. IP6 tillade att man ska ”kunna gå ut på möten och bemöta de försäkrade med 
frågor som dem har, man vill ju vara professionell”. IP7 menade att handläggarna har ”en 
gång i månaden … våra specialister som informerar om de nya regeländringarna, alltså 
kontinuerlig uppdatering”. Styrning genom kontroll av FK-huvudkontoret genom rätt 
administration och rätt dokumentation upplevdes av flera intervjupersoner (IP1, IP5 och IP7) 
som en skillnad mot tidigare regler. IP1 nämnde att i samband med beviljandet av rätten till 
sjukpenning : ”Vi är ju hårt granskade också” och ”vi har ett uppdrag och det är att se till att 
ingen får sjukpenning i onödan”. IP5 lyfte fram uppföljningen av handläggarnas beslut genom 
att säga: ”Vi blir ju uppföljda på ett helt annat sätt just för att det är mycket tydligare att vi ska 
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ha tagit ställning inom alla de här olika tidsgränserna, vilket har gjort att vårt arbete också har 
blivit mer uppstyrt”. IP7 betonade vikten av rätt dokumentation så här:  
 

Egentligen är det ju det som har förändrats … hur jag dokumenterar. För det är ju 
viktigt att jag dokumenterar rätt vilken dag är man på, hur jag bedömer, mot vad jag 
bedömer… Det är ju dag 1-90, från dag 91 till 180 och från dag 181 till 365. (IP7) 

 
 
Möjligheter och hinder i arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering av 
långtidssjukskrivna 
 
Tabell 2  
Kategorier och subkategorier inom området upplevda möjligheter och hinder 
 
Kategori Subkategori 
Nytt regelsystem Upplevda möjligheter 

Tidiga insatser för den försäkrade (annan aktivitet och planering från 
början) 
Arbetslinjen (alla som kan ska tillbaka i arbete) 
Tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna 
 
Upplevda hinder 
Lika regler och tidsgränser oavsett sjukdom 
Olika regelverk och arbetssätt 
Ofullständig rehabkedja (inte alla delar på plats än) 

Nya verktyg Upplevda möjligheter 
Enhetlig bedömning av rätten till sjukpenning genom rehabkedjan och 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd 

Andra aktörer Upplevda möjligheter 
Fungerande samarbete med andra aktörer i rehabiliteringsprocessen 
Stöd till den försäkrade (attityder och resurser hos de inblandade) 
 
Upplevda hinder 
Icke-fungerande samarbete med andra aktörer (attityder och resurser) 
Arbetsmiljön på arbetsplatsen 

FK och deras 
handläggare 

Upplevda möjligheter 
Samordnarrollen som en länk mellan olika aktörer 
Service och tjänster (bemötande, stöd genom ett personligt 
engagemang) 
Professionellt förhållningssätt (bedömning av rätten till sjukpenning, 
professionellt stöd) 
Arbetskamraternas och chefens stöd 
 
Upplevda hinder 
FK:s samordningsansvar utan reella befogenheter (begränsat 
handlingsutrymme) 
Korta tider mellan beslutsfattande och implementering (kort 
framförhållning, stressmoment) 
Ingen uppföljning av erfarenheter av det nya regelverket 

Den försäkrade Upplevda möjligheter 
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Sjukdomsorsak och hälsotillstånd (arbetsförmåga, partiell 
sjukskrivning) 
Stöd från omgivningen (familjen)  
Personlighet (egenskaper, självbild, attityder och beteenden, 
motivation, förhållningssätt) 
Delaktighet (planera själv och delta aktivt) 
 
Upplevda hinder 
Begränsad arbetsförmåga genom sjukdom 
Attityder och beteenden (sjukrollen, anpassat liv efter sjukskrivningen) 
Motivation (egen vilja, egna mål) 
Omgivningens attityder (familjen, läkaren, samhället) 

 
Upplevda möjligheter och hinder av det nya regelsystemet. Flera intervjupersoner (IP2, 

IP3, IP4 och IP6) nämnde att den nya rehabkedjan har inneburit en möjlighet att få tillgång till 
tidiga insatser för den försäkrade genom en annan aktivitet och planering från början. IP2 
nämnde att arbeta efter de nya sjukskrivningsreglerna är att ”det går snabbare”. Dessutom 
tillade IP2 att ”det är bra därför att vi har de här hållpunkterna att förhålla oss till och då ska 
det ju inte bli långa ärenden som det inte händer något aktivt”. IP3 poängterade att ”det är 
mera drivande nu att någonting ska ske de första 90 dagarna, att någonting ska ske sedan efter 
90 dagar … då ska man utreda med arbetsgivarna. Det finns inte samma möjlighet att låta 
ärendet gå långt”. IP4 menade att ”att man har ju de här tidsaspekterna … dag 90, 180, dag 
365 … och då måste det händer olika saker där emellan … De här dagarna tickar ju på så att 
man måste ju vara med och driva på ärendet ända från början direkt”. IP6 uttryckte ”att man 
jobbar tidigt med ärendena. Man utreder tidigt med arbetsgivaren om de (försäkrade) har en 
anställning, om möjligheter att kunna återgå till viss del. Förut så var det heltidssjukskrivning 
som gällde lång, lång tid”.  

Arbetslinjen upplevdes av de flesta intervjupersoner (IP1, IP2, IP3, IP4, IP6 och IP7) som 
en möjlighet i handläggarnas arbete med de långtidssjukskrivna försäkrade. IP1 menade att 
”det är bra för alla människor att komma ut (i arbetslivet) … Det som var nackdelen i det 
gamla systemet var att många var hemma … Med det nya systemet är det inte möjligt”. IP2 
och IP6 uppgav att i samband med att den tidsbegränsade sjukersättningen upphör på grund 
av den nya rehabkedjan att ”det har ju varit en hjälp i den här processen för att få de 
(försäkrade) tillbaka, att de inte kan få mera (sjukersättning), för då har de gått in i 
rehabiliteringen på ett annat sätt”. IP6 menade ”Risken är inte att personen glöms på samma 
vis som det var för många år sedan, där de (försäkrade) hade en tidsbegränsad sjukersättning”. 
IP4 uttryckte: ”Förut kunde man ju vara sjukskriven väldigt länge i förhållande till steg ett …, 
steg ett var ju tillbaka till sitt ordinarie jobb …, men det finns inte nu på samma vis … Det är 
ju arbetslinjen som styr”. IP7 betonade ”att de försäkrade ska återgå i arbete eller som 
arbetssökande … Målet är ju alltid hundra procent i arbete, … men det kan vara en stor vinst 
att den försäkrade kommer i en fjärdedels arbetsförmåga”. 

Tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna upplevdes av några intervjupersoner (IP2, IP4, 
IP6 och IP7) som en möjlighet för de försäkrades tidigare återgång i arbete. IP2 nämnde att 
”vi ska ju försöka att få alla andra att göra det de ska. Arbetsgivare kanske behöver anpassa 
arbetsuppgifter, läkare kanske behöver fundera över andra medicinska behandlingar som de 
inte har prövat, om en person inte kommer tillbaka.” IP4 uttryckte ansvarsfördelningen mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på följande sätt, när de bedömer de försäkrade 
mot den reguljära arbetsmarknaden: ”Bedömer man då att det finns en arbetsförmåga … går 
ärendet över till Arbetsförmedlingen, då är det de som ska rehabilitera. De har ju möjligheter 
att koda efter funktionsnedsättning och på det viset hitta andra lösningar”. IP6 uppgav att 
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”själva rehabiliteringen är ju någonting som ska finnas i andra verksamheter och det där har ju 
varit lite oklart tidigare … Nu blir det mera tydliggjort att med de nya reglerna vem som har 
ansvaret för rehabiliteringen”. IP7 poängterade vikten av partsammansatta avstämningsmöten 
”med arbetsgivare, läkare, samtalskontakt, arbetsförmedlare och liknande att göra upp en plan 
(för återgång i arbete) … Det viktigaste är att man har en plan både för den försäkrades skull, 
men även för arbetsgivarens skull, läkarens skull men också för Försäkringskassans skull”.  

Som Upplevda hinder nämnde de flesta intervjupersonerna (IP1, IP2, IP3, IP5 och IP6) 
Lika regler och tidsgränser oavsett sjukdom. IP1 nämnde att en försäkrades återgång i arbete 
kan hämmas på grund av ”pressen, tidspressen, den här med bedömningsgrunderna som vi har 
… Jag tänkte just på de här utmattnings, stressrelaterade sjukdomarna. De tänker just på det 
yttersta datumet hela tiden”. Dessutom betonade IP1 att ”politikerna har satt de här 
tidsgränserna, men sjukdomarna rättar sig inte efter tidsgränserna”. IP2 tyckte att de nya 
reglerna är ”i stort sett bra. De kanske har varit lite hårda mot de som är (äldre). De tar ju 
ingen hänsyn till ålder”. IP3 betonade att ” det finns människor som hamnar mellan stolarna 
och de är de som har sjukersättning (tidsbegränsad) också.  De som kanske inte bedöms som 
stadigvarande sjuka, men som är långtidssjuka, vad händer med dem?”. IP5 nämnde också de 
försäkrade som har en tidsbegränsad sjukersättning och menade att ”det är en stor grupp som 
kommer behöva mycket stöd … Det är ingen stark grupp, utan de behöver mycket hjälp att 
komma tillbaka när man har varit borta länge”. IP6 talade om de som har en allvarlig sjukdom 
”men ändå inte så sjuk att de är så sjuka att de kan få rätt till en fortsatt sjukpenning … Man 
har en cancersjukdom som man har klarat att arbeta en viss del. Där känner jag väl lite att, där 
känns systemet lite hårt i det nya lagförslaget” och IP6 tillade att ”Många av de som hamnar i 
gränslandet på något sätt, att man har en allvarlig sjukdom men ändå inte så allvarlig”. 

Ett annat hinder som några intervjupersoner (IP2, IP3, IP4 och IP5) upplevde i samband 
med införandet av det nya regelsystemet är att det finns Olika regelverk och arbetssätt som 
styr de inblandade aktörerna. IP2 betonade att Socialstyrelsens försäkringsmedicinska 
beslutsstöd ses som ett stöd för handläggarna när läkarna sjukskriver de försäkrade längre än 
beslutsstödet medger, men då måste läkarna motivera den längre sjukskrivningen tydligt:  
 

Kruxet är ju bara att dem känner ju inte ens till det. De vet inte vad det är för någonting,           
så att läkarna är ju inte med på banan. Det är ju det som gör vårt arbete lite tråkigt i    
dagsläget, för hade dem också varit med, då hade det inte kanske blivit förlängda    
sjukskrivningar. (IP2) 
 

IP3 uppgav att ”skulle allting fungera fullt ut med de här tänkta reglerna, då tror jag ju att det 
skulle vara bra … men så länge som det inte fungerar fullt ut med vårdtider …, så är det ju 
människor som kommer i kläm”. IP4 uttryckte att det finns fortfarande problem med den nya 
rehabiliteringskedjan: ”Det är ju fortfarande långa vårdköer till olika specialister och det är 
inte bra”. IP5 berättade att ”sjukvården inte riktigt arbetar som vi gör, så att vi har väl olika 
regelverk … De jobbar med sina regler och sina ledtider och vårdgarantier som inte riktigt 
stämmer med vår, den här rehabiliteringskedjan”. En annan hämmande faktor som kan 
inverka på de försäkrades återgång till arbetslivet är den Ofullständiga rehabkedjan. Några 
intervjupersoner (IP2, IP6 och IP7) uppgav att alla delar inte är på plats än och det försvårar 
handläggarnas arbete. IP2 uttryckte att ”det beslutas i december för något som ska gälla i 
januari (2010), så att det som kommer uppifrån kommer väldigt sent … Det var ju som när de 
nya reglerna kom i juli (2008) , då gällde dem ju redan innan de hade släppts”.  IP6 menade 
att ”allting är ju inte klart än … Eftersom inte regeringen har fattat något beslut … hur det 
troligen kommer att bli, så har det ju varit mycket bollar som har hängt löst i luften i och med 
det här nya lagförslaget”.  IP6 tillade att ”det blir ju ett stressmoment även för mig som 
samordnare eller personlig handläggare att jag inte vet egentligen”.  IP7 poängterade: ”Det är 
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väl det här med nu de vars ersättning upphör. Den planen skulle ju redan ha kommit igång 
första juli 2008 när det blev beslutat om de här nya reglerna”. 
 

