
Institutionen för medicin och hälsa
Linköpings universitet
581 83  LINKÖPING
Telefon: 010-103 00 00 (vx)

Department of Medical and Health Sciences
Linköping University
S-581 83  LINKÖPING, SWEDEN
Phone: +46 10 103 00 00

Hälsouniversitetet
Filosofiska Fakulteten
Tekniska högskolan

IHS Rapport 2011:1

Institutionen för medicin och hälsa
Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering
Linköpings universitet

Avstämningsmötet 
– en arena för förhandling om arbetsförmåga 

och rehabiliteringsansvar

Ida Seing

Utbildningsvetenskap



Avstämningsmötet – 

en arena för förhandling om 

arbetsförmåga och rehabiliteringsansvar 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ida Seing 

 

 

 

 

 

 

 

IHS Rapport 2011:1 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rapport kan beställas av Ann-Mari Pykett, tel: 010-103 45 73 

 

 

Omslag: Sussanne A. Larsson, Tomas Hägg och Dennis Netzell 

Layout: Sussanne A. Larsson 

Tryckeri: LiU-Tryck, Linköpings universitet 

 

IHS Rapport 2011:1 

ISSN 1652-1994 



Institutionen för medicin och hälsa (IMH) bedriver forskning, utbildning  

och uppdragsverksamhet om förhållanden som är relaterade till individers, 

gruppers och befolkningens hälsa. 

 

Verksamheten bygger på och ska vidareutveckla medicinska, humanistiska, 

samhällsvetenskapliga och tekniska kunskaper. 

 

Följande avdelningar ingår i IMH: 

Hälsa och samhälle 

Hälso- och sjukvårdsanalys 

Kardiovaskulär medicin 

Läkemedelsforskning 

Omvårdnad 

Radiologiska vetenskaper 

Samhällsmedicin  

Sjukgymnastik 

 

Avdelning samhällsmedicin består av Allmänmedicin, Rikscentrum för arbets-

livsinriktad rehabilitering, Socialmedicin och folkhälsovetenskap och Medi-

cinsk pedagogik. 

 

 

Adress: 

Institutionen för medicin och hälsa 

Linköpings universitet 

581 83 LINKÖPING 

 

Besöksadress: 

IMH:s kansli 

Sandbäckgatan 7, 3 tr. 
 

Tel:  

010-103 00 00 (Landstinget i Östergötland, växel) 

013-28 10 00 (Linköpings universitet, växel) 

 
 

Hemsida:  

http://www.imh.liu.se   

 

http://www.imh.liu.se/


Innehåll  

INNEHÅLL 

INLEDNING ................................................................................................................ 1 

Den aktiva välfärdspolitiken och nya arbetslinjen ............................................. 1 

BAKGRUND ................................................................................................................ 4 

Avstämningsmötet som politiskt styrmedel och ”utredningsmetod” ............. 4 

Arbetsförmåga som begrepp och bedömningskategori ...................................... 6 

METOD OCH MATERIAL ..................................................................................... 10 

RESULTAT – AVSTÄMNINGSMÖTENA OCH SAMTAL OM 

ARBETSFÖRMÅGA ................................................................................................ 13 

Det medicinska tillståndet, sjukvården och prognosen i fokus ...................... 13 

Sjukvårdsrepresentanternas stödjande roll ..................................................... 15 

Fokus på återgång i arbete....................................................................................... 17 

Arbetsgivarna och anpassning av arbetsplatsen ............................................ 18 

Försäkringskassans aktiva insatser ....................................................................... 21 

Regelverkets betydelse för bedömningen av arbetsförmåga ........................... 23 

DISKUSSION ............................................................................................................ 27 

En förhandling om arbetsförmåga och rehabiliteringsansvar ......................... 27 

Definitionen av arbetsförmåga och den medicinska expertisens roll ......... 28 

Att gradera arbetsförmåga ................................................................................. 30 

Det nya arbetslivet och den arbetslivsinriktade rehabiliteringens 

förutsättningar ..................................................................................................... 31 

SLUTSATSER ............................................................................................................ 33 

REFERENSER ............................................................................................................ 35 



