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FÖRORD 

Detta är en magisteruppsats i arbetslivsvetenskap. Med dessa förord vill vi tacka alla som 

varit med och bidragit till att denna studie blivit genomförbar. Vi vill först och främst rikta ett 

stort tack till våra respondenter. Vi är djupt tacksamma för att ni med ett stort engagemang 

och intresse tog er tid att träffa oss och bidra med era värdefulla kunskaper och erfarenheter.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Malin Junestav som med sin höga 

kompetens bidragit med betydelsefulla åsikter kring såväl innehåll och utformning av studien. 
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SAMMANFATTNING 

I denna studie analyserar vi handläggares upplevelse av samverkan mellan två stora 

välfärdsmyndigheter, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Genom sju kvalitativa 

intervjuer undersöker vi möjligheter och hinder med samverkan utifrån den s.k. nya 

arbetslinjen och rehabiliteringskedjan. Vår teoretiska referensram utgår ifrån 

gräsrotsbyråkratin, sektoriseringsteorin samt olika idéer om samverkan och domänkonflikter. 

För att få underlag för studien tar vi också del av aktuell forskning som berör ämnet. 

Resultatet från vår studie visar att det finns flera gemensamma upplevelser av hinder och 

möjligheter hos respondenterna. Bland annat lyfter alla respondenter fram att samverkan är 

någonting positivt som klargör myndigheternas ansvar inför klienten. Resultatet visar även att 

majoriteten av respondenterna upplever att rehabiliteringskedjan motverkar passivitet som de 

anser råder inom rehabiliteringssfären.  

 

 

Nyckelord: Samverkan, Arbetslinjen, Rehabiliteringskedjan, Handläggare, Gräsrotsteori, 

Sektorisering.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

In this study we analyze handling offices experience of cooperation between two major 

welfare authorities, the social insurance office and the employment agency. With the help of 

seven qualitative interviews we investigate the opportunities and the hindrance for 

cooperation on the base of the new so called workfare and rehabilitation chain. Our theoretical 

frame takes its starting point in particularly the theory of street level bureaucracy, 

sectorisation within the public sector and different ideas about cooperation and domain 

conflict. To build a platform for the study, we also take part of topical science that is relevant 

for the study. The result showed that there are several common experiences of opportunities 

and hindrance of cooperation.  All of the respondents brought up the fact that cooperation is 

something positive that, from the client perspective, elucidates the authorities’ responsibility.  

The majority of the respondents also experienced that the rehabilitation chain counteract 

passivity, which existed within the rehabilitation sphere.   

 

 

Keywords: Cooperation, Workfare, Rehabilitation chain, Handling officer, Street level 

bureaucracy, Sectorisation. 
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INLEDNING 

I detta inledande avsnitt beskrivs det problemområde som behandlas i studien.  Tanken är att 

väcka intresse för det ämne som studien berör. I avsnittet redogör vi för studiens syfte och 

frågeställning samt beskriver vilka avgränsningar som har gjorts. Avsnittet avslutas med en 

kort definition av de mest centrala begreppen i studien.   

Historiskt sett har Sverige förenat omfattande socialförsäkringar med en hög 

sysselsättningsgrad. De senast decennierna har emellertid visat på att historien inte är någon 

garanti för framtiden. Under början av 1990-talet sjönk deltagandet i arbetslivet dramatiskt. 

Arbetslösheten nådde nivåer som inte förekommit i Sverige sedan 1930-talet och antalet 

personer som fick sin försörjning från något trygghetssystem ökade kraftigt. Vad som kunde 

ha varit övergående förefaller nu vara på väg att bli ett permanent tillstånd och än idag är läget 

påtagligt sämre än det var före nittiotalskrisen (Hedborg 2006). 

Den allvarligaste problematiken är den mängd människor som genom försäkringen passerar ut 

ur arbetskraften till sjukersättning. Behovet av en stark arbetslinje har därför kommit att 

betonas i allt högre utsträckning sedan 1990-talet. En följd av den ökade betoningen på 

arbetslinjen är den s.k. nya rehabiliteringskedjan som infördes i juli 2008. 

Rehabiliteringskedjan innebär att fasta hållpunkter införs för när och hur arbetsförmågan ska 

bedömas samt att resultatet av prövningen avgör om fortsatt rätt till sjukpenning föreligger 

(Hedborg 2006). Enligt Malmborg (2008) kom 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 de med ett bättre stöd hade kunnat återgå till arbete. 

Ståhl (2009) lyfter fram en annan problematik, att det svenska välfärdssystemet bygger på en 

byråkratisk struktur som utgår ifrån att sjuka är sjuka och att arbetslösa är arbetslösa. Detta 

återspeglas bland annat i uppdelningen av ansvarsområden mellan myndigheterna, där 

Arbetsförmedlingen ansvarar för de arbetslösa medan Försäkringskassan tar hand om de 

sjuka. Eftersom verkligheten inte ser ut på det viset, utan det finns människor som både är 

arbetslösa och sjuka, och dessutom människor som är mer eller mindre sjuka och har 

varierande grad av arbetsförmåga, kan denna uppdelning leda till att människor riskerar att 

hamna i en rundgång mellan olika myndigheter. För att kunna hantera människor som inte 

passar in i de byråkratiska facken krävs att välfärdsorganisationerna kan anpassa sig efter hur 

verkligheten ser ut, menar Ståhl. Samverkan mellan myndigheter har därför lyfts fram som en 

viktig ingrediens i svensk rehabiliteringspolitik. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering som begrepp infördes i socialförsäkringen i och med 

rehabiliteringsreformen 1991/92. Sedan dess har flera olika försöksverksamheter initierats i 

syfte att åstadkomma en god samverkan mellan de offentliga aktörerna (Ahlgren 2007). 

Utvärderingar som har följt utvecklingen under 1990-talet har dock konstaterat att samarbetet 

som bedrivs mellan professionella inte är tillräckligt, utan att hela organisationer måste 

samordnas såväl politiskt som verksamhetsmässigt och ekonomiskt (Fridolf 2004).  
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Det är uppenbarligen svårt att få ett stort antal aktörer att samverka. Samverkan blir ofta en 

fråga om specifika projekt och mer sällan en naturlig del av verksamheterna. Enligt Fridolf 

(2004) uppskattas 280 000 personer, det vill säga 5 procent, i arbetsför ålder vara i behov av 

samarbete mellan myndigheterna. Av dem som inte omfattas av samarbete anser dessutom 

mer än hälften att de skulle vilja ha samarbete. Mot bakgrund av detta finner vi det intressant 

att lyfta upp frågor kring samverkan mellan handläggare på Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen.  

 

Problem och Syfte  

I början av 1990-talet infördes en ny lagstiftning
1
 på arbetsmiljöområdet och i 

sjukförsäkringen. Lagstiftningen hade till syfte att förverkliga de höga ambitionerna att 

förbättra arbetsmiljöer, minska sjukskrivningen och effektivisera rehabiliteringen. Sedan dess 

har tidig rehabilitering, aktiva insatser och samverkan mellan myndigheterna varit honnörsord 

(Bergendorff 2006).  

Handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har centrala roller i frågan om 

arbetslivsinriktad rehabilitering. De har en dubbelroll att axla. De ska dels möta klientens 

behov och dels följa organisationens regler och riktlinjer. För att de individer som är i behov 

av myndigheternas hjälp inte ska riskera att hamna i gråzonen och falla mellan 

myndigheternas stolar, krävs ett väl utarbetat samarbete dem emellan. Detta har blivit allt 

viktigare dels i och med samhällets ökade betoning på arbetslinjen,
2
 och dels efter införandet 

av rehabiliteringskedjan som trädde i kraft i juli 2008.  

Att samarbeta och samverka medför dock ofta svårigheter då de olika myndigheterna har 

olika regelverk att följa och olika riktlinjer att anpassa sig efter. Om samarbetet och 

samverkan implementeras på alla nivåer kan det med stor sannolikhet underlätta för såväl 

klienterna som för handläggarna och vi anser därför att det är viktigt att studera hur 

samverkan mellan organisationerna upplevs av handläggarna samt hur samverkan eventuellt 

skulle kunna utvecklas.  

Eftersom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är de två främsta organisationerna som 

tillämpar arbetslinjen, ligger fokus i denna studie på de handläggare som omsätter arbetslinjen 

i socialpolitisk praktik. Hur upplever handläggarna att samverkan påverkas av statsmaktens 

riktlinjer och lagar? Hur upplever handläggarna att reglerna skulle kunna utformas för att 

underlätta för en god samverkan? Då handläggarna är i direkt kontakt med klienterna anser vi 

                                                             
1
 Arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 

1994:01. 
2
 Arbetslinjen kan ha många olika innebörder beroende på vem som beskriver den och i vilket 

syfte den används. I detta sammanhang avser vi definitionen av Junestav (2004) som menar 

att begreppet innefattar olika idéer om medborgarnas och statens skyldigheter och rättigheter. 

Innebörden har dessutom utökats till att innefatta även sjukskrivna, arbetsskadade och 

pensionerade individer. Vi ansluter oss till den definition av arbetslinje som i ökad 

utsträckning har kommit att ställa högre krav på individerna att försörja sig själva. 
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att det är viktigt att lyfta upp just deras upplevelse och syn på utformningen av samverkan. Vi 

tror att det skulle kunna underlätta för möjligheten att åstadkomma en ännu bättre samverkan 

mellan de offentliga förvaltningarna.  

Det övergripande syftet med studien är att beskriva hur samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fungerar, samt hur rehabiliteringskedjan inverkar 

på denna samverkan utifrån handläggarnas upplevelser. Utöver detta är avsikten med studien 

också att lyfta upp handläggarnas syn på rehabiliteringskedjan, hur samverkan mellan 

organisationerna kan utformas och utvecklas samt vilka möjligheter och hinder som föreligger 

för en god samverkan. 

 

Frågeställning 

 Hur ser samverkan ut mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen? 

 Hur upplever handläggarna på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

rehabiliteringskedjan? 

 Hur uppfattar handläggarna att rehabiliteringskedjan påverkar samverkan mellan 

organisationerna? 

 Vilka hinder och möjligheter upplever handläggarna att det finns för ett ökat 

samarbete och samverkan mellan organisationerna? 

 Hur skulle samverkan mellan organisationerna kunna utvecklas?   

 

Avgränsning 

Vår studie är avgränsad till att omfatta endast två av de inblandade parterna vid 

arbetslivsinriktad rehabilitering, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Motivet till 

denna avgränsning är att många tidigare studier gjorts på samverkan mellan exempelvis 

Försäkringskassan och vården samt mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Många 

tidigare studier har dessutom varit inriktade på hur klienterna upplever sin situation 

(Danemark & Germundsson 2006). Ytterligare ett skäl till att vi endast studerar 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är att det främst är de som berörs av 

rehabiliteringskedjan samt att vi inom ramarna för denna studie inte har haft möjlighet att 

involvera fler parter. Vidare har vi gjort en geografisk avgränsning och studerar samverkan 

mellan organisationerna i två olika städer i Mellansverige. Våra respondenter är dessutom 

avgränsade till att endast omfatta handläggare som arbetar i någon form av 

samverkansprojekt. 
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Begreppsdefinition 

Samverkan  

Det råder en allmän förvirring kring definitionen av begreppet samverkan. Ett vanligt 

förekommande misstag är att samverkan som begrepp ofta används synonymt med begreppet 

samordning. Detta misstag har i stor utsträckning att göra med det faktum att samverkan 

innehåller inslag av både samordning och samarbete (Ståhl 2009). Termen samordning kan 

beskrivas utifrån graden av överlappning mellan organisationerna. Konkret innebär det att 

organisationerna antingen lägger ihop insatser (konsultation) eller sammansmälter insatser 

(integration) för att uppnå resultat (Westrin 1986). Med termen samarbete avses den 

mellanmänskliga interaktionen, det vill säga det som sker mellan enskilda individer 

(Hörnemalm 2008). Begreppet samverkan står för både det organisationella och den 

mellanmänskliga interaktionen. Enligt nationalencyklopedin
3
 betyder samverkan ”gemensamt 

handlande för visst syfte”. Vid samverkan börjar organisationerna handla gemensamt men det 

finns tydliga gränser mellan aktörerna och de bibehåller sina egna respektive ursprungsmål 

(Fridolf 2004).  

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetslivsinriktad rehabilitering infördes, både som begrepp och verksamhetsområde, i början 

av 1990-talet. Enligt Lotta Vahlne Westerhäll (2006) avser begreppet i sin helhet 

rehabiliteringsåtgärder som i första hand är ämnade för personer som är sjukskrivna eller 

erhåller någon form av sjukersättning.  I stora drag går arbetslivsinriktad rehabilitering ut på 

att strategiskt generera lämpliga åtgärder som i huvudsak möjliggör för en återgång tillbaka 

till arbetslivet. Rehabilitering äger ofta rum i skärningspunkten mellan olika aktörer. De 

specifika åtgärder som kommer i fråga varierar och beror väldigt mycket på klientens behov. 

Det kan exempelvis röra sig om en ingående kartläggning av rehabiliteringsbehov, 

arbetsträning eller arbetsprövning. 

 

  

                                                             
3 http://www.ne.se 
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METOD 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av vår kontextuella förståelse kring området och dess 

betydelse för resultatet. Därefter beskriver och motiverar vi tillvägagångssättet, urvalet samt 

hur vi hanterar validiteten och reliabiliteten. Avsnittet avslutas med en kort beskrivning av de 

etiska riktlinjerna som beaktats i undersökningen.  