Upplevda möjligheter av de nya verktygen. Samtliga intervjupersoner uppgav att de 
upplever ett stöd i bedömningen av den försäkrades rätt till sjukpenning eller sjukersättning i 
och med rehabiliteringskedjans tidsgränser och Socialstyrelsens försäkringsmedicinska 
beslutsstöd, se tidigare resultatavsnitt om skillnader till tidigare regler innan rehabkedjan 
infördes. IP4 uttryckte framförallt möjligheten till en enhetlig nationell bedömning:  
 

Man ser ju skillnader i hur länge man har  varit  sjukskriven för samma sjukdomar och 
det är ju det man vill komma åt. Också med de här riktlinjerna. Det ska inte vara 
skillnad om du bor i Skåne eller i Norrland. (IP4) 

 
Upplevda möjligheter och hinder av andra aktörers insatser. Ett fungerande samarbete 

med andra aktörer i rehabiliteringsprocessen samt deras insatser kan både utgöra en 
möjlighet och ett hinder för den försäkrades återgång i arbete som samtliga intervjupersonerna 
upplevde. IP1 uttalade sig positivt om samarbetet med andra aktörer genom att säga: ”Det 
fungerar väl bra på det sättet … att vi har varsitt område allihopa: Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, arbetsgivarna och sjukvården … men det är inte kanske idealistiskt för 
den försäkrade”. Vidare uppgav IP1 att ”Det är A och O att man ha bra vård, bra läkare, bra 
insatser från sjukvårdens sida, det är jätte viktigt”. IP2 betonade att samarbetet med andra 
aktörer fungerar bra. Det har ju lite blivit värre mot läkarna idag för dem har ju blivit lite 
frustrerade över det här beslutsstödet och den här hårdare tillämpningen”.  IP2 tog upp 
läkarnas attityder till Socialstyrelsens beslutstöd, där riktlinjerna diskuteras väldigt ofta: 
  

För det finns läkare som tycker att de inte gäller alla i alla situationer och alla individer 
och på grund av olika saker … och sjukskriver en läkare en längre period än de här 
riktlinjerna, så måste ju det motiveras medicinskt och det är det vi hamnar i 
diskussioner. (IP2) 

 
IP4 uttryckte sig om samarbetet att ”i det stora hela så tycker jag väl att alla är väl angelägna 
om att det är nödvändigt, men sedan kan det ju vara svårt att få till det”. IP5 uppgav 
sjukvårdens fördröjande insatser som ett verkligt hinder för tidig återgång i arbete: 
 

Mycket är ju det medicinska… det medicinska är ju det som fördröjer, ofta speciellt om 
vi pratar om stressrelaterade sjukdomar, depressioner. De får ofta vänta väldigt länge på 
samtalsstöd som de behöver … Man kan inte vänta i tre månader …, för det är ju så 
man fördröjer lidandet för individen … så att det blir svårare att komma tillbaka eller att 
man får gå i fyra månader och vänta på en operation är inte heller ovanligt mot om jag 
hade fått den operation nu, så hade jag varit tillbaka på jobbet om två månader … 
Dagarna tickar på … Om jag ska uttrycka någon frustration så är det där, för jag kan 
inte göra någonting under tiden för hon (den försäkrade) har fått den här tiden och den 
går inte att få tidigare. (IP5) 

 
IP6 talade om betydelsen av alla aktörers tidiga insatser: 
       

De faktorerna som har betydelse är ju att Försäkringskassan är aktiv i ärendet, att 
arbetsgivarna tar sitt ansvar om de (försäkrade) har en anställning, att vården ser till att 
behandlingar och sådant sker som det ska och att Arbetsförmedlingen också för de 
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arbetslösa har möjligheter och resurser att rehabilitera och även att det finns medel då 
för skyddade anställningar. (IP6) 

 
IP4 sammanfattade samarbetet med andra aktörer på följande sätt: ”Det är väl en 
omställningsprocess i och med de här nya reglerna. Det tar tid att få det att fungera. Det tar tid 
att få alla aktörer med på tåget och få en förståelse för det här”. En annan upplevd möjlighet 
som samtidigt också kan upplevas som ett hinder är stödet till den försäkrade utanför 
Försäkringskassans område. Attityder och resurser hos de andra inblandade aktörer kan 
antingen underlätta eller hämma de försäkrades återgång i arbete som samtliga 
intervjupersoner uppgav. Flera intervjupersoner var mest kritiska till sjukvårdens bristande 
tillgänglighet i form av långa väntetider. IP1 nämnde att ”det är läkaren, det är arbetsgivaren, 
att de är tillmötesgående. Många sjuka behöver uppmärksamhet”. En insats som IP1 ansåg 
som särskilt underlättande för de försäkrades återgång i arbetslivet är arbetsträning som 
Försäkringskassan har som sitt verktyg, men det förutsätter också ”arbetsgivarens goodwill, 
att man anpassar arbetsuppgifterna”. IP2 uttryckte att ”inställningen hos arbetsgivaren … om 
de vill ha de tillbaka och hur de kan liksom lösa arbetssituationen. Är de villiga att göra 
någonting eller är de inte det. Att de har ett stöd … att man känner att någon vill ha en 
tillbaka”. IP2 svarade om sjukvårdens långa väntetider följande:  
 

De tycker (vården) att de har gjort sitt med garantin, vårdgarantin, när de (försäkrade) är 
uppkallad till sitt första besök, sedan är det tre månader till innan det sker någonting 
annat, då är det kanske röntgen och sedan är det tre månader till innan … det händer just 
ingenting. (IP2) 

 
IP3 menade att ”har man mycket hjälp av arbetsgivaren,  … då brukar det gå bättre”. Däremot 
ansåg IP3 att en hämmande faktor för återgång i arbete kan vara sådana fall ”att de 
(försäkrade) väntar på åtgärder och dagarna går. Köer att vänta på operationer och då blir de 
försäkrade oftast frustrerade för att de inte kan gå tillbaka”. IP4 tog både arbetsgivarens 
möjligheter eller resurser upp att hjälpa till för en lyckad återgång i arbete och omständigheter 
som bidrar till en rehabilitering som inte lyckas är de långa vårdköerna. IP5 nämnde också 
betydelsen av arbetsgivarens stöd: ”Att du har en arbetsgivare som vill ha tillbaka dig och du 
känner att din arbetsgivare vill och är beredd att anpassa lite grann för att du ska komma 
tillbaka och att man känner att … man har arbetsgivarens stöd i det här”. IP7 kom med ett 
särskilt svar angående de försäkrades arbetsplats och arbetsmiljön där på frågan som 
hämmande faktorer för den försäkrades återgång i arbete. IP7 svarade: ”Om det är en konflikt 
på arbetsplatsen och där får man ju se varför det är, alltså hur påverkar den här konflikten, är 
det med närmaste chefen eller är det arbetsplatsen i sig”.  
  