Innehåll  

 

TABELLFÖRTECKNING 

 

Tabell 1. Avstämningsmötenas längd, deltagare, parter, övergripande sjukskrivningsorsak 

och mötesplats samt om mötet ägde rum före eller efter 90:e dagen. ............................... 12 



Sammanfattning 

 

SAMMANFATTNING 

I juli 2003 infördes ett krav i lagstiftningen att Försäkringskassan vid behov 

ska använda sig av ett så kallat avstämningsmöte vid bedömningen av indivi-

ders rätt till ersättning och rehabiliterande insatser från sjukförsäkringen. På 

policynivå har avstämningsmötet presenterats som ett effektivt verktyg i lös-

ningen på problemen med långa sjukskrivningar och hög sjukfrånvaro. Ge-

nom att samla involverade aktörer ”runt ett bord” (Försäkringskassan, den 

sjukskrivne, sjukvården, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen) förväntas par-

terna hitta gemensamma lösningar som ska underlätta den sjukskrivnes väg 

tillbaka i arbetslivet.  

 

Huvudsyftet med föreliggande studie har varit att analysera på vilka grunder 

involverade parter bedömer individers arbetsförmåga och möjligheter för 

återgång i arbete. En central frågeställning var att studera vilka aspekter av 

arbetsförmåga som under mötet belystes. Fokus riktades mot involverade ak-

törers resonemang om arbetsförmåga och hur parterna såg på sin egen och 

övriga aktörers roll i verksamhetsprocessen. Rapporten baseras på nio inspe-

lade avstämningsmöten under år 2007 och 2008 i Östergötland. Det empiriska 

materialet har kompletterats med metodstöd från Försäkringskassan och of-

fentliga rapporter. En innehållsanalytisk metod har använts i analysen av det 

empiriska materialet.  

 

Studiens resultat visar hur välfärdspolitikens fokus på arbetslinjen och aktiva 

insatser ställer krav på de organisationer som har till uppgift att återföra sjuk-

skrivna i arbetslivet. Avstämningsmötet äger rum i skärningspunkten mellan 

organisationer med skilda regler och rutiner. Mötena utmärktes av en för-

handling om arbetsförmåga och vilka aktörer som hade rehabiliteringsansva-

ret för individerna i fråga. Tre perspektiv på arbetsförmåga blev framträdan-

de: det medicinska, regelverkets och arbetslivets perspektiv. Försäkringskas-

san argumenterade ofta utifrån sjukförsäkringens regelverk, och sjukvården 

betonade främst medicinska hinder för individens arbetsoförmåga, medan ar-

betsgivare framhöll individens fysiska nedsättningar i relation till arbetes 

krav. Samtidigt som perspektiven kunde knytas till specifik aktör kunde par-

terna växla mellan olika perspektiv på arbetsförmåga beroende på situation. I 

förhandlingen om den sjukskrivnes arbetsförmåga utgjorde den medicinska 

expertisen en ”neutral expertfunktion” som skapade legitimitet för parternas 
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ståndpunkter. I rapporten visas hur Försäkringskassans regelverk med fokus 

på tidig återgång i arbete och aktiva insatser kom på kollisionskurs med ar-

betsgivarnas svårigheter att anpassa arbetsplatsen. Sjukskrivnas arbetsförmå-

ga och möjligheter att återgå i arbete berodde därför inte enbart beror på den 

strikt medicinska bedömningen av funktionsnedsättning. I praktiken grunda-

des bedömningen av arbetsförmåga istället på relationen mellan individens 

förmåga och arbetets förutsättningar. Studien aktualiserar avslutningsvis frå-

gor om vilka förutsättningar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har när 

arbetsmarknaden idag tenderar att lämna begränsat utrymme för människor 

som inte anses leva upp till arbetslivets krav.  

 

Föreliggande studie har finansierats av Landstinget i Östergötland och Forsk-

ningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Jag vill framföra ett stort tack till 

mina handledare Kerstin Ekberg, Lennart Nordenfelt och Christian Ståhl för 

värdefulla synpunkter till denna rapport.  
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INLEDNING 

Den aktiva välfärdspolitiken och nya arbetslinjen 

Sedan i början av 1990-talet har den svenska välfärdspolitiken fått en ny in-

riktning. Med en ökad betoning på individens ansvar och plikt gentemot sam-

hället har sociala rättigheter alltmer sammankopplats med arbete och aktivitet. 

