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Förord 

Aktivitetsförmågeutredning (AFU) är en form av fördjupad medicinsk 
utredning framtagen av Försäkringskassan på uppdrag av regeringen. 
Utredningsformen som använts sedan 2011 har fokus på bedömning av 
vilka typer av aktiviteter som kan klaras trots olika medicinska besvär. 

I maj 2013 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att bedriva en 
pilotverksamhet för vidareutveckling av metoder och verktyg för bedöm-
ning av arbetsförmåga. Inom ramen för uppdraget skulle Försäkringskassan 
utvärdera effekterna av införandet av AFU samt att utvärdera hittillsvarande 
försöksverksamhet. I samband med detta utlyste Försäkringskassan forsk-
ningsanslag för att specifikt utvärdera AFU. Försäkringskassan ser det som 
en styrka att de metoder och processer som utvecklats vid myndigheten, 
utöver vårt eget arbete med att följa och utvärdera dem, även granskas och 
värderas av externa aktörer. De forskningsmedel som Försäkringskassan 
årligen utlyser är en väg att bidra till detta. År 2013 tilldelades en forskar-
grupp vid Linköpings universitet under ledning av docent Christian Ståhl 
och dr Jan Sandqvist medel för att utvärdera den första fasen av införandet 
av AFU. 

Forskarna har nu lämnat sin slutrapport baserat på en kvantitativ analys av 
300 ärenden samt intervjuer med sjukskrivna, handläggare och bedömnings-
läkare. Volymen genomförda AFU var från starten fram till och med 2016 
mer begränsad än vad som prognostiserats. Detta har begränsat uppfölj-
nings- och utvärderingsmöjligheterna. Sedan en tid tillbaka ökar antal 
genomförda AFU och volymen genomförda utredningar kommer inom kort 
att nå nivåer som tillåter andra och nya typer av analyser. Rapporten pekar ut 
vissa områden som kan och bör förstärkas. Försäkringskassan har löpande 
fått ta del av forskarnas resultat och använt dessa som underlag när arbetet 
med AFU har vidareutvecklats. Generell interbedömarreliabilitet, validiteten 
i den del av materialet som beskriver krav i olika yrkesområden, samt 
kvaliteten i de bedömningar användandet av AFU leder till är några exempel 
som enligt forskarna bör följas och vid behov stärkas. Forskarna samman-
fattar även att självskattning, som utgör en del av AFU-metoden, är en 
betydelsefull indikator för att förutsäga framtida sjukskrivning. 

Det är författarna som själva ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser. 
Dessa behöver inte nödvändigtvis återspegla Försäkringskassans 
uppfattning. 

 

Gabriella Bremberg 
Avdelningschef för Analys och Prognos 
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Sammanfattning 

Försäkringskassan har sedan 2010 utvecklat en metod, aktivitetsförmåge-
utredning (AFU), för bedömning av arbetsförmåga i relation till normalt 
förekommande arbete på arbetsmarknaden. Utredningen tar sin utgångs-
punkt i individens självrapporterade förmåga och involverar en bedömning 
av särskilt utbildade läkare, och vid behov även arbetsterapeuter, fysio-
terapeuter, och psykologer. AFU har testats i begränsad skala sedan 2011, 
vilket sedan stegvis har utökats. 

I denna studie har 300 utredningar analyserats kvantitativt i relation till 
registerdata från Försäkringskassan, och 30 ärenden har analyserats 
kvalitativt genom aktanalyser. Därtill har intervjuer genomförts med 
handläggare, läkare och sjukskrivna. Studien har granskat utredningar 
genomförda under perioden 2013–2014. 

Sammantaget tyder resultaten från de olika delstudierna i denna rapport på 
att AFU som bedömningsmetod oftast är i linje med den sjukskrivnes egen 
bedömning, och att inga skillnader i fortsatt sjukskrivning efter AFU finns 
beroende på kön eller ålder. Läkarens bedömning i AFU tycks inte predicera 
framtida sjukskrivning, vilket däremot individens självskattning gör. 
Handläggare och bedömningsläkare (dvs. den läkare som utför AFU) anser 
generellt att AFU är en bra metod som ger relevant och användbar 
information. Dock används metoden sparsamt, vilket huvudsakligen tycks 
bero på ofullständig implementering. Utvidgade undersökningar uppskattas 
av handläggare och läkare då de ger ett bättre underlag. Dock finns det inga 
skillnader i fortsatt sjukskrivning mellan dem som fått utvidgad undersök-
ning och övriga ärenden. 

AFU leder till olika typer av utfall beroende på ärendets karaktär, där vissa 
får fortsatt sjukpenning eller sjukersättning, medan andra nekas fortsatt 
sjukskrivning. Utredningen spelar en mera central roll i ärenden där 
Försäkringskassan beslutar att neka sjukpenning, då den bidrar till att 
legitimera beslutet. I ärenden där sjukpenning beviljas bekräftar AFU 
huvudsakligen innehållet i tidigare underlag och får därmed en mera 
underordnad roll i kommunikationen med den sjukskrivne. Sjukskrivnas 
upplevelser av AFU skiljer sig åt, och inte enbart beroende på om 
utredningen lett till beviljad eller nekad sjukpenning. Försäkringskassans 
bemötande och handläggarnas dialog med de sjukskrivna tycks ha stor 
betydelse för hur sjukskrivna uppfattar utredningen och de beslut den leder 
till. Såväl handläggare som bedömningsläkare och andra inblandade 
vårdprofessioner har ett pedagogiskt ansvar i att förklara syftet med 
utredningen och de ingående momenten för att inte den sjukskrivne ska 
uppleva bedömningen som alltför standardiserad där individuella faktorer 
inte tas hänsyn till. 
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Summary 

Since 2010, the Swedish Social Insurance Agency (SSIA) has developed a 
new method for activity ability assessments (aktivitetsförmågeutredning, 
AFU). This method is to be used when assessing work ability in relation to 
normally available jobs on the labor market, which is done after 180 days of 
sick leave. The assessment is based on a self-report from the person on sick 
leave, combined with an examination by specially trained physicians. If 
needed, an extended assessment may be carried out by occupational 
therapists, physiotherapists and/or psychologists. AFU has been tested on a 
limited scale since 2011, which has been gradually extended. 

In this study, 300 assessments have been analyzed through regression 
analyses in relation to register data from the SSIA, and 30 case files have 
been analyzed through qualitative text analysis. Interviews has been carried 
out with insurance officials, physicians and sick-listed individuals who have 
undergone the assessment. The study have analyzed assessments carried out 
between 2013 and 2014. 

The overall results show that AFU as an assessment tool generally is in line 
with the self-reported ability, and there are no differences in continued sick 
leave based on gender or age. Physicians’ assessments in AFU does not 
predict future sick leave, which the self-reported assessment does. Insurance 
officials and physicians generally consider the method to be useful and that 
it provides relevant and useful information. It is however used sparsely, 
which is related to its limited implementation. Extended assessments are 
appreciated by officials and physicians as they provide more information; 
there are however no differences in future sick-leave between those who 
underwent extended assessments and those who did not. 

AFU leads to different outcomes depending on the character of the case, 
where some are granted continued benefits while some gets denied. The 
assessment has a more significant role in cases where the SSIA denies 
benefits, where it serves to legitimize the decision. The experiences of 
people who has undergone the assessment differs, and not only between 
those who got benefits granted or denied. The contact with the SSIA and the 
dialogue with the insurance officials seems to have a large influence on how 
the sick-listed experience the assessment and the decisions it leads to. 
Officials and health care professionals involved in the assessment hence 
have an important pedagogical task in explaining the purpose with the 
assessment and its different parts, in order for the sick-listed not to feel that 
the assessment is standardized and not considering individual conditions. 
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Förkortningar 

AFU: Aktivitetsförmågeutredning 

DFA-kedjan: Avser stegen som ingår i ett medicinskt underlag till 
Försäkringskassan, som omfattar diagnos, 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning 

FK: Försäkringskassan 

FMR: Försäkringsmedicinsk rådgivare 

ISF: Inspektionen för Socialförsäkringen 

SASSAM: Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och 
samordnad rehabilitering 

SFB: Socialförsäkringsbalken 

SLU: Särskilt läkarutlåtande 

TMU: Teambaserad medicinsk utredning 
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Inledning 

Försäkringskassan fick 2010 i uppdrag att vidareutveckla metoder och 
instrument för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen, med 
målet att åstadkomma en mer rättssäker och likformig bedömning av 
arbetsförmåga samt att öka sjukskrivnas delaktighet och förståelse för 
fattade beslut. Uppdraget har varit inriktat på den bedömning mot normalt 
förekommande arbete som genomförs efter dag 180 i rehabiliteringskedjan.1 
Aktivitetsförmågeutredning (AFU) är ett nytt bedömningsverktyg som tar 
sin utgångspunkt i individens självrapporterade förmåga. Metoden har 
utvecklats av Försäkringskassan och testats i begränsad skala sedan 2011, 
vilket sedan stegvis utökats (Försäkringskassan 2013). 

Under åren 2014–2016 har en forskargrupp vid Linköpings universitet, ledd 
av docent Christian Ståhl och med.dr. Jan Sandqvist, utvärderat den första 
fasen av införandet av AFU. I forskargruppen har även fil. dr. Ida Seing, 
statistiker Nadine Karlsson, professor Björn Gerdle, samt adjunkt Elin 
Karlsson medverkat. I studien har 300 utredningar analyserats kvantitativt i 
relation till registerdata från Försäkringskassan, och 30 ärenden har 
analyserats kvalitativt genom aktanalyser. Därtill har intervjuer genomförts 
med handläggare, läkare och sjukskrivna. Utvärderingen har granskat 
utredningar genomförda under perioden 2013–2014. 

Rapportens disposition 
I rapporten presenteras först en bakgrund till studieområdet bedömning av 
arbetsförmåga, samt tidigare studier av AFU. Därefter ges en metodbeskriv-
ning för den aktuella studien, varpå resultat från de olika datainsamlingarna 
presenteras. Rapporten avslutas med en diskussion och slutsatser. 

Bakgrund 
Ett socialförsäkringssystems legitimitet baseras ytterst på dess förankring i 
och förtroende hos befolkningen, där upplevd kvalitet på insatser och 
åtgärder är centralt. De senaste åren har stora förändringar skett i sjukförsäk-
ringen, där utvecklingen gått mot ökad enhetlighet och likabehandling, i 
syfte att öka kvaliteten och rättssäkerheten i sjukskrivningsprocessen. Ett 
exempel är Socialstyrelsens försäkringsmedicinska riktlinjer för sjukskriv-
ning som berör såväl sjukvården som Försäkringskassan, där det för olika 
diagnoser rekommenderas sjukskrivningstider. Sedan rehabiliteringskedjan 
                                                 
1 Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning sker stegvis enligt på förhand fastställda 

tidsramar, vilket kallas rehabiliteringskedjan. Införandet av rehabiliteringskedjan den 1 
juli 2008 innebär att bedömningsgrunden för arbetsförmågans nedsättning ändras vid 
vissa tidpunkter (prop. 2007/08:136 s. 58). Vilken bedömningsgrund som är aktuell 
bestäms av hur länge arbetsförmågan har varit nedsatt. Det framgår av 27 kap. 46–49 §§ 
SFB. 
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infördes 2008 och som innebär att rätten till ersättning bedöms mot olika 
bedömningsgrunder vid vissa fasta tidpunkter har Försäkringskassan även 
arbetat för en alltmer strukturerad arbetsprocess för sina handläggare. I 
praktiken möter dock regler och riktlinjer en verklighet präglad av 
individers olikheter. Läkare har i studier av de försäkringsmedicinska 
riktlinjerna visat sig använda dessa mer för vissa diagnoser än andra 
(Söderberg et al 2011). Handläggare på Försäkringskassan har i flera studier 
noterat hur kraven på att följa tidsgränser och riktlinjer blir problematiska i 
ärenden där individens behov är mera omfattande (Johansson et al 2011, 
Ståhl et al 2011). 

I en tidigare rapport om förtroendet för Försäkringskassan konstateras att 
faktorer som över tid har minskat allmänhetens förtroende för myndigheten 
är otydlighet i regelverk och tillämpning, åtstramningar i försäkringen, 
brister i rättssäkerheten, samt otydlighet i ansvar mellan Försäkringskassan 
och den politiska nivån (Försäkringskassan 2015). I rapporten föreslogs 
bland annat att fokus bör läggas på att tydliggöra hur försäkringen fungerar 
idag, och att utveckla rättssäkra procedurer. 

Utvecklingen av AFU ligger i linje med detta fokus på en mera enhetlig och 
rättssäker sjukskrivningsprocess, där utvecklingen av metoder för att 
bedöma individers arbetsförmåga är central. AFU är också en konsekvens 
av införandet av rehabiliteringskedjan, där fokus på bedömning mot normalt 
förekommande arbete på arbetsmarknaden stärktes genom att tydligt koppla 
dessa bedömningar till en tidpunkt (efter dag 180 i rehabiliteringskedjan). 
Metoden är standardiserad, men omfattar också ett självskattningsmoment 
där syftet är att individen ska få möjlighet att redogöra för sin syn på sin 
arbetsförmåga, vilket sedan relateras till den standardiserade bedömningen.2 

Begreppet arbetsförmåga 
Begreppet arbetsförmåga har en central ställning i den svenska sjukförsäk-
ringen. För att ha rätt till sjukpenning vid sjukdom krävs att arbetsförmågan 
är nedsatt med minst en fjärdedel (27 kap 2 § SFB). Bedömning av arbets-
förmåga är således centralt för att avgöra rätten till ersättning och behovet 
av arbetslivsinriktade åtgärder för att komma åter i arbete. Det är också 
viktigt att sådana bedömningar genomförs så att de upplevs som legitima, 
rättvisa och rättssäkra. 

I litteraturen beskrivs arbetsförmåga som ett komplext och svårfångat 
fenomen, där den samlade forskningen på området pekar mot alltmer 
dynamiska definitioner. Ett gemensamt drag i dessa är dock att arbets-
förmåga ses som ett relationellt begrepp som inte kan reduceras till enbart 
medicinska faktorer (Ekberg 2014; Lederer et al 2013). En bedömning av en 
individs arbetsförmåga innebär således att dennes personliga resurser måste 
ställas i relation till de krav som ett givet arbete eller arbetslivet i stort 
ställer. 

                                                 
2 För en mera detaljerad beskrivning av utvecklingen av AFU och dess innehåll hänvisas 

till slutrapporten från utvecklingsprojektet (Försäkringskassan 2013). 



Socialförsäkringsrapport 2017:15 

11 

Tengland (2011) uppmärksammar ett antal centrala aspekter av arbets-
förmåga: 1) yrkeskompetens, dvs. den kompetens som erhålls vid en 
utbildning eller träning för yrket ifråga, och som innefattar ”praktisk 
kunskap” tillsammans med färdighet; 2) hälsa, dvs. individens basala 
förmågor och dispositioner tillsammans med en viss grad av hälsorelaterat 
välbefinnande; 3) fysisk och psykosocial arbetsmiljö; samt 4) arbetskrav, 
dvs. vilka mål som skall uppnås specificerade i relation till tid och 
kvalitetskrav. Arbetsmiljön och målkraven fungerar som kontext mot vilka 
kompetensen och hälsan ska relateras. Detta resonemang är till stor del i 
linje med de olika dimensioner av arbetsförmåga som identifierats av 
Ilmarinen (2001), där även individens egen motivation ges betydelse. 
Tenglands analys (2011) visar också att det inte räcker med ett enda 
arbetsförmågebegrepp. 

Lagstiftningen talar om arbetsförmåga på två nivåer, en specifik förmåga 
oftast relaterad till det nuvarande arbetet eller en specifik utbildning, och en 
allmän förmåga, relaterad till normalt förekommande arbeten på arbets-
marknaden. 

I Försäkringskassans verksamhet tolkas och används begreppet arbets-
förmåga ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv. Bedömningen av arbets-
förmågan används för att avgöra om en person har rätt till sjukpenning. Den 
centrala informationen för att bedöma rätten till sjukpenning är diagnos, 
samt uppgifter om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. 
Aktivitetsbegränsningen ska beskrivas så att det framgår att förstår att den är 
en följd av diagnosen och den funktionsnedsättning som beskrivs i det 
medicinska underlaget. I Försäkringskassans vägledning (2015:1, version 5) 
framgår att arbetsoförmåga kan delas in i faktisk oförmåga, (dvs. att 
personen på grund av sjukdom rent faktiskt inte kan arbeta) och terapeutisk 
oförmåga (dvs. att arbete är olämpligt eftersom det skulle fördröja eller 
förhindra botandet av sjukdomen). Vid bedömningen av arbetsförmågan ska 
det enligt Socialförsäkringsbalken (27 kap. 3 §) bortses från arbets-
marknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden. 

Bedömning av arbetsförmåga sker vanligen baserat på medicinska underlag 
utfärdade av läkare. Vid behov kan dock mera utförliga utredningar genom-
föras, antingen ett särskilt läkarutlåtande (SLU) eller en teambaserad 
medicinsk utredning (TMU). Läkare som utfärdar dessa har deltagit i 
Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin och deltar i 
återkommande uppföljningsutbildningar. I teamutredningarna deltar även 
fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut. Teamutredningar är aktuella i de 
fall då det behövs omfattande funktionsutredningar. Både särskilt läkar-
utlåtande och läkarutlåtande efter teamutredning ska belysa hur sjukdomen 
påverkar funktionstillståndet, med fokus på förmågan att utföra ett antal 
fördefinierade aktiviteter. 

AFU har utvecklats som ett ytterligare alternativ för fördjupad utredning 
som utgår ifrån bedömningen i förhållande till normalt förekommande 
arbete. 
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AFU som metod för att bedöma arbetsförmåga 
AFU ska användas för att göra en bedömning av arbetsförmåga i relation till 
normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, vilket i normalfallet ska 
ske efter dag 180 i rehabiliteringskedjan.3 

Syftet med AFU är att ge en helhetsbild, inte bara av en sjukskrivens 
funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, utan också dennes 
kvarvarande förmåga till aktivitet.4 Bedömningen ska ge svar på om det 
finns delar av arbetsmarknaden där individens begränsningar inte utgör ett 
hinder för att utföra arbete. Utredningen omfattar en standardiserad under-
sökning av speciellt utbildade läkare, vilket ska resultera i en förmågeprofil 
över individens fysiska och psykiska förmågor. Bedömningsläkaren ska 
vara oberoende, dvs. inte den behandlande läkaren, och i utredningen ska 
även en självskattning av individen ingå. En utvidgad undersökning kan 
beställas om läkaren anser att detta behövs, där detta kan genomföras av 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller psykologer. Dessa professioner 
använder särskilda på förhand specificerade bedömningsmetoder (se 
Försäkringskassan 2013). Processen för en AFU illustreras i figur 1. 

Figur 1 Bild över de olika momenten i en AFU (baserat på beskrivning 
i ISF 2015) 

 

                                                 
3 Det gäller inte för arbetslösa, om det finns särskilda skäl för att skjuta upp bedömningen, 

eller om det anses oskäligt att göra bedömningen mot normalt förekommande arbete. För 
arbetslösa sker prövningen gentemot arbetsmarknaden från första sjukskrivningsdagen. 
Finns det stor sannolikhet att den försäkrade kommer att kunna arbeta i samma 
omfattning som före sjukfallet senast dag 365 kan särskilda skäl tillämpas, vilket då bör 
framgå av det medicinska underlaget, tillsammans med en tidsplan för när det kan ske. I 
fall då det anses oskäligt att arbetsförmågan ska bedömas i relation till normalt 
förekommande arbete sker bedömningen i förhållande till arbete hos arbetsgivaren eller i 
det egna företaget även efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. 

4 Detta avsnitt baseras på beskrivningen av AFU-processen i en ISF-rapport om AFU (ISF 
2015). Detaljer i processen kan ha förändrats sedan dess, men då materialet i denna 
studie avser AFU genomförda under perioden 2013–2014 är beskrivningen korrekt för 
de ärenden som undersökts.  

•AFU plus övriga 
underlag

•Relateras till 
kunskapsunderlaget

•Förslag på beslut 
kommuniceras

•Eventuella synpunkter 
lämnas

•Slutgiltigt beslut fattas 
och kommuniceras

Bedöma 
arbetsförmåga

•Försäkringskassan 
kvalitetssäkrar

•Telefonkontakt, kopia 
av utredning delges

Ta emot utlåtande

•Utredning av 
bedömningsläkare

•Eventuell utvidgad 
undersökning

Beställa och 
genomföra AFU

•Personligt möte och 
informationsbrev

•Samtycke lämnas 
•Självskattning 

genomförs
•Kompletterande 

uppgifter från 
behandlande läkare

Initiera AFU
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I steget initiering av AFU sker ett urval av ärenden som anses aktuella, där 
detta specifikt berör ärenden där en bedömning av arbetsförmågan vidgas 
till att innefatta normalt förekommande arbete (efter dag 180 i rehabilit-
eringskedjan). Försäkringskassan ska vid ett personligt möte informera om 
syftet med en AFU och hur utredningen går till, samt lämna ut ett informat-
ionsbrev. Den sjukskrivne skickar in ett samtycke och fyller i en självskatt-
ning av nuvarande arbetsförmåga och hur stor möjlighet denne anser sig ha 
att kunna arbeta om sex månader. Handläggaren ska skicka en förfrågan till 
behandlande läkare om kompletterande information för att säkerställa att 
viktiga uppgifter inte saknas. 

I nästa steg beställs utredningen från en leverantör där bedömningsläkaren 
har genomgått Försäkringskassans utbildning i fördjupade försäkrings-
medicinska utredningar. Läkarundersökningen, som kallas för klargörande 
undersökning, genomförs efter en manual där resultaten registreras på en 
särskild blankett (FK7269). Inför undersökningen ska läkaren ha tagit del av 
självskattningen och tidigare medicinska underlag i ärendet. Undersök-
ningen bygger på en intervju med den sjukskrivne utifrån innehållet i 
självskattningen. Därtill undersöks individens kroppsliga och psykiska 
status avseende kroppsbyggnad, rörelsemönster, formell och emotionell 
kontakt, stämningsläge och koncentration, samt medverkan i undersökning 
och samtal. I kroppsundersökningen ingår fysisk styrka och funktion, fysisk 
uthållighet, samt balans, koordination och finmotorisk kvalitet. Om en 
psykiatrisk diagnos finns ska även en strukturerad neuropsykiatrisk intervju 
genomföras utifrån frågor från flera etablerade instrument. 