Upplevda möjligheter och hinder av FK: s och handläggarnas roll. Vissa intervjupersoner 
(IP3, IP4, IP6 och IP7) uppgav att det fanns möjligheter till samordning av insatser inom 
ramen för den nya rehabiliteringskedjan. IP3 nämnde att ”vi har ju en stor samordnarroll och 
det är ju också väldigt viktigt om de (försäkrade) har varit sjukskrivna länge, så att man inte 
stanna upp, utan att man försöka att se vad kan vi göra nu då”. IP4 menade att ”vi samordnar 
ju möten, då naturligtvis med sjukskrivande läkare och arbetsgivare och personen det gäller, 
den försäkrade”. IP6 ansåg att rehabkedjan har inneburit en aktivare roll även för 
Försäkringskassan när det gäller långtidssjukskrivna: ”Försäkringskassan var väldigt sen att ta 
ställning till om man hade en förmåga i ett annat arbete”. Skillnaden till dagens situation 
beskrev IP6 så här: ”Att man sätter ner foten, att det finns en planering, att doktorer och 
övriga professioner inom vården … ta ställning lite fortare. Man kanske sätter in åtgärder på 
ett annat vis. Arbetsgivaren tittar över…”. IP7 uttryckte sig väldigt positivt om 
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samordnarrollen: ”Det är hur kul som helst. Det är det som är roligt, att få vara den här 
personen som sammankallar”. Några av intervjupersonerna (IP1, IP2 och IP5) menade 
däremot att Försäkringskassans roll, trots samordningsansvaret, upplevs som ett begränsat 
handlingsutrymme för handläggarna och som även hänger samman med Styrningen genom 
kontroll av FK-huvudkontoret. IP1 uttryckte sig om samordningen på följande sätt: ”Vi får 
inte trycka på vården. Det är väldigt, väldigt noga har man talat om för oss att 
Försäkringskassan inte ska klampa in i deras revir”. Dessutom sammanfattade IP1 det 
begränsade handlingsutrymme med de nya reglerna så här: ”Nu har vi inga möjligheter att 
själv hitta lösningar. Det var det som var jätte roligt tidigare, att man kunde hitta de här 
lösningarna, det var oerhört stimulerande”. IP2 framförde liknande tankar: ”Idag har vi ju 
inget utrymme för någonting, det är ju styrt av lagar och regler … Förut så var det mera öppet, 
så att vi kunde göra egna bedömningar, men det finns inget sådant idag”. IP5 uttalade sig om 
”att vara den samverkande kraften, att se till att allting händer. Sedan har ju vi inte 
befogenheter och mandat”. Ett annat hinder som några intervjupersoner (IP2, IP3, IP4, IP6, 
IP7) upplevde och som påverkar handläggarnas arbete är Korta tider mellan beslutsfattande 
och implementering. IP4 uttryckte: 
 

Det man kan tycka är ju att när de (regeringen) ändrar någonting, för det är ju stora 
saker, de ändra i regelverket och det kommer så fort … Det skulle vara lite mer 
framförhållning att man hinner förbereda sig … också för de människor det gäller. Vi 
har ju de här som blir utförsäkrade till exempel nu. Det ska regeringen fatta beslut om i 
december och det gäller från och med första januari 2010, så att det är snabba kast. 
(IP4) 

 
IP6 nämnde att: ”Allting är ju inte klart än … eftersom regeringen inte har fattat något beslut 
… hur det troligen kommer att bli. Många bollar har hängt i luften med det nya lagförslaget. 
Så det blir ju ett stressmoment för mig som samordnare eller personlig handläggare, att jag 
inte vet egentligen …”. Förutom den korta framförhållningen när det gäller beslutsfattande 
och implementering nämnde IP1 också problemet med att handläggarnas erfarenheter av 
arbetet med den nya rehabkedjan inte följs upp från regeringen:  
 

Det är politiska beslut … Man har fått signaler från politikerna att det inte har blivit som 
politikerna har trott eller önskat att tillräckligt många har lämnat Försäkringskassan 
efter sex månader. När man inledde de här reglerna trodde man att 80% av sjukfallen 
försvinner efter ett halvår till Arbetsförmedlingen. Så har det inte blivit och nu börjar 
man tittar på vad vi gör för fel. Ja, vi är inte tillräckligt hårda … Det är ingen som 
lyssnar på oss. Det upplever inte jag att det är intressant för någon hur vi upplever det 
här. (IP1) 

 
Försäkringskassans service och tjänster upplevdes av samtliga intervjupersoner som en 

möjlighet för de försäkrade att komma tidigare tillbaka till arbetslivet än i det tidigare 
regelsystemet. IP1 beskrev sin roll som ”att jag vill vara informativ från början. Ingen ska ha 
missat någonting och stöttar. Så att jag försöker allt jag kan. Jag vill se helheten och bilden 
runt omkring, så att jag kan hjälpa”. IP3 uttalade: ”Mitt uppdrag är ju att företräda 
sjukförsäkringen och bedöma om människor ska ha rätt till sjukersättning … , men jag vill 
också se min roll är att jag ska kunna hjälpa till att det går fortare att komma tillbaka”. IP4 
nämnde förutom bedömning av rätten till sjukpenning tydlig information till de försäkrade 
”att man är tydlig vad som gäller och inte gäller, rättigheter, skyldigheter”. IP5 uttryckte: ”Det 
är att man har stöd, stödet från alla håll … Det är nog stödet, det sociala stödet och det rent 
professionella stödet”. IP6 nämnde att ”Min roll är ju att informera och finnas till för den 
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sjukskrivne. Jag måste ju också vara aktiv, alltså tänka aktivt, planera nästa steg”. IP6 nämnde 
en särskild service när det gäller att hjälpa försäkrade som har psykiska diagnoser, nämligen 
att se till att de får blanketter till vissa ersättningar och stöder de med det administrativa. 
IP7 uppgav att ”Utifrån den roll vi har, så är det alltså viktigt att informera och men även ta in 
och lyssna på den försäkrade, hur de själva ser på sin situation”. En annan upplevd möjlighet 
och som är nära förknippad med FK:s service och tjänster är handläggarnas professionella 
förhållningssätt gentemot sina försäkrade som flera intervjupersoner (IP1, IP4, IP5 och IP6) 
uppgav. IP4 nämnde att: 
 

Det är också viktigt med vårt förhållningssätt och bemötande, just för att skapa ett 
förtroende också … Men just tydlighet i försäkringen …, så att man inte ger falska 
förhoppningar om någonting, utan det är en försäkring och man bedömer utifrån de 
medicinska underlagen och de måste styrka, för att man ska ha rätt till sin ersättning. 
(IP4)  

 
IP5 menade att:  
 