   

Kontextuell förståelse 

Som forskare går man aldrig in helt förutsättningslöst i ett studieområde. Det finns alltid 

någon form av kontextuell förståelse om det som ska undersökas. Denna förståelse kan vara 

av vikt att lyfta upp och problematisera innan undersökningen påbörjas, så att forskarens 

förförståelse i minsta möjliga mån ska komma att påverka respondenterna eller resultatet. 

Studieobjektet existerar dessutom i en större kontext, vilken kan vara av vikt att lyfta upp 

innan forskaren ger sig ut på fältet (Dahlberg & Nyström 2008). Vi har av denna anledning 

valt att skriva några rader om den kontext som vår studie ligger inom, samt om den 

förförståelse som vi har inför denna undersökning.  

Vi har utgått från en hermeneutisk tolkningsansats då vårt mål var att skapa förståelse för 

respondenternas upplevelse snarare än att skapa nya teorier. Hermeneutiken står för 

kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och 

engagerad. Enligt det hermeneutiska synsättet kan vi förstå andra människor genom att tolka 

det talade och skrivna språket. I denna studie var avsikten att förhålla oss öppet till de 

berättelser som trädde fram, vilket talade för den hermeneutiska ansatsen. Vår ambition var att 

genom tolkning av respondenternas utsagor försöka förstå det fenomen som beskrevs, och av 

den anledningen kunde vi med fördel använda oss av den hermeneutiska ansatsen. Att tolka 

hermeneutiskt innebär att förförståelsen ses som en tillgång snarare än ett hinder för 

forskningen (Patel & Davidsson 2003). Birkler (2008) menar att detta är en viktig del i den 

hermeneutiska forskningsprocessen. I vår studie tog vi därför vara på vår förförståelse genom 

att lyfta fram den i samband med analysen av resultatet.  

Eftersom vår studie fokuserade på rehabilitering och samverkan mellan 

arbetsmarknadsmyndigheter, ansåg vi att arbetslinjens diskurs var den övergripande kontexten 

som skulle lyftas upp och definieras innan forskningen fortskred. I och med införandet av 

rehabiliteringskedjan handlar arbetslinjen idag inte bara om att få arbetslösa friska individer ut 

på arbetsmarknaden, utan innebörden har definitivt utökats till att innefatta även sjukskrivna, 

arbetsskadade och pensionerade individer. Junestav (2009) menar att arbetslinjens innebörd 

har ändrats till att i ökad utsträckning under senare år har kommit att ställa högre krav på 

individerna att försörja sig själva. Det var i den kontexten som vi belyste samverkan utifrån 

rehabiliteringskedjan.  

Vår förförståelse byggde dels på den litteratur som vi tagit del av genom studieåren, men 

också på den litteratursökning som vi gjorde inför denna studie. Under den tid som vi har 

studerat välfärdsstatens olika myndigheter och deras ansvarsområden, har det blivit alltmer 
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klart att samverkan har en viktig funktion i samhället. Anledningen till att vi valde att studera 

samverkan var delvis på grund av dess funktionella betydelse i samhället. Vår förhoppning 

var även att vi, genom den införskaffade kunskapen och erfarenheten vi fått från studien, 

kunde bidra till att utveckla den samverkan som råder idag. För oss representerade begreppet 

samverkan ett slags ”vinn-vinn-situation” där alla inblandade aktörer, inklusive klienten, har 

att vinna på en fungerande samverkan. Samverkan som begrepp var således positivt laddat 

enligt vår tolkning. Vi var därför aktsamma med att avslöja denna uppfattning under 

intervjutillfällena, så att vi inte påverkade respondenterna i deras berättelser. En annan del i 

vår förförståelse var den problematik som föreligger med brist på samverkan. Det har 

debatterats i media om hur klienter bollas mellan olika myndigheter, och hur detta förvärrat 

deras tillstånd. En journalist med erfarenhet av långtidssjukskrivning skrev exempelvis att 

hon, efter att ha blivit utförsäkrad och inskriven i introduktionsprogrammet, hänvisats fram 

och tillbaka mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Hon beskrev att mötet med 

handläggarna från båda myndigheterna handlande om hur hon skulle gå tillväga för att få sin 

ersättning, snarare än att få hjälp med att söka jobb.
4
    

 

Intervju 

Underlaget för vår datainsamlingsmetod var en kvalitativ djupintervju. Denna metod går ut på 

att intervjua individer som är delaktiga, eller på något sätt involverade i 

undersökningsområdet (Holme & Solvang 1997).  Vi fann metoden lämplig i denna studie av 

flera olika skäl. Det främsta skälet var att metoden möjliggjorde för en mer djupgående 

information kring undersökningsområdet. Användningen av metoden innebar i praktiken att vi 

vände oss till handläggare som är eller har varit involverade i någon form av 

samverkansprojekt. På så vis kunde vi komma nära undersökningsområdet på ett sätt som 

kanske inte hade varit möjligt med en annan metod.  

Under intervjuerna använde vi oss av en så kallad semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga). 

Meningen var att använda frågorna som ett stöd genom intervjuprocessen, inte att följa dem 

till punkt och pricka. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. För att var säker på att 

diktafonen fungerade som den skulle testspelade vi den innan intervjuerna påbörjades. Tanken 

med inspelningen var dels att kunna lyssna på materialet flera gånger, men också att minimera 

risken för att missa viktig information. I sammanställningen av intervjumaterialet var vår 

ambition att vara tydliga och följsamma. Vi var väl medvetna om att det i växelspelet mellan 

oss och respondenterna förelog en risk för att neutralgränsen kunde överskridas. Materialet 

transkriberades och analyserades i hopp om att undkomma denna risk (Holme & Solvang 

1997).     

 

                                                             
4
 http://webcache.googleusercontent.com 

 

http://webcache.googleusercontent.com/
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Urval 

I vår undersökning bestod urvalet av sammanlagt sju handläggare från två medelstora städer i 

Mellansverige. Av dessa handläggare var tre verksamma på Försäkringskassan och fyra på 

Arbetsförmedlingen, och samtliga respondenter arbetade med samverkan mellan 

organisationerna. Respondenterna var utvalda med hjälp av strategiskt definierade kriterier 

där fokus låg på det specifika snarare än det genomsnittliga. Detta för att lättare kunna urskilja 

relevanta och icke-relevanta respondenter. 

Urvalet av organisationer bottnade i föraningen om vilka välfärdsmyndigheter som sysslade 

med samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Eftersom vårt syfte var att få ökad 

förståelse för samverkan i relation till rehabiliteringskedjan var det också viktigt att just dessa 

element förelåg. Valet av verksamheter landade på Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan främst för att dessa arbetade med klienter som berördes av 

rehabiliteringskedjan och arbetslinjen, men också för att de bedrev samverkan.   

För att komma åt handläggarna kontaktades först cheferna inom området rehabilitering i 

respektive myndighet och stad. Dessa chefer guidade oss vidare till cheferna på verksamheten 

och av dem fick vi sedan namn och telefonnummer på samtliga (9 från den ena kommunen 

och 8 från den andra kommunen) handläggare som arbetade inom verksamheten. Alla dessa 

handläggare kontaktades sedan i ett första skede via mail, där vi beskrev vår intention med 

studien och gjorde en förfrågan om deltagande. Fyra av respondenterna svarade på detta mail, 

och tid och plats för intervju med dessa handläggare bokades. Övriga handläggare, som inte 

besvarade det mail vi skickade, kontaktades via telefon där vi förtydligade studiens syfte och 

framhöll att deras medverkan skulle vara betydelsefull för oss. Efter detta samtal kunde 

intervjuer med även dessa handläggare bokas in efter deras önskemål om tid och plats.  

Av de sju respondenter som sedan deltog i studien var sex stycken kvinnor och en man. 

Denna könsfördelning var för urvalet representativ eftersom endast två av de totalt 17 

anställda var män. Vi eftersträvade att få en spridning på respondenternas ålder och utbildning 

och det resulterade i deltagare med varierande åldrar (från ca 30 år till ca 60 år) och 

utbildningsgrad. 

 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Holme och Solvang speglar begreppet validitet forskningens giltighet, det vill säga hur 

relevant det man kommer fram till faktiskt är. För att bedöma validiteten brukar man vid 

kvalitativa metoder skilja på intern (inre) och extern (yttre) validitet (Holme & Solvang, 

1997). Intern validitet innefattar dels kommunikativ validitet, dels deltagarkontroll och sist 

men inte minst triangulering. Kommunikativ validitet handlar om forskarens förmåga att sätta 

ord på hur och på vilket sätt forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet. Detta 

innefattar bland annat beskrivning av förförståelsen, datainsamlingen, urvalet samt 

analysprocessen. Deltagarkontroll handlar om respondenternas möjligheter att korrigera 

felaktiga uppgifter och triangulering innebär förmåga att kunna se undersökningsområdet från 
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flera synvinklar (Patel & Davidson 2003). I denna studie undersökte vi den interna validiteten 

genom att detaljerat beskriva alla komponenter som ingick i den.  

I extern validitet riktas fokuset på forskningens generaliserbarhet (Patel & Davidson 2003). 

Då vår avsikt var att, genom respondenternas berättelser, få ökad förståelse för dels hur 

samverkan fungerade men också hur samverkan påverkades av rehabiliteringskedjan, uteslöt 

vi att varken generalisera eller fastställa vem eller vilka resultatet var tillämpade för.  Vår 

ambition var att redogöra för hur vi har gick tillväga för att få en bredare förståelse för 

resultaten. Bedömningen av generaliserbarheten överlät vi således till läsarna. Vår avsikt med 

studien var följaktligen inte heller att vara representativ, utan endast att lyfta upp hur ett 

mindre urval av handläggare upplevde samverkan.  

Begreppet reliabilitet speglar forskningens pålitlighet. I användningen av kvalitativa metoder 

läggs stor vikt på interaktionen mellan forskaren och respondenterna. Holme och Solvang 

(1997) menar att mötet mellan dessa parter kan innebära stora risker för att den neutrala 

gränsen överskrids. Det kan bland annat handla om att forskaren ställer ledande frågor, och på 

så sätt får svar på det han eller hon redan vet, men också att respondenterna berättar det de 

tror att forskaren vill höra. I båda fallen skadas reliabiliteten. Hur pålitlig forskningen blir 

beror till stor del på hur detta möte går. Här har forskaren det stora ansvaret att se till att mötet 

blir lyckat. 

En annan viktig aspekt i reliabiliteten är kvalitén i utrustningen. Som forskare är man inte mer 

än människa och risken för att missa viss information är inte helt omöjlig. Användning av 

någon form av inspelningsinstrument är därför nödvändig när målsättningen är att få så 

mycket information som möjligt. Här är det dock viktigt att tänka på kvalitén på utrustningen. 

Utrustningen måste vara i gott skick för att undkomma problem med ljudet och forskaren har 

ansvaret att kontrollera detta (Holme & Solvang 1997). Vår strategi för att undkomma 

eventuella risker som förelog för en svag reliabilitet, var att göra ovan nämnda kriterier till 

föremål för medvetandet.  

 

Etik 

Det finns vissa gränser för forskningens frihet då det bedrivs med människor som 

studieobjekt. Ett grundläggande krav som vi tog hänsyn till gällande respondenternas enskilda 

skydd och integritet är det så kallade individskyddskravet. Utifrån detta grundläggande krav 

har fyra forskningsetiska principer formulerats; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
5
 

Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att vi informerat alla respondenter om 

studiens aktuella syfte. Vi upplyste respondenterna om att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet beaktades genom att vi 

upplyste respondenterna om deras egen rätt att bestämma över sin medverkan. Vidare har vi 

tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då vi behandlat alla inhämtade uppgifter ytterst 

                                                             
5
 www.vr.se 

http://www.vr.se/
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konfidentiellt. Inga obehöriga har kunnat ta del av uppgifterna. Slutligen har vi tagit hänsyn 

till nyttjandekravet genom att vi inte låtit de insamlade uppgifterna användas eller utlånas för 

andra icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk.  

STYRDOKUMENT OCH REGELVERK 

I detta avsnitt presenterar vi reglerna kring rehabiliteringskedjan samt de olika 

rehabiliteringsaktörernas ansvarsområde. Vi tar även upp hur samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ser ut och vilka målgrupper som omfattas av den. 

Avsikten med detta avsnitt är att underlätta för läsaren att förstå studieområdet bättre.  

 

Reglerna kring rehabiliteringskedjan 

Sättet att bedöma rätten till sjukpenning kallas rehabiliteringskedjan. Rehabiliteringskedjan 

ersätter den tidigare så kallade sjustegsmodellen för bedömning av sjukpenning. Genom 

denna lagstiftning införs fasta tider för bedömning av sjukpenning i förhållande till det egna 

arbetet, annat arbete hos arbetsgivaren eller den reguljära arbetsmarknaden. 

Dag 1-90  

I rehabiliteringskedjan lägger man samman sjukperioder med kortare uppehåll emellan vilket 

innebär att prövningen inte alltid börjar om från början i rehabiliteringskedjan i varje sjukfall. 