Utvecklingen kan beskrivas som en ny arbetslinje där samhället i högre grad 

än förut betonar värdet av aktiva insatser och människors skyldigheter att ar-

beta. Välfärdspolitikens fokusering på ”arbete” och ”aktivering” har blivit den 

överordnande lösningen på frågor som ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. 

Ett grundantagande bakom den så kallade aktiva välfärdspolitiken är att alla 

medborgare genom arbete ska bidra till samhällets utveckling (Holmkvist 

2010, Junestav 2004, Lindqvist 2000, Peralta Pierto 2000). I detta sammanhang 

har arbetsförmåga etablerats som ett centralt begrepp i välfärdsstatens be-

dömningar av rätten till ersättningar och stödinsatser. Istället för sjukdom och 

oförmåga ska fokus ligga på människors arbetsförmåga (Michailakis 2008). I 

en offentlig informationskampanj om sjukförsäkringen 2007 underströk exem-

pelvis Försäkringskassan att ”Vi frågar inte hur sjuk du är, utan vilken arbets-

förmåga du har”.  

 

Uppdraget att rehabilitera sjukskrivna tillbaka till arbetslivet har på senare tid 

framförts som en av socialpolitikens viktigaste uppgifter. Uppfattningen att 

tidiga insatser leder till kortare sjukskrivningar har kommit att bli delvis sty-

rande i svensk lagstiftning på det socialförsäkringspolitiska området (Lind-

qvist 2000, IFAU 2010:11). Försäkringskassans åtgärder skall kännetecknas av 

så kallade ”aktiva moment” som på olika sätt främjar återgång i arbete. Del-

tidssjukskrivningar skall användas i högre utsträckning och ”passiviseringens 

negativa verkningar” särskilt vid längre sjukskrivningar ska uppmärksammas 

(Prop. 2002/03:89). Inom ramen för denna diskurs har avstämningsmötet in-

troducerats som en metod Försäkringskassan. Genom att samla involverade 

parter ”runt ett bord” förväntas aktörerna komma överens om gemensamma 

åtgärder som ska främja den sjukskrivnes återgång i arbete.  

 

Vägen från sjukskrivning tillbaka till arbetslivet kan många gånger vara en 

komplex process. Den alltmer konkurrensinriktade arbetsmarknaden och att 
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prövningen av rätten till ersättningar har blivit striktare är faktorer som bidra-

git till att individer har fått det svårare att såväl klara sin försörjning som att 

komma tillbaka i arbetslivet (Lindqvist 1998). Även organiseringen av väl-

färdsstaten har visats ha inverkan på människors möjligheter att återvända till 

arbetslivet (Lindqvist 2000, Michalakis 2008, Ståhl 2010). Att rehabilitera sjuk-

skrivna tillbaka till arbete är ett komplext verksamhetsfält i den meningen att 

flera organisationer med delvis olika uppgifter, regler och mål representeras. 

Involverade aktörer förutom personen själv kan vara Försäkringskassan, häl-

so- och sjukvården, företagshälsovården, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen 

och socialtjänsten (SOU 2010:107). Utifrån regelverket och medicinska bedöm-

ningar är det Försäkringskassan som fattar beslut om individens rätt till er-

sättning och rehabiliterande insatser från sjukförsäkringen.  Från sjukvårdens 

(läkarnas) synvinkel består uppgiften i att identifiera om en sjukdom eller 

skada föreligger som påverkar individens funktionstillstånd och grad av ar-

betsförmåga. Detta gäller både i förhållande till individens befintliga anställ-

ning men också i relation till andra vanligt förekommande jobb på arbets-

marknaden (Löfgren 2010). Utifrån arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivarna 

ett ansvar att bedriva arbetsplatsanpassningar och rehabilitering för att under-

lätta den anställdes återgång i arbete (AFS 1994:1).  