Jag vill att de (försäkrade) ska känna förtroende för mig. Jag är ju en myndighetsperson 
å ena sidan … Jag vill att de ska se mig som en hjälp för de att komma tillbaka. Inte ett 
hot, för det är lätt att se Försäkringskassan som ett hot, utan att jag också för deras talan 
gentemot arbetsgivare, facket, läkare och samordnare. (IP5)  

 
Trots att intervjupersonerna måste hålla sig till sina regler uppgav samtliga intervjupersoner 
att det är viktigt med ett personligt engagemang och att de ser positivt på sitt arbete som 
försäkringskassahandläggare. IP1 menade att ”det är det personliga engagemanget som jag 
har och som jag tycker är fantastiskt att kunna fortfarande få ha kvar” och det är viktigt att 
”man bemöter folk som är sjuk, behöver olika hjälp … Det tycker jag är någon slags kall 
kanske i det jobbet varför vi är kvar här”. IP5 berättade att ”många tror att vi får mycket skäll 
och det tycker inte jag att vi får, utan jag tycker att man får möta väldigt mycket tacksamhet. 
Det blir lite en skev bild, det som kommer fram i media, många gånger faktiskt”. Även IP7 
sammanfattade sina åsikter om sitt arbete:  
 

Jag har ett kul jobb. Alla tror ju att vi har så himla jobbigt och tråkigt och det är bara 
hemskt, men jag tycker faktiskt att vi har ett roligt jobb. Jag tycker att det är jätteroligt 
när vi har kundbesök även de som kan vara jobbiga, men då får jag ju påvisa att jag kan 
det här och kan bemöta den försäkrade utifrån var den är och jag hoppas att jag gör det. 
(IP7) 

 
Arbetskamraternas och chefens stöd när det gäller tillämpningen av det nya regelverket 

uppgav några intervjupersoner (IP4, IP7) som en möjlighet i deras arbete. IP4 talade om att 
deras chef har tagit fram ett särskilt stödmaterial och gett utbildning i det som ska underlätta 
handläggarnas arbetssätt. IP7 nämnde att ”även om jag själv alltid ska hålla mig uppdaterad så 
är det ju också viktigt att man får höra det (regelförändringar) och vi alla träffas tillsammans 
om vad andra har för funderingar”.  
 

Upplevda möjligheter och hinder hos den försäkrade. Samtliga intervjupersoner uppgav att 
den försäkrades sjukdomsorsak och hälsotillstånd påverkar bedömning av rätten till 
sjukpenning eller i förlängningen i särskilda fall rätten till sjukersättning. Försäkringskassans 
uppgift är därvid att bedöma den försäkrades arbetsförmåga trots sjukdom. Samtliga 
intervjupersoner uppgav att det är en underlättande faktor för tidig återgång i arbete att ha en 
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partiell sjukskrivning och därmed arbeta deltid. IP3 uttryckte att ”Tröskeln att gå tillbaka blir 
ju högre ju längre de (försäkrade) har varit sjukskrivna och jag kan ju tycka att man kan få 
upp de till 75 procents arbete, men den här sista biten kan vara väldigt svår”. IP4 uppgav att 
”så fort som möjligt, åtminstone på deltid att komma tillbaka till sitt jobb, så att man har en 
fot kvar, att man har kontakt med sitt arbete hela tiden, även det kan vara 25 procent eller 
halvtid”. IP7 nämnde trots att målet är att kunna återgå 100 procent i arbete, ”kan det vara en 
stor vinst att … den försäkrade kommer i en fjärdedels arbetsförmåga”. IP1, IP5, IP6 och IP7 
nämnde arbetsträning för de försäkrade som en positiv faktor, där de försäkrade långsamt gå 
upp i arbetstid. En upplevd möjlighet och hinder som nästan alla intervjupersoner (IP1, IP2, 
IP3, IP4, IP5 och IP6) uppgav kan även vara den försäkrades stöd från familjen och andra 
aktörer, se även tidigare avsnitt om andra aktörers betydelse och insatser. IP1, IP3 och IP5 
efterlyste insatser från samhällets sida som fångar upp de individer som har en mindre 
arbetsförmåga eller ingen kvar alls samt för de som har varit långtidssjukskrivna och fått en 
tidsbegränsad sjukersättning. IP1 betonade att ”samhället skulle på ett annat sätt erbjuder 
möjligheter när man inte klarar sitt ordinarie jobb … Det finns inga sådana som går och 
kopiera papper eller hjälper till lite … Det är bättre att de (personerna) har en roll och känna 
sig viktiga”. IP1 tillade att ”I Sverige är det så en stor kontrast mellan människor som jobbar 
… Det är mycket att göra och det är stora krav och så är det människor som inte jobbar alls”. 
En möjlighet som flera intervjupersoner (IP2, IP3, IP4, IP6 och IP7) såg är bedömningen av 
arbetsförmågan antingen mot ett annat arbete hos sin arbetsgivare eller mot den reguljära 
arbetsmarknaden efter 180 dagar. IP2 uppgav att om man inte kommer till sitt ordinarie arbete 
kan anledningen kanske vara ”inte lämpliga arbetsuppgifter … Det kanske är för tungt eller 
vad det nu kan vara för fel och då får man ju försöka inrikta sig på någonting annat”. IP4 
betonade också vikten av att hitta andra lösningar: ”Om du har ett problem med axlar, nacke, 
rygg men du skulle klara ett fysiskt lätt jobb, då har man inte längre rätt till sin ersättning och 
då går ärendet över till Arbetsförmedlingen. Då är det de som ska rehabilitera”. Ett upplevt 
hinder menade IP2 kan vara läkarens förhållningssätt till den försäkrade:  
 

När läkarna bekräftar liksom och är vänner med sina patienter. De (läkarna) sitter och  
klappar de (försäkrade) på axeln och processen går ju inte framåt där, utan de 
(försäkrade) får en bekräftelse på hur sjuka de är. De tar inte fram det som ändå 
fungerar utan de fokuserar på det som är dåligt och inte går. (IP2) 