Resultaten sammanfattas i en övergripande beskrivning omfattande sjuk-
domsbild; aktivitetsförmågeprofil; koppling mellan diagnos, funktions-
nedsättning och aktivitetsbegränsning; individens syn på möjligheter till 
arbete, samt om individens instämmer i bedömningen eller ej. 

En utvidgad undersökning kan genomföras om nödvändig information 
saknas och om en ytterligare undersökning förväntas ge sådan information. 
Dessa undersökningar genomförs med standardiserade tester och instrument 
och redovisas på en särskild blankett (FK7431). Läkaren ska slutligen ha ett 
uppföljande möte med den sjukskrivne och informera om den slutgiltiga 
bedömningen, där det dokumenteras huruvida individen instämmer i 
bedömningen. 

När utlåtandet kommer till Försäkringskassan kvalitetssäkras det genom att 
granska om alla uppgifter finns med i utredningen eller om den behöver 
kompletteras. När utredningen är komplett skickar handläggaren en kopia av 
utredningen till den sjukskrivne. Handläggaren genomför sedan en bedöm-
ning av den sjukskrivnes arbetsförmåga, baserat på utredningen och övriga 
underlag i ärendet. Detta inkluderar en bedömning av rätt till ersättning från 
sjukförsäkringen och i vissa fall av behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Vid bedömningen kan handläggaren använda sig av ett kunskapsunderlag 
som beskriver krav på medicinskt relaterade förmågor i de 40 största 
yrkesområdena på den svenska arbetsmarknaden. Kunskapsunderlaget har 
utvecklats av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen, 
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landets arbets- och miljömedicinska kliniker och företagsläkare (se Försäk-
ringskassan 2013). Kunskapsunderlaget är tänkt som ett referensmaterial 
som används som stöd och vägledning för handläggarna, och har därmed 
ingen juridisk status. För att navigera i kunskapsunderlaget har en sökmotor 
tagits fram där handläggaren matar in siffrorna som läkaren angett i utred-
ningen, vilket matchas mot kraven i olika arbeten. Sökmotorn är konstruerad i 
form av ett Excel-ark som finns tillgängligt via Försäkringskassans intranät. 

I de fall då arbetsförmågan inte bedöms vara nedsatt kommunicerar 
handläggaren att Försäkringskassan överväger att inte längre betala ut 
sjukpenning till den sjukskrivne. Denne har då möjlighet att inkomma med 
synpunkter innan beslutet fattas. 

Tidigare rapporter om AFU 
I Försäkringskassans återrapportering av regeringsuppdraget gällande pilot-
verksamheten för vidareutveckling av metoder och verktyg för bedömning 
av arbetsförmåga (Försäkringskassan 2014) framkommer att bedömnings-
läkare och handläggare överlag är positiva till AFU. Båda yrkeskategorierna 
framförde att en tidig bedömning i sjukfallet är en styrka med metoden. De 
läkare som intervjuats framförde även styrkor såsom att AFU ger en bra 
bedömning av individens förmågor, att det är positivt att undersökningen 
genomförs likformigt för alla samt att den del av AFU som bygger på 
individens självskattade förmågor ger ett gott underlag för diskussion. 
Handläggarna lyfte styrkor i form av tydliga underlag inför beslut om rätten 
till ersättning och en ökad delaktighet för individen, men även svagheter 
såsom att de kriterier som finns upplevs för snäva samt att beställnings-
förfarandet upplevs som alltför omständligt. Vidare framkom att en stressig 
arbetssituation samt att inte anse sig ha passande ärenden var orsaker till att 
handläggare beställt få AFU. Svagheter som framfördes av läkarna var 
exempelvis att en konkret frågeställning saknas från handläggaren samt att 
det saknas samsyn mellan läkare och handläggare avseende vilka som bör 
genomgå AFU. Vid en jämförelse mellan den grupp som genomgått AFU 
under 2013 och jämförelsepopulationen framkom att likheten mellan 
grupperna var stor avseende kön, ålder, födelseland, civilstånd och 
anställningssektor. Däremot var det vanligast att de som genomgått AFU 
hade sjukdomar i rörelseorganen (50 %) till skillnad från jämförelse-
populationen som primärt hade psykiska sjukdomar (41 %). Vid en gransk-
ning av de intyg som skrivs av läkare vid AFU framkom att majoriteten 
(61 %) håller god kvalitet, men att 15 % är bristande. Det vanligaste var 
brister inom Aktivitetsförmågeprofil, sjukdomsbild samt kopplingen till 
DFA-kedjan5. I de fall intygen även inkluderade en utvidgad undersökning 
bedömdes intygen i ännu högre utsträckning hålla god kvalitet (81 %). Även 
akter har granskats varpå det framkom att informationen i 87 % av fallen var 
tillräcklig för att kunna fatta beslut om rätt till ersättning samt att det i 
majoriteten av dessa fall fanns en samstämmighet mellan handläggare och 

                                                 
5 DFA-kedjan är en förkortning för diagnos, funktionsnedsättning och aktivitets-

begränsning, som beskriver vad som behöver ingå i ett medicinskt underlag.  
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granskare gällande individens arbetsförmåga. Det framkom också att 
granskarna i 80 % av fallen varken ansåg att bedömningen av rätten till 
ersättning var restriktiv eller extensiv; i 16 % av fallen ansågs dock 
bedömningen vara extensiv, men inom givna ramar (Försäkringskassan 
2014). 

I en rapport från Karolinska Institutet (Friberg & Alexandersson 2014) 
undersöktes sjukskrivnas upplevelser av bemötande och delaktighet vid 
AFU. Det framkom att majoriteten upplevde ett positivt bemötande, att de 
fått tillräcklig information, att de känt sig delaktiga och att de blivit lyssnade 
på och respekterade av den utredande läkaren. Dock upplevde 11 % att 
läkaren tvivlat på deras besvär och nästan lika många upplevde andra typer 
av negativt bemötande. Nära en femtedel (19 %) angav att de inte förstod 
Försäkringskassans information avseende varför de skulle genomgå en AFU 
och en tredjedel visste inte om de även skulle träffa fysioterapeut, psykolog 
eller arbetsterapeut i en utvidgad undersökning (Friberg & Alexandersson 
2014). 

Under 2013 genomfördes en utvidgad undersökning i 27 % av fallen. Ut-
värderingar av de tre olika utvidgade undersökningarna har skett fortlöpande. 
Prövning av den arbetsterapeutiska undersökningen (som finns beskriven i 
Sandqvist et al 2014) visar att metoden uppvisar diskriminativ förmåga då 
instrumentet kunnat skilja en patientgrupp från en kontrollgrupp på ett adekvat 
sätt i relation till patientgruppens problematik (Försäkringskassan 2014). 

Även relevans och användbarhet för den fysioterapeutiska undersökningen 
har utvärderats, där det framkom att bedömningsläkare och fysioterapeuter 
ansåg att den aktuella frågeställningen hade besvarats samt att undersök-
ningen som helhet bidragit med viktig information. Läkarna lyfte även att de 
oftast hade möjlighet att kommunicera muntligt med den fysioterapeut som 
genomfört undersökningen, vilket ansågs värdefullt. Vissa tester, t.ex. 
smärtritning, ansåg fysioterapeuterna var svåra att förstå och utföra, 
framförallt för individen, jämfört med exempelvis test av handstyrka som 
upplevdes lätt att förstå och utföra. Fysioterapeuterna angav att de saknade 
manuell kroppsundersökning, vilket även framkom av läkarna. Fysio-
terapeuterna önskade även ett test av statisk belastning. De båda profession-
erna var eniga om att de funktioner som beskrivs väl genom metoden är 
fysisk funktion, smärta, samt balans, koordination och finmotorik medan de 
funktioner som inte ansågs kunna beskrivas lika väl är psykiska funktioner 
samt syn, hörsel och tal. Vid överföring av information från blanketten om 
utvidgad undersökning till huvudformuläret (medicinska förutsättningar för 
arbete) bedömdes läkarna i maximalt 46 % av fallen ha kunnat förmedla 
information utifrån den fysioterapeutiska undersökningen på ett helt adekvat 
sätt, vilket indikerar att läkarna noggrant behöver ta del av informationen 
som ges och att fysioterapeuterna kan behöva tydliggöra viktig information i 
blanketten från den utvidgade undersökningen (Ljungquist 2014). 

Vid utvärdering av svårigheter och utmaningar med psykologutredningen 
inom AFU identifierades flera områden för fortsatt utvecklingsarbete såsom 
att klargöra vilka frågor som ämnas besvaras, att säkerställa en likformig 
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dokumentation samt att eftersträva en ömsesidig dialog mellan psykolog och 
bedömningsläkare. Att befinna sig på samma arbetsplats och därmed ha 
möjlighet att via direktkontakt diskutera ärenden var något som ansågs 
värdefullt av såväl läkare som psykologer. Möjlighet att anpassa under-
sökningen utifrån individuella förutsättningar för att undvika onödiga 
påfrestningar eller integritetskränkning var ytterligare ett förbättringsområde 
som framkom. Exempelvis ansågs inte alltid begåvningstester vara motiv-
erade. Att kunna motivera varför de olika momenten i undersökningen 
behövs framkom som en viktig del för att öka delaktigheten. Det ansågs 
även essentiellt att se över vilken information sjukskrivna behöver inför 
undersökningen, för att de ska vara förberedda på vad som kommer att ske, 
vad en undersökning kan komma att visa och vilka konsekvenser detta kan 
få. Vilken information de sjukskrivna fick av läkare varierade och psykolog-
erna upplevde att de sjukskrivna ofta var oförberedda på undersökningens 
innehåll (Jonsson et al 2014). 

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har granskat huruvida AFU till-
godoser kravet på en individuell prövning i varje enskilt ärende och om 
AFU är förenlig med bedömning mot arbeten som är normalt förekomm-
ande på arbetsmarknaden (ISF 2015). Det framkommer att bedömningarna i 
AFU generellt sett görs i förhållande till den enskilda personen, alltså en 
individuell prövning snarare än i relation till en ”normal referensperson”. 
ISF lyfter dock fram ett antal punkter där handläggningen av AFU-ärenden 
behöver förbättras, framförallt användningen av FMR och specialister för att 
kvalitetssäkra tolkningarna av underlagen, förbättra dokumentationen i 
journaler av hur AFU används, samt tydligare riktlinjer och ett systematiskt 
uppföljningsarbete för att säkerställa en enhetlighet i och samsyn kring såväl 
i vilken typ av ärenden utredningen beställs och hur AFU används i bedöm-
nings- och beslutsprocessen. ISF pekar också på att kunskapsunderlaget inte 
är färdigutvecklat eller validerat, och att tillämpningen av det därför är 
osäkert vid bedömningar av arbetsförmåga. I ISF-rapporten har inte 
användningen av kunskapsunderlaget specifikt studerats eftersom detta inte 
dokumenterats i journaler. 

I en senare rapport från ISF (2016) konstateras att AFU utgår ifrån en 
teoretisk och könsneutral arbetsmarknad, vilket riskerar att leda till bedöm-
ningar som missgynnar kvinnor – detta eftersom arbetsmarknaden är starkt 
könssegregerad, där kvinnor oftare än män arbetar i yrken med hög 
psykosocial belastning. ISF uppmanar i rapporten Försäkringskassan att ta 
ställning till om kunskapsunderlaget bör användas vid prövningen av 
personers arbetsförmåga innan detta förbättrats och kvalitetssäkrats. 

ISF påpekar att flera studier av handläggares användning av AFU behövs, 
t.ex. som utgår ifrån beslutsmotiveringar och skrivningar i ärendejournaler 
(ISF 2015). Därtill behövs studier av utredningens prognostiska validitet, 
dvs. om handläggare med hjälp av AFU kan särskilja personer med nedsatt 
arbetsförmåga från dem som kan klara av att återgå i arbete. Föreliggande 
rapport innebär en studie av dessa aspekter, genom analyser av betydelsen 
av AFU i beslutsprocesser, samt en statistisk analys av AFU i relation till 
senare sjukskrivningsdata. 
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Metodbeskrivning 

Rapporten bygger på flera olika datainsamlingar som belyser olika aspekter 
av användningen av AFU inom Försäkringskassan. Huvudsakligen består 
rapporten av två delstudier, där den första med kvantitativa metoder under-
söker hur innehållet i utredningarna relaterar till utfallsmått i form av 
fortsatt sjukskrivning. Den andra delstudien undersöker via ett kvalitativt 
angreppssätt olika aktörers upplevelser och erfarenheter av AFU, baserat på 
intervjuer med handläggare, bedömningsläkare och sjukskrivna, samt en 
kvalitativ granskning av akter. I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet i 
dessa delstudier. 

Delstudie 1: AFU i relation till fortsatt sjukskrivning 
För denna delstudie var syftet att undersöka huruvida AFU predicerar 
fortsatt sjukskrivning. För detta ändamål inhämtades 300 akter från 
Försäkringskassan där AFU genomförts, vilka matades in i en databas och 
analyserades i relation till sjukskrivningsdata för samma individer. I dessa 
ärenden genomfördes AFU under perioden juli 2013–februari 2014. 

Akterna omfattade dokumentationen från AFU samt Försäkringskassans 
journal för det aktuella ärendet. Inledningsvis genomfördes en inmatning i 
Excel av 20 ärenden där samtlig information togs med. Observationer från 
undersökningen i löpande text angavs förkortade. I dessa ärenden studerades 
även Försäkringskassans journalanteckningar för att fastställa individens 
yrke, vilket beslut som fattats om sjukpenning eller sjukersättning, samt 
fortsatt planering. Denna mera omfattande inmatning gjordes dels för att få 
en överblick av innehållet i underlagen, och dels för att avgöra vad som var 
relevant att inkludera i analysen. Yrkesbeskrivningar kodades i enlighet med 
Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). De variabler som valdes ut 
för fortsatt statistisk analys anges i tabell 1. Av utfallsmåtten har ett (Försäk-
ringskassans bedömning) hämtats från akterna, och två (sjukskrivning 6 
månader efter AFU, samt antal sjukskrivningsdagar efter genomförd AFU) 
från registerdata. 
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Tabell 1 Variabelöversikt 

Oberoende variabler Beroende variabler (utfall) 

Kön 

Ålder 

Yrke/arbetslös 

Diagnosgrupp (psykiska diagnoser, 
rörelseorganens sjukdomar, skador, övriga 
sjukdomar) 

Aktivitetsförmågeprofil (index på fysisk/psykisk 
funktion; syn, hörsel, tal; balans, koordination, 
finmotorik) 

Utvidgad bedömning, (ja/nej) 

Självskattad arbetsförmåga idag (0–10) 

Självskattad arbetsförmåga om 6 mån (0–10) 

Tror sig kunna återgå till arbete (ja/nej) 

FK:s bedömning efter AFU (0–100 % 
nedsatt arbetsförmåga i relation till 
normalt förekommande arbete) 

Sjukskrivning efter 6 mån 

Antal sjukskrivningsdagar efter 
genomförd AFU 

 

 

Statistiska metoder 

Bearbetning av oberoende variabler 
Ålder grupperades i fyra kategorier: 20–34 år, 35–44 år, 45–54 år och 55–65 
år. Yrke klassificerades i fyra kategorier: 1) yrke som kräver en lång 
teoretisk utbildning, 2) yrke som kräver en kort teoretisk utbildning, 3) yrke 
som inte kräver en teoretisk utbildning, och 4) arbetslösa. 

I aktivitetsförmågeprofilen används den skala som läkaren fyllt i vid AFU 
(0=ingen/obetydlig aktivitetsbegränsning – 4=mycket stor/total aktivitets-
begränsning). Index skapades för de olika måtten på fysisk respektive 
psykisk funktion. Index för fysisk funktion beräknades som medelvärdet av 
de två frågor som ingår i denna kategori i AFU (aktivitetsbegränsning 
avseende styrka respektive fysisk uthållighet). Indexet för psykisk funktion 
beräknades som medelvärdet av de fyra frågor som ingår denna kategori 
(aktivitetsbegränsning avseende minne, affektiv och exekutiv förmåga, samt 
psykisk uthållighet). Saknade data i en skala ersattes enligt konventionen i 
SF-36 hälsoenkät (Ware et al 1993), där en totalpoäng beräknades för en 
person om han/hon hade svarat på åtminstone hälften av frågorna på skalan. 
Vid bortfall i data ersattes dessa med den genomsnittliga poängen för de 
andra variablerna i skalan. Cronbachs alpha beräknades för varje index och 
var 0,88 för fysisk funktion och 0,88 för psykisk funktion. 

Bearbetning av beroende variabler 
För variabeln antal sjukskrivningsdagar efter genomförd AFU kodades 
negativa värden (n = 5) som 0, och antalet sjukdagar efter AFU grupperades 
i antal månader inför regressionsanalys. Variabeln sjukskrivning efter 6 
månader är dikotom (ja/nej) och beskriver om personen uppbär sjukpenning 
6 månader efter genomförd AFU. Variabeln Försäkringskassans bedömning 
omfattar 0, 25, 50, 75 respektive 100 % nedsatt arbetsförmåga. 
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Statistisk analys 
Beskrivande statistik presenteras som frekvenser eller medelvärden och 
standardavvikelser. Skillnader mellan grupperna undersöktes med chi2-test 
eller Fishers exakta test för proportioner och med Students t-test för 
kontinuerliga variabler. 

Resultaten för utfallsvariablerna (1) sjukskriven 6 månader efter AFU, (2) 
antal sjukdagar efter AFU (grupperade i antal månader) och (3) Försäk-
ringskassans bedömning analyserades med logistisk regression och 
resultaten presenteras som oddskvoter (OR) och 95 % konfidensintervall. 
Analyserna utfördes för att beräkna oddskvoter för utfallen i förhållande till 
ålder, kön, sysselsättning, diagnos, fysisk och psykiska funktioner, 
balans/koordination, syn/hörsel, utökad undersökning, självskattad 
arbetsförmåga (nuvarande och 6 månader) och förväntan på återgång till 
arbete. Kontinuerliga variabler användes som prediktorer i regressions-
analyserna och standardiserades med medelvärdet noll och standard-
avvikelsen ett i studiepopulationen för att möjliggöra jämförelser. 
Analyserna justerades för ålder och kön. 

En Varimax-roterad faktoranalys genomfördes för de olika kapacitets-
skalorna (självskattad arbetsförmåga, självskattad arbetsförmåga i 6 
månader, fysisk funktion, psykisk funktion, ”balans/samordning” och 
”hörsel/syn”) för att ta fram och testa förenklade komponenter, och därmed 
minska risken för att rapportera statistisk signifikans på grund av multipel 
testning (Hochchberg & Tamhane 1987). Slutligen gjordes en multivariat 
analys av den oberoende effekten av de tre faktorer som framkom i 
faktoranalysen som determinanter för utfallsmåtten. 

Data analyserades med hjälp av datorprogrammen SPSS 24.0 och Stata 
14.0. Resultat ansågs statistiskt signifikant vid p ≤ 0,05 med tvåsidigt test. 

Delstudie 2: Olika aktörers upplevelser av AFU 
I denna delstudie var syftet att undersöka hur handläggare, bedömnings-
läkare och sjukskrivna upplevde AFU, avseende syftet, bedömnings-
processen och utfallet. Totalt genomfördes intervjuer med 36 handläggare, 
10 bedömningsläkare och 36 sjukskrivna, samtliga per telefon. 

Urvalet av handläggare och bedömningsläkare skedde via de akter som 
inhämtats för delstudie 1, där handläggare valdes slumpmässigt och 
bedömningsläkare valdes efter tillgång. Av 54 kontaktade handläggare 
intervjuades 36 personer, varav 30 kvinnor och 6 män. Av de som inte ville 
bli intervjuade uppgavs olika anledningar, t.ex. hög arbetsbelastning, att de 
inte arbetade med sjukförmåner, eller att de ansåg sig ha beställt för få AFU 
för att kunna svara. 

Handläggarna tillfrågades om deras attityder till AFU, hur utredningen 
tillämpas i praktiken, hur den påverkar beslutsmotiveringar och hur olika 
faktorer i ärendet värderas. Därtill ställdes frågor om förutsättningarna för 
användning av AFU, t.ex. upplevd nytta och användbarhet, samt kring 
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användningen av kunskapsunderlaget (den förteckning av krav i olika yrken 
som tagits fram i samband med utvecklingen av AFU). 

Bedömningsläkarna tillfrågades om i vilka situationer och av vilken 
anledning de väljer att använda sig av utvidgad undersökning samt vad de 
ansåg om sammansättningen av professioner (arbetsterapeut, fysioterapeut 
och psykolog). Frågor ställdes även gällande vilket värde den utvidgade 
undersökningen har som underlag för bedömningsläkarnas utlåtanden och 
vad undersökningen bidrar med, samt vilken nytta läkarna har av respektive 
profession som utför utvidgade undersökningar. Läkarna tillfrågades även 
om de ansåg att de kan använda utvidgade undersökningar i den utsträck-
ning de önskade. 

Urval av sjukskrivna skedde via Försäkringskassan, där dessa inte var 
kopplade till de ärenden som ingick i delstudie 1. Försäkringskassan tog i 
början av 2015 fram en lista på de senaste 203 personerna (varav 122 
kvinnor och 81 män) som genomgått en AFU. Listan baserades således på 
datum, där ingen ytterligare begränsning av urvalet gjordes. Dessa personer 
fick information om studien per post med en förfrågan om kontaktuppgifter 
fick lämnas ut till forskarna. Totalt valde 36 sjukskrivna att medverka i en 
intervju, varav 24 kvinnor och 12 män, med en medelålder på 52 år. En 
översikt av de sjukskrivna ges i tabell 2. 