Med kortare uppehåll menar man sjukperioder som påbörjas med färre än 90 dagars 

förvärvsarbete mellan sjukperioderna. Mot denna bakgrund börjar försäkringskassan sin 

utredning med att titta på om personen varit sjuk tidigare för att veta om sjukperioderna ska 

föras samman. Detta avgör var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras. Under de 

första 90 dagarna i en sjukperiod bedöms arbetsförmågan i förhållande till den ordinarie 

arbetsplatsen eller en tillfällig omplacering. Här kan även frågan om arbetsanpassning och 

rehabilitering komma upp. Arbetsgivaren är inte tvungen att erbjuda tillfällig omplacering 

men om sjukfallet beräknas pågå under längre tid än 90 dagar påbörjar handläggaren även 

utredning om det finns förutsättningar för en permanent omplacering hos arbetsgivaren. 

Dag 91-180 

Under denna period bedöms arbetsförmågan både i förhållande till det vanliga arbetet och till 

andra tillgängliga arbeten hos arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens omplaceringsansvar som 

styr vilka arbeten som finns tillgängliga. Arbetet måste vara ledigt och medarbetaren ska ha 

de kvalifikationer som krävs. Om det finns risk för att personen inte kan återgå i arbete hos 

arbetsgivaren innan dag 180, ska Försäkringskassan erbjuda stöd från Arbetsförmedlingen. 

Detta initiativ ska komma så tidigt som möjligt under perioden genom att Försäkringskassan 

erbjuder ett kontaktmöte med Arbetsförmedlingen. Under detta möte sitter handläggare från 

de båda myndigheterna ner med den enskilde för att underlätta övergången till 

Arbetsförmedlingen. Rätten till sjukpenning i förhållande till ordinarie arbete består, även om 

den sjukskrivne är aktuell på Arbetsförmedlingen. Ett alternativ till kontaktmötet är ett 
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avstämningsmöte där både Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren deltar, förutom den 

enskilde och Försäkringskassan. 

Dag 181-365 

Från och med dag 181 relateras arbetsförmåga förutom till arbeten hos arbetsgivaren även till 

den reguljära arbetsmarknaden, med eller utan arbetsanpassning. Försäkringskassan ska alltså 

bedöma arbetsförmågan i förhållande till varje typ av arbete i hela landet. Försäkringskassan 

får i denna bedömning inte väga in faktorer såsom ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, 

tidigare verksamhet eller andra liknande omständigheter.  

Efter dag 365 

Om det finns stor sannolikhet att den anställde återkommer i arbete hos ordinarie arbetsgivare 

innan dag 365 behöver inte arbetsförmågan bedömas mot den reguljära arbetsmarknaden. 

Exempel på sådana fall är om den anställde väntar på operation eller om Socialstyrelsens 

försäkringsmedicinska beslutsstöd stödjer ett sådant ställningstagande. Särskilda skäl bör 

endast beaktas vid tydliga diagnoser och det ska klart framgå att den sjukskrivne kan 

förväntas återgå i arbete i samma omfattning som tidigare och till samma arbetsgivare inom 

ett år (Günsel 2009).  

 

Rehabiliteringsaktörernas ansvar 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens huvudansvar är bland annat att vägleda klienten i dennes jakt på arbete. 

Konkret innebär detta att ordna sysselsättning utifrån klientens förutsättningar. Förutom 

rådgivning och vägledningen är Arbetsförmedlingens uppgift också att se över de 

utbildningsmöjligheter som föreligger för klienten att ta sig an. Här ligger det viktiga i att 

bearbeta eventuella hinder för en god matchning mellan utbildning och arbete.  För försäkrade 

som saknar en anställning har Arbetsförmedlingen, på begäran av Försäkringskassan, 

uppdraget att hjälpa till med utredningsarbetet. Detta innebär bland annat att klarlägga 

möjligheterna till rehabiliteringsinsatser. Arbetsförmedlingen ansvarar dessutom för att 

arbetsmarknadspolitiska insatser ställs till förfogande för personer som är arbetslösa eller 

riskerar arbetslöshet (Lindwall 2006)  

Försäkringskassan 

Försäkringskassans främsta ansvar i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att samordna 

rehabiliteringsinsatserna utanför arbetsplatsen. Huvuduppgiften är bland annat att med 

utgångspunkt från klientens behov och belägenhet ta initiativ till avstämningsmöten med de 

berörda partnerna. Syftet med samordningen är att aktivt arbeta med att foga samman 

rehabiliteringsåtgärder så att de länkar i varandra eller löper parallellt, för att på så sätt bilda 

en väl fungerande helhet (Günsel 2009). I försäkringskassans ansvar ingår också att fungera 

som stöttepelare till patienten i samband med dennes kontakt med andra 
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rehabiliteringsaktörer. Enligt lagen om allmän försäkring har försäkringskassan också 

skyldigheten att, på begäran av klienten, samverka med dels arbetsgivare men också med 

arbetstagarorganisationen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt 

arbetsmarknadsmyndigheterna
6
. 

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

För att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet 

samverkar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En utgångspunkt för samverkan 

mellan myndigheterna är att personer har olika behov av stöd i sin rehabilitering till arbete. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samarbetar för att gemensamt bidra till att nå 

målet att fler människor i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska återgå till arbete. 

Insatserna inom ramen för den gemensamma verksamheten är inriktade på att den sjukskrivne 

ska återfå arbetsförmågan och börja arbeta eller utbilda sig. Insatserna för 2009 omfattar 

följande grupper: 

 Arbetslösa med sjukersättning  

 Arbetslösa sjukskrivna  

 Arbetslösa unga med aktivitetsersättning  

 Anställda sjukskrivna eller med sjuk- eller aktivitetsersättning som inte kan återgå till 

sin anställning
7
. 

När en person övergår från att vara sjukskriven till att vara arbetslös sker en rutinmässig 

kontakt mellan arbetsförmedlingen och kassan. Det innebär att den som får sin sjukpenning 

indragen ska erbjudas ett gemensamt överlämningsmöte. Detta möte ska säkerställa att 

individen får det stöd som behövs under hela processen från sjukskrivning till återgång till 

arbete. I och med de nya reglerna i Rehabiliteringskedjan skapas nya behov för stöd i 

övergången från sjukförsäkring till arbetsförmedling. Från dag 91 kan Försäkringskassan 

erbjuda den sjukskrivne ett kontaktmöte med arbetsförmedlingen. Mötet ska underlätta för 

den enskilde att börja söka nytt arbete med bibehållen sjukpenning mellan dag 91 och 180 

(Günsel 2009).  

 

  

                                                             
6
 http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19620381.htm 

7
 http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=1000036 

http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=1000036
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FORSKNINGSLÄGE 

Nedan presenteras aktuell forskning inom undersökningsområdet. Kapitlet avser behandla den 

forskning som vi anser relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  För att 

ge en överskådlig bild har vi valt att dela upp presentationen av forskningen i underrubriker. 

Dessa rubriker behandlar arbetslinjens utveckling, utvärdering av rehabiliteringskedjan, 

behovet av samverkan, olika samverkansprojekt samt slutligen en utvärdering av samverkan. 

 

Arbetslinjen då och nu 

Den ekonomiska kris som inledde 1990-talet har medfört flera arbetsmarknadspolitiska 

förändringar. Samtidigt som Sverige befann sig i en ekonomisk kris med 

finansieringsproblem i de offentliga försäkringssystemen ökade arbetslösheten kraftigt under 

1990-talets första hälft, vilket ledde till att fler utnyttjade försäkrings- och bidragssystemen. 

Junestav (2007) skriver att det politiska svaret på denna problematik blev en ökad betoning på 

arbetslinjen. Den arbetslinje som kom att hamna i fokus var dock i viss utsträckning 

omdefinierad från tidigare. I förenklat uttryckt ligger betoningen i den nya arbetslinjen snarare 

på individens skyldighet än dess rättighet att arbeta. Det har med andra ord under de senaste 

decennierna skett en förskjutning från ett statligt till ett ökat individuellt ansvar. 

Under 1990-talets första år hade vi en borgerlig regering som i hög grad betonade aktivt 

individuellt ansvar framför passiviserande bidrag. Genom sänkta ersättningsnivåer samt 

striktare villkor skulle arbete, utbildning eller praktik prioriteras. Det måste alltid vara mer 

lönsamt att arbeta än att vara arbetslös, menade den borgerliga regeringen. 

Oppositionspartierna, å sin sida, menade att regeringen hade gått ifrån arbetslinjen och gjort 

avregleringar som lett till en försämring av arbetsrätten. Från socialdemokratiskt håll ansåg 

man istället att aktiva åtgärder i kampen för sysselsättningen skulle betonas framför kampen 

mot arbetslösheten. Detta resonemang ledde senare fram till vad som kan kallas för den nya 

arbetslinjen (Junestav 2007). 

En del i den s.k. nya arbetslinjen var reformeringen av socialförsäkringssystemen. Under 

mitten av 1990-talet stod allt fler medborgare utan försäkringsmässiga ersättningar, vilket 

ledde till en överbelastning på kommunernas socialbidrag. Överbelastning ledde i sin tur till 

att den socialdemokratiska regeringen, som tillträdde efter 1994 års riksdagsval, upprättade 

reformprogrammet arbetslinjen i socialpolitiken. Detta program innebar att ansvaret i större 

utsträckning skulle ligga på individerna och i mindre utsträckning på samhället. Genom att 

begränsa ersättningsperioderna skulle incitamenten att själv aktivt söka arbete öka. Samtidigt 

ökade då kraven på att rehabilitering måste ingå som en del i försäkringen, vilket i sin tur 

ledde till ökade behov på samordning mellan de myndigheter som arbetade med att omsätta 

arbetslinjen i socialpolitisk praktik (Junestav 2007).  

Införandet av utvecklingsgarantin var ytterligare en arbetsmarknadspolitisk reform som kom 

att genomföras i linje med den nya arbetslinjen. Utvecklingsgarantin infördes i januari 1998 

och innebar strängare aktiveringskrav med en ökad betoning på individens skyldighet att 
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arbeta eller delta i sysselsättningsåtgärder. Till en början innebar utvecklingsgarantin att alla 

som var under 25 år och arbetslösa skulle få möjlighet att delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande aktivitet. Om personen avvisade sysselsättningen kunde bidraget dras in. 

Senare kom förslag på att utvecklingsgarantin även skulle omfatta arbetslösa vuxna samt de 

som uppbar socialbidrag trots att de inte hade andra problem än arbetslöshet. På detta sätt 

skulle även socialbidragstagare kunna mista sin rätt till bidrag om de nekade deltagande i 

föreslagen aktiveringsåtgärd. Utvecklingsgarantin fungerade således som en 

motprestationsmodell för bidragstagarna och motiveringen bakom idén med 

utvecklingsgarantin var en förstärkning av arbetslinjen (Junestav 2007).  

De ovan beskrivna arbetsmarknads- och socialpolitiska förändringar som skett under 1990-

talet har, som tidigare nämnts, lett till ett ökat krav på samordning mellan 

arbetsmarknadspolitikens, socialförsäkringarnas och socialtjänstens verksamhetsområden. 

Upprätthållandet av arbetslinjen i en tid av ekonomisk kris och hög arbetslöshet ökade kraven 

på en högre grad av samarbete och konsensus (Junestav 2007).  

 

Utvärdering av rehabiliteringskedjan 

Hägglund (2010) har genomfört en vetenskaplig utvärdering av rehabiliteringskedjan med 

syfte att kartlägga effekten av de nya reglerna på sjukskrivningstiden. Studiens urval bestod 

av försäkrade som påbörjade sin sjukskrivningsperiod som anställda och utgångspunkten för 

urvalet var sjukfallsärenden som börjades sista vecka i juni och första veckan i juli under åren 

2007 och 2008. Begreppet sjukfallsärenden definierade Hägglund som ”ett ärende som inleds i 

hel- eller deltidsomfattning och som avslutas med att den försäkrade helt eller delvis avslutar sin 

sjukskrivning” (a.a. s. 7).  

Resultatet från studien visar att rehabiliteringskedjan har haft en positiv effekt på 

sjukskrivningstiden. Sedan de nya reglerna verkställdes är sannolikheten att individen avslutar 

sjukfallet och återgår till arbete betydligt större än vad det var före reformen. Detta gäller 

dock i anslutning till prövning av arbetsförmågan vid 181:a dagen. Även efter 

sjukskrivningsdag 91 har man kunnat se en likande positiv utvecklingsriktning, men denna är 

dock något otydligare. Det bör även nämnas att de flesta som omfattas av denna positiva 

utveckling består av individer som kommit tillbaka till arbete på deltid (Hägglund 2010).  

I studien framkom också att det råder stora regionala variationer. Effekten av 

rehabiliteringskedjan på sjukskrivningstiden är exempelvis betydligt mer påtaglig i storstäder 

jämfört med småstäder och glesbygdskommuner. Enligt Hägglund beror denna skillnad på det 

faktum att det föreligger skilda förutsättningar på den lokala arbetsmarknaden. Då 

arbetslösheten i vanligt fall är större i små städer innebär detta, enligt Hägglund, att 

småstadsbor i praktiken har sämre möjligheter och svagare drivkraft att återgå till arbete.  I 

studien konstateras också att reformen har haft mer positiv effekt för äldre klienter jämfört 

med yngre. Totalt har sjukskrivningstiderna på grund av de nya reglerna minskat med 0,35 

dagar under den 28 veckor långa uppföljningsperioden (Hägglund 2010).  
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Den aspekt av rehabiliteringskedjan som ligger i fokus i vår studie är konsekvensen av 

rehabiliteringskedjans tidsbegränsning. Föreligger det en paradoxal problembild som innebär 

att rehabiliteringskedjan å ena sida minskar sjukfrånvaron, men å andra sidan försätter 

handläggarna i en mer pressad situation? För att komplicera bilden har vi här samverkan som 

utgångspunkt. Hur påverkas samverkan av rehabiliteringskedjans tidsbegränsning av 

sjukpenningen? Hinner samarbetet mellan de samverkande myndigheterna påbörjas, utvecklas 

och åstadkomma önskat resultat innan de sjukskrivnas sjukpenningsdagar löper ut?  