 
Däremot kan den försäkrades familj utgöra ett stöd eller ett hinder i återgång till arbete som 
IP6 beskrev: ”Motivationen kan också ligga i familjen … Familjesituationen, det sociala runt 
omkring påverkas också när … någon ska börja på och arbetsträna eller börja jobba”. En 
avgörande faktor som kan utgöra en möjlighet men även samtidigt ett hinder för återgång i 
arbete är den försäkrades personlighet och dennes egenskaper som samtliga intervjupersoner 
nämnde. Motivationen, förhållningssättet och delaktighet hos den försäkrade nämndes av 
nästan alla intervjupersoner (IP2, IP3, IP4, IP5, IP6 och IP7) som en underlättande faktor. IP2 
svarade att ”det är ju lite också kanske inställningen på den som det gäller, hur bra det ska gå 
eller hur fort det ska gå”. IP3 tryckte på vikten av att kunna gör den försäkrade mera delaktig i 
rehabiliteringsprocessen: ” Man försöker att få den försäkrade att vara delaktig, att själv 
försöka driva på … att man inte väntar på kanske åtgärder utan att man själv kollar upp, när 
det kan här bli och var … för det brukar göra att det går fortare”. IP4 tyckte att ”ansvaret 
ligger ju hos den försäkrade. Det är ju de som är chef över sitt eget liv också … Alltså det 
krävs ju att de är mera aktiva också”. IP5 uppgav att ”det är ju mycket beroende på att man 
har … en försäkrad som också vill tillbaka (till arbetslivet)”. IP6 poängterade att 
”motivationen är väl den viktigaste motorn, att vilja. Vill man inte, så kan man oftast känna 
sig väldigt sjuk”. IP7 nämnde att ”det är den försäkrade som behöver en plan och vara 
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delaktig i den. Det viktigaste är att man förmedlar att personen känner sig delaktig. Alltså 
delaktigheten är ju det viktigaste”. Däremot uppgav flera intervjupersoner (IP1, IP3, IP4 och 
IP6)  att många försäkrade hade fastnat i en sjukroll och det var svårt att komma ur den. IP1 
uttryckte att ”folk säger att nu har jag jobbat klart. Jag ska inte jobba något mer”. IP4 nämnde 
tidsfaktorn som kan påverka den försäkrades motivation: ”Det är viktigt att man kommer 
igång med det som ska påbörjas och inte att personen får gå hemma för länge …, man inte är 
lika motiverad längre… Många går ju in i den här sjukrollen också”. IP4 uttryckte även den 
försäkrades förhållningssätt att kunna utföra ett arbete trots sjukdom som en attitydfråga, ”en 
process … som tar tid hos människor att förändras”. IP3 poängterade att  
 

Det finns försäkrade som har varit sjukskriven så länge, så att de tror sig inte själva att 
de har någon arbetsförmåga heller, fast egentligen kanske de skulle ha det eller de är lite 
rädda för att gå tillbaka. Det kanske har blivit andra förutsättningar på arbetet också … 
Sedan har de väl på något vis kommit in i det här att vara sjukskriven att det blir en del 
av livet. (IP3) 

 
IP6 uttryckte att ersättningens slut från Försäkringskassan efter årsskiftet kan upplevas av 
många försäkrade drastiskt, ”men samtidigt så tror jag att det här i längden kommer att leda 
till att människor kommer att må bättre för att ingen mår bra av att fastna i en sjukroll”. 
 

 
Diskussion 

 
Föreliggande studiens syfte var att få fram försäkringskassahandläggarnas upplevelser och 
erfarenheter av den nya rehabiliteringskedjan med fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering av 
långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Dels var frågan hur handläggarna upplever de nya 
sjukskrivningsreglerna med hänsyn till arbetslivsinriktad rehabilitering jämfört med tidigare 
regler och dels vilka möjligheter och hinder handläggarna ser idag i arbetet med 
rehabiliteringen av långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. 
 
 
Diskussion av resultatet 
 
Resultatet visade att det fanns en skillnad mot de tidigare reglerna innan den nya 
rehabiliteringskedjan infördes första juli 2008. Det kom fram att tydligheten i försäkringen 
utmärker de nya reglerna och att sjukförsäkringen har blivit en försäkring. En annan faktor 
som studien påvisade var aktiviteten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, där tidiga 
insatser med hjälp av en plan för återgång i arbete var målet. Rehabiliteringskedjans syfte är 
därmed uppfyllt på den punkten att långtidssjukskrivna inte ska hamna i utanförskap, utan ska 
få stöd i att återvända till arbetslivet. Dessutom har sjukförsäkringen blivit mera av en 
försäkring och kan därmed inte längre användas som ett instrument för att dölja 
arbetslösheten. Arbetsförmågan styr och bestämmer i vilken utsträckning en försäkrad har 
möjlighet att delta i arbetslivet. Detta sker i första hand mot den försäkrades ordinarie arbete 
och efter 180 dagar mot den reguljära arbetsmarknaden. På så sätt får arbetslinjen 
genomslagskraft eftersom alla individers arbetsförmåga, även på deltid tas tillvara och som 
var avsikten med införandet av en rehabiliteringskedja (Socialdepartementet, 2008). Över lag 
uppgav alla FK-handläggare i studien att den nya rehabiliteringskedjan var nödvändig för att 
få flera långtidssjukskrivna tillbaka i arbete. Ingen mår bra av att sitta ensam hemma som 
handläggarna uttryckte. 
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Organisationer påverkar antaganden, värderingar, känslor och framför allt beteenden av 
alla anställda inom dessa enligt Furnham (2005). Därutav följer att FK-handläggare handlar 
utifrån sina referensramar som Försäkringskassan som myndighet medger och i enlighet med 
det regelverk och andra bestämmelser som handläggare är tvungna att följa. Inom ramen för 
regler och bestämmelser finns trots allt möjlighet till ett personligt engagemang för 
handläggarna och som tydligt framkom i intervjupersoners utsagor. Söderberg och Müssener 
(2008) tog upp i sin studie att FK-handläggare har väldigt många olika arbetsuppgifter att 
utföra. Dessa kräver skicklighet och färdighet samt ett professionellt utövande när det gäller 
kunskap om socialförsäkring, bemötande av de försäkrade och kommunikationsfärdigheter. 
Enligt intervjupersonernas egna utsagor kom det fram att de genomgår en ständig 
kompetensutveckling både när det gäller socialförsäkring och bemötandefrågor. Att 
handläggarna försöker vara så professionella som möjligt, men samtidigt vill hjälpa de 
försäkrade i deras sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, kan delvis förklaras med att 
samtliga intervjupersoner hade en minst treårig högskoleutbildning bakom sig. Andra faktorer 
som kan förklara handläggarnas sätt att bemöta de försäkrade är deras personliga intresse i att 
hjälpa andra människor som resultatet visade. 