De sjukskrivna tillfrågades om sina upplevelser av bedömningsprocessen, 
sina kontakter med Försäkringskassan och vårdprofessionerna, huruvida de 
ansåg att bedömningen gav en rättvisande bild av deras arbetsförmåga och 
om Försäkringskassan fattat ett rättvist beslut. 
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Tabell 2 Översikt av de sjukskrivna som intervjuats i studien6  

Nr Kön Födelse-
år 

Diagnosgrupp 
vid AFU 

Utvidgad 
undersökning 

Beslut efter AFU  

1 K 1957 M FT Sjukpenning efter 
komplettering 

2 K 1971 F, M AT Sjukersättning 
3 K 1954 M Nej Sjukpenning 
4 M 1956 G, M Nej Avslut 
5 M 1967 F Nej Sjukpenning 
6 K 1965 M AT Sjukpenning 
7 M 1959 M, F AT Avslut 
8 K 1950 M AT, FT Avslut 
9 K 1977 – – – 
10 K 1974 – – – 
11 M 1958 M Nej Sjukpenning 
12 K 1957 F FT, AT Sjukpenning 
13 K 1958 I, L Nej Sjukpenning 
14 M 1952 J, M Nej Sjukersättning 
15 K 1950 F Nej Sjukersättning 
16 K 1974 M  Psykolog Sjukpenning efter 

komplettering 
17 M 1954 M Nej Sjukpenning efter 

komplettering 
18 K 1958 F, M FT, AT, psykolog Sjukpenning 
19 K 1962 M, F FT, AT, psykolog Sjukersättning 
20 K 1982 Q, M Nej Sjukpenning 
21 M 1950 – – – 
22 M 1954 I AT, psykolog Avslut 
23 K 1952 M FT, AT Avslut 
24 K 1960 M, H FT Sjukersättning 
25 K 1969 F, R FT, AT Sjukpenning 
26 M 1960 M Nej Sjukpenning 
27 K 1979 G FT, AT, psykolog Sjukpenning 
28 K 1977 – – – 
29 K 1959 F, R Psykolog Avslut 
30 K 1979 G Nej Avslut 
31 K 1981 M Nej Avslut 
32 K 1969 – – – 
33 M 1967 R, M AT Sjukpenning 
34 M 1951 M AT Avslut 
35 M 1950 F AT, psykolog Avslut 
36 K 1956 – – – 

AT=arbetsterapeut; FT=fysioterapeut. Diagnosgrupper refererar till diagnosmanualen ICD-10. 
F=psykiska sjukdomar, G=sjukdomar i nervsystemet, I=cirkulationsorganens sjukdomar, 
J=andningsorganens sjukdomar, L=hudsjukdomar, M=muskuloskeletala sjukdomar, Q=medfödda 
missbildningar, R=symtomdiagnoser. 

                                                 
6 Där information saknas har personen inte gett samtycke till att forskarna får ta del av 

dokumentationen i ärendet. 
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Vid intervjutillfället med sjukskrivna tillfrågades intervjupersonerna även 
om forskarna fick ta del av dokumentationen i deras ärenden, vilket 30 
personer gav samtycke till. Dessa personers akter hos Försäkringskassan 
inhämtades i sin helhet, omfattande journal, medicinska underlag, samt 
korrespondens mellan handläggare, sjukskriven och andra aktörer. 

Kvalitativ analys 
Intervjumaterialet från handläggare, bedömningsläkare och sjukskrivna 
analyserades genom en manifest kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & 
Shannon 2005), där fokus i huvudsak ligger på vad som uttryckligen sägs i 
intervjuerna snarare än sådant som sägs ”mellan raderna”. 

Analysen av intervjuer med handläggare fokuserade på hur handläggarna 
utbildats i och tillämpade AFU, samt hur de såg på utredningens använd-
barhet och förutsättningar för tillämpning. AFU relaterades även till andra 
tillgängliga utredningar och på vilket sätt denna utredning skilde sig från 
dessa. 

I analysen av intervjuer med bedömningsläkare fokuserades specifikt på 
användningen av utvidgad undersökning, vilka faktorer som har störst 
betydelse för beslutet att beställa en sådan, samt vilken användning och 
nytta som läkaren har av utvidgade undersökningar genomförda av arbets-
terapeuter, fysioterapeuter och psykologer. 

Fokus i analysen av intervjuer med sjukskrivna låg på hur de sjukskrivna 
uppfattat syftet med AFU och kontakterna med Försäkringskassan, samt 
bedömningsprocessen och kontakten med vårdprofessionerna. I analysen 
undersöktes också om det beslut som fattats upplevs som rättvist och på ett 
rimligt vis överensstämmer med individens egen uppfattning om sin 
arbetsförmåga. Fokuseringen på bemötande och upplevd rättvisa utgår ifrån 
tanken att legitimitet uppnås inte bara genom utfallet av bedömningen, utan 
även genom det sätt denna genomförs och kommuniceras. Intervjuerna 
undersöker därmed tre aspekter av rättvisa: distributionell rättvisa, som 
avser att personen får ett korrekt beslut avseende ersättning från sjuk-
försäkringen; proceduriell rättvisa, som avser att vägen fram till detta beslut 
varit acceptabel; samt interaktionell rättvisa, att bemötandet från hand-
läggaren varit acceptabelt. 

Analysen av akter skedde genom en kvalitativ textanalys, som omfattade en 
granskning av innehållet och omfattningen i AFU-dokumentationen, 
Försäkringskassans tolkningar och förslag till beslut, kommunikation mellan 
handläggaren, den sjukskrivne och andra aktörer, samt Försäkringskassans 
beslut i ärendet. Särskilt fokus lades på att granska på vilket sätt överväg-
anden om beslut motiverades och kommunicerades, och hur sjukskrivna 
reagerade på detta. Analysen resulterade i ett antal olika kategorier beroende 
på Försäkringskassans bedömning i ärendet, hur de sjukskrivna reagerat 
eller inte reagerat på detta, och huruvida Försäkringskassan i slutändan 
beslutat om att bevilja eller att neka sjukpenning. Denna analys utvecklades 
till ett eget resultatavsnitt (Betydelsen av AFU i relation till Försäkrings-
kassans bedömningar) som kopplar samman informationen i akterna med 
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intervjuer med de sjukskrivna som akterna avser. Intervjuerna genomfördes 
innan akterna samlades in och innehåller därför inga specifika frågor utifrån 
fynd i aktanalysen. 

Etiska aspekter 
Projektet har genomgått etisk prövning vid regionala etikprövningsnämnden 
i Linköping (Dnr 2014/15-31). Samtliga medverkande i intervjuer har gett 
informerat samtycke för deltagande. Sjukskrivna som deltagit har fyllt i 
skriftligt samtycke, medan handläggare och läkare lämnat muntligt 
samtycke. 
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AFU i relation till fortsatt 
sjukskrivning 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den kvantitativa delstudien, där 
innehållet i 300 AFU-akter analyserats i relation till registerdata om fortsatt 
sjukskrivning. Inledningsvis presenteras deskriptiva data om undersöknings-
gruppen, varefter univariata och multivariata analyser av det prediktiva 
värdet av AFU redovisas. 

Beskrivning av undersökningsgruppen 
Av de 300 personerna i akterna som granskades är 68 procent kvinnor och 
32 procent män. Medelåldern är 48 år, med en spridning på mellan 21 och 
65 år. Männen är signifikant äldre (männens medelålder är 51 år, och 
kvinnornas 47 år, p=0,005). Av de försäkrade har 73 procent en anställning, 
19 procent är arbetslösa, 6 procentegna företagare och 2 procent studerande 
eller föräldralediga. 

Bland kvinnorna har 43 procent psykiska diagnoser, 41 procent rörelse-
organens sjukdomar, 2 procent skador samt 14 procent övriga sjukdomar. 
Bland män har 22 procent psykiska diagnoser, 51 procent rörelseorganens 
sjukdomar, 12 procent skador, samt 16 procent övriga sjukdomar (tabell 3). 

Bedömning vid AFU 
AFU har i genomsnitt genomförts efter 249 dagar i sjukfallet (median=211 
dagar). Variationen är dock stor, mellan 59 och 1052 dagar. Noterbart är att 
en stor majoritet av personerna (89 procent) har en tidigare historia av sjuk-
skrivning. 

Bedömd aktivitetsbegränsning i de fyra kategorier som anges i AFU fram-
går av tabell 4. Män bedöms ha signifikant högre aktivitetsbegränsning i 
fysisk funktion än kvinnor (p=<0,001), liksom avseende balans, koordina-
tion och finmotorik (p=0,003). I 64 procent av ärendena anses AFU 
överensstämma med beslutsstödet. 

Personerna anser sig kunna återgå till arbete i 26 procent av fallen. Själv-
skattad arbetsförmåga är i snitt 2,81 (skala 0–10), och självskattad arbets-
förmåga om 6 månader är 5,14. Inga signifikanta skillnader kan noteras 
mellan könen för dessa variabler. 
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Tabell 3 Demografisk information för studiedeltagare 

 Totalt 
(N=300) 

Män 
(N=95) 

Kvinnor 
(N=205) 

p-värde** 

Ålder 
20–34 
35–44 
45–54 
55–65 

 
16 % 
21 % 
26 % 
37 % 

 
14 % 
12 % 
24 % 
51 % 

 
17 % 
25 % 
27 % 
31 % 

0.005* 

Anställningsform 
Anställd 
Arbetslös 
Egenföretagare 
Övrigt 

 
73 % 
19 % 
6 % 
2 % 

 
65 % 
24 % 
11 % 
1 % 

 
77 % 
17 % 
4 % 
2 % 

0.03* 

Utbildningskrav i yrket (enl. SSYK) 
Lång utbildning 
Medellång utbildning 
Kort/ingen utbildning 
Arbetslös 

 
15 % 
37 % 
29 % 
19 % 

 
5 % 

18 % 
53 % 
23 % 

 
20 % 
45 % 
18 % 
17 % 

<0.001* 

Diagnos 
Rörelseorganen 
Psykisk 
Skador 
Övrigt 

 
44 % 
36 % 
5 % 

14 % 

 
51 % 
22 % 
12 % 
16 % 

 
41 % 
43 % 
2 % 

14 % 

<0.001* 

** Anm. P-värde avser skillnad mellan män och kvinnor. 

Tabell 4 Bedömning vid AFU* 

 Totalt (N=300) 
Andel, procent 

Män (N=95) 
Andel, procent 

Kvinnor N=205)  
Andel, procent 

p-värde 

Utvidgad undersökning 34  26  37  0.07 
Tror sig kunna återgå i arbete 
Ja 
Nej 
Arbetslös 

 
26 
36 
39  

 
30 
33 
37  

 
23 
37 
40  

0.47 

Fysisk funktion, index 1.76 ± 1.12 2.15 ± 1.11 1.56 ± 1.08 <.001* 
Psykisk funktion, index 1.14 ± 0.89 1.08 ± 0.93 1.17 ± 0.87 0.42 
Balans, koordination, finmotorik 0.74 ± 0.98 0.98 ± 1.11 0.62 ± 0.90 0.003* 
Syn, hörsel, tal 0.11 ± 0.42 0.14 ± 0.45 0.10 ± 0.40 0.51 
Självskattad arbetsförmåga 2.81 ± 2.24 2.77 ± 2.10 2.84 ± 2.31 0.81 
Självskattad arbetsförmåga om 6 mån 5.14 ± 3.32 4.73 ± 3.50 5.34 ± 3.23 0.16 

* Mått på fysisk/psykisk funktion, balans/koordination och syn/hörsel anges på skalan 0=ingen/obetydlig 
begränsning – 4=mycket stor/total begränsning. Arbetsförmåga skala 0–10. P-värde avser skillnad 
mellan män och kvinnor. 

Användning av utvidgad undersökning 
Utvidgad undersökning har använts i 34 procent av fallen (tabell 4). Det 
förefaller även finnas en tendens att den som fått utvidgad undersökning är 
något mindre sjukskriven efter 6 månader även om detta fynd inte är 
signifikant. 

I de fall en utvidgad undersökning har genomförts så har som regel endast 
en profession anlitats (i 66 procent av fallen), vanligast är psykolog eller 
arbetsterapeut. I andra fall har flera professioner kombinerats (tabell 5). 
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Tabell 5 Anlitade professioner vid utvidgade undersökningar  

Profession Procent 
Arbetsterapeut 24 
Fysioterapeut 15 
Psykolog 27 
Arbetsterapeut och fysioterapeut 7 
Arbetsterapeut och psykolog 11 
Fysioterapeut och psykolog 5 
Arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog 10 

 

Försäkringskassans bedömning efter AFU av huruvida personerna har 
nedsatt arbetsförmåga i relation till normalt förekommande arbete varierar, 
men mer än hälften anses ha en helt nedsatt arbetsförmåga (tabell 6). De 
flesta (79 procent) bedöms ha antingen helt nedsatt arbetsförmåga eller 
ingen nedsatt arbetsförmåga, medan alternativen däremellan tillsammans 
endast utgör en dryg femtedel. Ingen signifikant könsskillnad finns 
avseende denna bedömning. 

Tabell 6 Bedömd nedsättning av arbetsförmågan i relation till normalt 
förekommande arbete, baserat på AFU 

  Procent av 
totalt 
(N=300) 

Procent 
bland 
kvinnor 
(n=205) 

Procent 
bland män 
(n=95) 

P-värde* 

0 % nedsatt arbetsförmåga 28 29 28 0.21 
25 % nedsatt arbetsförmåga 5 2 6   
50 % nedsatt arbetsförmåga 11 8 13   
75 % nedsatt arbetsförmåga 5 2 6   
100 % nedsatt arbetsförmåga 51 59 48   

* P-värde avser skillnaden mellan män och kvinnor. 

Sjukskrivning efter AFU 
Av de personer som fått en AFU var 58 procent fortsatt sjukskrivna i samma 
sjukfall 6 månader efter genomförd AFU. I genomsnitt är personerna sjuk-
skrivna 316 dagar efter genomförd AFU. Kvinnor är i genomsnitt sjuk-
skrivna 329 dagar, män 288 dagar, skillnaderna mellan könen är dock inte 
statistiskt signifikanta (tabell 7). Det finns inte heller någon korrelation 
mellan ålder och antal sjukskrivna dagar efter AFU. Personer med psykiska 
sjukdomar är dock signifikant längre sjukskrivna (384 dagar) efter genom-
förd AFU jämfört med personer med rörelseorganens sjukdomar (280 dagar, 
p=0,001). 

Tabell 7 Sjukskrivning efter AFU 

 Totalt (N=300) Procent bland 
män (n=95) 

Procent bland 
kvinnor (n=205) 

p-värde 

Sjukskriven 6 mån efter AFU 58 57 59 0.69 
Antal sjukskrivningsdagar efter AFU 316.13 ± 243.04 288.55 ± 226.49 328.82 ± 249.08 0.19 
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Av de personer som inte bedömdes ha nedsatt arbetsförmåga efter genom-
förd AFU är 19 procent sjukskrivna 6 månader senare. Av de som bedömdes 
ha nedsatt arbetsförmåga efter genomförd AFU är 76 procent sjukskrivna 
6 månader senare. 

Av personerna i studien har 29 procent ett eller flera nya sjukfall efter den 
sjukperiod där AFU genomfördes. Av dem som inte bedömdes ha någon 
nedsatt arbetsförmåga efter AFU, och därmed fått sitt sjukfall avslutat, har 
39 procent minst ett nytt sjukfall därefter. En betydande del av de som vid 
AFU bedöms ha full arbetsförmåga återkommer således senare i sjuk-
skrivning. 

Univariata analyser av prediktiva egenskaper 
hos AFU 
I detta avsnitt presenteras univariata regressionsanalyser av de prediktiva 
egenskaperna hos AFU, i relation till utfallsmåtten sjukskrivning 6 månader 
efter genomförd AFU, antal sjukskrivningsdagar efter genomförd AFU, 
samt Försäkringskassans bedömning av rätt till sjukpenning efter genomförd 
AFU. 

Sjukskrivning 6 månader efter AFU 
Egenföretagare förefaller ha lägre risk för att kvarstå i sjukskrivning än 
anställda, och personer med yrken med lägre utbildningskrav har lägre risk 
för att kvarstå i sjukskrivning (tabell 8). Det framkommer även att personer 
med psykiska diagnoser har högre risk att kvarstå i sjukskrivning jämfört 
med personer med andra diagnoser, vilket även visar sig i att de som har en 
högre bedömd psykisk nedsättning vid AFU har en ökad risk för att kvarstå i 
sjukskrivning. Resultaten visar även att personer som skattar sin arbets-
förmåga som hög vid AFU har mindre risk att kvarstå i sjukskrivning 6 
månader efter AFU. Noterbart är att den försäkrades egen skattning av sin 
arbetsförmåga vid AFU stämmer bättre med faktiskt utfall jämfört med 
skattningen som gäller självskattad arbetsförmåga om 6 månader. 

Antal sjukskrivningsdagar efter AFU 
Antalet sjukskrivningsdagar efter AFU följer ett liknande mönster som 
resultaten gällande om den försäkrade är sjukskriven eller ej 6 månader efter 
AFU (tabell 9). Således förefaller personer med lägre utbildningskrav ha 
lägre risk för långvarig sjukskrivning, och personer med psykiska diagnoser 
och större bedömd psykisk nedsättning vid AFU har högre risk för långvarig 
sjukskrivning. Det framgår även att personer som skattar sin arbetsförmåga 
som hög, såväl vid tidpunkt för AFU som efter 6 månader efter AFU, löper 
mindre risk för långvarig sjukskrivning. 
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Försäkringskassans bedömning efter AFU 
Analysen visar att arbetslösa har större risk att bedömas ha nedsatt arbets-
förmåga, och i likhet med tidigare så löper personer med psykiska diagnoser 
och större bedömd psykisk nedsättning vid AFU större risk att bedömas ha 
nedsatt arbetsförmåga (tabell 10). Det framgår även här att personer som 
skattar sin arbetsförmåga som hög, såväl vid tidpunkt för AFU som efter 6 
månader efter AFU, löper mindre risk att bedömas ha nedsatt arbetsförmåga. 

Tabell 8 Sjukskrivning 6 månader efter AFU i relation till oberoende 
variabler, justerat för ålder och kön 

 OR 95 % KI p-värde 
Anställningsform 
Anställd (ref) 
Arbetslös 
Egenföretagare 
Övrigt 

 
1 
1.01 
0.30 
2.56 

 
 
0.55–1.85 
0.10–0.91 
0.27–24.30 

 
 
0.97 
0.03* 
0.41 

Utbildningskrav i yrket (enl. SSYK) 
Lång utbildning (ref) 
Medellång utbildning 
Kort/ingen utbildning 
Arbetslös 

 
1 
0.36 
0.34 
0.66 

 
 
0.16–0.79 
0.14–0.81 
0.27–1.64 

 
 
0.01* 
0.02* 
0.37 

Diagnos 
Rörelseorganen (ref) 
Psykisk 
Skador 
Övrigt 

 
1 
2.38 
1.23 
1.11 

 
 
1.37─4.13 
0.42─3.62 
0.54─2.26 

 
 
0.002* 
0.70 
0.78 

Fysisk funktion 1.14 0.88─1.46 0.32 
Psykisk funktion 1.70 1.31─2.21 <.001 
Balans, koordination, finmotorik 0.97 0.76─1.25 0.84 
Syn, hörsel, tal 1.17 0.90─1.52 0.24 
Utökad undersökning 0.73 0.44─1.20 0.22 
Självskattad arbetsförmåga 0.68 0.53─0.86 0.002 
Självskattad arbetsförmåga om 6 mån 0.85 0.66─1.09 0.20 
Tror sig kunna återgå i arbete 
Ja (ref) 
Nej 
Arbetslös 

 
1 
1.07 
0.74 

 
 
0.57─2.01 
0.40─1.37 

 
 
0.84 
0.34 
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Tabell 9 Antal sjukskrivningsdagar efter AFU i relation till oberoende 
variabler, justerat för ålder och kön 

 OR 95 % KI p-värde 
Anställningsform 
Anställd (ref) 
Arbetslös 
Egenföretagare 
Övrigt 

 
1 
1.59 
0.63 
5.26 

 
 
0.94─2.68 
0.27─1.48 
0.78─35.42 

 
 
0.08 
0.29 
0.09 

Utbildningskrav i yrket (enl. SSYK) 
Lång utbildning (ref) 
Medellång utbildning 
Kort/ingen utbildning 
Arbetslös 

 
1 
0.43 
0.41 
0.96 

 
 
0.23─0.79 
0.21─0.82 
0.47─1.95 

 
 
0.008* 
0.01* 
0.91 

Diagnos 
Rörelseorganen (ref) 
Psykisk 
Skador 
Övrigt 

 
1 
2.08 
0.84 
0.93 

 
 
1.31─3.32 
0.33─2.13 
0.50─1.72 

 
 
0.002* 
0.71 
0.81 

Fysisk funktion 1.20 0.96─1.49 0.10 
Psykisk funktion 1.64 1.33─2.03 <.001* 
Balans, koordination, finmotorik 1.05 0.85─1.29 0.65 
Syn, hörsel, tal 1.03 0.85─1.25 0.78 
Utökad undersökning 1.19 0.77─1.84 0.44 
Självskattad arbetsförmåga 0.68 0.56─0.84 <.001* 
Självskattad arbetsförmåga om 6 mån 0.80 0.65─0.99 0.04* 
Tror sig kunna återgå i arbete 
Ja (ref) 
Nej 
Arbetslös 

 
1 
0.92 
0.57 

 
 
0.53─1.59 
0.33─0.98 

 
 
0.76 
0.04* 
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Tabell 10 Försäkringskassans bedömning efter AFU i relation till 
oberoende variabler, justerat för ålder och kön 

 OR 95 % KI p-värde 
Anställningsform 
Anställd (ref) 
Arbetslös 
Egenföretagare 
Övrigt 

 
1 
2.51 
0.65 
– 

 
 
1.30─4.84 
0.25─1.69 
– 

 
 
0.006* 
0.38 
– 

Utbildningskrav i yrket (enl. SSYK) 
Lång utbildning (ref) 
Medellång utbildning 
Kort/ingen utbildning 
Arbetslös 

 
1 
0.69 
1.14 
4.09 

 
 
0.36─1.32 
0.53─2.44 
1.69─9.89 

 
 
0.26 
0.74 
0.002* 

Diagnos 
Rörelseorganen (ref) 
Psykisk 
Skador 
Övrigt 

 
1 
2.32 
1.65 
1.33 

 
 
1.38─3.91 
0.54─4.98 
0.68─2.62 

 
 
0.002* 
0.38 
0.41 

Fysisk funktion 1.39 1.08─1.78 0.01* 
Psykisk funktion 2.21 1.69 ─2.89 <.001* 
Balans, koordination, finmotorik 1.51 1.17─1.95 0.002* 
Syn, hörsel, tal 1.02 0.76─2.01 0.86 
Utökad undersökning 1.24 0.40─1.25 0.23 
Självskattad arbetsförmåga 0.45 0.35─0.57 <.001* 
Självskattad arbetsförmåga om 6 mån 0.49 0.38─0.64 <.001* 
Tror sig kunna återgå i arbete 
Ja (ref) 
Nej 
Arbetslös 

 
1 
0.45 
0.19 

 
 
0.23─0.89 
0.10─0.37 

 
 
0.02* 
<.001* 
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Multivariat analys av prediktiva egenskaper 
hos AFU 
Vid faktoranalysen framkommer tre distinkta faktorer i AFU som till-
sammans förklarar 73 % av variansen: 1) självskattad arbetsförmåga, 2) 
fysisk och psykisk nedsättning, samt 3) syn-, hörsel- eller talnedsättning 
(tabell 11). 