 

Behov av samverkan 

I sin avhandling Samverkan är ett magiskt ord: Motstridiga ambitioner och ideal 

närverksorganisering beskriver Hörnemalm (2008) hur behovet av samverkan inom de 

välfärdstatliga myndigheterna ökat markant under de senaste åren. Olika samverkansformer 

som har till uppgift att överskrida organisations- och sektorsgränser återkommer frekvent i de 

olika politiska propositionerna, vilket enligt Hörnemalm säger en hel del om det massiva 

behovet av samverkan. Hörnemalm menar att detta till stor del beror på den breda 

medvetenheten kring konsekvenserna av decentraliseringen av välfärdsstaternas organisation. 

Statsmakten har börjat inse de problem som det innebär för framför allt klienterna med en 

fortsatt heterogenisering mellan välfärdsstatens myndigheter.   

Även Ståhl (2009) är inne på detta spår. Han konstaterar att hela konceptet med samverkan 

har accepterats och tillhandhållits väldigt effektivt de senaste decennierna. Liksom 

Hörnemalm anser Ståhl att samverkan kom till i syfte att på ett mer konkret och tydligt sätt 

underlätta för personer från olika verksamheter att uppnå gemensamma mål. Till skillnad från 

Hörnemalm framhåller dock Ståhl Sveriges ställning när det gäller samverkan på den 

internationella arenan.  Även i Danmark och Norge tycks det ha skett en ökning av behovet av 

samverkan, men i Sverige har man skapat särskilda enheter och positioner med 

samverkansansvar.  

Inom ramen för lagen har en rad olika interorganisatoriska aktörer bildats runtom i landet. I 

och med olikheterna i de olika länen råder det subtila variationer kring arrangemanget, men i 

grunden är den övergripande avsikten med konceptet att med hjälp av finansiella medel 

strategiskt överbrygga eventuella hinder för samverkan. Enligt Hörnemalm (2008) fyller dessa 

en viktig funktion i strävan mot att etablera öppenhet i externa relationer mellan välfärdstatens 

myndigheter. Ståhl (2009) delar denna uppfattning och ser interorganisatoriska aktörer som 

nödvändiga intermediärer för en lönsam samverkan.   

Utifrån dessa studier går det inte att bortse från det faktum att det föreligger ett stort behov av 

samverkan i samhället.  Hur stort behovet egentligen är illustreras av stiftelsen av lagen om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen utformades av socialdepartementet år 

2003 i syfte att dels effektivisera användandet av samhällets resurser, men också att ge lokala 

aktörer en bättre möjlighet att prioritera samhälliga intressen. Motivet bakom lagen bottnar i 

ambitionerna att tillgodose behovet av rehabilitering samt att avvärja eventuella rundgångar 
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mellan myndigheterna.
8
 Hörnemalm (2008) och Ståhl (2009) lyfter på var sitt sätt upp att 

samhället har fått upp ögonen för och implementerat samverkan i allt snabbare takt. Den bild 

som dessa forskare skildrar anser vi är viktigt att behandla för att få djupare inblick i, och 

förståelse för den ställning samverkan har fått i samhället 

 

Samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet 

Det var inte förrän under 1990-talet som verkställandet av samverkan kom igång ordentligt. 

1996 kom propositionen FRISAM (frivillig samverkan) i syfte att tydliggöra samverkan och 

stödja de som var i behov av särskilda insatser. I 1998 års budgetsproposition föreslog den 

dåvarande regeringen lagändringar som underlättade för möjligheten att samverka lokalt 

(Fridolf, 2003). Under 1990-talet startades också försöksverksamheterna SOCSAM och 

FINSAM i hopp om att effektivisera resursanvändningen (Chirico, 2009).  

Med begreppet FINSAM avses den finansiella samordningen mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, landsting samt kommuner. Syftet med FINSAM är att genom 

ekonomiska incitament rikta insatser till individer som är i behov av samordning för att i det 

långa loppet förbättra arbetsförmågan (Chirico, 2009).  Stadskontorets utvärdering (2008) av 

FINSAM som försöksverksamhet har visat att sjukskrivningskostnaderna har reducerats och 

att flera har kunnat återgå till arbete. I utvärderingen lyfts även förutsättningarna för en lyckad 

samverkan upp. Enligt statskontoret (2008) krävs ett stort engagemang av dels de 

medverkande organisationerna, men också av att den personal som är involverad i samverkan 

har en positiv inställning.  

I vår studie tar vi utgångspunkt från handläggarnas upplevelse av samverkan för att belysa 

vad handläggarna tycker och tänker om den. Handläggarnas upplevelser är betydelsefulla för 

att de är direkt involverade i samverkan och har en väsentlig roll i ambitionerna att 

åstadkomma ett lyckat samverkansarbete. Detta är extra viktigt då FINSAM dessutom har 

blivit ett permanent samverkansform sedan 2004 (Chirico 2009).  

Försöksverksamheten SOCSAM, där Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och 

kommunerna samverkade finansiellt och politiskt i åtta testregioner, inleddes år 1994 och 

upphörde vid utgången av 2002 (Chirico 2009). Enligt socialstyrelsens utvärdering (2001) har 

SOCSAM synliggjort problem som fordrar sektoröverskridande solutioner. Vidare har 

utvärderingen visat på en positiv effekt vad gäller sjukpenning och socialbidragskostnader. 

Utvärderingen har dock inte kunnat visa på någon minskning av de involverade 

verksamheternas totala kostnader.  

 

                                                             
8
 http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0031210.htm  

http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0031210.htm
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Utvärdering av samverkan 

Hörnemalm (2008) beskriver den komplexitet som samverkan faktiskt innebär och som man 

mer eller mindre tycks ha blundat för under de senaste åren. Samverkan har, menar han, blivit 

ett populärt slagord som i stort sätt alla anser att man ska utöva, men i grunden är oerhört svår 

att realisera.  Dessutom anser Hörnemalm att det saknas gedigna utvärderingar kring effekten 

av samverkan och vad det faktiskt skulle innebära i praktiken. Hörnemalm skriver:  

”Fastän röster har höjts, framförallt från forskare som fokuserar på människobehandlande 

organisationer, som kritiskt pekar på att det finns få verktyg och referensramar för att utvärdera 

utfallet av samverkansprocesser, förefaller det finnas en implicit enighet om användbarheten av 

interorganisatorisk samverkan”(a.a. s. 17). 

Hörnemalm får medhåll från Ståhl (2009), som även han konstaterar att vetenskapligt 

utvärderad forskning om samverkans fulla potential fortfarande är bristfällig. Ståhl poängterar 

vidare att det råder en viss svårighet att påvisa någon form av vetenskaplig evidens kring 

effekten av samverkan. Detta kan till viss del hänföras till de generella problem som 

föreligger med att utvärdera offentlig verksamhet av den karaktär som bedrivs av 

välfärdsmyndigheter. Det kan emellertid konstateras att myndighetssamverkan kräver en hel 

del initiala resurser, att det tar tid att utveckla välfungerande samverkansstrukturer samt att de 

samhällsekonomiska effekterna dröjer, vilket gör fenomenet ännu svårare att studera. 

Ännu en forskare som håller med om detta är Melén (2009). Han konstaterar i en artikel att 

andelen sjukskrivna och arbetslösa som går tillbaka till arbete genom samverkansprojekt 

fortfarande är oklar. Till skillnad från Hörnemalm och Ståhl behandlar dock Melén 

samverkans fruktbarhet i relation till lönebidrag. I den konstellationen kom Melén bland annat 

fram till att 20 procent av de arbetslösa kunde återgå till arbete genom lönebidrag, ett resultat 

som han menar är betydligt svårare att antyda genom samverkansprojekt. Vidare konstaterar 

Melén att det bristfälliga resultatet kring samverkansprojekt till stor del har att göra med en 

bristfällig överensstämmelse mellan socialförsäkringssystemet och arbetsmarknadens praxis. 

Det var just det här som väckte idén hos oss att studera samverkan mellan Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. Eftersom myndigheterna har olika regelverk, och i stor utsträckning 

även olika bedömningskriterier, så finns det risk för att det skapas en bristfällig 

överensstämmelse dem emellan. Hur kan samverkan som fenomen finnas och fungera trots 

denna möjliga bristfällighet? 

Trots allt positivt som följer med en god samverkan visar dessa studier prov på att samverkan 

är långt ifrån fullständigt. Samtliga forskare lyfter upp frånvaron av vetenskapligt utvärderad 

forskning inom samverkan. Detta är naturligtvis ett problem i och med att samverkan 

implementeras i allt fler organisationsstrukturer. Det föreligger en diskurs om att samverkan 

är någonting bra i samhället. Detta har gjort att samverkan eftersträvats i allt högre 

utsträckning under de senaste åren.  
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TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras de teorier som studien vilar på och som resultatet kommer att 

bearbetas utifrån. Dessa teorier syftar till att skapa förståelse för det problemområde som 

studien behandlar. Teorierna kommer även ligga till grund för analysen, där vi kopplar empiri 

med teori.   

 

Gräsrotsbyråkrati 

Termen ”street-level bureaucracy” introducerades av sociologen Michael Lipsky 1976 och 

översätts på svenska till ”gräsrotsbyråkrati”. Gräsrotsbyråkrater är offentligt anställda 

tjänstemän som i sitt arbete dels har direktkontakt med medborgarna och dels har avsevärd 

handlingsfrihet i att utföra sina arbetsuppgifter (Lipsky 1980). De gräsrotsbyråkrater som vi 

undersöker består av handläggare från både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det 

mest väsentliga i deras arbete är klientkontakter och individuell tillämpning av generella 

regler. Då deras arbete till stor del består av klientkontakter kan inte regler och instruktioner 

alltid följas i detalj utan det krävs en viss improvisationsförmåga och sunt förnuft från 

handläggarens sida. Eftersom gräsrotsbyråkraten ofta har en komplicerad arbetssituation är 

det svårt att i efterhand avgöra om arbetsprestationen var rätt eller fel, bra eller dålig. 

Gräsrotsbyråkraterna är de enda i en organisation som har en gränsöverskridande roll. 

Samtidigt som de har förstahandsuppgifter om klienterna har de kunskap om vad 

organisationen tillåter. Gräsrotsbyråkraterna har således en dubbelroll som innebär att de 

måste ta hänsyn till såväl klienternas som organisationens intresse (Johansson 1997). De 

gräsrotsbyråkrater som vi undersöker har, i tillägg till denna dubbla roll, även till uppgift att ta 

hänsyn till ytterligare en myndighet än den egna. Detta komplicerar med stor sannolikhet 

deras roll i ännu större utsträckning. Ett sätt att beskriva detta att de inte bara har en 

dubbelroll att axla, utan en trippelroll. 

I mötet mellan gräsrotsbyråkrat och klient är det vanligt att makt- och beroendeförhållandet är 

ojämnt fördelat. Johansson menar att gräsrotsbyråkraterna har större makt än vad som 

motsvaras av deras plats i organisationen. Det mest framträdande maktmedlet är 

tjänstemannens möjlighet att belöna eller straffa klienten. Inför gräsrotsbyråkraterna är 

klienten dessutom en i mängden som måste förenklas för att kunna hanteras, vilket benämns 

som att konstruera en klient, medan det för klienten rör sig om en unik kontakt (Ekblad 2002). 

För gräsrotsbyråkraterna i vårt urval gäller denna beskrivning dock i mindre utsträckning 

eftersom de har en mindre mängd klienter som de arbetar med i en närmare process. 

I avhandlingen Vid byråkratins gränser- om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientrelaterat arbete undersöker Johansson (1992) gräsrotsbyråkraternas 

arbetssituation på arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Johansson tittar framförallt på 

klientrelationen i förhållande till andra sociala relationer, samt studerar den 

inomorganisatoriska kontrollen av gräsrotbyråkratens arbete. I denna studie uppmärksammar 

Johansson även förhållandet mellan gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet och bundenhet i sitt 

arbete. Johansson pekar på organisationernas dilemma där någon form av kontroll är 
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nödvändig samtidigt som medlemmarna måste tillåtas handlingsfrihet om något ska kunna 

uträttas. Enligt Johansson är gräsrotsbyråkraterna svåra att direktövervaka i sitt arbete då de i 

större utsträckning än andra yrkesgrupper behöver handlingsfrihet för att kunna uträtta ett 

adekvat arbete. Johansson menar att det nödvändiga handlingsutrymmet tillsammans med 

utsattheten för influenser utifrån som ryms i arbetssituationen gör gräsrotsbyråkraten väldigt 

svår att kontrollera. Motsättningen mellan handlingsfrihet och kontroll förstärks, enligt 

Johansson, för gräsrotbyråkratierna. Han tycker sig se tendenser på att gräsrotsbyråkratens 

handlingsfrihet ökar genom politiska trender där flexibilitet och situationsanpassning betonas. 

I detta ser Johansson en fara då betoningen på flexibilitet ökar godtycket, vilket får till följd 

att klientens beroende av gräsrotsbyråkraten ökar. Lipsky (1980) för detta resonemang ännu 

längre och menar att gräsrotsbyråkraterna har så stort handlingsutrymme att det i praktiken är 

de som bestämmer den offentliga politikens utformning. 