I Sverige är Försäkringskassan en av många rehabiliteringsaktörer bland många andra 
såsom arbetsgivarna, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen. Ståhl, Svensson, 
Petersson och Ekberg (2009) lyfter fram i sin studie att de olika rehabiliteringsaktörerna har 
olika ansvarsområden i Sverige och att aktörers handlingar bestäms i stor utsträckning av 
deras institutionella preferenser och självintresse. Det verkar enligt föreliggande studiens 
resultat finnas belägg på att rehabiliteringen många gånger inte utgår från individens 
förutsättningar och behov, utan snarare från huvudmännen och verksamheten. Enligt 
Socialstyrelsen (2009) är målet med rehabiliteringen att förbättra individens livskvalitet. 
Olika aktörer och professionella måste se individen som utgångspunkt i processen. Ett 
rehabiliterande förhållningssätt kännetecknas bland annat av ett helhetsperspektiv. 
Delbetänkandet Bättre samverkan (SOU 2009:49) tar upp att fokus oftast ligger på 
sjukskrivningstalen, deras orsak och möjlighet till minskade sjukskrivningstalen, medan 
rehabilitering inte verkar vara central i processen. Här måste regeringen och myndigheter följa 
upp resultaten av antalet försäkrade som återvänt till arbetslivet i syfte att få fram vilka 
rehabiliteringsinsatser verkligen leder till de försäkrades ökade återgång i arbete. Tidsgränser 
har effekt på längden av sjukskrivningen enligt FK-handläggarnas utsagor, men på vilket sätt 
de försäkrade verkligen är rehabiliterade återstå att se. Det finns risk att många går tillbaka till 
sina arbeten trots att de kan vara sjuka fortfarande.  

Enligt lagen om allmän försäkring, AFL (SFS 1962:381) har Försäkringskassan ett 
samordningsansvar för alla rehabiliteringsinsatser som ska ges den försäkrade. Som studien 
visade upplever FK-handläggare detta samordningsansvar på olika sätt. Dels anser 
handläggarna att de kan samordna insatser genom till exempel avstämningsmöten mellan de 
ingående parterna, dels upplever handläggarna ansvaret för samordningen utan mandat och 
befogenheter. FK-handläggare kan därmed inte aktivt påverka varken arbetsgivarna eller 
hälso- och sjukvården. Delbetänkandet Bättre samverkan (SOU 2009:49) har också 
uppmärksammat problemet med att FK-handläggare inte ha några sanktionsmöjligheter, när 
andra aktörer inte ta sitt rehabiliteringsansvar. Samtliga intervjupersoner uppgav att det är ett 
problem framför allt när det gäller hälso- och sjukvården med ett vårdgarantisystem som inte 
alls överensstämmer med rehabiliteringskedjans tidsgränser. En ytterligare aspekt i 
sammanhanget är att Sverige till skillnad från många andra länder inte har en 
patienträttighetslag och som innebär att patienter eller försäkrade inte har någon lagstadgad 
rätt till behandling och/eller rehabilitering (SOU 2009:49). Utbudet inom svensk hälso- och 
sjukvård skiljer sig dessutom var i landet de patienterna eller försäkrade bor i och med att 
hälso- och sjukvården sker på regionalpolitisk nivå. Varje landsting gör därmed olika 
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prioriteringar. Här finns det en uppenbar risk, enligt den här studiens författare, att det 
enhetliga regelverket för sjukskrivning (Socialdepartementet, 2008) och det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet (Socialstyrelsen, 2007), inte tar hänsyn till de olika 
lokala förutsättningar som olika landsting har.  
    Även om den nya rehabiliteringskedjan innehåller en så kallad rehabiliteringsgaranti, så 
omfattas inte alla patientgrupper av den, utan enbart de med värk i axel, rygg och nacke samt 
individer med lättare psykiska besvär (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). De i 
föreliggande studien ingående intervjupersoner uttryckte att det hade varit bättre om det nya 
regelverket hade varit fullständigt från början så att alla inblandade vet vilka förutsättningar 
som gäller. Rehabiliteringsgarantin är en del som inte fanns på plats från början första juli 
2008 och som gäller för åren 2009 och 2010. Hur de andra patienter/försäkrade som inte 
omfattas av denna garanti garanteras medicinsk rehabilitering i respektive landsting, vet ingen 
och behöver följas upp. Den medicinska rehabiliteringen är ju förutsättningen för att den 
arbetslivsinriktade kan ta vid. Det hjälper med andra ord inte att till exempel anpassa 
arbetsplatsen och arbetsuppgifter, när den försäkrade inte ha fått sina medicinska behov i form 
av behandling och rehabilitering tillgodosedda. Ytterligare en indikation på att rehabiliterings-
kedjan inte var fullständig från början, är att regeringen nu i januari 2010 tillsatte ett 
Rehabiliteringsråd som ska bistå regeringen i rehabiliteringsfrågor. Experter på området 
rehabilitering ska komma med förslag hur rehabiliteringen kan förbättras i Sverige. Så sent 
som i mitten av december 2009 kompletterades rehabiliteringskedjan med tillägg när det 
gäller stöd till de personer som kommer att utförsäkras från sjukförsäkringen, när de har 
uppnått sina antal dagar för sjukskrivning. Arbetsförmedlingen ska dessa utförsäkrade 
personer hjälpa med ett tremånaders introduktionsprogram för återgång i arbete. Det återstår 
att se hur väl Arbetsförmedlingen och dess handläggare är förberedd på denna uppgift att 
hjälpa olika personer med olika sjukdomsdiagnoser och olika grad av arbetsförmåga tillbaka 
till arbetslivet, när tiden för implementeringen av introduktionsprogrammet har varit kort fram 
till januari 2010. Med tanke på hur omfattande en ny sjukförsäkringsreform är och hur många 
aktörer som ingår i en försäkrads sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, borde reformen 
ha belysts ur ett konsekvensperspektiv innan den infördes den första juli 2008. 

Ett individperspektiv på rehabiliteringsprocessen är dessutom viktigt för att leda till ökad 
delaktighet för patienten/den försäkrade, vilket enligt Larsson (2008) i sin tur påverkar 
behandlingsresultatet. Det kom fram av de FK-handläggare som ingick i föreliggande studie, 
att det är viktigt att förstärka de försäkrades förmåga till handlingskraft vilket även stöds av 
Müssener, Svensson, Söderberg och Alexanderson (2008). Resultatet i föreliggande studie 
visade att den försäkrades personliga egenskaper är en avgörande faktor för hur lyckad 
rehabiliteringsprocessen blir. Individens resurser i form av egen vilja, motivation, attityder till 
rehabiliteringsaktörer och beteenden påverkar även tiden för återgång i arbete. 
Intervjupersonerna poängterade även att den försäkrade förutsätts vara delaktig själv i sin 
egen sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för att kunna återgå till arbetslivet. Däremot 
menade handläggarna att det blir svårare att komma tillbaka när de försäkrade har fastnat i en 
sjukroll och inrättat sina liv efter det. 