Tabell 11 Resultat av faktoranalys (faktorladdningar <0.5 redovisas ej) 

 I. Självskattad 
arbetsförmåga 

II. Fysisk och 
psykisk 
nedsättning 

III. Syn-, hörsel- 
eller 
talnedsättning 

Procent av variansen 
förklarad 

28.4 25.8 19.0 

Faktorladdningar 
Självskattad arbetsförmåga 0.84     
Självskattad arbetsförmåga 
om 6 mån 

0.81     

Fysisk funktion   0.83   
Psykisk funktion   –0.56   
Balans, koordination, 
finmotorik 

  0.70   

Syn, hörsel, tal    0.89 

 

I den multivariata analysen framkommer att personers självskattade förmåga 
är den enda faktor som signifikant predicerar utfallen sjukskrivning efter 6 
månader samt antal sjukskrivningsdagar efter AFU (tabell 12). Det framgår 
även att personers självskattade arbetsförmåga och samt kategorin syn och 
hörsel predicerar utfallet Försäkringskassans bedömning. I övrigt predicerar 
inte faktorerna relaterade till läkarens bedömning i AFU utfallen. 

Tabell 12 Multivariat analys av fortsatt sjukskrivning efter AFU, justerad 
för andra variabler i tabellen, samt ålder och kön 

 OR 95 % KI p-värde 

Sjukskrivning efter 6 mån 
Faktor 1: självskattad arbetsförmåga 0.65 0.50─0.82 <.001* 
Faktor 2: psykisk/psykisk nedsättning 0.82 0.63─1.07 0.15 
Faktor 3: syn-, hörsel- eller talnedsättning 1.26 0.96─1.65 0.09 

Antal sjukskrivningsdagar efter AFU 
Faktor 1: självskattad arbetsförmåga 0.62 0.50─0.77 <.001* 
Faktor 2: psykisk/psykisk nedsättning 0.88 0.71─1.09 0.23 
Faktor 3: syn-, hörsel- eller talnedsättning 1.14 0.94─1.39 0.19 

Försäkringskassans bedömning efter AFU 
Faktor 1: självskattad arbetsförmåga 0.34 0.25─0.45 <.001* 
Faktor 2: psykisk/psykisk nedsättning 1.06 0.81─1.40 0.65 
Faktor 3: syn-, hörsel- eller talnedsättning 1.44 1.07─1.95 0.02* 
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Sammanfattning av delstudie 1 
I analysen av resultat från delstudie 1 framkommer att en stor majoritet av 
personerna (89 %) har en tidigare historia av sjukskrivning. Vid AFU 
bedömdes männen i studien ha signifikant högre aktivitetsbegränsning i 
fysisk funktion än kvinnor, vilket även gällde balans, koordination och 
finmotorik. Inga signifikanta skillnader kunde dock fastställas mellan könen 
avseende den självskattade arbetsförmågan, varken för skattning gällande 
tidpunkten vid AFU eller hur de bedömer sin förmåga 6 månader efter AFU. 

Resultaten visar heller inga statistiskt signifikanta skillnader när det gäller 
grad av sjukskrivning efter AFU i relation till kön eller ålder. 

I en dryg tredjedel av fallen (34 procent) har utvidgad undersökning 
använts, men det framkommer ingen signifikant skillnad avseende detta i 
relation till utfallen. 

Vid Försäkringskassans bedömning efter AFU bedöms det stora flertalet av 
studiedeltagarna ha antingen helt nedsatt arbetsförmåga (51 procent), eller 
ingen nedsättning av arbetsförmågan alls (28 procent). Av de som bedömdes 
ha nedsatt arbetsförmåga efter genomförd AFU är 76 procent sjukskrivna 6 
månader senare. Av de personer som inte bedömdes ha nedsatt arbets-
förmåga efter genomförd AFU är 19 procent sjukskrivna 6 månader senare. 
Egenföretagare har lägre risk för att kvarstå i sjukskrivning än anställda, och 
personer med yrken med lägre utbildningskrav har lägre risk för att kvarstå i 
sjukskrivning än personer i yrken med krav på längre utbildning. 

Det framkommer även att personer med psykiska diagnoser och större 
bedömd psykisk nedsättning vid AFU löper större risk att bedömas ha 
nedsatt arbetsförmåga vid Försäkringskassans bedömning efter AFU, och 
har högre risk att kvarstå i sjukskrivning och har ett större antal sjukskriv-
ningsdagar efter AFU jämfört med personer med andra diagnoser. Även 
arbetslösa har större risk att bedömas ha nedsatt arbetsförmåga vid Försäk-
ringskassans bedömning. Resultaten visar även att personer som skattar sin 
arbetsförmåga som hög vid AFU löper mindre risk att bedömas ha nedsatt 
arbetsförmåga vid Försäkringskassans bedömning efter AFU, och har även 
mindre risk att vara sjukskrivna 6 månader efter AFU. 

Personers självskattade förmåga är den enda faktor som signifikant predicerar 
utfallen sjukskrivning efter 6 månader samt antal sjukskrivningsdagar efter 
AFU. 



Socialförsäkringsrapport 2017:15 

33 

Analys av intervjuer 
med handläggare 

I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuer med handläggare avseende 
deras erfarenheter av att använda AFU. Avsnittet bygger på 36 intervjuer 
genomförda under perioden mars–maj 2015. 

Utbildning om och användning av AFU 
De allra flesta handläggare har fått en grundläggande internutbildning 
genom att en specialist eller en handläggare som fått särskild utbildning 
informerat om hur beställning av AFU går till. Vissa av de intervjuade hand-
läggarna har själva haft detta ansvar, där de varit iväg på en tvådagars-
utbildning. Bilden från intervjuerna är att handläggarna anser sig ha fått 
information om hur AFU ska beställas och tolkas, snarare än en utbildning. 

De intervjuade handläggarna hade beställt mellan 0 och 10 AFU vid 
intervjutillfället, med medianvärdet 4,57. En vanlig kommentar är att det var 
länge sedan de sist beställde en AFU, i många fall över ett år sedan, där 
beställningen i vissa fall tycktes ha hängt ihop med att AFU introducerades 
på kontoret. Svaren ger således bilden av att AFU är en utredning som vid 
intervjutillfället beställdes relativt sällan, och att detta främst skedde i 
samband med att metoden introducerades på kontoret. 

Handläggarna anger flera orsaker till varför AFU inte beställs oftare. Den 
vanligaste anledningen som ges är att arbetsbelastningen är för hög, vilket 
får som konsekvens att fokus i arbetet hamnar på att administrera 
utbetalningar. Flera handläggare noterar också att direktiven från ledningen 
skiftar hastigt inom Försäkringskassan, vilket påverkar handläggarnas 
prioriteringar – vid intervjutillfället påpekade flera handläggare att det för 
närvarande fanns ett ökat fokus på utbetalningar, och därmed mindre fokus 
på samordning och utredning. En konsekvens av detta enligt handläggarna 
är att tidskrävande utredningar (och insatser inriktade på rehabilitering 
överhuvudtaget) får lägre prioritet och rationaliseras bort. 

Vi har ju ett utredningsansvar, inom en månad ska ett ärende vara 
handlagt om det inte är en väldigt komplicerad utredning. För att 
fastställa inkomst. Och det funkar ju faktiskt i dom flesta fallen, men 
det är ju på bekostnad av rehabilitering och allt annat då som vi inte 
gör. (Intervju 17) 

                                                 
7 Urvalet av handläggare skedde via ärenden där AFU gjorts, vilket innebär att alla 

intervjuade handläggare bör ha beställt minst en AFU. En handläggare uppgav dock att 
någon AFU inte beställts.  
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En annan anledning som nämns av flera handläggare är att metoden har 
glömts bort eller att de saknar tillräcklig utbildning. Detta innebär att andra 
utredningar som är mer etablerade i verksamheten, som TMU, föredras 
framför AFU. Flera handläggare nämner också att det saknas en etablerad 
rutin för beställning och tolkning av AFU vilket också anses vara en anled-
ning till att dessa inte beställs. En annan återkommande kommentar är att 
utredningen innebär mycket administrativt arbete inför och efter beställ-
ningen, vilket bidrar till att den inte används. Några handläggare menar 
också att de som regel får tillräcklig information utan AFU, även om 
merparten av handläggarna tycks anse att en AFU ger ett mera fylligt 
underlag än om de inte skulle ha beställt den. Vidare så påpekas att 
ledningen behöver prioritera användningen av AFU så att metoden inte 
faller i glömska. 

… att liksom aktualisera det igen så att vi inte ska glömma bort det, 
utan få med det i vårt arbete på ett helt annat sätt än tidigare. För att 
det är som jag säger, vi har väldigt mycket att göra, vi har väldigt 
mycket ärenden. Och då blir det, då glöms vissa saker bort. 
(Intervju 34) 

Vissa anger också strukturella hinder, som att den vårdenhet som genom-
förde AFU har slutat att erbjuda detta, eller att det är stora geografiska 
avstånd till AFU-enheten, vilket gör att det inte anses rimligt att skicka 
sjukskrivna till detta. En handläggare nämner också att kostnaden för 
utredningen kan spela roll – direktiven upplevdes som mera restriktiva när 
Försäkringskassan stod för kostnaden, men att detta ändrades efter att AFU 
kom att täckas av sjukskrivningsmiljarden.8 

Handläggarnas allmänna bild av AFU som metod 
Den övergripande bilden från intervjumaterialet är att handläggarna tycker 
att AFU är en bra och användbar metod som underlättar för handläggaren att 
fatta relevanta och rättssäkra beslut. Flera handläggare nämner att utred-
ningen ger ett underlag för dialog med andra parter, främst Arbetsförmed-
lingen eller arbetsgivare, och att AFU därmed är en användbar utredning för 
att handläggaren på ett relevant sätt ska kunna arbeta med samordnings-
uppdraget. Underlaget kan också användas för fortsatt planering i ärendet, 
t.ex. avseende rehabilitering, inför beslut om sjukersättning, eller som 
underlag vid avslut av sjukpenningärenden. 

Även delaktigheten lyfts fram, där den sjukskrivne oftast upplevs vara en 
del i processen och att denne förstår de beslut utredningen leder till. 
Utredningen kan därmed vara ett underlag för en diskussion om framtiden 
tillsammans med den sjukskrivne. AFU leder därmed till att sjukskrivnings-
processen blir mera transparent. 

                                                 
8 Flera av de hinder för användning som nämns av handläggarna i detta avsnitt är möjliga 

att hänföra till att AFU inte är implementerat fullt ut, t.ex. avsaknad av rutiner eller 
bristande prioritering från chefer. 
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… det tvingar mig som handläggare, det tvingar personen som ska 
åka iväg, att faktiskt gå in och börja prata om det här, och att börja 
resonera, dels ”vad är en utredning, vad kommer ställas för frågor, 
vad ska vi använda det här till sen, vad kan det leda till?”, […] att 
”det kan leda till att du inte får ersättning, det kan också leda till det 
här och det här”, att man ändå har haft diskussioner. (Intervju 5) 

De flesta av handläggarna anser att de får en relativt stor informationsmängd 
från en AFU, men att den är relevant, nyanserad och användbar. I detta av-
seende uppskattar handläggare också att AFU ger en oberoende bedömning 
av en annan bedömare än den sjukskrivande läkaren. Några handläggare 
lyfter som positivt att utredningen fokuserar mera på aktivitetsbegränsningar 
än på medicin. 

Emellertid lyfts också kritik mot metoden. Några handläggare påpekar att en 
rutin saknas för hur utredningen ska beställas och tolkas, vilket skapar 
osäkerhet. En vanlig kommentar är att beställning av AFU omfattar en hel 
del administration, och att det är en relativt omständlig process såväl innan 
som efter genomförd utredning. En handläggare menar att resultaten från 
utredningen dröjer för länge. 

Vissa handläggare menar att AFU fokuserar för mycket på omställning och 
jobbmatchning, vilket inte upplevs vara relevant för alla i målgruppen. 
Vissa handläggare menar också att det är svårt att tolka informationen de får 
via utredningen. Några handläggare menar att AFU inte ger särskilt mycket 
information utöver vad som redan kommit fram under samtal med den sjuk-
skrivne, då utredningen är basal och inte ger en tillräckligt nyanserad bild. 
AFU fungerar enligt dessa handläggare mestadels som ett sätt att dokument-
era det handläggaren redan känner till. En handläggare noterar att AFU 
oftast inte innehåller en psykologbedömning, vilket innebär att utredningen 
inte ger en tillräcklig bild. 

Vissa handläggare uttrycker att det är otydligt vad syftet med och mål-
gruppen för AFU är. Beroende på syftet med utredningen anser vissa 
handläggare också att bedömningen kan behöva göras över längre tid för att 
fånga att aktivitetsförmågan kan variera mellan olika tillfällen. Detta är 
främst relevant i relation till bedömning av rätt till sjukersättning. Här ger en 
handläggare förslag på att de skulle kunna ges möjligheten att differentiera 
mellan enklare eller utvidgade bedömningar vid beställning. 

Några handläggare menar att AFU är en bra metod som de vill använda, 
men att de inte kan på grund av arbetssituationen – det saknas tid för att 
genomföra längre utredningar. Arbetssituationen lyfts dock som 
problematisk i relation till samordningsuppdraget som helhet (dit AFU av 
vissa handläggare anses höra), och inte enbart i relation till AFU. 

Relevanta ärenden för AFU 
De vanligaste kriterierna som handläggarna anger för urval av ärenden för 
AFU är längden på sjukfallet, och att ärendet på något sätt är oklart, t.ex. att 
informationen ”spretar” eller att underlagen bedöms vara otillräckliga. 
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Tidsperioden för när AFU kan beställas anges till runt 180 dagar, men det 
finns en viss variation där vissa handläggare anser att AFU helst ska 
beställas innan denna tidpunkt och inte kan beställas därefter, medan andra 
menar att AFU kan beställas i sjukfall upp till ett år. Några handläggare 
meddelar att detta har förändrats över tid, där det nu går att beställa AFU 
tidigare eller senare i ärendet och inte enbart i anslutning till dag 180. 

… det är mycket få ärenden som man kan ha nytta av en AFU innan 
dag 180. Men så var reglerna då. Sen ändrade man på det, så man 
förlängde att man kunde använda AFU upp till dag 365, och det är 
betydligt bättre. (Intervju 29) 

Många av de intervjuade handläggarna anser att 180-dagarsgränsen är ett 
hinder för användningen av AFU, där en återkommande kommentar är att 
AFU bör kunna användas senare än vid dag 180, t.ex. för återvändare i 
sjukförsäkringen. Här anser flera handläggare att behovet av utredning bör 
styra, snarare än tidpunkten i ärendet. Ett argument för användning av AFU 
senare i ärendet som handläggarna för fram är att den information som AFU 
ger är användbar för planering i ärenden där det finns ett behov av nytänk-
ande eller nyorientering. Några handläggare anser istället att utredningen 
bör göras så tidigt som möjligt i ärendet. 

De flesta handläggare anser att AFU är lämpligt i ärenden som innehåller 
oklarheter, ofta i form av att läkarutlåtanden inte innehåller tillräcklig 
information, eller att läkare och sjukskriven inte är överens och en ”second 
opinion” behövs. I ärenden med komplicerad historik, symtomdiagnoser 
eller otydligt beskriven aktivitetsbegränsning kan AFU också anses vara 
relevant. Det finns dock en variation hos handläggarna avseende vid vilken 
typ av ärenden de anser att AFU bör användas: vissa förordar AFU i 
ärenden där den sjukskrivne bör kunna ”friskskrivas”; andra i ärenden där 
återgång i arbete är osannolikt och mera underlag behövs inför prövning 
mot normalt förekommande arbete; ytterligare andra anser att AFU är 
lämplig vid prövning mot sjukersättning; andra när en sjukskriven ”fastnat” 
i en sjukskrivningsnivå. 

En kommentar som flera handläggare har är att AFU används när hand-
läggarens magkänsla säger att något inte ”stämmer”, och att resultaten av 
utredningen ofta bekräftar handläggarens uppfattning i ärendet. 

Många gånger när jag har skickat iväg de sjukskrivna så har jag en 
känsla i magen, och jag tycker många gånger att jag får den känslan 
verifierad. Att, ja, exempelvis att personen har så grava minnes-
problem att det här ska vara en sjukersättning, eller att den här per-
sonen kanske behövde göra en yrkesväxling, helt enkelt. (Intervju 7) 

Handläggarna anser inte att några grupper gynnas eller missgynnas särskilt 
av AFU-utredningen. Vissa påpekar att det är lättare att använda den vid 
fysiska diagnoser, men detta anses vara generellt för utredningar och inte 
specifikt för AFU. 
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AFU i relation till andra utredningar 
I intervjuerna jämförs AFU med de två övriga utredningsformer som hand-
läggarna har att tillgå: TMU och SLU. Det råder skilda uppfattningar om 
vilken utredning som ger bäst underlag, och vid vilka tillfällen och vid 
vilken typ av ärenden som olika utredningar passar bäst. 

Flera handläggare menar att AFU är bättre än både TMU och SLU, förutsatt 
att den kan göras vid behov istället för enbart i anslutning till dag 180. 
Dessa handläggare anser att AFU ger ett bättre underlag än de andra utred-
ningarna. Några handläggare uttrycker att AFU är mer inriktad på förmågor 
och aktivitet, medan TMU fokuserar mera på begränsningar. Även den 
sjukskrivnes självskattning lyfts som positiv, vilken saknas i de andra 
utredningarna. 

… man skulle förändra TMU och gå lite mer på det att man ska fråga 
personen själv och be personen själv göra en sån uppskattning. För 
det är ju det som läkaren sen kopplar tillbaka på och då tror jag att 
delaktigheten ökar. (Intervju 17) 

I och med självskattningen menar flera handläggare att AFU skapar en 
bättre delaktighet, där den sjukskrivne upplevs vara mera överens i bedöm-
ningen. Flera handläggare påpekar dock att AFU är mer administrativt 
krävande än de andra utredningarna. En handläggare jämför också AFU mer 
vanliga läkarintyg, där AFU ses som tydligare och mindre ”vänlig”. En 
annan handläggare menar att AFU i princip ersätter SLU, och att denna 
utredningsform kan tas bort. 

Andra handläggare tycker att TMU ger ett fylligare underlag och att den 
därmed är att föredra, åtminstone i de fall då handläggaren vill ha en 
utvidgad utredning av flera professioner. Här skiljer sig TMU från AFU 
genom att den alltid omfattar flera professioner, medan det i AFU är upp till 
läkaren att avgöra om flera professioner behöver kopplas in i utredningen. 

Jag får ett annat svar [med TMU], de jag har gjort kan jag ta ställ-
ning till och bestämma att ”ja, så här blir det”, lättare än vad jag har 
gjort i AFU. Jag har inte behövt gå till FMR på det viset. (Intervju 6) 

Några handläggare noterar att läkare i vissa fall har avrått från AFU och 
istället genomfört en TMU i fall som bedömts vara mera komplexa – detta 
istället för att göra en utvidgad undersökning inom ramen för AFU. Några 
av handläggarna påpekar att utredningarna görs vid olika tillfällen, där TMU 
och SLU sker senare i sjukfallet. Flera handläggare menar att TMU är mera 
medicinskt inriktad och ska användas vid mer komplexa ärenden. Dock lyfts 
avsaknaden av självskattning och koppling till arbete som brister med TMU. 

Tolkning och konsekvenser av AFU 
Ett flertal handläggare uttrycker att AFU omfattar mycket information, och 
att denna kan vara svår att tolka. Det är inte alltid tydligt vilken slutsats 
handläggaren ska dra utifrån läkarens bedömning, då detta ibland behöver 
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utläsas ”mellan raderna”. Flera handläggare efterlyser stöd och riktlinjer 
kring hur detta ska hanteras. Några handläggare menar att utredningarna kan 
ha skiftande kvalitet, vilket gör tolkningen svår i de fall där underlaget inte 
är tillräckligt bra och det är oklart vad läkaren menar. Tolkningen kan också 
försvåras i de fall när utredningen är genomförd med tolk. 

AFU-utredningen ger i sig inte svar på frågan om personen har arbets-
förmåga i normalt förekommande arbete; denna bedömning görs av 
handläggaren i dialog med specialister och FMR på Försäkringskassan. 
Specialister och FMR tycks användas ofta i tolkningen av genomförda 
utredningar. Att koppla in dessa stödresurser upplevs som hjälpsamt i att få 
en helhetsbild av utredningens resultat, och för att få en bedömning om 
underlaget är tillräckligt för beslut. 

Det ger ju inte alltid ett klart svar, ibland kan det vara ganska 
spretigt. Så ibland är det ju svårt att få en samlad bild kring det som 
kommer in. 

– Men om man, om man tänker på informationsmängden då, känns 
den lagom eller är det för mycket information eller för lite 
information? 

Nej, alltså, ju mer desto bättre, känns det som. Och sen så får jag ta 
det till gruppdiskussion och specialist för att få hjälp, och samla ihop 
det som finns. (Intervju 22) 

Några handläggare nämner att textbeskrivningarna av personens förmågor 
inte alltid stämmer överens med de siffror som läkaren anger. Detta blir 
problematiskt t.ex. när siffrorna matas in i sökmotorn för kunskapsunder-
laget, då detta inte tar hänsyn till de nyanseringar som kan ha gjorts i texten. 

Handläggarna har olika erfarenheter av vad AFU brukar leda till, men den 
vanligaste uppfattningen tycks vara att utredningen i sig inte leder till ett 
typiskt utfall, utan att detta beror på vad den visar. Här nämns framförallt 
återgång till ordinarie arbete, fortsatt sjukskrivning, överföring till sjuk-
ersättning, eller avslutande av sjukpenningärendet på grund av att personen 
anses ha en arbetsförmåga i relation till normalt förekommande arbete. I det 
senare fallet pekar flera på att ärendet förs över till Arbetsförmedlingen, där 
AFU fungerar som en utgångpunkt för fortsatt planering och gemensam 
kartläggning. Några menar också att AFU generellt inte leder till indrag av 
sjukpenning, utan snarare att en fortsättning av den tidigare godkända 
sjukperioden inte medges. 