 

Samverkan som koncept 

Samverkan som idé och koncept har länge organiserats av privata vinstdrivna företag av olika 

slag, men tycks under de senaste åren långsamt ha rört sig mot den icke vinstdrivande 

offentliga sektorn. Hörnemalm (2008) skriver ”När människobehandlande organisationer avser att 

samverka grundas detta ofta i entusiastiska och starkt normativa uppmaningar till förbättrad 

samordning och serviceintegrering” (a.a. s. 49). Den företrädesvis bastanta viljan att samverka 

inom såväl den offentliga som den privata sektorn kan delvis förklaras i symboliken att arbeta 

tillsammans. Hörnemalm menar att symboliken att arbeta tillsammans har blivit den 

tilldragande kraften, snarare än att förhandla gedigna mål och göra samverkan mer explicit.  

Att det i en viss grad föreligger symbolik att arbeta tillsammans, är inte tillräckligt för att 

begripa nyanserna av bilden i sin helhet.  För att på ett djupare plan kunna förstå 

samverkansinitiativet och dess hållbarhet över tid är det viktigt att bejaka de 

nyckeldimensioner som idén av samverkan vilar på. En viktigt sådan är ”Action-net teorin”. 

Denna teori har sin utgångspunkt i kopplingarna mellan organisationernas handlingar. 

Samverkansorganiseringen i sin helhet är, enligt denna teori, en produkt av en aktivt etablerad 

koppling mellan organisationernas handlingar och aktiviteter. Det är dock inte 

organisationerna i sig som ligger bakom initiativet till samverkan. Det föreligger ett 

institutionaliserat mönster som sammanlänkar organisationernas handlingar (Hörnemalm 

2008).  

En annan teori som behandlar samverkan utifrån andra faktorer än de konventionella 

faktorerna är ”Craftmanship-teorin”. Denna teori har sin utgångspunkt i 

samverkarkapaciteten. Till skillnad från konventionella teorier, som exempelvis 

nätverksteorin där fokuset ligger på samverkansaktiviteten, är kapacitetspotentialen för en 

samverkan det centrala i ”Craftmanship-teorin”. Förenklat uttryckt innebär detta att man tittar 

närmare på organisationernas kapacitet att samverka. Detta, menar grundaren Eugene 

Bardach, är viktigt för att förstå utvecklingsprocessen i samverkan och hur 

samverkansresurserna tillvaratas både kvantitets- och kvalitetsmässigt (Hörnemalm 2008).  
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Genom att sammanställa Bardachs resonemang och resonemanget kring samverkaraktiviteten, 

lyfter forskaren Himmelman (i Hörnemalm 2008) fram ett mer nyanserat perspektiv om 

samverkan. Han menar att det största misstaget som har gjorts när det gäller samverkan är att 

den har förenklats. I den komplexa och hängivenhetskrävande bild som samverkan faktisk 

innebär, föreligger en utvecklingslinje där även nätverkande, samordning och samarbete är 

inkluderat. Utvecklingslinjen spänner sig från (1) den mellanmänskliga interaktionen 

(nätverkande), till (2) samordning som omfattas av organisatoriskt informationsutbyte, till (3) 

samarbete som utgörs av utbyte av mänskliga, tekniska och finansiella resurser, och sist till 

(4) samverkan som utgör möjligheten att förhöja kapaciteten i respektive part. Mot bakgrund 

av detta anser vi att det är viktigt att problematisera samverkan mellan olika myndigheter. 

Hörnemalm (2008) menar att det för en fullständigt fungerande samverkan i samband med 

utvecklingslinjen krävs en viss grad av mogenhet från respektive organisation. Med begreppet 

mogenhet menar Hörnemalm ”en intensiv form av ömsesidig hängivenhet och delad övertygelse om 

den långsiktiga nyttan av samverkansprocesser…” (a.a. s. 51). När det kommer till samverkan 

handlar det i grunden om två självständiga organisationer. Frivillighets- och 

självständighetsdimensioner är i detta fall viktigt att lyfta fram då det accentuerar vikten av 

varaktig autonomi, integritet och identitet. 

 

Sektorisering 

En sektor är en del av en helhet och sektorisering innebär en förändring som resulterar i att 

antalet sektorer ökar. En orsak till sektoriseringen är ökad specialisering, dvs. att en befintlig 

sektor delas upp i flera mindre enheter. En organisation kan t.ex. delas upp genom att vissa 

uppgifter skiljs ut (Statskontoret 2005). Detta har skett inom båda de myndigheter som vi 

studerat, den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har skiljts ut och delats upp i mindre enheter.  

En annan bakomliggande orsak till sektorisering är att nya uppgifter tillkommer och får sin 

egen organisation. Specialisering och uppkomsten av nya uppgifter är alltså de två 

grundläggande incitamenten i sektoriseringen. Dessa incitament är starka krafter som har haft 

stor betydelse för hur det moderna samhället har utvecklats. Det är varken möjligt eller 

önskvärt att motverka dem, men däremot finns det starka skäl att motverka de oönskade 

effekterna som sektoriseringen kan leda till. Utmaningen, som i princip finns vid all 

organiserad mänsklig verksamhet, är att finna den rätta balansen mellan djup och bredd och 

mellan specialister och generalister (Statskontoret 2005).  

Det svenska välfärdssystemet präglas i hög grad av sektorisering. Sektorer och myndigheter 

har sitt ansvarsområde reglerat i lagar, förordningar och riktlinjer och de har olika mål och 

finansieringsformer för sina respektive verksamheter. Detta gäller inte minst för de 

myndigheter som vi studerar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Riksdagen beslutar 

om uppgifter och budgetar för Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket. Hälso- och 

sjukvårdens verksamhet beslutas i huvudsak av landstingspolitiker och finansieras främst av 

landstingen med hjälp av skatteintäkter, statsbidrag och patientavgifter. Skatteintäkter och 

statsbidrag finansierar även kommunernas socialtjänst som styrs av beslut fattade av 
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kommunpolitiker. Denna sektoriseringsproblematik är en av de bidragande faktorerna som 

ligger till grund för att problematisera samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan.  

Rehabilitering är inte en rättighet för individer utan sker med utgångspunkt i bedömda behov 

och tillgängliga resurser i dessa myndigheters verksamhet. Att så många sektorer i vårt 

samhälle är inblandade i rehabiliteringen av sjukskrivna har en klar fördel. Varje sektor har 

sin specialistkompetens och bör därför vara bäst lämpad att ansvara för insatser som faller 

inom ramen för dess kompetens (Bergendorff 2006). Men för att rehabiliteringen ska fungera 

optimalt för alla inblandade parter krävs att alla inblandade sektorer hittar vägar för en väl 

fungerande samverkan.  

Men med sektoriseringen följer även en rad problem. En orsak till problemen är att det blir 

svårt att överblicka och styra statens samlade verksamhet när den är uppdelad på många 

sektorer. En annan bidragande orsak är att fler sektorer automatiskt leder till fler gränser 

mellan dem, och det är ofta där problemen uppstår. Av denna anledning har vi för avsikt att 

utröna huruvida handläggarna har några idéer eller förslag på hur denna typ av 

sektoriseringsproblem kan elimineras. Ytterligare en problematik kring sektoriseringen är att 

ju fler sektorer det finns, desto större är risken för dubbelarbete, vilket i sin tur kan leda till 

oklart ansvar och slöseri med resurser. Särskilt allvarligt blir det om sektorerna börjar 

motarbeta varandra. Motsatsen är när frågor faller mellan stolarna, vilket kan skapa stora 

problem för de medborgare som drabbas. Suboptimering kan uppstå när en fråga berör flera 

sektorer och om varje enskild sektor hanterar frågan på det sätt som den själv tycker är bäst, 

utan att ta hänsyn till att det kan försvåra för de andra sektorerna. Det kan då leda till 

förseningar, krångel och onödigt höga kostnader. En sektor kan dessutom vara felaktigt 

avgränsad i förhållande till de uppgifter den förväntas utföra, t.ex. därför att uppgifterna har 

ändrat karaktär sedan sektorn skapades (Statskontoret 2005). 

För att överbrygga denna sektorisering har statsmakterna under senare delen av 1990-talet 

uppmuntrat till samverkansaktiviteter i olika former (Bergendorff 2006). Detta inte minst 

inom det fält som vår undersökning kommer att baseras på. Ju mer specialiserad en sektor är, 

desto större är sannolikheten att den behöver samverka med andra sektorer i olika frågor 

(Statskontoret 2005). Som vi har beskrivit tidigare har samverkan mellan myndigheterna 

prövats i flera omgångar och i olika former sedan ett tiotal år tillbaka. Det övergripande syftet 

med alla dessa samverkansförsök har varit att skapa såväl samhällsekonomiska vinster som 

välfärdsvinster för de sjukskrivna, genom att använda de ekonomiska resurserna och de olika 

personalgruppernas samlade kompetens bättre (Bergendorff 2006). Det anses inte tillräckligt 

med samarbete mellan professionella utan hela organisationer måste samordnas politiskt, 

verksamhetsmässigt och ekonomiskt (Socialstyrelsen 2001). Behovet av att också samordna 

resurser har därför blivit allt tydligare. Som skäl anges också att det finns ett stort behov av att 

mer effektivt utnyttja samhällets resurser och bättre kunna tillgodose enskilda människors 

behov av stöd (Fridolf 2003).  
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Organisationsfält och domänkonflikter 

Enligt författarna Modell och Grönlund (2006) omfattas organisationsfält av organisationer 

som förevisar likartade strukturella egenskaper och som skapar och reglerar 

institutionalisering. Exempel på organisationsfält är privat respektive offentlig sektor. Enligt 

författarna har gränserna mellan organisationsfälten genom åren blivit alltmer flytande och 

genomträngliga. Vissa fält är idag betydligt mer mottagliga för påfund från andra fält jämfört 

med hur det var några decennier tillbaka. Ett organisationsfält som märkbart influerats av en 

annan är det organisationsfält som vi studerar, den offentliga sektorn. Denna sektor har aktivt 

implementerat strukturella lösningar från privata vinstdrivna företag de senaste åren. Ett 

exempel på en strukturell lösning är konceptet samverkan, som har spridit sig från den privata 

till den offentliga sektorn. 

Ett viktigt begrepp inom detta sammanhang är begreppet domän. Domänbegreppet avser 

enligt Lindqvist (2000) spegla ”De anspråk organisationen har när det gäller att förse människor 

med varor och tjänster”(a.a. s. 88). I och med att de offentliga verksamheterna tillhör samma 

organisationsfält och därmed opererar under snarlik struktur finns dock, menar Lindqvist, risk 

för domänkonflikt, det vill säga att organisationerna konkurrerar med varandra. Exempel på 

detta kan vara Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan bedömer rätten 

till sjukersättning och rehabilitering utifrån arbetsförmågan, medan Arbetsförmedlingen 

ansvarar för individens kapacitet att står till arbetsmarknadens förfogande. Båda 

myndigheterna gör, kan man säga, anspråk på arbetsförmågan vilket innebär att de utför 

snarlika uppgifter. Risk för domänkonflikt är således oundviklig. För att framhäva 

domänkonsensus och förhindra konflikt från att uppstå krävs en hög överensstämmelse kring 

arbetsform och målsättning.  

UNDERSÖKNING  

Detta avsnitt inleds med en presentation av de respondenter vars berättelser ligger till grund 

för studiens innehåll.  Sedan görs en kort beskrivning av den verksamhet som respondenterna 

är verksamma inom, samt hur arbetsfördelningen är utformad.  Därefter presenteras studiens 

resultat med hjälp av ett antal teman som vi har formulerat utifrån intervjusvaren. I nästa 

avsnitt tolkas, reflekteras och sammanbindas detta resultat mer ingående i relation till den 

forskning och de teorier som tidigare tagits upp.   

    

Presentation av respondenter 

I denna presentation är namnen fingerade för att skydda individernas integritet. 

Respondent 1, ”Lillemor”  

Lillemor arbetar med samverkan som försäkringskassehandläggare. Hon har en 

socionomutbildning i botten och har arbetat sammanlagt 21 år inom Försäkringskassan. 

Lillemor har varit delaktig i samverkan i två år.  
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Respondent 2, ”Sara” 

Sara arbetar i samverkan som försäkringskassehandläggare. Hon har ingen akademisk 

utbildning men har genomfört flera internutbildningar inom Försäkringskassan. Sara har varit 

verksam på Försäkringskassan i 19 år och i samverkan i snart sju år.  

Respondent 3, ”Cissi” 

Cissi arbetar som arbetsförmedlingshandläggare. Hon har en beteendevetenskaplig bakgrund 

och har arbetat inom samverkan i tre år.  

Respondent 4, ”Denise” 

Denise arbetar som arbetsförmedlingshandläggare. Hon har en beteendevetenskaplig 

bakgrund och har arbetat inom samverkan i sex år.  

Respondent 5, ”Sven” 

Sven arbetar som arbetsförmedlingshandläggare. Han är i grunden behandlingsassistent och 

har arbetet på Arbetsförmedlingen i 12 år och i samverkan i fem år.  

Respondent 6, ”Birgitta” 

Birgitta arbetar som försäkringskassehandläggare. Hon är beteendevetare i botten och har 

arbetat i samverkan i sex år.  