 

Samtidigt som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården och ar-

betsgivare har det gemensamma uppdraget att rehabilitera personer tillbaka 

till arbete representerar de organisationer med andra mål och syften. Lindqvist 

(2000) framhåller hur arbetslivsinriktad rehabilitering kan ses som ett ”organi-

satoriskt fält” vilket är ett teoretiskt begrepp som utmärker organisationer som 

tillsammans utgör ett etablerat och institutionaliserat område. Det innebär att 

aktörer (genom t.ex. lagstiftning) samlas kring en gemensam fråga med på 

förhand fastställda regler och ansvarsområden. Inom ramen för det organisa-

toriska fältet kan såväl samarbeten som konkurrens och intressekamper mel-

lan involverade aktörer uppstå (Johansson 2002). I sammanhanget lyfts do-

mänspråk fram som centralt begrepp som kännetecknar de aktörer inom det 

organisatoriska fältet (t.ex. arbetslivsinriktad rehabilitering) som konkurrerar 

om att få ta hand om eller undvika ansvar för en särskild uppgift (Lindqvist 

2000, Johansson 2002).  

 

Med utgångspunkt i att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen äger rum i 

skärningspunkten mellan tre huvudsakliga sektorer: 1) välfärdsbyråkratin 

(Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen m.fl.), 2) den medicinska (sjuk-

vården) och 3) produktionen (arbetsgivarna) uppstår frågor om hur bedöm-
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ningen av arbetsförmåga går till i praktisk tillämpning. Med avstämningsmö-

ten som empirisk utgångspunkt är huvudsyftet med denna rapport att analy-

sera på vilka grunder individers arbetsförmåga bedöms. Centrala frågeställ-

ningar är: Vilka aspekter av arbetsförmåga belyses under avstämningsmötet? 

På vilka grunder fattas beslut om arbetsförmåga? Fokus riktas mot hur parter-

na diskuterar och resonerar om arbetsförmåga och hur aktörerna ser på sin 

egen roll och övriga organisationers funktion i arbetsprocessen. 
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BAKGRUND 

Avstämningsmötet som politiskt styrmedel och ”utrednings-

metod” 

I Lagen om allmän försäkring infördes i juli 2003 ett krav på att handläggarna 

inom Försäkringskassan ska använda sig av ett avstämningsmöte som utred-

ningsmetod. På policynivå har avstämningsmötet formulerats som ett effektivt 

verktyg som både gynnar den försäkrade och kan leda till lägre sjukfrånvaro 

(prop. 2002/03:89). I Försäkringskassans föreskrifter beskrivs de administrativa 

rutinerna kring ett avstämningsmöte. Ett avstämningsmöte innebär att den 

sjukskrivne tillsammans med en representant från Försäkringskassan träffar 

en eller flera aktörer för att bedöma individens medicinska tillstånd, arbets-

förmåga samt behov av och möjligheter till rehabilitering (RFFS 2003:10). För-

utom Försäkringskassan och den sjukskrivne utgörs övriga aktörer i regel av 

sjukvården, arbetsgivaren och/eller Arbetsförmedlingen (om den sjukskrivne 

är arbetslös). På den sjukskrivnes begäran kan också en facklig representant 

delta.  

 

Inom Försäkringskassan finns metodstöd avseende avstämningsmötet som 

ska fungera som stöd i handläggarnas ärendehantering. I metodstöd beskrivs 

avstämningsmötet som ett av de grundläggande verktygen i myndighetens 

handläggning av sjukförsäkringsärenden. Mötet ska ge handläggarna bra be-

slutsunderlag och leda till bättre bedömningar av arbetsförmåga och rehabili-

teringsbehov. Försäkringskassan har det övergripande samordningsansvaret 

och ska aktivt arbeta med att foga samman rehabiliteringsåtgärderna. I detta 

ingår att stötta den sjukskrivne i kontakten med andra rehabiliteringsansvari-

ga och att verka för att dessa tar en aktiv del i rehabiliteringsprocessen. För-

säkringskassans handläggare förväntas att ha den drivande rollen vid mötet så 

att syfte och mål uppnås. Vem som helst kan ta initiativ till ett avstämnings-

möte men det är bara Försäkringskassan som är i position att avgöra om det är 

ett avstämningsmöte i formell mening (Metodstöd 2006-05-04). 