Handläggarnas erfarenheter av utfall speglar de olika målgrupper och syften 
handläggarna anser att AFU passar för. I de fall handläggare vill använda 
AFU för att utreda längre komplexa fall tycks utredningen också kunna 
användas för att bekräfta att sjukskrivning är fortsatt befogad, eller att 
sjukersättning kan vara aktuellt. Några menar att AFU passar när personer 
inte bedöms kunna återgå till ordinarie arbete, eller för personer som bör 
”friskförklaras”, där AFU kan användas för att undersöka arbetsförmågan i 
normalt förekommande arbete – i dessa fall kan AFU också komma att visa 
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att en sådan förmåga finns, och därmed blir det inte aktuellt att förlänga 
sjukskrivningen. AFU är då ett underlag som gör det enklare för hand-
läggaren att kunna motivera sitt beslut. 

Användning av kunskapsunderlaget 
Handläggarna har olika syn på kunskapsunderlagets9 användbarhet, och det 
varierar huruvida de använder det i tolkningen av resultaten eller inte. De 
som är positiva till kunskapsunderlaget menar att det kan fungera som ett 
diskussionsunderlag vid samtal med den sjukskrivne, dennes arbetsgivare 
eller med Arbetsförmedlingen. Flera handläggare menar att kunskapsunder-
laget ger en bra bild av arbetsmarknaden, även om det inte säger någonting 
om tillgängligheten på lämpliga arbeten. Handläggarna tycks vara överens 
om att kunskapsunderlaget, om det ska användas, ska ses som en fingervis-
ning snarare än som ett svar. Det kan således inte användas som ett underlag 
för att neka sjukpenning, utan är mera ett stöd för en dialog om omställning. 

[Kunskapsunderlaget] är också lite hjälp och stöd. Om man kanske 
säger att man ska dra in sjukpenning, man tycker inte dom har rätt till 
det, så kan man ju använda lite av vad det visar där. Så vi tar fram det 
och, och tittar på det […] vad kanske skulle kunna vara [lämpliga] 
yrken. (Intervju 20) 

De som är mera negativa till kunskapsunderlaget uttrycker bland annat att 
det inte ger en bra bild av verkligheten och de krav som finns i arbetslivet. 
Några handläggare menar att kunskapsunderlaget inte kan användas i dialog 
med den sjukskrivne eftersom förslagen troligen skulle upplevas som 
orealistiska, t.ex. på grund av att personen saknar utbildning för de yrken 
som föreslås. 

Det kan jag inte använda och ta med till Arbetsförmedlingen, det går 
inte, jag kan inte presentera för den försäkrade heller. Det blir ingen 
helhetsbedömning. Visserligen vet jag att man inte ska ta hänsyn till 
ålder och utbildning, men det måste låta sig göras ändå på något sätt 
tänker jag. I de här förslagen på arbeten, då får ju sökmotorn försöka 
att ha lite grann med administrativt arbete som inte kräver så hög 
utbildningsnivå. (Intervju 36) 

Denna punkt, att kunskapsunderlaget inte tar hänsyn till den sjukskrivnes 
ålder, utbildning och erfarenhet, påtalas av flera handläggare. Svaren som en 
sökning ger är konkreta, men inte alltid relevanta för den aktuella personen. 
Det förs också fram kritik mot själva sökmotorn, som flera upplever som 
krånglig, opedagogisk och med svårbegripligt språk. 

                                                 
9 Kunskapsunderlaget är en sammanställning av krav i olika yrken som tagits fram i 

samband med utvecklingen av AFU-metoden, och ska fungera som stöd för hand-
läggarna i bedömningen av arbetsförmåga i relation till normalt förekommande arbete.  
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Flera handläggare säger att de inte har använt kunskapsunderlaget alls, och 
en handläggare kände inte till att det fanns. De som inte använt kunskaps-
underlaget påtalar att det är otydligt på vilket sätt det ska användas, tolkas 
och värderas i bedömningen. I något fall har FMR avrått från att använda 
kunskapsunderlaget. 

Användning av utvidgad undersökning 
Det är läkarens beslut huruvida en utvidgad undersökning ska genomföras, 
dvs. att flera professioner kopplas in för att genomföra kompletterande 
undersökningar. De flesta handläggare är positiva till flerprofessionella 
bedömningar, men det är vanligt att AFU endast omfattar läkarens 
bedömning. Flera handläggare uttrycker önskemål om att kunna beställa 
utvidgade undersökningar i de fall då de bedömer att detta är relevant. I 
dagsläget är de hänvisade till att beställa en TMU om de ser detta behov, 
men i en TMU saknas vissa av de delar som ingår i AFU, t.ex. självskatt-
ning. En handläggare ger ett exempel på att läkaren inte beställde en 
utvidgad undersökning, vilket fick som konsekvens att utredningen inte 
upplevdes som tillräckligt bra. 

Vissa handläggare menar att utvidgad undersökning inte behövs i alla 
ärenden. Någon enstaka handläggare kände inte till att utvidgade 
undersökningar förekommer. Några handläggare trodde att detta alltid 
ingick i AFU. 

Rättvisa och delaktighet i AFU 
De allra flesta av de intervjuade handläggarna anser att AFU ger en rätt-
visande bild av de sjukskrivnas arbetsförmåga. Den generella bilden är att 
AFU upplevs ge ett tillräckligt omfattande underlag för att en rättvisande 
bedömning ska kunna göras, och flera handläggare menar också att den 
sjukskrivne oftast är överens med bedömningen. I fall där AFU leder till att 
sjukpenning nekas kan dock oenigheten kring bedömningen vara större. 
Flera handläggare pekar på att sjukskrivna ibland anser sig ha större 
begränsningar än vad utredningen visar; en handläggare menar dock 
motsatsen – de flesta sjukskrivna vill återgå i arbete och tonar därför ner 
sina begränsningar. 

Några handläggare påpekade att sjukskrivna kan tycka att bedömningen är 
korrekt och rättvis, men att beslutet är fel. Dialog kring utredningens resultat 
är därför viktigt för att säkerställa att besluten ska upplevas som legitima. 

Några handläggare menade att AFU är rättvisande om den genomförs på rätt 
sätt, men att den idag har för stort fokus på matchning mot arbetsmark-
naden. Andra handläggare påpekar att omställning generellt är svårt, och att 
de flesta sjukskrivna bedömer sin egen förmåga i relation till sitt ordinarie 
arbete. Detta kan innebära att bedömningen inte upplevs som rättvisande. 
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De flesta lyfter som positivt att den sjukskrivne själv får uttrycka sina tankar 
om sin förmåga i AFU, vilket underlättar dialog och leder till att beslut kan 
fattas som den sjukskrivne accepterar och upplever som rättvisa. 

Jag brukar ju ha en dialog hela tiden med de sjukskrivna så fort de 
ska iväg på någon sådan där utredning, och sedan efteråt […]. Jag 
tycker att vi brukar komma till väldigt bra konsensus utifrån det här, 
när vi har gjort en sådan här utredning. Och de tycker oftast att det är 
väldigt bra att ha gjort en sån här utredning […]. De känner att de är 
med i det här beslutet, även om det kan bli så att, ”oh, shit, jag måste 
nog friskanmäla, men det är nog kanske där vi bör hamna idag”, men 
då är de med på båten. (Intervju 7) 

Merparten av handläggarna lyfter delaktigheten som en av AFU-metodens 
främsta fördelar. Självskattningen gör den sjukskrivne mera aktiv i 
utredningen vilket ger förståelse för processen och underlättar dialog om 
resultatet. Om syftet med utredningen presenteras på ett bra sätt blir också 
de sjukskrivna följsamma i att delta i utredningen. Den sjukskrivne blir mer 
delaktig i beslut som fattas, och dialogen underlättar en fortsatt planering. 
De sjukskrivna upplevs generellt som positiva till utredningen och 
självskattningen. Även den sjukskrivande läkaren blir mera delaktig i AFU 
jämfört med i andra utredningar. 

Några handläggare menar att återkopplingen till de sjukskrivna kan 
förbättras. Det finns en risk att den sjukskrivne endast blir informations-
mottagare om inte dialogen fungerar. Vissa handläggare ifrågasätter om 
självskattningen tillför särskilt mycket, särskilt i fall då dialogen kring 
denna är bristfällig. 
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Analys av intervjuer 
med bedömningsläkare 

I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuer med bedömningsläkare 
med särskilt fokus på deras uppfattning om användningen av utvidgad 
undersökning. Avsnittet bygger på 10 intervjuer genomförda under perioden 
juni–september 2015. 

Svårbedömda aspekter av den sjukskrivnes 
förmåga 
De aspekter som bedömningsläkarna anger handlar om svårigheter med att 
bedöma den sjukskrivnes aktivitetsbegränsning och uthållighet. Exempelvis 
anges den tidsrymd man har till förfogande för bedömning inte räcka till för 
att de ska kunna uttala sig om uthållighet. Det resoneras kring att en individ 
kan klara av uppgifter under en begränsad tid, men vad skulle hända om 
man förlängde bedömningstiden? 

När det gäller specifika faktorer så lyfts särskilt psykiska funktioner fram 
som svåra att bedöma. 

Användning och nytta av utvidgad undersökning 
Det främsta motivet till att bedömningsläkarna använder sig av utvidgad 
undersökning är då de önskar mer information om den sjukskrivnes 
aktivitetsbegränsning och hur stor påverkan en medicinsk nedsättning har på 
dennes förmåga att utföra aktiviteter. Anledningen kan även vara att de vill 
ha ytterligare information, exempelvis när det finns en diskrepans mellan 
den sjukskrivnes och bedömningsläkarens uppfattning om den sjukskrivnes 
förmågor och begränsningar. En läkare anger även att ”ju längre sjukskriv-
ningen är, desto större användning för utvidgad undersökning”. 

När det gäller hur ofta läkarna väljer att använda sig av utvidgad under-
sökning så finns det en stor varians mellan läkarna, där de anger ett spann 
från ca tre procent upp till 90 procent av utredningarna. Det vanligaste är att 
man använder det i ca 10–30 procent av utredningarna. Flera läkare anger 
att man skulle önska en ökad användning av utvidgad undersökning, medan 
andra anser att det bör ligga på den omfattning som råder idag och bara 
beställas vid behov. 

Värdet av de utvidgade undersökningarna uppges främst vara att de utgör ett 
komplement till den egna läkarbedömningen. Det anses vara positivt att 
flera professioner är involverade i bedömningsprocessen, särskilt vid 
komplicerade ärenden. 
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En teambedömning tillför så mycket och bidrar till en rättssäker 
bedömning. 

Värdet av att det används strukturerade bedömningsmetoder vid utvidgad 
undersökning lyfts fram som positivt. 

Bedömningarna ger mer objektiv information än min magkänsla. 

Flera läkare poängterar även att delar av de utvidgade undersökningarna 
alltid framgår i deras egen dokumentation av den klargörande undersök-
ningen som överlämnas till handläggaren på Försäkringskassan. De 
använder medvetet textavsnitt och formuleringar från exempelvis den 
arbetsterapeutiska bedömningen för att påvisa för handläggaren att flera 
professioner varit involverade i bedömningen. 

En bedömningsläkare anger emellertid att nyttan av de utvidgade undersök-
ningarna inte är så stor, och motiverar det med att ”…man ofta möter 
patienterna tidigt i processen, och ofta typiska ortopedpatienter, vilka inte 
är svåra att bedöma”. Någon anger också att det ibland kan vara för tidigt 
att använda utvidgad undersökning då ”de försäkrade ännu inte är läkta 
medicinskt”. 

Den utvidgade undersökningen anses bidra med information om graden av 
nedsättning av förmåga hos den sjukskrivne, vilken inte anses möjlig att 
bedöma med läkarens egen metod. En läkare beskriver detta som att ”ett 
samtal och en läkarundersökning på den här nivån ger ju inte så mycket när 
man är ute efter hur det verkligen fungerar och vad problemen är. Det är 
viktigt att den försäkrade får visa vad den kan i en aktivitet.” 

Argument som förs fram handlar om att läkarna upplever att den utvidgade 
undersökningen ger mer ”objektiva fynd” när det gäller den sjukskrivnes 
aktivitetsbegränsning. Det är exempelvis användbart vid kognitiva 
begränsningar då läkaren endast har sin observation vid samtalet att utgå 
ifrån, och då kan istället arbetsterapeut och/eller psykolog involveras i 
utredningen. 

Den utvidgade undersökningen beskrivs kunna stärka beslutet och validera 
läkarens egen bedömning, då den ger fler infallsvinklar. Ett exempel som 
ges är att arbetsterapeuten i ”sina tester bekräftar de svårigheter som den 
försäkrade angivit, och som är svårt för mig som läkare att se när jag inte 
utsatt individen för någon belastning”. 

Utöver en validering av läkarens egen bedömning, där läkarens tidigare 
gradering inte ändras, så förekommer det ibland att läkaren omprövar sin 
bedömning utifrån nya fynd som framkommit i den utvidgade under-
sökningen. 
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Sammansättning och användning av olika 
professioner vid utvidgad undersökning 
Bedömningsläkarna är samstämmiga i sin åsikt att sammansättningen av 
professioner vid utvidgad undersökning, dvs. med arbetsterapeut, fysio-
terapeut och psykolog, är adekvat och lämplig för uppdraget. 

Några bedömningsläkare anger att de använder sig av samtliga professioner 
vid behov, medan flertalet använder sig av en till två professioner. Det 
framkommer även att arbetsterapeut och psykolog används mest frekvent, 
medan fysioterapeut används mer sällan. En läkare anger att ”ju mer 
komplex den försäkrades problematik är, desto större behov av att använda 
fler professioner i kombination”. 

Det framkommer att läkarna använder sig av specifik profession beroende 
på vilken typ av problematik den sjukskrivne har. Många har ”multi-
diagnoser och samsjuklighet”, vilket ökar behovet av att använda flera 
professioner i kombination. Vid psykiska/kognitiva nedsättningar vänder 
man sig till psykolog, med man vänder sig till arbetsterapeut och fysio-
terapeut vid fysiska funktionsnedsättningar. 

Utvidgad undersökning används som komplement till den mer medicinskt 
inriktade läkarbedömningen, där exempelvis arbetsterapeut används för att 
fastställa aktivitetsförmågan hos den sjukskrivne, och psykolog för att 
fördjupa den psykologiska utredningen. 

De professioner som särskilt lyfts fram som användbara i utvidgad under-
sökning är främst arbetsterapeut men även psykolog. Båda professionerna 
anses kunna bidra med information som kompletterar den egna läkar-
bedömningen. 

Vad gäller användning av den arbetsterapeutiska bedömningen så är det 
framförallt information om aktivitetsförmågan man eftersöker. En bedöm-
ningsläkare förklarar det som att ”detta egentligen är det enda i alla dom 
här instrumenten där man ser patienten in action i någonting som kan 
kallas arbetsliknande moment”, och att bedömningen innehåller mycket 
information som är användbar för läkaren vid skrivande av utlåtande. 

Även den psykologiska utredningen anses bidra med värdefull information. 
En bedömningsläkare anger att psykolog används i allt större utsträckning, 
vilket anses ”spegla den ökade psykiska ohälsan i landet”. 

Svårigheter med utvidgad undersökning 
En svårighet som framkommer är att det kan ta lång tid för läkaren att sätta 
sig in i hur den klargörande undersökningen ska genomföras: ”det tog lång 
tid att erövra intyget och då fanns det inte tid att involvera någon annan 
profession för en utvidgad undersökning”. Inkörningsperioden upplevs som 
lång och kräver att man gör många utredningar för att behärska metoden. 
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Geografiska omständigheter som långa reseavstånd för den sjukskrivne 
anges som en försvårande faktor. Är avståndet för stort händer det att man 
avstår från, eller är mycket sparsam med, att göra en utvidgad undersökning 
för att det inte är möjligt för den sjukskrivne att exempelvis komma tillbaka 
för en utvidgad undersökning dagen efter. 

Även andra organisatoriska, administrativa och logistiska utmaningar finns 
när det gäller utvidgad undersökning. Det kan vara svårt att rent praktiskt 
kunna boka in tider med arbetsterapeut/fysioterapeut/psykolog, vilket anses 
kunna fördröja bedömningsprocessen. I de fall där läkarbedömningen 
genomförs på ett ställe, och den utvidgade undersökningen på ett annat 
(exempelvis på en vårdcentral i primärvården), kan de utvidgade undersök-
ningarna bli krångliga att realisera. Processen blir utdragen och tids- och 
arbetskrävande när det ”inte står ett team i kulisserna” som vid exempelvis 
TMU, vilket medfört att utredningarna ibland dragit ut på tiden. 

Detta förstärks även av att verksamheten inte alltid har beredskap för att ta 
sig an AFU:er, då beställningar av AFU från Försäkringskassan ofta 
kommer oregelbundet och i varierande volymer. 

Man vet inte när AFU:erna dyker upp. Om det var så att de kom 
regelbundet, då skulle man ju kunna ha ett fast team. 

Även processen för beställning av utvidgad undersökning får kritik av 
läkarna och upplevs som krånglig. En läkare säger till exempel att ”man ska 
formulera en specifik fråga, istället för att bara be om hjälp som man gör 
vid TMU”. 

Även invändningar mot nivån på den ekonomiska ersättningen för en 
utvidgad undersökning lyfts upp, vilket kan tänkas påverka om man 
beställer denna typ av utredning eller inte. 

Till sist framförs även synpunkter på de specifika bedömningsmetoderna 
respektive profession använder vid utvidgad undersökning. Särskilt 
framkommer funderingar kring fysioterapeuternas bedömningsmetod, där 
flera läkare anser att den inte bidrar med så mycket kompletterande 
information, utan ”man samlar in en massa information som man sedan inte 
har nytta av”. Även psykologernas testbatteri får viss kritik. Flera läkare 
anger att man skulle önska en mer klinisk bedömning som riktar sig mer 
mot ”förmåga och hanteringsstrategier, d.v.s. hur den försäkrade klarar av 
att lösa uppgifter”. Flera anser även att psykologernas testbatteri är alltför 
omfattande och upplever idag ”frustration över att man får hela det här 
batteriet, men man får inte det som man behöver”. Det framkommer även 
önskemål om en psykologbedömning som passar bättre för personer med 
utländsk bakgrund. 
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Konkreta förslag till förbättringar av den utvidgade 
undersökningen 
Flera läkare anser att fysioterapeuternas och psykologernas bedömnings-
metoder är alltför ”strikta, styrda och låsta”. Man har förståelse för att 
Försäkringskassan vill se en bedömningsmetod som är lika för alla, men att 
det går ut över kvaliteten i bedömningen då det inte är möjligt att anpassa 
bedömningen utifrån den sjukskrivnes problematik och förutsättningar. Man 
anser vidare att det finns en större flexibilitet i den arbetsterapeutiska 
metoden, och att läkarna därigenom har större möjligheter att anpassa sin 
begäran om hjälp ifrån en arbetsterapeut. Flera läkare uttrycker således en 
önskan om större flexibilitet och frihet även i fysioterapeuternas och 
psykologernas metoder, vilket man tror skulle generera mer användbar 
information. Som ett exempel på detta säger en läkare att ”det vore bra om 
man kan ställa en specifik fråga, och inte med automatik få en massa 
information man inte har nytta av eller som inte hör hit”. 

Vad gäller den arbetsterapeutiska metoden så föreslår en läkare att det borde 
ingå en tydligare prövning av den sjukskrivnes finmotorik. 
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Analys av intervjuer 
med sjukskrivna 

I detta avsnitt presenteras resultat från en analys av 36 intervjuer med 
sjukskrivna som genomgått en AFU. Fokus ligger på vilka upplevelser och 
erfarenheter de sjukskrivna har kring genomförandet av AFU, hur de 
upplevt kontakten med vårdprofessionerna vid bedömningen, samt med 
Försäkringskassan i samband med och efter AFU. Resultatet är uppdelat i 
två avsnitt om hur 1) syftet med AFU och kontakterna med Försäkrings-
kassan upplevts, samt 2) upplevelser av bedömningssituationen och 
kontakten med vårdprofessionerna. 

Upplevt syfte med AFU och kontakter 
med Försäkringskassan 
De sjukskrivna har olika erfarenheter av kontakter med handläggare på 
Försäkringskassan i anslutning till AFU. Ett genomgående tema i intervju-
materialet är dock att sjukskrivna upplever att AFU huvudsakligen genom-
förs i syfte att ge Försäkringskassan underlag för att kunna bevilja eller neka 
sjukpenning. AFU fyller således ett administrativt syfte, snarare än att 
fungera som ett stödjande moment i rehabiliteringen. Flera intervjupersoner 
noterar att handläggare ofta hänvisat till sjukförsäkringens regelverk som 
skäl till att AFU genomförs, mer specifikt att de uppnått dag 180 då deras 
arbetsförmåga ska bedömas mot normalt förekommande arbete. 

Flera sjukskrivna beskriver hur handläggare presenterat AFU som en fördel, 
då utredningen ger ett intyg på att den sjukskrivne inte kan jobba med vad 
som helst på arbetsmarknaden vilket kan användas i kontakter med 
Arbetsförmedlingen. 

Handläggaren sa ju att hon tyckte att vi skulle göra en sån [AFU], 
hon förklarade ju varför. Så att jag skulle ha på papper att jag inte 
klarade av att jobba med vad som helst. [...] Ja, alltså, för när man 
skriver in sig på Arbetsförmedlingen, har du inte papper på att du inte 
kan söka vad som helst, då är dom ju på dig som en hök. Och tackar 
du då nej till någonting som du vet att du inte klarar av, men dom 
anser att man gör det, så då blir du ju av med ersättningen. 
(Intervju 30) 

Intervjupersonerna uppger att de har fått ett brev hemskickat från Försäk-
ringskassan där de har blivit kallade till att genomgå AFU. Handläggarna 
har i vissa fall också tagit upp möjligheten att göra en AFU i samband med 
personliga kontakter. Enligt sjukskrivna har vissa handläggare i detta 
sammanhang presenterat AFU i termer av en ”möjlighet” eller ett ”erbjud-
ande” som Försäkringskassan har vid rådande tillfälle. 
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”Vi har ju faktiskt ett projekt som vi får pengar för, från staten så att 
säga, så det kanske är bra om vi använder det här liksom, använder 
oss av projektet liksom. Och det är en arbetsförmågeutredning.” Och 
jag bara, ”jaha, ja men det låter ju intressant”, för jag är inte den 
som är den, jag är så här, vill ni pröva att jag gör nånting, då gör jag 
det, jag sätter mig inte på tvären liksom. (Intervju 24) 

I vissa fall illustreras också hur handläggare, enligt de sjukskrivna, explicit 
har beskrivit hur de vill utreda den sjukskrivnes sjukdomstillstånd ytter-
ligare eftersom ordinarie läkarintyg bedöms som otillräckliga. I ett fall 
beskriver t.ex. den sjukskrivne hur handläggaren ville utreda hennes mentala 
hälsa mera, vilket angavs som en orsak till att hon skickades på en AFU. 