Respondent 7, ”Maria” 

Maria arbetar som arbetsförmedlingshandläggare. Hon har två kombinerade utbildningar, dels 

en beteendevetarutbildning och dels en entrepenörsutbildning. Maria har varit verksam inom 

samverkan i sex år.  

 

Presentation av verksamhet 

I en av de undersökta kommunerna heter verksamheten ”Rehabiliteringssamverkan”. 

Verksamheten startade år 2003 och erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering till klienter som 

är i behov av rehabilitering.  Målsättningen är att minst 40 procent av deltagarna har antigen 

ett arbete eller påbörjat en utbildning efter att ha deltagit i ”Rehabiliteringssamverkan”. 

Arbetet bedrivs av ett team som består av sammanlagt 8 personliga handläggare, 5 från 

Försäkringskassan och 3 från Arbetsförmedlingen.  

I den andra kommunen heter verksamheten ”Verksam”.  Även denna verksamhet startade år 

2003 i syfte att minska sjukskrivningstiderna genom arbetslivsinriktad rehabilitering.  Liksom 

i ”Rehabiliteringssamverkan” görs insatser av en gemensam beredningsgrupp som består av 

handläggare från Arbetsförmedlingen (4 personer) och Försäkringskassan (5 personer). Antal 

deltagare är 450 personer varje år. På länsnivå är målsättningen att minst 35 procent av 

deltagarna finner arbete eller lämplig utbildning genom insatserna på Verksam.  



23 
 

 
 

Presentation av uppdrag 

Den samverkan som föreligger mellan organisationer har sin grund i den så kallade FAROS-

modellen. FAROS står för Förnyad Arbetslivsinriktad Rehabilitering Organisation och 

Samordning. Modellen skapades år 2002 men implementerades inte i alla län förrän år 2004. 

Idag fungerar den som ett slags strukturellt mönster i bearbetningen av ärendena. Det 

huvudsakliga målet med modellen är att dels synkronisera samverkan men också att 

tydliggöra arbetsuppgifterna för respektive myndighet.    

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har skilda regelverk och risken för att 

samverkansambitionerna urholkas och ärendena blir liggande är därför stor. För att 

undkomma denna risk och öka chanserna för att samverkan ska fungera väl, är en överskådlig 

modell nödvändig. Detta är det huvudsakliga anledningen till att FAROS- modellen kom till. 

Modellen ger dels vägledning för en gemensam arbetsprocess, men den skapar också en 

förutsättning för samordning och reducerar risken för att klienterna hamnar mellan 

myndigheternas ansvarsområde.  

I FAROS- modellen beskrivs hela rehabiliteringsprocessen och de huvudaktiviteter som ingår 

i den. Handlingsplanen består av sex faser. I den första fasen fastställer Försäkringskassan de 

ärenden som fyller kriterierna för att ingå i samverkan. Sedan levereras ärendet till 

Arbetsförmedlingens handläggare. I den andra fasen påbörjas själva samverkan och en 

gemensam bedömning av arbetsförmågan och fördelning av ärenden äger rum. Sedan 

påbörjas fas tre som består av en behovsanalys som vanligtvis tar 1-4 veckor. I den fjärde 

fasen börjar introduktion och prövning av arbetsförmågan genom exempelvis praktik eller 

arbetsträning i 1-12 veckor. I fas fem börjar det aktiva rehabiliteringsarbetet där bland annat 

coachning och praktik ingår. Fas fem pågår i 4-50 veckor. Den sjätte fasen är den avslutande 

fasen där förhandling, uppföljning och återkoppling äger rum. 

 

Intervjuerna  

Samverkan som koncept 

Samtliga respondenter anser att samverkan är ett viktigt koncept som är nödvändigt att nyttja 

för att uppnå målet att minska på sjukskrivningarna och få ut människor i arbete. Ett av skälet 

till att det är viktigt handlar om att samverkan underlättar för att ge det stöd och den hjälp 

klienterna behöver. Cissi, som är handläggare från Arbetsförmedlingen svarar så här på frågan 

om vad hon anser om samverkan: 

”Jag ser det som en mycket bra insats därför att de här personerna som vi jobbar med har ju 

väldigt oklara arbetsförmågor och behöver ganska mycket stöd och hjälp för att komma ut i 

arbete…”  

Lillemor, som är försäkringskassahandläggare, delar Cissis resonemang. Hon menar dock att 

samverkan är inte bara ett nödvändigt koncept, utan också en plikt. Hon beskriver sin syn på 

samverkan så här:  
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”(…) vi är liksom tvungna för att kunna få personer ut i arbete. Det ingår, vi är liksom 

tvungna, det går inte att göra det utan samverkan…” 

Andra skäl till att samverkan är viktigt är att det tydliggör för klienten vad respektive 

myndighet har till uppgift och vad deras ansvarsområde är. Flertalet av respondenterna 

beskriver också att samverkan reducerar missförstånd och andra liknande problem.  

På frågan om de anser att den samverkan som finns idag är tillräcklig, svarar respondenterna 

väldigt olika. En del anser att den är tillräcklig, andra inte. Cissi har arbetet med samverkan i 

tre år och hon tillhör den grupp av respondenter som är nöjd samverkan i sin nuvarande 

beskaffenhet . Hon säger så här:  

”Vi täcker upp den här målgruppen… (…) om de kommer från sjukförsäkringen just så tycker 

jag att det är en bra väg in (…) det är tillräckligt så långt”  

Till skillnad från Cissi upplever en del respondenter å andra sidan att samverkan i mångt och 

mycket är otillräcklig och av olika skäl. Sten arbetar som arbetsförmedlare och han menar att 

samverkan är i evigt behov av utveckling. Samtidigt understryker Sten att samverkan har 

kommit en bra bit på väg. Han uttrycker sig så här: 

”Den är aldrig tillräcklig, men den är betydligt bättre än vad den var för bara 6-7 år sedan…” 

I linje med Stens uppfattning lyfter försäkringskassehandläggaren Birgitta upp en mer 

detaljerad aspekt av samverkans otillräcklighet. Hon menar att det finns tendenser till att 

specialister, exempelvis psykologer, saknas i samverkan. I stort menar Brigitta dock att det rör 

sig om resursbrister. Hon uttrycker sig så här:   

”Vi har ju som sagt tillgång till alla tjänster som finns på Arbetsförmedlingen, det är ju det att 

det kan vara lite brist på psykologer och sådana specialister, men det är ju en annan fråga. (…) 

resurstilldelningen är inte tillräcklig. ” 

 

Möjligheter och hinder med samverkan 

I beskrivningen av de möjligheter som föreligger med samverkan upplever flertalet av 

respondenterna att det med samverkan medföljer stora möjligheter att göra ett bra arbete. 

Denise har arbetat med samverkan sedan 2004 och hon tillhör de respondenter som ser 

samverkan som en stor möjlighet att uppnå goda insatser. Hon uttrycker sig på följande sätt 

kring detta:  

”Vi kan varandras regelverk och vi får mer förståelse också för varandras arbetssituation och 

mer förståelse för hur våra respektive regelverk styr vårt dagliga jobb… ” 

Arbetsförmedlaren Maria ger en mer ingående beskrivning kring detta. Liksom flertalet 

respondenter delar hon Denises uppfattning, men lägger också till att samverkan möjliggör för 

en snabbare information om klienten. Så här uttrycker hon sig: 
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”Det är väl att man inom en snabb tid kan få veta liksom, hur ser den här individens 

ekonomiska situation ut framöver och vilken hjälp kan vi erbjuda, det kan vi ju snabbt få reda 

på… hur det ser ut med ersättningen, behöver vi hjälp av en doktor och avstämningsträffar och 

allt sådant där, det kan ju vi få till snabbt. (…) Hade vi inte varit så här tajta så hade det väl 

tagit mycket längre tid faktiskt.” 

På båda orterna som vi har studerat arbetar handläggarna från respektive myndighet under 

samma tak. Flertalet av respondenterna uppskattar detta och menar att det är både ekonomiskt 

och tidsmässigt klokt.  Dessutom anser de flesta av respondenterna att detta skapar ett slags 

”vi-känsla” som möjliggör för förutsättningarna att gemensamt arbeta med ärendena.  En del 

upplever också att kontakten mellan handläggarna blir smidigare då de kan prata med 

varandra direkt, istället för att ringa eller kommunicera via e-post.   

Majoriteten av respondenterna anser att det inte föreligger någon form av hinder med 

samverkan. De flesta upplever att det är en svår fråga som de behöver funderar lite mer kring 

för att kunna ge ett svar på en gång. Efter en kort betänketid lyfter dock ett par av 

respondenterna upp hinder som de anser föreligger med samverkan. Dessa handlar bland 

annat om den tydliga rollindelningen som gör att handläggarna tvingas jobba utifrån sina 

respektive myndigheters regelverk. En respondent anser också att det föreligger tidsmässiga 

hinder. Samverkan får pågå i max ett år för varje enskild klient. Sara tycker att det är 

otillräckligt för att ordentligt kunna lösa de problem som föreligger för klienten med att 

komma ut i arbete. Så här utrycker sig Sara kring detta: 

”Det är klart att det föreligger hinder. Vi önskar att vi kunde hitta individuella lösningar och 

bortse ifrån regelverk. (…) … det gäller både tidsramar och ekonomiska ramar . Vissa 

personer behöver en längre tid än vad vi kan erbjuda.  Personen kan vara på gång och vi kan se 

att den här personen har gett allt och är nu uppe på en nivå där den behöver fortsätta, men man 

får inte vara kvar i samverkan mer än ett år, det finns ingen möjlighet…” 

 

Handläggarnas syn på rehabiliteringskedjan  

En övervägande majoritet av respondenterna är överlag positivt inställda till 

rehabiliteringskedjan. Flera av dem tar upp att rehabiliteringskedjan är bra eftersom den 

motverkar den passivitet som många arbetslösa och sjukskrivna individer hamnar i samt att 

den undviker att låsa in människor på ett arbete som de inte klarar av. Birgitta, som är 

Försäkringskassehandläggare, menar att rehabiliteringskedjan fungerar som en piska på både 

Försäkringskassan och arbetsgivare och hon tror också att det var så den var tänkt att fungera. 

Hon säger: 

”Rehabiliteringskedjan är ju egentligen ett sätt att göra tidigare bedömningar, så att man inte 

låser fast personer vid ett jobb som de inte fixar men som de heller inte vill släppa taget om. 

(…) Jag tycker att det är bra att rehabkedjan ser till att människor inte går hemma i flera år. 

(…) Sen är det ju lite en piska på både Försäkringskassan och arbetsgivarna, att lämna inte 

någon som är sjuk ifred för länge utan se till att de är aktiva. Det är väl det regeringen vill 

också med de här nya reglerna att försäkringen ska bli en aktiv försäkring.” 
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Även Sara, som också arbetar som Försäkringskassehandläggare, har liknande resonemang 

som Birgitta. Sara uttrycker sig på följande sätt: 

”Syftet med rehabiliteringskedjan kan jag till viss del förstå därför att det utgör ju en 

bromskloss att vara kvar i någonting med näbbar och klor som man inte fungerar i. Det gör att 

man blir blockerad och inte kan gå vidare.” 

Däremot tar vissa av respondenterna från Arbetsförmedlingen upp det faktum att de inte är 

insatta i rehabiliteringskedjan någon större utsträckning och att den inte påverkar deras arbete 

nämnvärt. De menar att de jobbar på samma vis nu som de gjorde innan rehabiliteringskedjan 

infördes och att det har gått för kort tid för att kunna se några tydliga konsekvenser av den. 

Denise är en av handläggarna från Arbetsförmedlingen som uttrycker detta så här: 

”Den påverkar egentligen inte det vi jobbar med här. (…) Vi har ju funnits innan 

rehabiliteringskedjan inrättades och vi jobbar ju egentligen på samma vis oavsett 

rehabiliteringskedjan. (…) Det vi är påverkade av är att det finns en bortre gräns i 

sjukförsäkringen.” 

De flesta av handläggarna från både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tar upp 

problematiken kring att rehabiliteringskedjan är för hastigt hopsatt och att konsekvenserna av 

den inte ännu har visat sig fullt ut. Lillemor, som har jobbat på Försäkringskassan i över 20 år 

säger:  

”… den är ju väldigt hastigt hopsatt, men jag gillar verkligen att det finns fasta gränser. (…) 

Jag kan inte säga att våra klienter är en produkt av rehabkedjan men vi börjar närma oss det. 

Vi har ju inte haft rehabkedjan så länge så… ja men vi kommer dit vart efter…” 

När vi frågar respondenterna om vad de tror ligger bakom införandet av rehabiliteringskedjan 

får vi motstridiga svar. Några tar upp att de tror att motiven främst är ekonomiska, att det 

kostar samhället för mycket att ha en stor grupp människor som inte arbetar. Andra påtalar att 

rehabiliteringskedjan troligtvis tillkom för att skynda på processen. En av respondenterna, 

Cissi från Arbetsförmedlingen, tror att den bakomliggande faktorn till att regeringen införde 

rehabiliteringskedjan var att man ville se över antalet sjukskrivna. Cissi uttrycker detta så här: 

”Jag kan tänka mig att man vill se över alla de här sjukskrivna eftersom vi under en lång tid 

har haft ett ganska högt ohälsotal. Fast vi är det friskaste folket i världen, så det är lite 

motsägelsefullt. (…) Det kanske är många arbetslösa som döljer sig i de här siffrorna.”  