Müssener, Festin, Upmark och Alexanderson (2008) belyste i sin studie faktorer som 
upplevdes som positiva av de försäkrade som var att blir bemött med kompetens, personlig 
uppmärksamhet samt tillförsikt och förtroende. Interaktioner mellan dels patient och 
professionella inom hälso- och sjukvården och dels den försäkrade och FK-handläggare 
påverkar individers inställning till återgång till arbetslivet. Med andra ord måste den nya 
rehabiliteringskedjan mera fokusera på interaktioner i rehabiliteringsprocessen ur den 
försäkrades perspektiv. Individperspektivet innehåller även den försäkrades förutsättningar  
enligt ICF, internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
(Socialstyrelsen, 2003). Som intervjupersonerna uppgav upplevs de nya 
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sjukskrivningsreglerna inte alltid flexibla med tanke på den försäkrades sjukdomsorsak och 
arbetsförmåga. Kobelt, Grosch, Hesse, Gebauer och Gutenbrunner (2008) lyfte fram i sin 
studie de problem som till exempel försäkrade med psykiska besvär upplever och där det 
behövs individanpassade åtgärder. De intervjuade FK-handläggare i denna studie uttryckte 
betänkligheter för de försäkrade som har varit sjukskriven under många år med en 
tidsbegränsad sjukersättning och som upphör nu. Många av dessa personer har ingått i 
sjukrollen och kommer att behöva mycket stöd för att kunna återvända till arbetslivet. 

Dessutom visade resultatet att stöd från omgivningen, från familjen, läkaren och samhället 
enligt flera intervjupersoner upplevs som en möjlighet men även som ett hinder. Framför allt 
omgivningens attityder mot den försäkrade spelade en stor roll för den försäkrades återgång i 
arbete. FK-handläggarna har även föreslagit ett samhällsstöd i form av skyddade anställningar 
för de försäkrade som har enbart en liten arbetsförmåga kvar och som inte kan prestera hundra 
procent. Just med tanke på dagens arbetsmarknadsläge, där många friska saknar ett arbete och 
där regeringens arbetslinje gäller, behövs det alternativa anställningsformer för att 
arbetsgivare ska våga anställa personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder. 
Tanken om arbetslinjen är god, men förverkligandet av den är svår, framför allt i tider av 
minskad efterfråga på arbetskraft. 

Avslutningsvis visade resultatet i föreliggande studie tydligt på att både omgivnings- och 
personfaktorer ingår i den försäkrades sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Dessa 
faktorer kan både underlätta och hindra den försäkrades återgång till arbetslivet. 
Försäkringskassahandläggare är bara en aktör i denna process. Flera andra aktörer ingår och 
samarbetet mellan alla inblandade aktörer är viktigt ur framför allt den försäkrades perspektiv. 
Föreliggande studie har bidragit med ny forskning när det gäller FK-handläggares 
erfarenheter och upplevelser av den nya rehabiliteringskedjan som infördes första juli 2008. 
Studien har även gett en nyanserad bild av tillämpningen av de nya reglerna, framför allt sett 
ur försäkringskassahandläggarens perspektiv och belyst problem som kan uppstå i samband 
med olika regelverk och tidsgränser. 
 
 
Metodologiska överväganden 
 
Föreliggande intervjustudie baseras på ett litet avgränsat urval, där sju handläggare på olika 
försäkringskassakontor ingick. Undersökningen gör därmed inget anspråk på generaliser-
barhet av studiens resultat. Däremot är intervjupersoners utsagor mycket värdefulla och har 
hjälpt att besvara forskningsfrågorna väl. Kravet på validiteten anses därmed vara uppfyllt. I 
och med att tidigare forskning stödjer föreliggande studiens resultat på flera punkter är det 
möjligt att resultaten kan bidra till ytterligare diskussioner och debatter kring hur den nya 
rehabiliteringskedjan upplevs av samtliga inblandade aktörer och hur ett effektivt samarbete 
mellan dessa bör vara ur den försäkrades perspektiv. Resultatet kan även användas för andra 
processer, där individer från olika miljöer deltar i interaktioner. 
 
 
Slutsats och framtida forskning 
 
Studien påvisade att den nya rehabiliteringskedjan med fasta tidsgränser var nödvändigt för 
att få flera människor i arbetsför ålder tillbaka till arbetslivet och därmed kunna bryta mångas 
utanförskap. Däremot skulle rehabiliteringskedjan ha varit fullständig från början, så att alla 
inblandade aktörer vet förutsättningar för deras arbete och även för de försäkrade. 
Regelverken och styrningen av samtliga aktörer inblandade i rehabiliteringsprocessen måste 
stämma överens när det gäller krav på tidiga insatser och uppföljningen av aktörers resultat. 
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Insatserna måste dessutom alltid utgå från individen som berörs, inte från huvudmännen och 
inte heller från verksamheten. Det återstå att se vilka verkliga effekter den nya 
rehabiliteringskedjan med sina fasta tidsgränser får i ett längre perspektiv ur ett samhälleligt 
perspektiv men även ur ett individuellt perspektiv. 

Framtida forskning som skulle behöva komplettera föreliggande studie är dels ännu flera 
FK-handläggares erfarenheter och upplevelser av den nya rehabiliteringskedjan, dels hur 
hälso- och sjukvården ser på sin roll att tillhandahålla tidiga insatser för de 
långtidssjukskrivna försäkrade. Forskningen behöver även belysa hur till exempel regeringen, 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen följer upp att tidiga insatser sker 
från hälso- och sjukvårdens sida, så att intentionerna med införandet av det nya regelsystemet 
får verklig önskad effekt. I och med att Arbetsförmedlingen tar över de personer som 
utförsäkras från sjukförsäkringen, måste även arbetsförmedlares arbete studeras och följas upp 
för att se att de har nödvändiga verktyg för att klara uppgiften att få flera tillbaka till 
arbetslivet. Inte minst bör även forskning ske när det gäller arbetsgivare och framför allt de 
försäkrade, så att deras erfarenheter och upplevelser av den nya rehabiliteringskedjan kommer 
fram. Ytterligare forskning kunde vara av komparativ karaktär, där olika länders 
socialförsäkringssystem med deras service och tjänster jämförs med varandra när det gäller de 
långtidsskrivnas återgång till arbetslivet. 
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