I vissa fall understryker dock sjukskrivna hur de upplever kallelsen till AFU 
som tvingande och ifrågasätter varför deras tidigare läkarintyg och 
utredningar inte räcker som underlag för att Försäkringskassan ska bevilja 
sjukpenning. Sjukskrivna kan i de fallen uppleva kallelsen till att genomgå 
en AFU som ett ytterligare ifrågasättande av deras sjukdomstillstånd, ned-
satta arbetsförmåga och rätt till sjukpenning. I mötet med Försäkringskassan 
och handläggare känner dessa sjukskrivna sig som ett stort problem och en 
belastning. Flera intervjupersoner uppger att handläggarna är styrda av ett 
strikt regelverk som tvingar dem att ifrågasätta sjukdomstillstånd och 
arbetsförmåga; handläggarna beskrivs som ”bakbundna” och styrda av lagar 
och regler, och att det därför inte är någon idé att lägga skulden på dem. 
Dessa sjukskrivna beskriver sina kontakter med Försäkringskassan som 
”korrekta” och ”professionella” men mer eller mindre ”omänskliga”. 

Vad ska man säga, på ett professionellt sätt men absolut omänskligt. 
Och jag vet ju att det är inget lönt att skälla på dom som sitter och 
jobbar med det, för det är ju inte dom som har bestämt att det ska 
vara så, alla regler och lagar. Men det är hemskt omänskligt 
förfarande från Försäkringskassan, alla kontakter i princip. [...] 
Alltså man hela tiden ska pressa och det känns som att man är ett stort 
problem för dom. (Intervju 7) 

Hennes händer är bundna på ryggen ju. Hon kan ju inte göra mer, 
hon får följa sitt reglemente. (Intervju 4) 

Vissa sjukskrivna uppger också hur de bollas mellan olika myndigheter, och 
att AFU fyller en funktion för Försäkringskassan för att kunna avsäga sig 
sitt ansvar genom att hänvisa till Arbetsförmedlingen. Det är påtagligt hur 
sjukskrivna som inte har fått sin sjukpenning förlängd känner sig som ett 
”ett avslutat ärende”, där handläggaren upplevs som ointresserad att 
diskutera ärendet vidare när beslutet är fattat. 

Det gjorde hon väl egentligen inte [stödde och hjälpte], för sen när 
jag pratade med henne efter så var det ju blankt nej, och sen ville hon 
inte ta i det mer. Så det kändes som att det var ett avslutat ärende 
bara. (Intervju 8) 
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Upplevelser av bedömningssituationen 
Analysen av intervjuerna visar att det finns delade uppfattningar och 
erfarenheter av bedömningsprocessen vid en AFU. Flera sjukskrivna uppger 
att de haft positiva erfarenheter av mötet med läkare och andra vård-
professioner som fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer. De 
beskrivs i dessa fall som empatiska, engagerade, lyssnande och tillmötes-
gående. 

Vi [hade] liksom ett samtal där jag kände att jag var delaktig hela 
tiden i det hon, och hon liksom relaterade till det, ”ja men känns det 
okej att jag skriver så här?” Och sen gick vi ju igenom hela, den 
andra gången jag träffade henne då gick vi ju liksom igenom 
tillsammans det hon hade skrivit och så fick jag ha synpunkter då, om 
jag tyckte att det stämde, det hon hade kommit fram till. Så där känner 
jag ju absolut att jag har blivit bra bemött, ja alltså, professionellt. 
(Intervju 13) 

I flera fall beskriver intervjupersoner hur just AFU har bidragit till att de har 
fått en ny diagnos vilket har resulterat i att Försäkringskassan har beslutat 
att bevilja fortsatt sjukpenning, efter att tidigare ha ifrågasatt detta. I dessa 
fall är de sjukskrivna mycket positivt inställda till utredningen. 

Han på Försäkringskassan ville att jag skulle göra, gå igenom en 
utredning och han skaffade fram den här kvinnan i Göteborg som var 
psykiatriker, hon är ju sån, så hon gör såna här jobb [...] Pratade med 
henne ett par timmar och sen så var min diagnos ställd, post-
traumatisk stress och att se till att jag skulle få slippa och gå ut och 
jobba i det här jobbet då. [...] Hon var ju proffsmänniska, den skulle 
jag varit hos för många, många år sen den personen. Men i och med 
att [jag] aldrig har varit sjukskriven så har jag ju inte kommit till en 
sån person. Så att den upplevelsen där var ju helt sagolik. 
(Intervju 15) 

Samtidigt är det flera intervjupersoner som uttrycker kritik mot AFU, där 
undersökningen beskrivs som ”isolerad” i en klinisk miljö som inte åter-
speglar verkligheten eller en faktisk arbetssituation. 

Vi fick bland annat sätta upp olika hyllsektioner på såna här konsoler 
på väggen, jag vet inte om du vet hur det ser ut, men... Då fick jag 
iallafall flytta på dom här konsolerna för det skulle sättas pärmar i en 
viss ordning, i en viss färgordning. Och skulle det göras på tid, alltså 
det är ju det, ja jag vet inte. Jag tycker bara det känns bara onödiga 
moment som inte jag kan egentligen se skulle kunna vara relevanta för 
ett arbete egentligen, alltså jag förstår inte vad man får fram. Det 
kanske är uthålligheten, eller om man, om man kan ta instruktioner 
kanske, jag vet inte om det var nånting sånt dom var ute efter. 
(Intervju 27) 
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Flera intervjupersoner beskriver också hur utredningen inte tar hänsyn till 
vad som händer med förmågorna i en praktisk situation, hur individen 
fungerar i interaktion med andra, eller individens stresskapacitet i termer av 
att klara av flera uppgifter samtidigt. 

Alltså en människa fungerar ju på mer än ett sätt, men dom testar ju 
bara ett sätt. Dom vet ju inte hur jag fungerar i grupp, till exempel, 
eftersom att jag är ensam när jag testar. […] Det är ju ett litet 
stressmoment i att man gör saker och ting på tid, i och för sig, men det 
är ju fortfarande inte stress i den bemärkelsen att man ska göra 
många saker samtidigt, till exempel. Vi gör ju bara en sak i taget. 
(Intervju 28) 

I sammanhanget beskriver vissa utredningen som ”tunn” genom att den 
genomförts under en begränsad tid. De känner sig inte ”tillräckligt utredda”. 

Så det är väl ganska tunn grej [AFU], att en psykolog träffar en 
person under en halvtimma, 45 minuter, det säger inte heller så 
mycket. Vad man kan göra på den tiden är väl en gärningsmanna-
profil, men man kan ju knappast bygga upp en persons liv. Nej, man 
kan ju liksom inte utröna hur den personen är och har det precis. 
(Intervju 28) 

Medan vissa sjukskrivna beskriver AFU som tunn finns det andra som 
istället menar att AFU är alltför omfattande under den tid som den 
genomförs. Många tester och bedömningar sker på kort tid, vilket av vissa 
uppfattas som både fysiskt och mentalt påfrestande. 

Varje [test] tog ju då tre, nästan fyra timmar, nej tre timmar, från nio 
och till tolv, och nio till halv tolv, och så var det från ett och till 
nästan fyra som jag träffade psykologen […] Jag var ganska utmattad 
efteråt. (Intervju 18) 

Flera intervjupersoner uppger att läkare de träffat vid AFU inte har 
inkluderat tidigare utredningar och bedömningar från sjukvården (t.ex. 
läkare och fysioterapeuter) vilket de ställer sig frågande till. Samtidigt är det 
en intervjuperson som berättar hur hon inom ramen för AFU träffade en 
läkare som inte såg någon anledning att tvivla på ett tidigare läkarintyg hon 
hade fått av en ortoped – men att han ändå var tvungen att göra en egen 
utredning (AFU). 

Alltså Försäkringskassan har man ju hört skräckhistorier om. Och jag 
tänkte, nu kommer ju han [läkaren] säga att jag bara hittar på, men 
han var jättebra och han började med att säga att... Han såg ju liksom 
ingen anledning och tvivla på det som min ortoped hade sagt. För 
ortopeden hade ju också skrivit att jag klarar inte ett tungt jobb. Så 
han var jättebra, för det första han sa var, ”jag tvivlar inte på vad han 
har skrivit, men jag måste ju göra en egen utredning”. Så han var 
jättebra. (Intervju 30) 
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Samtidigt uppger en annan sjukskriven att AFU inte kom fram till så mycket 
mer än vad det tidigare läkarutlåtande säger, och kritiserar att en arbets-
terapeut skrivit sin bedömning utifrån tester som inte utförts. 

Nej, det är löjligt för det är liksom två timmar samtal med en arbets-
terapeut, hon gjorde inte fysiska tester, men däremot om man läser 
liksom deras beslut, […] skriver hon ju precis som att jag har gjort 
vissa övningar och säger så liksom som hon har bedömt, men det har 
hon inte gjort. Och sen är det ett samtal då med en läkare, och jag 
menar, det enda han egentligen höll med om det var att [behandlande 
läkare], som har ställt min diagnos då på smärtrehab, han höll ju fullt 
fast med om att den diagnosen var rätt. Det behöver jag ju inte sitta 
där i två timmar för att han ska tala om för mig, för det fattar ju jag 
själv också. (Intervju 9) 

Otydlighet kring testers syfte och relevans 
Ett återkommande tema i intervjuerna är att sjukskrivna inte förstår eller 
ifrågasätter vissa av testerna och frågornas relevans i förhållande till deras 
sjukdomstillstånd och hälsa. Intervjupersoner beskriver frågor och tester 
som ”konstiga” och ”irrelevanta” som de inte förstår nyttan med. Intervju-
personer uppger hur testerna och frågorna i utredningen är standardiserade 
och formulerade till ”en stor grupp människor” och att frågorna emellanåt 
inte har med deras sjukdomstillstånd och hälsa att göra. Sjukskrivna berättar 
att frågorna t.ex. kan handla om deras hygien och vardagsrutiner, vilket de 
inte förstår vad det har att göra med deras förmåga att arbeta eller inte. 

han lyssnade på vad jag sa, men hade mycket konstiga frågor, han var 
väldigt noga med vilken ordning jag gjorde saker på morgonen när 
jag klev upp, till exempel. Om jag, när jag gick på toaletten när jag 
hade gått upp och när jag drack mitt morgonkaffe. Sånt var väldigt 
viktigt. Och det där förstod jag aldrig riktigt. (Intervju 32) 

Flera intervjupersoner framhåller också att de inte förstår varför utredningen 
fokuserar på aspekter som inte är relaterade till deras diagnos, t.ex. mentala 
och psykiska aspekter av deras hälsa i ett fall där den intervjupersonen är 
sjukskriven för en fysisk diagnos. 

Frågorna är till en stor grupp av människor om vi säger så, många 
frågor hade ju liksom inte med mig att göra och mitt problem. [...] 
känner sig psykiskt stabil eller ostabil och så vidare och så vidare, jag 
menar hur jag hade det med benen, hur jag hade det med si eller hade 
det med så, utan, jag har ju ett problem och det känns som att varför 
fokuserar vi inte på den delen, varför fokuserar vi liksom på hela 
kroppen, lite så. (Intervju 6) 

Andra sjukskrivna uppger istället att AFU saknar ett helhetsperspektiv 
genom att den missar att ta hänsyn till viktiga aspekter av hälsan som går 
utöver det som personen är sjukskriven för. 
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De allra största och värsta problemen med Försäkringskassan är när 
man får gå och göra sån här AFU-utredning på sin arbetsförmåga 
[…] skygglappar och totalt oprofessionella som gör det, alltså inget 
människovärde alls i nånting. [...] Man tittar inte på helhetsbilden på 
människan, utan man tittar enbart på just det som är problem när man 
är där inne, det som man är sjukskriven för. Sen kan du ha många 
andra olika krämpor och sjukdomar, det bryr man sig inte om i sin 
utredning. [...] Jag upplevde AFU:n väldigt kränkande och 
oprofessionell. (Intervju 7) 

I flera fall kritiserar sjukskrivna även den allmänna inriktningen på 
bedömningarna utifrån att de anser att det hade varit mera meningsfullt att 
studera deras arbetsförmåga på deras arbetsplats. 

Det känns som ett skämt. Jag vet inte vad dom kostar dom där 
utredningarna, men det är säkert inte billigt. Så att jag tycker det var 
jättekonstigt, då hade det varit bättre att jag hade fått sitta i min miljö 
på jobbet och testat på det och arbetstränat litegrann och se hur det 
hade gått. (Intervju 32) 

Flera av de sjukskrivna som genomgår en AFU beskriver sin arbetsförmåga 
i relation till det ordinarie arbete de sjukskrivits ifrån, och kritiserar 
bedömningen utifrån att utredningen inte tar hänsyn till detta. I vissa fall 
anser de sjukskrivna att det är tydligt att AFU genomförs på uppdrag av 
Försäkringskassan och att läkarna går ”Försäkringskassans ärenden” med 
syftet att få bort dem från sjukförsäkringen. 

Han [bedömningsläkaren] frågade när jag vaknar om mornarna, hur 
dags, om jag hade radio eller väckarklocka, ända tills jag gick och la 
mig på kvällen, hur dags. Jag blev förbannad och frågade ”vad i 
helvete har detta med min sjukdom och göra, hjälp mig istället!”. Det 
var ett uppdrag att få väck mig från Försäkringskassan, det var hans 
uppdrag. Sen kvittar det om jag hade kommit krypandes upp för 
trappan, då hade han sagt ”ja du kan ju krypa, så du kan ju jobba 
nånstans. (Intervju 4) 
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Betydelsen av AFU i relation till 
Försäkringskassans bedömningar 

I detta avsnitt presenteras resultat från en analys av innehållet i 30 av 
Försäkringskassans akter för personer som genomgått en AFU, kompletterat 
med intervjudata från dessa personer.10 

I analysen undersöks hur beslut om beviljad och nekad sjukpenning efter 
AFU kommunicerats av Försäkringskassan och hur det mottagits av den 
sjukskrivne. Fokus ligger på vilken betydelse AFU har haft för Försäkrings-
kassans beslut (eller i beslutsprocessen) om att bevilja eller ifrågasätta sjuk-
penning, samt de sjukskrivnas upplevelser och erfarenheter av bedömnings- 
och beslutsprocessen. 

Beskrivning av innehållet i akterna 
Akterna innehåller beslut, läkarintyg, försäkringsmedicinska utredningar, 
SASSAM-kartläggning, dokumentation från avstämningsmöten och 
kontakter mellan handläggaren och den sjukskrivne. Av dessa akter har 
Försäkringskassan, med utgångspunkt i AFU, beviljat fortsatt sjukpenning i 
17 ärenden och fattat ett preliminärt beslut om att neka sjukpenning i 13 
ärenden. I de 13 ärenden där nedsättning av arbetsförmågan ifrågasatts har 
Försäkringskassan i tre fall ändrat bedömningen till ett slutgiltigt beslut om 
beviljande av sjukpenning eller sjukersättning, med bakgrund i att sjuk-
skrivna har protesterat mot det preliminära beslutet och skickat in nya 
underlag (t.ex. utlåtande från läkare, fysioterapeut eller arbetsterapeut) som 
Försäkringskassan vägt in i den slutliga bedömningen. I resterande 10 
ärenden har det preliminära beslutet om att neka sjukpenning blivit ett 
slutgiltigt beslut, varav det i 3 ärenden funnits protester från sjukskrivna 
med nya underlag, och 3 där protester endast inkommit i form av personliga 
brev eller brev från anhöriga. I 4 ärenden har de sjukskrivna inte reagerat 
mot beslutet. En sammanfattning av akterna ges i figur 2. 

                                                 
10 Intervjumaterialet är samma som redovisats i föregående avsnitt, men som här relaterats 

till informationen i akterna. Intervjuerna genomfördes innan akterna samlades in. 



Socialförsäkringsrapport 2017:15 

54 

Figur 2 Flöde i ärenden efter AFU 

Relationen mellan utfall och upplevelser 
av processen 
Även om en viss variation finns i materialet så tycks sjukskrivna där AFU 
leder till fortsatt sjukskrivning generellt sett vara mer nöjda med utred-
ningen och anse att AFU gett en rättvisande bild av deras arbetsförmåga. 
I de ärenden där AFU leder till att sjukpenning nekas (eller att Försäkrings-
kassan kommunicerar att ett sådant beslut övervägs) upplever sjukskrivna 
utredningen i högre grad som orättvisande eller att Försäkringskassan har 
gjort en felaktig tolkning av den, där sjukskrivna hävdar att läkaren har 
avsett något annat med bedömningen än den tolkning som Försäkrings-
kassan har gjort. Analysen visar hur Försäkringskassans kommunicering av 
att de avser att neka fortsatt sjukskrivning ofta startar en process av mot-
reaktioner, där den sjukskrivne sänder in brev och kompletterande underlag 
som ifrågasätter Försäkringskassans beslut och istället argumenterar för 
deras rätt till beviljad sjukpenning. Utfallet av dessa protester tycks till stor 
del bero på innehållet av informationen i de kompletterande underlagen och 
om dessa av Försäkringskassan anses innehålla ny information eller inte. 

Upplevelserna av kontakten med Försäkringskassan tycks inte omedelbart 
hänga samman med utfallet av processen; det finns exempel på intervjuper-
soner med beviljad sjukpenning som talar om kontakten som ”förnedrande”, 
på samma sätt som det finns intervjupersoner som fått nekad sjukpenning 
som upplever kontakten som relativt bra, även om dessa som regel är 
kritiska till regelverket. En generell bild från materialet är dock att 
kontakten ofta är mera positiv i de ärenden då sjukpenning beviljas, där 
handläggaren oftare beskrivs som förstående och stöttande. I båda fallen 
återkommer dock beskrivningar av Försäkringskassan som regelstyrd. 

30 ärenden

AFU ifrågasätter nedsatt 
arbetsförmåga (13)

Protest, nya intyg 
inkommer (6)

Beviljad sjukpenning (3)

Nekad sjukpenning (3)

Protest, inga nya intyg 
inkommer (3) Nekad sjukpenning (3)

Ingen reaktion (4) Nekad sjukpenning (4)

AFU bekräftar nedsatt 
arbetsförmåga (17) Beviljad sjukpenning (17)
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Ärenden där Försäkringskassan beviljar 
sjukpenning 
I de ärenden då AFU bekräftar nedsatt arbetsförmåga och Försäkringskassan 
beviljar sjukpenning finns i materialet generellt sett inte mycket mera 
information i akterna – de har en bekräftande karaktär och någon dokument-
erad dialog kring bedömningen mellan sjukskriven och handläggare 
förekommer oftast inte. I vissa fall vet sjukskrivna inte ens vad AFU har 
resulterat i, illustrerat av ett fall där den sjukskrivne gissar sig till att AFU 
ledde till fortsatt sjukpenning: 

 Jag kan ju bara gissa mig till att det är kanske därför dom har 
godkänt nu […] att jag har fått sjukpenning […] Jag vet inte, det var 
ju en hel bunt med sidor som kom med sammanställningen, så det tar 
ju ganska lång tid om man ska sätta sig ner och läsa alltihopa. Svårt 
att sätta sig in i. (Intervju 19) 

Då AFU leder till fortsatt sjukskrivning är en vanlig kommentar från de 
sjukskrivna att utredningen inte lett till så mycket, vilket tyder på att 
resultaten främst används för att bestämma rätten till sjukpenning. AFU 
tycks i dessa ärenden således fylla en huvudsakligen administrativ funktion 
och verkar generellt sett inte användas i den fortsatta planeringen av 
rehabiliteringsprocessen. I några ärenden används även utredningen för 
prövning av rätt till sjukersättning, där det i vissa fall upplevs som mycket 
positivt att ha fått en utredning som bevisar deras rätt till ersättning. 

Ja, Försäkringskassan, alltså dom är ju orsaken till att jag kom dit jag 
skulle, fick rätt diagnos, han har hjälpt mig hela vägen. Igår fick jag 
ett papper ifrån honom att första mars får jag sjukersättning. [...] När 
jag är klar med det här ska jag skicka en stor blombukett till honom. 
(Intervju 15) 

AFU används som en del i en helhetsbedömning tillsammans med övriga 
underlag. I merparten av akterna i denna kategori är AFU-resultaten i linje 
med tidigare bedömningar, eller så tillför AFU information som gör att ett 
tidigare bristfälligt underlag bedöms som tillräckligt för beslut om fortsatt 
sjukpenning eller sjukersättning. 

I vissa ärenden beviljas sjukpenning på deltid, och i andra fall beviljas sjuk-
penning även där AFU visar att arbetsförmåga finns i normalt förekomm-
ande arbete, men där det finns en planering för gemensam kartläggning med 
Arbetsförmedlingen. Dock är de sjukskrivna inte alltid positivt inställda till 
detta, då de anser att deras begränsade arbetsförmåga inte är eftertraktad på 
arbetsmarknaden. 

Så jag är nånstans i ingenmansland just för tillfället, känns det som. 
[...] Ibland känns det litegrann som att ”vi plockar bort henne från 
den här, då har vi en mindre sjukskrivning i Sverige, vi checkar in 
henne på rehabilitering istället”, men vad ska dom göra med mig sen 
då? Ja, men då får jag rehabiliteringsstöd och då är jag fortfarande 
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inte sjukskriven, så då är jag borta från sen statistiken också. 
(Intervju 6) 

I ett annat fall reagerar den sjukskrivne på beskedet att inleda kontakter med 
Arbetsförmedlingen genom att ringa och meddela att det inte är rimligt. I 
dessa fall tycks AFU användas som en del i planeringen och som ett under-
lag för kontakten med Arbetsförmedlingen. 

Ärenden där Försäkringskassan ifrågasätter 
nedsatt arbetsförmåga 
I 13 fall leder informationen i AFU till att Försäkringskassan ifrågasätter att 
den sjukskrivne har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel i relation 
till normalt förekommande arbete, vilket resulterar i att handläggaren fattar 
ett preliminärt beslut om att neka sjukskrivning. I akterna finns de brev 
Försäkringskassan skickar till sjukskrivna, vilka innehåller information 
kring vad Försäkringskassan bygger sina beslut på och hur det motiveras. 