 

Handläggarnas syn på arbetslinjen 

Respondenterna är överens om att det finns en koppling mellan rehabiliteringskedjan och 

arbetslinjen. Många uttrycker att arbetslinjen har blivit tuffare och att kraven på individerna 

har blivit hårdare under senare år. Flera respondenter beskriver att de nya reglerna inom 

sjukförsäkringen troligtvis är en konsekvens av att man från politiskt håll trycker hårdare på 

arbetslinjen, där arbetslinjen står för arbete före bidrag. Samtliga respondenter är för dessa 

hårdare krav men Sten, som är arbetsförmedlare, menar även att det finns vissa nackdelar. 

Han formulerar sig på följande sätt: 
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”…klart arbetslinjen är tuffare nu. Jag tror många far illa av den nya tuffare bedömningen, 

men jag tror ändå att den gruppen är försumbar. Alltså det låter jätteilla när jag säger 

försumbar, för ingen människa som far illa är försumbar. (…) Men i det stora hela så tycker 

jag att arbetslinjen är betydligt lättare att arbeta efter…” 

Försäkringskassehandläggaren Sara anser att arbetslinjen alltid har stått för att arbetsförmågan 

ska tillvaratas i längsta möjliga mån och att människors rätt till arbete utgör grunden i 

arbetslinjen. På det sättet menar hon att arbetslinjen är sig lik idag men hon fortsätter 

resonemanget så här: 

”…idag är det ju verkligen All förmåga i och med att man har skapat de nya regelverken och 

om all arbetsförmåga ska tas tillvara så är ju det rehabiliteringskedjan.” 

En respondent med lång erfarenhet som försäkringskassehandläggare är Lillemor. Hon 

beskriver en attitydförändring som har skett inom arbetslivet sedan många år tillbaka. 

Tidigare bedömdes sjukskrivna inte till andra arbeten än det ordinarie, medan man idag kan 

sägas upp om man inte klarar av sitt ordinarie arbete, säger Lillemor. Hon menar att det har 

skett en successiv glidning mot betydligt hårdare krav på individerna som är i behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering och hon ställer sig positiv till denna förändring. Så här säger 

Lillemor: 

”Enligt tidigare regler kunde man ju ha ersättning under hela sjukskrivningen, idag är det ju 

betydligt hårdare krav och det tycker jag är bra. Jag menar, det är ju en större mänsklig 

rättighet att få ett arbete än att bedömas som sjukskriven, man är ju hellre delaktig i samhället 

än att bara stå utanför.” 

Cissi, som är arbetsförmedlingshandläggare, tror att man från politiskt håll använder 

arbetslinjen som argument för att föra över en stor grupp människor från Försäkringskassan 

till Arbetsförmedlingen. Hon säger så här: 

”… det är ju mer det här att man vill få bort, att man för över många till arbetsförmedlingen så 

att de som är arbetslösa i första hand finns hos arbetsförmedlingen.” 

En annan av handläggarna från Arbetsförmedlingen, Sara, erkänner att hon inte riktigt har koll 

på vad arbetslinjen är för något. Vi förklarar vad arbetslinjen innebär och då framkommer det 

att hon är starkt för att arbete måste gå före bidrag och att hon är för en arbetslinje med 

hårdare krav på individerna. Hon beskriver sin syn så här: 

”Om jag ska ha en åsikt så är jag väldigt mycket för att man ska självklart jobba. Finns det en 

förmåga så ska man absolut jobba, för det finns inte utrymme att låta folk gå i någon slags 

passivitet. (…) Flertalet jag har träffat här har ju blivit passiviserade.”    

 

Utveckling för samverkan 

När vi frågar respondenterna om de anser att samverkan kan utvecklas får vi spridda svar. 

Några respondenter lyfter upp konkreta åtgärder, medan andra uttrycker mer övergripande 

visioner på organisationsnivå. En konkret åtgärd för att utveckla samverkan som både Maria 

och Cissi tar upp är att börja arbeta med klienterna i grupp. Cissi säger följande: 
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”… vi måste kanske börja jobba med gruppinformationer, eventuellt att vi har uppföljningar i 

grupp i början innan personerna kommer ut i arbetsträning. Nu jobbar man så att vi har 

kontakt en gång i veckan på telefon och stämmer av vad personen har gjort och hur det går och 

så där, men det kan ju hända att det här måste effektiviseras, man hinner ju inte sitta och ringa 

en och en, här måste man ha en slags gruppaktivitet.”   

Även Maria har liknande tankegångar. Hon uttrycker sig så här: 

”Ett exempel på hur vi ska utveckla verksamheten är att vi ska börja jobba i grupp med våra 

sökande. Och jag vet att vissa var väldigt positiva till det här, medan andra tyckte att vi inte 

kan ha våra klienter i grupp för att de har så mycket bekymmer och kan bryta ihop. (…) Men 

jag tror mycket på det här med gruppträffar.” 

Några respondenter menar att utvecklingen av samverkan bör ske på ett mer strukturellt plan. 

Exempel på sådan förändring är att vården bör få ökade resurser så att individerna snabbare 

kan komma igång med arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett annat exempel som tas upp är att 

minska gränsdragningarna mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten 

samt att myndigheterna utgår från samma regelverk. En respondent som tar detta resonemang 

till sin spets är försäkringskassehandläggaren Lillemor. Hon uttrycker sin åsikt om utveckling 

av samverkan så här: 

”Det vore bra mycket enklare om vi var en rehabiliteringsmyndighet, då skulle vi inte behöva 

ha det här dubbla jobbandet. Samma dokument och samma beslut vore bra. Nu tar vi ju olika 

beslut, vi tittar på ersättningsrätten och Arbetsförmedlingen tittar på arbetsförmåga mer. Det 

blir dubbla dokument som egentligen är helt onödigt.” 

Respondenten Sten menar att handläggarnas roll i utvecklingen av samverkan är att hela tiden 

försöka vidareutveckla verksamheten genom att titta på vad som kan förbättras. Sten anser att 

det är livsfarligt för utvecklingen att stanna upp och slå sig på bröstet. Samverkan kan alltid 

vidareutvecklas, menar han. Eftersom att samhället är föränderligt krävs en vidsynthet inom 

verksamheten, säger Sten. En respondent som håller med Sten är Birgitta. Hon menar att 

arbetssättet inte är någonting statiskt utan något som hela tiden kan utvecklas.  

En annan åsikt om samverkan som lyfts upp är att regelverket i dagsläget är för snävt och 

därav i behov av utveckling. Denise framför följande: 

”Något som jag tycker att vi hamnar i hela tiden är att i regelverket så är det liksom friskt eller 

sjukt, svart eller vitt, och vi hamnar någonstans mitt i hela tiden. För det är inte så lätt som att 

allt är friskt eller sjukt. De individer som vi jobbar med kn bli friska till hälften men så har de 

kanske inte rätt till sjukpenning på den andra delen och kommer kanske aldrig kunna jobba 

heltid. (…) Regelverket gör att det inte är möjligt att erhålla sin sjukersättning för den sjuka 

delen och kraven för att få stadigvarande sjukersättning idag är stenhårda.” 
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ANALYS  

I detta avsnitt bearbetas resultatet med hjälp av den forskning samt de teorier som beskrivits. 

Fokus ligger på att begripliggöra respondenternas utsagor genom att bland annat tolka och 

reflektera kring de berättelser som trätt fram. I detta avsnitt reflekterar vi även över vårt 

metodologiska upplägg.  

    

Reflektion kring empiri  

I tidigare forskning har man kunnat utläsa att behovet av samverkan har ökat markant under 

de senaste åren. Enligt Hörnemalm (2008) och Ståhl (2009) har detta bland annat lett till att 

det har bildats olika interoganisatoriska aktörer, i syfte att med hjälp av finansiella medel 

etablera en mer stabil relation mellan välfärdsstatens myndigheter. Exempel på dessa är 

FINSAM och SOCSAM. Både Hörnemalm och Ståhl konstaterade att samverkan som 

koncept har accepterats och tillhandhållits effektivt. Vi kan utifrån vårt resultat stärka denna 

bild av samverkan. Resultatet visade på att samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan består mer av än bara en finansiell gemenskap. Som ett sätt att underlätta 

för handläggarna från respektive myndighet att uppnå de gemensamma målen, satt våran 

respondenter dessutom under samma tak.  

Hörnemalm (2008) och Ståhl (2009) påpekade i sina studier att det föreligger en paradox i den 

positiva utvecklingskurvan som samverkan befinner sig i. Samverkan har implementerats i 

allt större utsträckning trots att det inte finns några vetenskapliga utvärderingar av samverkans 

fulla potential. Utifrån vårt resultat kan vi klart konstatera att samverkan, trots detta, 

upplevdes som en viktig och nödvändig resurs. En av anledningarna som lyftes fram ur vårt 

resultat var att man genom samverkan underlättat för klienterna att hålla reda på vad 

respektive myndighet sysslade med, samt att klienterna undslapp att bollas mellan 

myndigheterna.  

Respondenternas beskrivning kring samverkan som koncept kan också kopplas till 

resonemanget om förutsättningarna för samverkan. Enligt Hörnemalm (2008) måste det 

föreligga vissa faktorer för att samverkan ska bli möjligt. En viktig faktor är att det måste 

finnas en viss grad av mogenhet i respektive organisation. Det måste också, vilket 

”Craftmanskip-teorin” antyder, finnas kapacitet till att kunna samverka. Utöver detta måste 

det även, enligt Hörnemalm, föreligga någon slags koppling mellan organisationernas 

handlingar och aktiviteter (”Action-net-teorin”). Himmelman (i Hörnemalm 2008) beskriver 

en utvecklingslinje av samverkan i sin strävan att begripliggöra samverkansinitiativitet och 

dess hållbarhet. Han menar att samverkan handlar om mellanmänskliga interaktioner, 

organisationisk informationsutbyte, tekniska och finansiella samarbeten och möjligheten att 

öka kapaciteten för respektive organisation att kunna samverka. Vårt resultat visade att 

majoriteten av respondenterna, oavsett myndighetstillhörighet, såg samverkan som någonting 

positivt, och vår tolkning är att det föreligger stor ömsesidig hängivenhet, kapacitet, mogenhet 

och en tydlig koppling mellan de undersökta myndigheternas handlingar och aktiviteter. En 

förklaring till detta kan vara att båda myndigheterna, om än på olika vis, bedriver arbetslinjen. 
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Vad gäller utvecklingen av samverkan ansåg en del av respondenterna att den samverkan som 

finns idag är tillräcklig, medan andra tyckte att det alltid finns utrymme för utveckling. Exakt 

vad som borde utvecklas fick vi dock ingen klarhet i av respondenterna. De talade i termer 

som ”om”, istället för vad de i sin roll konkret kan bidra med i utvecklingen av samverkan.  

Enligt teorin om sektorisering är decentralisering och specialisering de två största skälen till 

att klienter hamnar mellan myndigheternas ansvarsområden. För en handläggare som har till 

uppgift att bedriva samarbete med en annan handläggare från en extern organisation innebär 

detta också problem i att uträtta ett bra arbete (Statskontoret 2005). Utifrån vårt resultat går 

det att utläsa en koppling till detta resonemang. En del av respondenterna upplevde att det 

förelog ett externt hinder för samverkan. Precis som sektoriseringsteorin påvisar handlade 

hindren bland annat om att myndigheternas regelverk ser olika ut samt att samverkan har en 

tidsbegränsning. Detta kan delvis förklaras i konstruktionen av FAROS- modellen. Modellen 

beskriver handläggarnas roll och uppgift utifrån myndighetstillhörighet och vi tror att denna 

rolldelning är grunden för det hinder som föreligger i samverkan.  

Ytterligare en problematik kring sektorisering är att ju fler sektorer det finns desto större är 

risken för dubbelarbete, vilket i sin tur kan leda till oklart ansvar och slöseri med resurser 

(Statskontoret 2005). Denna problematik lyftes fram av en respondent som menade att en 

centralisering vore önskvärd då dagens rehabiliteringsverksamhet skapar förvirring och 

dubbelarbete eftersom de olika myndighetsutövarna använder skilda dokument och fattar 

olika beslut baserade på olika regler och riktlinjer. Respondenten föreslog istället att allt 

rehabiliteringsarbete borde vara samlat i en och samma sektor.  

Flera av respondenterna lyfte upp olika resonemang som handlar om rollen som 

myndighetsutövare. Utifrån dessa resonemang fanns starka kopplingar till gräsrotsteorin. 

Enligt teorin kan inte regler och instruktioner alltid följas i detalj, utan det krävs en viss 

improvisationsförmåga och sunt förnuft från handläggarens sida. Johansson (1997) skriver att 

gräsrotsbyråkraten ofta har en komplicerad arbetssituation och det är svårt att i efterhand 

avgöra om arbetsprestationen var rätt eller fel, bra eller dålig. Han skriver vidare att 

gräsrotsbyråkraterna är de enda i en organisation som har en gränsöverskridande roll. De har 

förstahandsuppgifter om klienterna samtidigt som de har kunskap om vad organisationen 

tillåter och inte tillåter. Vi kunde fånga upp flera tankegångar hos respondenterna som 

påminde om gräsrotsteorin. En respondent menade exempelvis att de starka band som byggs 

upp mellan handläggare och klient upplevdes problematiskt i de fall då hon blev tvungen att 

göra avslag på fortsatt ersättning. En annan respondent påtalade att hon som erfaren 

handläggare hade stor kännedom om båda myndigheternas regelverk och att hon därigenom 

kunde ”tumma” på vissa regler för att insatser skulle kunna fullföljas, trots att de egentligen 

inte var motiverbara utifrån regelverket. 