I breven beskriver Försäkringskassan att de överväger att inte betala ut 
sjukpenning utifrån det underlag de har. Vidare framgår att ”syftet med 
brevet är att du ska få ta del av och lämna synpunkter på handlingar i ditt 
ärende”. I breven bifogas kopior av inkomna medicinska underlag, AFU, 
samt journalanteckningar. Det framgår att om den sjukskrivne inte hör av 
sig så kommer Försäkringskassan att fatta beslut utifrån de uppgifter som 
finns tillgängliga. Därefter följer en beskrivning av ärendet, Försäkrings-
kassans motivering till beslutet och vilka lagar och regler beslutet grundas 
på. Här följer ett exempel på hur Försäkringskassans motiverar beslutet: 

Eftersom din förmåga till aktivitet bedöms i förhållande till alla 
arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden bedöms din 
arbetsförmåga inte vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av 
sjukdom i ett enklare arbete som inte ställer krav på koncentration, 
som innebär att fatta större beslut och som ställer krav på psykisk 
uthållighet. […] Försäkringskassan anser inte att det är oskäligt att 
bedöma arbetsförmågan mot annat arbete än det som finns hos din 
arbetsgivare eftersom du inte har en allvarlig sjukdom, det pågår inte 
en långvarig rehabilitering i samband med olycka och du har inte en 
progressiv sjukdom där arbetsförmågan successivt avtar. 

I sammanhanget hänvisar Försäkringskassan till de bestämmelser beslutet 
grundas på. I breven betonas tydligt att arbetsförmåga bedöms mot hela 
arbetsmarknaden, och att ekonomiska, sociala och arbetsmarknadsmässiga 
skäl inte tas hänsyn till. 

Analysen av akter visar att AFU har haft en betydelsefull roll i det 
preliminära beslutet om indragen sjukpenning, där information från 
utredningen förekommer i beslutsmotiveringar. I 9 av 13 fall reagerar de 
sjukskrivna mot beslutet genom att skicka in kompletterande information. 
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Protest med kompletterande underlag – beviljad sjukpenning 
I denna kategori finns ärenden där sjukskrivna protesterat mot Försäkrings-
kassans preliminära beslut och genom detta fått beslutet ändrat. Protesterna 
har bestått av kompletterande information i form av personliga brev, 
medicinska underlag från läkare och andra vårdprofessioner, samt muntlig 
komplettering av behandlande läkare. I ärendena utgör den kompletterande 
informationen en central del i motiveringen till Försäkringskassans ändring 
av beslutet, vilket också medför att AFU i dessa ärenden får en underordnad 
betydelse. 

Protesterna i denna kategori har gemensamt att de uttrycks med saklighet i 
relation till sjukförsäkringens regelverk och med stöd i ny information från 
medicinskt professionella. I Försäkringskassans fortsatta hantering av 
ärendena beskrivs den nya informationen som innehållande objektiva fynd 
som klargör att den sjukskrivne har tydliga aktivitetsbegränsningar i för-
hållande till arbete. Protesterna tycks komma ifrån individer som är insatta i 
regelverket och som förstår vilken typ av kompletterande information som 
behövs för att kunna ifrågasätta Försäkringskassans beslut. Dessa ärenden 
illustrerar vikten av att som sjukskriven ha kunskap om regelverket, och att 
ha kontakt med engagerade läkare som kan ge relevant information till 
handläggare för att påverka beslutet. 

Ett exempel från denna kategori visar hur den sjukskrivne kritiserar vad 
denne anser vara felaktiga tolkningar av AFU, där Försäkringskassans 
tolkning bemöts genom att relatera denna till information i andra utlåtanden. 
I Försäkringskassans slutgiltiga beslut anser FMR att underlaget ”får anses 
bekräfta att [den sjukskrivne] har en tydligt nedsatt arbetsförmåga”. I 
intervjun påtalar intervjupersonen hur de siffror som sätts av läkaren i en 
AFU tolkas på ett helt annat sätt av handläggaren på Försäkringskassan. 

Jag kände att det brast, alltså hur dom uppfattade dom här siffrorna, 
eller vad som skulle tolkas in i dom olika siffrorna. Alltså, läkaren sa 
”Ja, jag ger ganska stora, du har stora besvär, jag ger dig en tvåa”, 
och Försäkringskassan sa ”Ja, en tvåa, det är ju ingenting”. 
(Intervju 16) 

I vissa fall tycks också ytterligare försäkringsmedicinska utredningar bli 
aktuella. I ett fall där AFU endast omfattade en läkarbedömning föreslogs 
att rehabilitering skulle inledas, varpå den sjukskrivne kritiserade slut-
satserna genom att komplettera med nya underlag. Efter en tid genomförs en 
TMU som visar att tillståndet inte kommer att förbättras. Intervjupersonen 
beviljas senare sjukersättning. 

Protest med kompletterande underlag – nekad sjukpenning 
Denna kategori omfattar ärenden där de sjukskrivna har protesterat mot 
Försäkringskassans preliminära beslut genom att skicka in kompletterande 
underlag, men där detta inte har lett till att beslutet har ändrats. Analysen av 
akterna visar att den kompletterande informationen i denna kategori främst 
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är medicinska underlag med samma information som tidigare, där Försäk-
ringskassan anser att dessa inte påverkar beslutet. 

AFU tycks ha spelat en central roll i bedömningen i dessa ärenden. I ett fall 
beskriver den sjukskrivne att utredningen har orsakat problem och ifråga-
sätter varför AFU och vårdprofessioners utlåtande därifrån väger tyngre än 
utlåtanden från läkare på vårdcentralen. I aktanalysen framgår att den 
sjukskrivne skickar ett brev med en fråga om hur länge Försäkringskassan 
kommer att bygga sin bedömning på AFU. Intervjupersonen tycker att den 
behandlande läkarens bedömningar borde väga tyngre, då denna läkare efter 
flera år har bättre kunskap om personen än vad bedömningsläkaren har som 
endast haft kontakt med personen under en kort tid. 

Så den utredningen har ställt till jättemycket för mig. Det var den som 
låg till grund för att sjukpenningen drogs in. […] Den resulterade i 
indragning av sjukpenning och jag har en jättebra läkare på vård-
centralen, den läkaren lyssnar och försöker hjälpa mig på alla sätt 
och vis. Och hon har ju känt mig i flera år, så jag tycker hennes ord 
skulle väga tyngre. (Intervju 29) 

I dessa fall har AFU fungerat som en ”second opinion” som Försäkrings-
kassan lägger större vikt vid än den information som finns i underlagen från 
behandlande läkare. Analysen visar hur dessa sjukskrivna är kritiska mot 
utredningen, och en sjukskriven resonerar kring behovet av stöd från 
anhöriga eller en facklig representant vid genomförandet av AFU. 

jag upplevde AFU:n väldigt kränkande och oprofessionell. När man 
går på en AFU-utredning så ska man, om man vill, få veta att man kan 
ha sin fackliga företrädare med på denna också. Det tror jag många 
hade vunnit på, för när man är på sånt, man är inte stor du vet, du har 
varit sjukskriven ett rätt bra tag, inget egenvärde och man vill inte 
stöta sig med nån. Så man behöver nog ha ett stöd med sig som kan 
lite vad som gäller också som kan hjälpa en. (Intervju 7) 

I ärendet ledde utredningen till slutsatsen att intervjupersonen skulle byta 
arbete, medan denne ansåg sig kunna återgå till sitt ordinarie yrke efter en 
operation. Kompletterande underlag visar på en oförändrad situation, men 
pekar på att medicinsk utredning fortfarande pågår. Då ingen ny information 
anses framkomma avslutar Försäkringskassan ärendet. 

En sjukskriven i denna kategori har även kontaktat Försäkringskassan med 
en förfrågan om att få träffa läkaren som genomförde AFU i syfte att 
korrigera bedömningen, men fått beskedet att detta inte är möjligt. 

Protest utan kompletterande underlag – nekad sjukpenning 
I denna kategori redogörs för de ärenden där sjukskrivna protesterat mot 
Försäkringskassans preliminära beslut genom att skicka in personliga brev 
utan att komplettera med ytterligare medicinska underlag. I materialet finns 
brev från de sjukskrivna själva, deras anhöriga och arbetsgivare. 
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De personliga breven från de sjukskrivna genomsyras av en kritik mot 
Försäkringskassans tolkningar av AFU och beslutet om att inte bevilja 
sjukpenning. 

I ett ärende beskriver AFU att den sjukskrivnes nuvarande arbete som 
undersköterska på 75 procent fungerar bra, där Försäkringskassan gör 
bedömningen att full arbetsförmåga finns i relation till normalt före-
kommande arbete. Den sjukskrivne beskriver i ett brev att det är orealistiskt 
att byta arbete med tre år kvar till pension, och ytterligare synpunkter 
inkommer från en anhörig. Breven uttrycker en desperation för den sjuk-
skrivnes ekonomiska och sociala situation, där Försäkringskassan uppmanas 
att i sin bedömning ta hänsyn till ålder, social situation, arbetsmarknadsskäl 
och sunt förnuft. Här anförs också argument om att arbetslöshet och att söka 
jobb är påfrestande vilket kommer att påverka sjukdomstillståndet och 
återhämtningen negativt. Intervjupersonen beskriver sina alternativ som att 
antingen skrivas in på Arbetsförmedlingen eller att återgå på heltid till 
nuvarande tjänst trots sina besvär. 

Dom överväger att inte betala ut nån sjukpeng, att jag skulle… 
antingen gå till Arbetsförmedlingen eller så skulle jag återgå till min 
tjänst, och naturligtvis återgår jag till min tjänst och började heltid 
direkt, för att inte bli av med min sjukpeng. Vad har jag och välja på? 
Jag har kniven på strupen. (Intervju 23) 

Ärendena i denna kategori innehåller generellt sett mindre sakligt språkbruk 
i relation till regelverket, och mera känsloyttringar och vädjanden till hand-
läggarnas medmänsklighet och förnuft. I de fall då utredningen ifrågasätts 
avser detta proceduren eller bedömningssituationen, men inga medicinska 
underlag som stärker en alternativ tolkning av AFU-resultaten anförs. 

När mar ser hur Försäkringskassan har tolkat vissa saker, vill man 
korrigera dom och förklara varför vissa tester blev som dom blev, till 
exempel att jag är en person som har tendens att överprestera vid 
prov och att vara lite bättre än mitt egentlige tillstånd, eftersom jag 
vill göra bra ifrån mig och inte klaga, sådant tar ju testet ingen 
hänsyn till. Om man förklarar det för Försäkringskassan efteråt så 
gills det inte, eftersom läkaren har kryssat i till exempel en 1 på 
kognitiv funktion och då är det sant i deras i ögon, man rycker ut små 
delar ur ett sammanhang, vilket blir missvisande. (Intervjuperson 23, 
personligt brev) 

När en AFU väl är genomförd upplevs den – och den tolkning som Försäk-
ringskassan gjort av utredningen – som mycket svår att ifrågasätta. En 
sjukskriven hamnade i en konflikt med handläggaren angående tolkningen 
av kraven i dennes arbete, där handläggaren hade en uppfattning som den 
sjukskrivne inte delade. 

Alltså, jag har kvar mina färdigheter, men jag har inte uthållighet, det 
är det som är min sjukdom. Och det, det här har då Försäkrings-
kassan helt ignorerat, i varje utsaga, jag har tre brev sammanlagt 
från dom här, så återkommer samma saker, det ena är ”Att du kan 
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framträda på en scen i två timmar, rimmar inte med det påstående att 
du inte kan jobba heltid”. (Intervju 22) 

I detta ärende bemöter den sjukskrivne Försäkringskassans bedömning i 
detalj, och bifogar brev från arbetsgivaren och från en anhörig som även är 
kurator. Brevet från arbetsgivaren beskriver hur den sjukskrivnes arbets-
förmåga ser ut och vilka anpassningar som görs för att förmågan ska kunna 
komma till sin rätt, och brevet från den anhöriga beskriver medicinska 
problem och hur dessa hanteras. Handläggaren anser dock inte att dessa 
dokument tillför någonting nytt i ärendet, och beslutar därför att neka 
fortsatt sjukpenning. I beslutet hänvisas till AFU, där det också nämns att 
denna bygger på den sjukskrivnes egna beskrivning. Försäkringskassan 
skriver att informationen som den sjukskrivne skickat in inte innehåller 
några ”observerbara eller objektiva undersökningsfynd”. Detta ärende är ett 
exempel på hur den sjukskrivne och Försäkringskassan ibland kan göra 
diametralt olika tolkningar av samma information. AFU spelar i detta ärende 
en viktig roll för Försäkringskassans argumentation för att neka sjuk-
penning, medan den sjukskrivne hänvisar till samma utredning för att 
argumentera för att Försäkringskassan har gjort en felaktig tolkning. 

Analysen illustrerar även hur sjukskrivna i vissa fall anser att Försäkrings-
kassan gör tolkningar av resultaten i AFU utan att inkludera alla profession-
ernas utlåtanden i bedömningen. I ett ärende uppger den sjukskrivne att 
Försäkringskassan endast inkluderade psykologens utlåtande och inte 
arbetsterapeutens utlåtande i bedömningen. 

I ett annat ärende beskriver den sjukskrivne hur resultatet från AFU visade 
på nedsatt arbetsförmåga i det ordinarie arbetet, men att ett lättare arbete 
skulle kunna vara möjligt. Försäkringskassan gjorde tolkningen att den 
sjukskrivne hade arbetsförmåga i normalt förekommande arbete, vilket 
enligt intervjupersonen resulterade i att denne fick säga upp sig från sin 
anställning: 

Ja, sen fick jag ju bara beskedet att dom drog in min sjukpenning, jag 
gjorde utredningen […] och dom tyckte inte att jag skulle fortsätta 
jobba, men det tyckte Försäkringskassan så då drog dom in sjuk-
penningen […] så att jag fick ta en förhandling med arbetsgivaren, för 
då var jag inte frisk så jag kunde gå tillbaka och jobba. Så dom fick 
säga upp min på grund av arbetsbrist. (Intervju 8) 

Analysen av akterna visar hur Försäkringskassan i sina motiveringar i beslut 
om nekad sjukpenning inte fäster någon vikt vid ny information som inte 
grundas i medicinska underlag. Vädjanden eller påpekanden om att Försäk-
ringskassan har gjort felaktiga tolkningar tycks inte ge någon effekt på 
handläggarens beslut, då detta inte ses som information med nya ”observer-
bara eller objektiva undersökningsfynd”. 

Ingen reaktion – nekad sjukpenning 
I fyra ärenden har Försäkringskassan kommunicerat beslut utan att de sjuk-
skrivna har skickat in någon kompletterande information. I dessa ärenden 
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hör de sjukskrivna antingen inte av sig, eller så förekommer en kontakt om 
fortsatt planering kring kontakter med Arbetsförmedlingen. I ett fall är den 
sjukskrivne positiv till AFU genom att denne på så sätt fick ett ”bevis” som 
kunde användas i kontakter med Arbetsförmedlingen för att inte behöva 
söka alla jobb – och därmed inte bli av med ersättningen. Denna intervju-
person är positiv till utredningen och vad den kom fram till, och är ense med 
utredningens slutsats att denne bör klara av ett annat yrke. I tre av de fyra 
fallen i denna kategori har den sjukskrivne efter beslutet blivit uppsagd eller 
sagt upp sig själv. 

Just nu är jag ju arbetslös då, för dom sa ju upp mig eftersom att jag 
inte kunde klara av mitt jobb. Men då, för händerna var jag väl 
sjukskriven från februari till jag blev uppsagd, första oktober, tror jag 
att det var. (Fall 30) 

Andra sjukskrivna är kritiska mot AFU och framhåller att utredningen inte 
tar hänsyn till att det medicinska tillståndet kan variera från dag till dag, och 
att utredningen inte bedömer uthålligheten. 

Som neurologen ska till mig ”du måste ju, du skulle ju gjort nånting 
så han [bedömningsläkaren] såg din hela arbetsdag va, du kan inte 
bara, du orkar inte hålla igång en hel dag när du jobbar som 
elektriker, går fram och tillbaka det orkar du inte”. (Intervju 4) 

I intervjuerna framkommer det inte explicit varför de sjukskrivna inte har 
skickat in kompletterande information. I vissa fall tycks de vara ense med 
handläggaren, och i ett ärende framhåller den sjukskrivne att Försäkrings-
kassan hade sagt att Försäkringskassan kan sjukskriva igen efter tre 
månader, enligt regelverket.11 Ett kännetecken för dessa fall är dock att de 
sjukskrivna upplever sig att ha goda erfarenheter av Försäkringskassans 
bemötande och upplever handläggarna som empatiska, förstående och 
stödjande. Intervjupersonerna framhåller att handläggarna har ett strikt 
regelverk att förhålla sig till och därmed inte kan ges skulden för att de inte 
beviljar sjukpenning. Därtill nämns att det inte var Försäkringskassan som 
genomförde bedömningen, utan att det var läkaren. Detta kan vara en möjlig 
förklaring till att de sjukskrivna inte skickar in kompletterande information 
– de har goda kontakter med handläggaren och därmed en låg konfliktgrad, 
vilket leder till att de accepterar beslutet. 

Försäkringskassan, dom har ju sina regler, så jag tycker, jag har väl 
blivit väl behandlad där, utan det var ju reglerna då som jag tyckte 
kanske var lite fel då. Så där att man, när man har problem, att man 
ska behöva säga upp sig på jobbet och sen gå till a-kassa, liksom. 
Men ja, den handläggaren jag hade på Försäkringskassan, han har 
varit bra och allt sånt där. Han måste ju rätta sig efter dom regler 
som finns, så att säga. (Intervju 34) 

                                                 
11 Detta hänvisar till rehabiliteringskedjan som åter startar från dag 1 efter tre månaders 

frånvaro från sjukförsäkringen.  
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Sammanfattande kommentarer 
I analysen av sjukskrivnas erfarenheter och upplevelser, via intervjuer och 
akter, illustreras hur AFU ofta har en central roll i Försäkringskassans beslut 
om rätt till sjukpenning eller sjukersättning. AFU spelar dock olika stor roll 
i olika typer av ärenden. I de fall där utredningen bekräftar att arbetsför-
mågan är nedsatt spelar AFU ibland en legitimerande roll gentemot Försäk-
ringskassan genom att bekräfta rätten till sjukpenning eller sjukersättning; i 
vissa fall har också utredningen lett till nya diagnoser vilket har förenklat för 
de sjukskrivna att påvisa rätten till ersättning. I fall där AFU leder till att 
nedsättningen ifrågasätts får utredningen istället en legitimerande funktion 
åt andra hållet, där Försäkringskassan hänvisar till resultaten för att neka 
sjukpenning. När sjukpenning nekas kan sjukskrivna ibland uppleva att 
AFU kommer att ha en viktig roll i deras framtida kontakter med Arbets-
förmedlingen. I vissa ärenden skickas kompletterande underlag in som 
motsäger resultaten i AFU, där utredningen i de fall underlagen bedöms 
tillföra ny information får en mera underordnad roll. 

Det är tydligt i de ärenden då Försäkringskassan kommunicerar att de avser 
att neka sjukpenning att de sjukskrivna söker stöd från andra aktörer för att 
argumentera emot Försäkringskassans tolkning av AFU. Sjukskrivna bildar 
allianser med sjukvårdsaktörer som läkare, fysioterapeuter och arbets-
terapeuter, men också med anhöriga och arbetsgivare. Följderna av dessa 
protester varierar beroende på innehållet i den kompletterande informat-
ionen. Analysen visar att protester mot Försäkringskassans preliminära 
beslut om att neka sjukpenning måste innehålla underlag med för Försäk-
ringskassan ny information, formulerade i korrekt form från relevanta 
aktörer. Sjukskrivna som endast argumenterar om att felaktiga tolkningar 
har gjorts, eller som skickar in underlag med samma information som 
tidigare, tycks inte kunna påverka det slutgiltiga beslutet. Försäkrings-
kassans tolkning av AFU upplevs av dessa sjukskrivna som mycket svår att 
ifrågasätta. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de olika aspekter av AFU som lyfts i föregående 
resultatavsnitt i relation till slutsatser från tidigare studier och annan 
litteratur. Avsnittet avslutas med rapportens slutsatser. 

Utfallet av AFU 
I resultatet framkommer att bedömningarna i AFU inte tycks skilja sig åt 
beroende på ålder eller kön. Detta resultat är i linje med tidigare rapporter 
om metoden (ISF 2015), även om ISF i en senare rapport påpekat att AFU 
behöver kvalitetssäkras ur ett genusperspektiv, då det saknas kunskap om 
bedömningsmetoderna fungerar likartat för de olika könen. Detta är också 
viktigt avseende användningen av kunskapsunderlaget, som inte tar hänsyn 
till att den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad med olika 
krav för kvinnor och män (ISF 2016). 

Utfallen avseende fortsatt sjukskrivning skiljer sig åt i vissa avseenden. 
Analysen visar att gruppen egenföretagare i lägre grad kvarstår i sjuk-
penning efter 6 månader jämfört med anställda, och att personer med kortare 
utbildning kvarstår i sjukpenning efter 6 månader i lägre grad jämfört med 
personer med lång utbildning. Personer med kortare utbildning har även 
färre sjukdagar efter genomförd AFU. Analysen visar även att personer med 
psykiska diagnoser är sjukskrivna i högre grad efter AFU, samt att Försäk-
ringskassan bedömer att arbetslösa har nedsatt arbetsförmåga i högre grad 
än anställda. 

Dessa resultat tyder på att position på arbetsmarknaden och utbildning 
spelar roll för framtida sjukskrivning efter genomförd AFU. Analysen ger 
dock inte svar på om dessa skillnader skulle förekommit även utan AFU, 
men tidigare studier indikerar att personer med lägre utbildning och som har 
dåliga relationer till sin chef återgår i arbete snabbare, vilket tolkats som att 
de återgår av ekonomiska skäl (Ekberg et al 2015). Personer med psykiska 
diagnoser har generellt sett längre sjukskrivningar än andra diagnosgrupper. 

De kvalitativa resultaten tyder på att AFU i många ärenden huvudsakligen 
bekräftar den bild som tidigare funnits i ärendet. I de fall då AFU leder till 
att nedsättningen av arbetsförmågan ifrågasätts får utredningen en mera 
central roll i Försäkringskassans argumentation gentemot den sjukskrivne, 
vilket också ofta tycks leda till reaktioner där de sjukskrivna argumenterar 
för en annan tolkning av resultaten. 

Handläggarna menar att AFU inte har ett ”typiskt” utfall, utan att detta beror 
på ärendet – det kan leda till fortsatt sjukskrivning, sjukersättning, eller 
nekad sjukpenning. Resultaten från utredningen behöver tolkas eftersom de 
inte i sig ger ett klart besked huruvida den sjukskrivne kan arbeta eller inte. 
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Användning av utvidgad undersökning 
Resultaten tyder på att utredningar med respektive utan utvidgad bedömning 
inte skiljer sig signifikant åt i relation till utfallsmåtten. Dock kan 
konstateras att utvidgad undersökning används i 34 % av fallen, vilket är 
betydligt mer än vad som planerades initialt (5 %). Även om det inte finns 
någon signifikant skillnad avseende om utvidgad undersökning har använts 
eller inte så tyder det kvalitativa materialet på att såväl handläggarna som 
bedömningsläkarna anser att detta leder till ett bättre och mera rättvisande 
bedömningsunderlag, vilket kan antas ge en högre kvalitet i utredningen. 
Flera handläggare vill se en ökad användning av utvidgade undersökningar. 

Prediktiva egenskaper hos AFU 
I en tidigare granskning av användningen av AFU (ISF 2015) efterfrågas 
studier av utredningens prognostiska validitet, dvs. om handläggare med 
hjälp av AFU kan särskilja personer med nedsatt arbetsförmåga från dem 
som kan klara av att återgå i arbete. I föreliggande rapport analyseras vilka 
prediktiva egenskaper AFU har i relation till den fortsatta sjukskrivningen 
och det beslut som Försäkringskassan fattar. 

Analyserna visar att den enda faktor i AFU som signifikant predicerar 
utfallen sjukskrivning efter 6 månader samt antal sjukskrivningsdagar efter 
AFU är den sjukskrivnes egna självskattade förmåga. De faktorer som 
predicerar Försäkringskassans beslut är dels den sjukskrivnes självskattning, 
och dels syn-, hörsel- eller talnedsättning. Analysen visar således att 
merparten av de faktorer i AFU som bygger på läkarens bedömning inte 
predicerar framtida sjukskrivning. 

Detta resultat kan tyckas oväntat, då det indikerar att bedömningen i AFU 
inte är relaterad till hur sjukskrivningen fortsätter. Även resultatet att en 
femtedel av dem som i AFU inte bedöms ha nedsatt arbetsförmåga kvarstår 
i sjukpenning efter 6 månader, och att en stor del av dem som efter AFU 
nekas sjukpenning senare återkommer i ett nytt sjukfall (39 %) stärker 
denna tolkning. 

Dock finns det i AFU generellt en samstämmighet där den sjukskrivne i de 
flesta fall instämmer i läkarens bedömning. Även de kvalitativa resultaten 
indikerar att AFU i många fall har en bekräftande karaktär. AFU kan 
därmed tänkas få större betydelse i de fall då åsikterna går isär, och där 
Försäkringskassan väljer att utgå ifrån resultaten i AFU för att fatta beslut. 

Tillämpningen av AFU 
ISF påpekar att flera studier av handläggares användning av AFU behövs, 
t.ex. som utgår ifrån beslutsmotiveringar och skrivningar i ärendejournaler 
(ISF 2015). I föreliggande rapport har handläggares upplevelser av att 
använda AFU undersökts, och akter har granskats i avseende att studera hur 
beslut motiveras baserat på utredningen. Den kvalitativa aktanalysen tyder 
på att AFU används i beslutsmotiveringar, särskilt i ärenden där sjukpenning 
nekas då utredningen kan få en central roll i att legitimera beslutet. I ärenden 
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där sjukpenning beviljas används utredningen på ett mindre uttalat sätt, då 
den huvudsakligen bekräftar informationen i tidigare underlag. 

Handläggarna och bedömningsläkarna i rapporten uttrycker liknande för- 
och nackdelar med AFU som redovisats i Försäkringskassans återrapport-
ering av regeringsuppdraget (Försäkringskassan 2014). De är generellt sett 
positiva till metoden och tycks anse att den ger relevant och användbar 
information. Dock tycks det som att handläggarna vid undersöknings-
tillfället gav AFU låg prioritet i verksamheten och att få utredningar 
beställdes. 

Problem relaterade till implementering 
Vissa av de problem som handläggare nämner kan hänföras till att AFU 
ännu inte är implementerat fullt ut. Detta gäller t.ex. handläggarnas 
synpunkter om att det saknas rutiner för beställning och hantering av 
resultaten. Även resultatet att handläggarna beställer få AFU är troligen 
beroende på detta. Handläggarna beskriver hur AFU beställdes i samband 
med att metoden lanserades, men att det sedan fallit bort beroende på 
bristande rutiner, prioritet och tung arbetsbörda. En fullt implementerad 
metod blir en del av det dagliga arbetet, vilket AFU vid intervjutillfället inte 
setts som. Implementering påverkas av en rad olika faktorer: implement-
eringsobjektet, inblandade aktörer, processer och kontextuella faktorer 
(Damschroder et al 2009). Det är i en implementeringsprocess viktigt att 
beakta hur implementeringsobjektet (AFU) ska anpassas till den lokala 
kontexten, dvs. den faktiska myndighetsutövningen, och att organisationen 
är redo för detta, avseende organisatoriska prioriteringar och tillräckliga 
resurser (Greenhalgh et al 2004). I detta fall handlar det om att Försäkrings-
kassan är förberedd genom att erbjuda relevant stöd till chefer och med-
arbetare i tillämpning av metoden, och att de organisatoriska principer som 
reglerar handläggarens möjligheter att lägga tid och att införskaffa 
information är anpassade till användning av AFU. Vid intervjutillfället var 
handläggarnas arbetssituation hårt pressad och AFU sågs inte som en 
prioriterad uppgift, vilket bidrar till att förklara den sparsamma använd-
ningen. 

En intressant kommentar kring den höga arbetsbelastningen var att detta 
generellt leder till mindre fokus på rehabilitering och mer på utbetalningar, 
vilket är en annan förklaring till att få utredningar görs, oavsett om det 
handlar om AFU eller andra former av utredningar som tar tid för hand-
läggaren. 

Problem relaterade till metoden 
Andra aspekter av handläggarnas erfarenheter kan hänföras till AFU som 
metod. Här finns exempelvis kommentarer om att AFU endast omfattar 
utvidgad undersökning om läkaren ansett det vara relevant, där vissa 
handläggare själva skulle vilja kunna avgöra detta vid beställningen. En 
annan aspekt berör vid vilken tidpunkt AFU kan beställas, där kopplingen 
till dag 180 i sjukskrivningen kritiseras – av vissa för att den borde kunna 
göras tidigare, och av vissa för att den borde kunna göras senare, för mer 
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komplexa ärenden. Gemensamt för dessa olika ståndpunkter är att utred-
ningsbehovet borde vara avgörande, snarare än hur många dagar personen 
varit sjukskriven. Sedan 2014 kan dock AFU beställas i ärenden som är upp 
till 365 dagar. 

Användningen av kunskapsunderlaget 
ISF beskriver i en rapport om AFU (ISF 2015) att det funnits farhågor om 
att kunskapsunderlaget ska få en normerande roll vid bedömning av 
arbetsförmåga i relation till normalt förekommande arbete. Syftet med 
kunskapsunderlaget är att vara en referensram, och inte att fungera som ett 
styrmedel eller som en del i argumentationen för att neka sjukpenning. 

Av intervjuerna med handläggare att döma så finns inga indikationer på att 
kunskapsunderlaget används på ett annat sätt än som avsetts. Handläggarna 
ser på kunskapsunderlaget som ett referensmaterial som kan användas i 
dialog med den sjukskrivne. Dock varierar det mellan handläggare huruvida 
kunskapsunderlaget överhuvudtaget används, och hur väl de anser att det 
beskriver kraven på arbetsmarknaden. 

Sjukskrivnas upplevelser av AFU 
Tidigare forskning har undersökt olika former av upplevd rättvisa i kontakt 
med olika organisationer (Cohen-Charash & Spector 2001; Colquitt et al. 
2001), där detta delats in i dels distributionell rättvisa som avser det faktiska 
utfallet (i detta fall sjukpenning eller andra ersättningar från sjukförsäkring-
en); proceduriell rättvisa som avser huruvida den process som lett fram till 
beslutet anses vara acceptabel; samt interaktionell rättvisa, som berör det 
personliga mötet mellan individen och den person som representerar 
organisationen. I vissa studier delas interaktionell rättvisa upp i två 
ytterligare dimensioner som berör det interpersonella mötet och huruvida 
personen bidragit med relevant och begriplig information (Colquitt et al. 
2001). Studier har visat att dessa faktorer är distinkt olika, men att de är 
starkt korrelerade med varandra (Cohen-Charash & Spector 2001; Colquitt 
et al. 2001). I socialförsäkringssammanhang har det konstaterats att personer 
med beviljad ersättning upplever högre grad av distributionell, proceduriell 
och interaktionell rättvisa, och att personer som anser sig ha återgått i arbete 
för tidigt anser sig ha fått en mer orättvis bedömning (Franche et al 2009). 

I resultaten från denna rapport tycks merparten av de sjukskrivna ha varit 
överens kring bedömningen som gjorts i AFU. Merparten av de personer 
som genomgått utredningen (över 70 procent) får också bekräftat att deras 
arbetsförmåga är nedsatt helt eller delvis. 

De kvalitativa resultaten ger dock en mera nyanserad bild. Analysen visar 
att sjukskrivnas upplevelser av AFU varierar kraftigt, från mycket positivt 
(t.ex. där AFU genom att ge nya diagnoser lett till beviljad sjukpenning eller 
sjukersättning) till mycket negativ (t.ex. där AFU lett till nekad sjukpenning 
och inneburit att den sjukskrivne tvingats säga upp sig från sitt arbete). 
Generellt tycks det vanligare att ha en positiv upplevelse av såväl bedöm-
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ningssituationen som kontakten med Försäkringskassan i de fall då utred-
ningen leder till beviljad ersättning, även om resultatet inte är entydigt. 
Kritik riktas mot såväl utredningen som mot Försäkringskassan i ärenden 
där sjukpenning beviljats, och i fall då sjukpenning nekats kan de sjuk-
skrivna ha upplevt ett gott bemötande och vara eniga i bedömningen. 

I flera av de granskade ärendena har syftet med AFU inte kommunicerats 
tillräckligt väl, där en återkommande synpunkt är att utredningen inte tar 
hänsyn till kraven i deras ordinarie arbete. Flera reagerade även på att 
utredningen fokuserade på aspekter av deras hälsa och funktion som inte 
hade med arbetet att göra, t.ex. dagliga rutiner, sömn eller psykisk funktion. 
Då AFU syftar till att utreda arbetsförmåga i relation till normalt förekomm-
ande arbete tyder denna typ av kommentar på att de sjukskrivna antingen 
inte förstått detta syfte, eller att det inte har kommunicerats av handlägg-
aren. De sjukskrivna förstår i dessa fall inte varför en helhetsbedömning 
görs, eller vad den ska användas till. I de fall där kommunikationsbrister 
finns kring syftet med utredningen finns också en risk för missförstånd, där 
upplevelsen av utredningen blir negativ och förväntningarna från den 
sjukskrivne inte stämmer med de utfall som utredningen får. Detta kan i 
nästa skede leda till kontakten med Försäkringskassan upplevs som dålig, 
särskilt i de fall utredningen leder till att sjukpenning nekas. 

Dessa kommentarer om otydlighet kring utredningens syfte och relevansen i 
de olika testerna är i linje med resultat från tidigare studier (Friberg & 
Alexandersson 2014) där en femtedel inte förstod varför de skulle genomgå 
en utredning och en tredjedel inte visste att de skulle träffa arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter eller psykologer. Även i tidigare studier av de utvidgade 
undersökningarna har det uttryckts synpunkter på att undersökningarna 
behöver kunna anpassas efter individuella förutsättningar, och att det är 
viktigt att kunna motivera varför olika tester genomförs (Jonsson et al 
2014). Analysen i föreliggande rapport pekar på att såväl handläggaren som 
bedömningsprofessionerna har ett pedagogiskt ansvar i att förklara dels 
varför en AFU genomförs och dels varför de olika momenten i utredningen 
ingår. En konsekvens av bristande dialog kring detta är att de sjukskrivna 
känner sig ifrågasatta och dåligt bemötta, och att utredningen upplevs som 
standardiserad där hänsyn inte tas till individens situation. 

Betydelsen av AFU vid nekad sjukpenning 
Hur nekad sjukpenning kommuniceras och hur sjukskrivna reagerar på 
sådana besked har studerats tidigare. I en rapport från ISF (2013) kritiseras 
såväl Försäkringskassans sätt att kommunicera sina överväganden om beslut 
som de faktiska besluten, där det särskilt konstateras att besluten sällan 
motiveras på ett sätt som gör det möjligt för den sjukskrivne att förstå på 
vilka grunder beslutet fattas. Exempelvis är det vanligt förekommande att 
motiveringarna endast innehåller beskrivningar av de faktorer som talar för 
beviljad sjukpenning (funktionsbegränsningar och aktivitetsbegränsningar) 
medan det är oklart hur Försäkringskassan resonerar avseende varför dessa 
faktorer inte bedöms vara tillräckliga för att neka sjukpenning. Därtill 
bemöts de sjukskrivnas synpunkter inte i tillräcklig utsträckning; i endast 
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11 % av ärendena i granskningen beskrivs varför synpunkterna inte har 
påverkat bedömningen. Olika typer av information värderas också olika av 
Försäkringskassan, där det är vanligt att Försäkringskassan endast tar 
hänsyn till information i läkarintyg vid bedömning av arbetsförmågan, detta 
trots att information från den sjukskrivne kan vara relevant för att förtydliga 
den bild av arbetsförmågan som framkommer i läkarintyget. Dessa faktorer 
sammantagna innebär att det finns en påtaglig risk att den sjukskrivne inte 
uppfattar sig ha fått en individuell bedömning, och att myndigheten framstår 
som att den på förhand bestämt sig för ett beslut utan att lyssna på den 
sjukskrivnes invändningar. 

I föreliggande studie granskades särskilt hur kommunikationen sett ut efter 
att Försäkringskassan med grund i AFU kommunicerat nekad sjukpenning. 
Resultaten pekar på att det i majoriteten av ärendena ledde till att den sjuk-
skrivne på olika sätt protesterade mot beslutet, där utfallet av protesterna till 
stor del tycktes bero på huruvida den sjukskrivne kunde styrka en alternativ 
tolkning av AFU-resultaten via nya medicinska underlag. Sjukskrivna är i 
hög grad beroende av läkarna och att läkarintygen skrivs på rätt sätt för att 
få sjukpenningen beviljad. Ärenden där den sjukskrivne ville anföra 
omständigheter eller andra faktorer (t.ex. avseende krav i arbetet) som 
påverkade den faktiska arbetsförmågan innebar inte i något av dessa fall att 
Försäkringskassan ändrade sin bedömning. Därmed upplevde flera sjuk-
skrivna att Försäkringskassans tolkning av AFU var svår att ifrågasätta. 
I materialet finns exempel på att handläggaren i vissa fall gjort egna tolk-
ningar av vad de beskrivna besvären innebär i det aktuella yrket som de 
sjukskrivna via olika redogörelser och beskrivningar från arbetsgivare 
motsatt sig, vilket inte tagits hänsyn till i de slutgiltiga besluten. I dessa fall 
upplevs AFU som negativ och som ett sätt för Försäkringskassan att 
legitimera nekad sjukpenning, där synpunkter från den sjukskrivne saknar 
värde. 

I en mindre del av ärendena protesterade de sjukskrivna inte mot beslutet, 
vilket av intervjumaterialet att döma tycks hänga ihop med en god dialog 
med handläggaren. Detta styrks av tidigare forskning som pekar på att 
upplevelsen av utfallsrättvisa hänger samman med att processen upplevs 
som begriplig och acceptabel (Franche et al 2009), och att de sjukskrivna 
kan förstå varför sjukpenningen nekas. 

Detta illustrerar hur AFU används av Försäkringskassan i kommunikationen 
med de sjukskrivna, och vilken roll utredningen spelar. I ärenden där 
sjukpenning nekas krävs en god dialog mellan handläggaren och den 
sjukskrivne för att säkerställa att de tolkningar som Försäkringskassan gör 
delas eller accepteras av den sjukskrivne. När denna dialog saknas och 
handläggaren inte bemöter sjukskrivnas synpunkter upplevs AFU som 
negativ och Försäkringskassan som stelbent och omänsklig. 

Analysen tyder också på att det finns en skillnad i på vilket sätt de kommun-
icerade besluten bemöts av de sjukskrivna. Vissa tycks ha kunskap om och 
förståelse för vilken typ av underlag som Försäkringskassan behöver för att 
påverka beslutet, medan andra främst kommunicerar via privata brev och 
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hänvisningar till sunt förnuft och faktorer som Försäkringskassan enligt 
regelverket ska bortse ifrån. De sjukskrivna tycks vara olika insatta i 
regelverket, vilket leder till olika förutsättningar att påverka beslutet. ISF 
(2013) konstaterar att avslag oftare ges till personer med förgymnasial 
utbildning och utlandsfödda, vilket kan ses som en indikation på att utbild-
ningsnivå och språkkunskaper har betydelse i kommunikationen med 
myndigheten. 

En annan viktig aspekt av hur AFU uppfattas är hur utredningen beskrivits 
av handläggaren. Flera handläggare tycks ha beskrivit utredningen som en 
”möjlighet”, vilket kan tolkas olika. I de fall AFU leder till beviljad sjuk-
penning fungerar utredningen som legitimerande gentemot Försäkrings-
kassan, och i vissa fall där sjukpenning nekats tycks de sjukskrivna efter 
dialog med handläggaren se AFU som ett intyg att använda i kontakter med 
Arbetsförmedlingen. I dessa fall har AFU setts som en möjlighet att på olika 
sätt få rätt gentemot myndigheter. I fall där sjukpenning nekas kan möjlig-
heten snarast tolkas som en möjlighet för Försäkringskassan att avsäga sig 
ansvaret för ärendet. Flera exempel finns i materialet där utredningen anses 
ha haft stora konsekvenser för de sjukskrivnas livssituation, där indragen 
sjukpenning inneburit att de behövt säga upp sig från sina arbeten och bli 
arbetslösa. Här har AFU spelat en central roll, och de sjukskrivna pekar ut 
utredningen som en orsak till att deras liv försämrats. 

Metodologiska överväganden 
Rapporten bygger på en kombination av metoder som syftat till att analysera 
utfall och upplevelser av AFU som utredningsmetod. Genom de kvantitativa 
analyserna av utfall i form av fortsatt sjukskrivning har studien kunnat bidra 
med kunskap om utredningens prediktiva värde. Genom kvalitativa 
intervjuer med handläggare och läkare har studien kunnat bidra med 
kunskap om hur AFU upplevs som arbetsverktyg och som metod för 
utredning. Kvalitativa analyser av intervjuer med sjukskrivna och deras 
akter hos Försäkringskassan har bidragit med kunskap om erfarenheter av 
att bli utredd med AFU, och hur utredningen använts i Försäkringskassans 
beslutsfattande. 

Den kvantitativa datainsamlingen bygger på material från utredningar som 
genomförts under perioden 2013–2014, vilket innebär att tolkningen av slut-
satserna inte nödvändigtvis är giltiga för utredningar som genomförts vid en 
senare tidpunkt. Detta dels eftersom metoden och tillämpningen av den har 
utvecklats, och dels eftersom målgruppen för utredningen delvis har ändrats. 

Den kvalitativa datainsamlingen bygger på utredningar genomförda under 
samma period, då metoden fortfarande inte var implementerad i någon 
större utsträckning. Detta kan ha påverkat både handläggares och läkares 
erfarenheter av att använda metoden, men också de sjukskrivnas erfaren-
heter, eftersom utredningen genomförts och tolkats av professionella som 
ännu inte utvecklat rutiner för hur utredningarna ska genomföras och tolkas. 
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Urvalet av handläggare och läkare gjordes efter tillgång, och bedöms vara 
representativt för den aktuella tidpunkten (2014). Urvalet av sjukskrivna 
gjordes efter datum för genomförd AFU. Sjukskrivna fick därefter själva 
anmäla intresse för intervju, vilket innebär att det finns en risk för att urvalet 
inte är representativt för gruppen som helhet. Analysen av det kvalitativa 
materialet syftar främst till att ge en beskrivning av variationen i erfaren-
heter och upplevelser och att granska vilken betydelse AFU kan få i vissa 
ärenden. Resultaten ska därmed inte generaliseras till hela populationen. 

Slutsatser 
Sammantaget tyder resultaten från de olika delstudierna i denna rapport på 
att AFU som bedömningsmetod oftast är i linje med den sjukskrivnes egen 
bedömning, och att inga skillnader kunde identifieras beroende på kön eller 
ålder avseende fortsatt sjukskrivning efter AFU. Läkarens bedömning i 
AFU tycks inte predicera framtida sjukskrivning, vilket däremot individens 
självskattning gör. 

Handläggare och bedömningsläkare anser generellt att AFU är en bra metod 
som ger relevant och användbar information. Dock används metoden spar-
samt, vilket huvudsakligen tycks bero på ofullständig implementering. 

Utvidgade undersökningar uppskattas av handläggare och läkare då de ger 
ett bättre underlag, men sjukskrivningsutfallen ärenden där detta genomförts 
skiljer sig inte från övriga ärenden. 

AFU leder till olika typer av utfall beroende på ärendets karaktär, där vissa 
får fortsatt sjukpenning eller sjukersättning, medan andra nekas fortsatt 
sjukskrivning. Utredningen spelar en mera central roll i ärenden där För-
säkringskassan beslutar att neka sjukpenning, då den bidrar till att legitimera 
beslutet. I ärenden där sjukpenning beviljas bekräftar AFU huvudsakligen 
innehållet i tidigare underlag och får därmed en mera underordnad roll i 
kommunikationen med den sjukskrivne. 

Sjukskrivnas upplevelser av AFU skiljer sig åt, och inte enbart beroende på 
om utredningen lett till beviljad eller nekad sjukpenning. Försäkrings-
kassans bemötande och handläggarnas dialog med de sjukskrivna tycks ha 
stor betydelse för hur sjukskrivna uppfattar utredningen och de beslut den 
leder till. 

Såväl handläggare som bedömningsläkare och andra inblandade vård-
professioner har ett pedagogiskt ansvar i att förklara syftet med utredningen 
och de ingående momenten för att inte den sjukskrivne ska uppleva 
bedömningen som alltför standardiserad där individuella faktorer inte tas 
hänsyn till. 
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