Gräsrotsbyråkraterna har, som tidigare nämndes, en dubbelroll som innebär att de måste ta 

hänsyn till såväl klienternas som organisationens intresse (Johansson 1997). De 

gräsrotsbyråkrater som vi undersökt har, i tillägg till denna dubbla roll, även till uppgift att ta 

hänsyn till ytterligare en myndighet än den egna. Detta komplicerar med stor sannolikhet 

deras roll i ännu större utsträckning. Vi nämnde tidigare att ett sätt att beskriva detta att 
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handläggarna inte bara har en dubbelroll att axla, utan en trippelroll. Utifrån undersökningen 

kan vi delvis bekräfta detta antagande. Vi menar att det främst gäller 

arbetsförmedlingshandläggarna eftersom att det är dem som håller i den största delen av 

kontakten med klienterna. Detta innebär att dessa handläggare i stor utsträckning måste ta 

hänsyn till dels sin egen myndighet, dels Försäkringskassans handläggare och regelverk, och 

sist men inte minst till klienten.  

Enligt Modell och Grönlund (2006) kan domänkonflikt uppstå bland organisationer som 

tillhör samma organisationsfält, vilket är fallet för Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Vi kan dock utifrån vårt resultat inte se att detta har varit fallet. Det finns 

ingenting i resultaten som antyder att det föreligger någon form av domänkonflikt mellan de 

undersökta myndigheterna. Vår tolkning är därför att den samverkan som råder mellan 

handläggarna är starkt präglad av domänkonsensus. Flertalet respondenter upplevde dessutom 

att det med samverkan fanns stora möjligheter att bedriva ett väl fungerande arbete för såväl 

dem själva som för klienterna. Lindqvist (2000) skriver att domänkonsensus kräver en hög 

grad av överensstämmelse med avseende på arbetsform och målsättning. En möjlig förklaring 

till varför domänkonflikt inte uppstått mellan de myndigheter vi undersökt är att samverkan 

har pågått i många år och på så sätt har handläggarna troligtvis hunnit skapat sig en 

gemensam fungerande arbetsform och målsättning.  

Respondenternas upplevelse av rehabiliteringskedjan stämde i vissa avseenden överens med 

den forskning som finns. Hägglund (2010) skriver att rehabiliteringskedjan har haft en positiv 

effekt på sjukskrivningstiden. Sannolikheten att personen avslutar sjukfallet och återgår till 

arbete är större efter införandet av rehabiliteringskedjan, menar Hägglund. Många av de 

handläggare vi har intervjuat var positivt inställda till rehabiliteringskedjan i sin helhet men 

några av dem påpekade att den bortre gränsen i sjukförsäkringen, den s.k. ettårsgränsen, ledde 

till att deras samverkan kunde drabbas negativt. Några lyfte upp att de önskade att 

rehabiliteringskedjan tillät mer individcentrerat arbete, men samtidigt tyckte de att en 

tidsbegränsning är nödvändig för att bryta passiviteten som många långtidssjukskrivna och 

långtidsarbetslösa hamnar i. Vi tror att denna motsägelsefullhet bottnar i rollen som 

gräsrotsbyråkrat. Vår tolkning är att handläggarna i ambitionerna att tillgodose klienternas 

behov anser att ett mer individcentrerad arbete är att föredra, samtidigt som de i ambitionerna 

att ta hänsyn till organisations intresse anser att tidsbegränsning är nödvändigt. Det här 

antyder att handläggarna i allra högsta grad har en dubbelroll som är svår att axla.  

Vi hade en tanke om att rehabiliteringskedjans införande kunde leda till att handläggarna 

försätts i en tidspressad situation och den bilden fick vi delvis bekräftad av respondenterna. 

Tidigare hade handläggarna alltid ett år på sig att genom samverkan hjälpa den försäkrade ut i 

arbete. Idag bevittnade flera handläggare att många av personerna som kommer till samverkan 

har bara ett halvår kvar innan deras sjukpenning går ut. Detta innebär alltså att handläggarna 

hamnar i en pressad och stressfylld arbetssituation som konsekvens av rehabiliteringskedjan.  

Vi kan även koppla respondenternas resonemang om rehabiliteringskedjan till arbetslinjen 

såsom den definieras idag. Enligt Junestav (2004) har arbetslinjen alltmer kommit att betona 

individernas skyldighet snarare än deras rättighet att arbeta. Det individuella ansvaret och 
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kraven på att vara anställd eller att vara aktivt arbetssökande har således ökat under de två 

senaste decennierna. Denna förändrade bild av arbetslinjen går tydligt att utläsa i flera av 

respondenternas beskrivningar. Respondenterna använde sig av termerna ”piska”, ”hårdare 

krav”, ”aktivering” och ”motverka passivitet”, vilket vi anser är termer som stämmer väl 

överens med den s.k. nya arbetslinjen. Utifrån detta skulle vi otvivelaktigt kunna säga att 

rehabiliteringskedjan avspeglar arbetslinjen såsom den definieras idag. 

 

Metodologiska reflektioner 

Den datainsamlingsmetod vi använt oss av i denna studie var kvalitativ djupintervju. Man kan 

naturligtvis ställa sig frågan om vi hade fått annorlunda eller bättre resultat om vi istället hade 

utgått ifrån en annan metod. Svaret kan vi endast spekulera kring, då vi inte har prövat andra 

alternativ, men vi kan i efterhand konstatera att den valda metoden var lämplig då våra 

frågeställningar har besvarats i den utsträckning som var önskat.  

Intervjuerna pågick i cirka 45 minuter och i genomförandet använde vi oss av en 

semistrukturerad intervjuguide. Vi upplever att detta bidrog till att vi höll oss inom det 

studerade ämnet samt undvek att missa någon viktig fråga. Intervjuerna spelades in och 

transkriberingen skedde omedelbart efter genomförandet så att de fortfarande fanns kvar 

färska i minnet, vilket troligtvis har bidragit till att reliabiliteten stärkts. Alla intervjuer ägde 

rum på respondenternas respektive arbetsplatser och vi tror att detta ledde till en mer 

avslappnad känsla och öppenhet i svaren hos dem.  

Vi valde att använda oss av den hermeneutiska ansatsen i vår studie trots att det finns viss 

kritik mot den. Den främsta kritiken mot hermeneutiken handlar om att tolkningen leder till 

att undersökningen blir spekulativ, vilket man menar gör att den förlorar sin trovärdighet 

(Dahlberg & Nyström 2008). Vi har varit väl medvetna om att vår förförståelse kan ha 

påverkat resultatet. För att detta inte ska bli ett problem har vi varit noga med att synliggöra 

riskerna. Samtidigt vill vi inte på något sätt ge sken av att vi har varit neutrala eller helt 

objektiva. Vår grundläggande förförståelse har trots allt väglett oss till själva 

undersökningsområdet, vilket möjligtvis begränsat studien på gott och ont. Det är även viktigt 

att påpeka att vi inte gjort anspråk på en fullständig överensstämmelse mellan vår tolkning 

och det som respondenterna framfört under intervjuerna. Genom vår kritiska hållning och 

medvetenhet kring de risker som kan påverka studiens giltighet känner vi att vi ändå har stärkt 

studiens validitet.  

Innan studien påbörjades fanns planer på att istället genomföra intervjuer i s.k. fokusgrupper. 

Tanken var att sätta ihop fokusgrupper med handläggare från båda myndigheterna och 

förhoppningen var att få till diskussioner kring problemområdet mellan handläggarna. Trots 

att denna metod hade varit intressant och spännande samt att vi med hjälp av den troligtvis 

skulle kunna studera samspelet mellan handläggarna på ett djupare plan, valde vi att inte 

använda den. Detta dels p.g.a. att det fanns uppenbara problem med den praktiska 

utformningen, det gick inte att hitta en lämplig tid då flera handläggare från båda 

myndigheterna kunde samlas och medverka. En annan anledning till att vi valde bort metoden 
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var att vi insåg problematiken i att handläggarna med stor sannolikhet skulle hålla tillbaka 

med sina tankar och åsikter inför handläggare från den andra myndigheten. Vidare tog vi i 

beaktning att det i fokusgrupper finns risk att några respondenter kommer till tals i större 

utsträckning än andra. 

Den genomförda studie kunde ha kompletteras med kvantitativ metod, exempelvis enkäter till 

de respondenter som inte hade möjlighet att ställa upp i intervjun. Dock fanns det inom 

ramarna för denna studie inte tidsmässigt utrymme för att komplettera med enkäter. Vi menar 

dessutom att det är rimligt att anta att utsagorna från de sju medverkande respondenterna 

torde vara någorlunda representativt för vad handläggare på Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen anser om samverkan i relation till rehabiliteringskedjan.   

 

SLUTSATS 

I detta avsnitt redogör vi kort för våra huvudsakliga slutsatser. De slutsatser som lyfts fram är 

främst grundade på det empiriska materialet. I nästa avsnitt kommer vi att ta upp förslag på 

fortsatt forskning.  

Denna studie visar att samverkan mellan myndigheter är ett komplex fenomen som går att 

studera på flera olika plan. Resultatet från vår studie åskådliggör att Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen har utvecklat en väl fungerande samverkansform som upplevs positiv 

från handläggarna i de städer vi har studerat. Vi kan även konstatera att det råder en viss grad 

av förvirring och meningsskiljaktigheter kring rehabiliteringskedjan som infördes i juli 2008. 

Överlag var handläggarna överens om rehabiliteringskedjans positiva effekter, men de ansåg 

även att de snäva tidsgränsningarna påverkar samverkan negativt. Studien visade även att 

arbetslinjen, trots att innebörden av den inte var helt klar för alla, präglar handläggarnas syn 

på rehabilitering, samverkan och rehabiliteringskedjan. 

Samtliga handläggare upplevde övervägande möjligheter med samverkan. Faktorer som låg 

till grund för ståndpunkten var upplevd tidsbesparing, ökad förståelse för varandras regelverk 

samt att det var praktiskt smidigt att arbeta under samma tak. Några av de hinder som togs 

upp var att de två myndigheternas olika regelverk ibland krockade samt att den nya 

tidsgränsen i sjukförsäkringen lede till att handläggarna stundtals upplevde tidspress.  

Enligt vår studie lyfte handläggarna upp två förslag på hur den befintliga samverkan kunde 

utvecklas. Det ena förslaget var konkret och handlade om att börja arbeta med klienterna i 

grupp. Det andra förslaget var mer allomfattande och rörde alla myndigheter som arbetar med 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Handläggaren som kom med förslaget menade att alla 

myndigheter borde slås samman till en och samma myndighet, en rehabiliteringsmyndighet. 
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Denna studie är begränsad till handläggarnas syn på samverkan. I en fortsatt forskning vore 

det intressant att, förutom att expandera urvalet något, även studera synen på samverkan 

utifrån mellancheferna.  I vår studie framgick det bland annat att det fortfarande föreligger 

gränser mellan organisationerna. Har mellancheferna en liknande uppfattning? Det är en fråga 

som vi anser skulle kunna studeras närmare.  

Vidare vore det intressant att i fortsatt forskning titta på samverkan ur ett makroperspektiv. 

Vilka är likheterna och skillnaderna i utformningen av samverkan mellan länen? Finns det 

behov av ett nationellt regelverk kring samverkan? 

Det vore också intressant att i fortsatt forskning göra en form av retrospektiv studie där man 

följer upp avlutade ärenden och titta närmare på hur dessa har hanterats av myndigheterna. 

Vad det är som leder till att vissa går tillbaka till arbete exempelvis? Vilken betydelse har 

samverkan? Det är frågor som skulle kunna studeras närmare.  
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BILAGA 
 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

 

1. Går det bra att jag spelar in intervjun?  

2. Vill du vara anonym i studien? 

3. Hur länge har du arbetet på nuvarande arbetsplats? 

4. Hur stor är personalgruppen? 

5. Vilket är ditt huvudsakliga ansvarsområde? 

6. Vad har du för utbildning?  

 

Yrkesrollen 

1. Hur ser du på samverkan mellan AF och FK?  

2. Anser du att den samverkan som finns idag är tillräcklig? 

3. Hur går det till praktiskt när du samverkar med handläggare från AF/FK? 

4. Vilka möjligheter anser du föreligger med samverkan generellt/kopplat till din roll 

som handläggare?  

5. Vilka hinder anser du föreligger med samverkan generellt/kopplat till din roll som 

handläggare? 

6. Hur ser du på rehabiliteringskedjan? 

7. Vad tror du är de bakomliggande orsakerna till rehabiliteringskedjans uppkomst? 

8. Hur anser du att rehabiliteringskedjan påverkar samverkan? 

9. Anser du att arbetslinjen har förändrats genom åren? Isf, hur? Ser du någon koppling 

mellan arbetslinjen och den nya rehabiliteringskedjan? 

10. Vad anser du är handläggarnas roll i utvecklingen av samverkan som koncept? 

11. Hur anser du att samverkan kan utvecklas? 

12. Vad anser du att man lagmässigt kan tillföra för att utveckla samverkan? 

 

Avslutande frågor 

13. Är det någonting du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

14. Går det bra om jag återkommer till dig via mail eller telefon om det i efterhand 

uppkommer fler frågor? 

15. Vill du ha möjlighet att godkänna det vi skrivit innan det går i tryck? 

16. Vill du ha en kopia av studien när den är färdig?  

 