 

För den sjukskrivne fyller avstämningsmötet såväl en kontrollerande som 

stödjande funktion. Det kontrollerande syftet handlar å sin sida om att Försäk-
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ringskassan använder avstämningsmötet som ett medel för att ta in informa-

tion för att bedöma individens rätt till ersättning. Stödet innebär å andra sidan 

att mötet kan leda till att en rehabiliteringsplan upprättas och att individen blir 

aktuell för rehabiliteringsinsatser (IFAU 2010).  

 

Att avstämningsmötet skulle vara ett verkningsfullt verktyg för att reducera 

sjukskrivningstalen har ifrågasatts inom forskningen. Aktuella studier visar att 

stöd saknas för att avstämningsmöten förkortar sjukfrånvaron eller är till nå-

gon hjälp i hanteringen av långa sjukfall (Hetzler 2009, IFAU 2010:11). Av-

stämningsmötet har kritiserats för att inte fånga in de sjukskrivnas huvudpro-

blematik och studier pekar på svårigheter som uppkommer när en myndig-

hets verksamhet detaljregleras (Bengtsson Malmeblad m.fl., Hetzler 2009). 

Bl.a. har produktionsmålen för hur många avstämningsmöten handläggarna 

ska hålla inom de första 90 dagarna av sjukskrivningen lyfts fram som ett pro-

blem. Produktionsmålen resulterar i att handläggarna på Försäkringskassan 

upplever svårigheter med att ha en helhetssyn i rehabiliteringsprocessen. Det 

tenderar att leda till kortsiktighet och resulterar i att vissa sjukskrivningsären-

den måste bortprioriteras, samtidigt som det är andra möten som genomförs 

trots att såväl handläggare som läkare bedömer mötet som för tidigt i rehabili-

teringsprocessen. På så sätt finns det en risk för att avstämningsmötet begrän-

sas till att bli formaliserade aktiviteter som görs mer eller mindre på rutin 

(Bengtsson Malmeblad m.fl.).  

 

I moderniseringen av den offentliga sektorn återfinns en generell trend mot 

ökat fokus på kvantifierbara former av uppföljning och kontroll i utformning-

en av regelverk och organisation (Garsten & Lindh de Montoya 2008). Dessa 

organisatoriska styrformer ligger väl i linje med vad som inom förvaltnings-

forskningen benämns New Public Management (NPM). Inom ramen för NPM 

har styrformer lånats från näringslivet och privat sektor och genomförts i of-

fentliga organisationer. Forskare talar om en pågående företagisering och 

marknadisering av offentlig sektor (Christensen m.fl. 2004, Jacobsson 1994). 

Mot bakgrund av de målsättningar som har dragits upp för ett avstämnings-

möte (t.ex. produktionsmål för antalet avstämningsmöten) är NPM-

reformerna även tydlig i Försäkringskassans verksamhet. Trenden blir särskilt 

synlig i de riktlinjer som har dragits upp för Försäkringskassans förändrings-

arbete där begrepp som resultatstyrning, budgetstyrning, uppföljning, enhet-

lig rättstillämpning, kvalitetskontroller och fokus på snabb ärendehantering 

betonas (se t.ex. Försäkringskassans årsredovisning 2009). Inom den svenska 

arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen visar forskning hur de 
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skärpta kraven på kontrollerbarhet, likabehandling och rättssäkerhet har re-

sulterat i att fokus har förändrats från att göra ”rätt saker” till att ”göra saker 

rätt” (Lindvert 2006). Detta borde även gälla Försäkringskassan som har en 

ännu starkare regelstyrning. Det uppstår här frågor om betoningen på kontrol-

lerbarhet och rättssäkerhet minskar flexibilitet och anpassning till individers 

behov.  

Arbetsförmåga som begrepp och bedömningskategori  

I svensk lagstiftning utgör sjukdom och arbetsoförmåga de två grundläggande 

kriterierna för rätten till ersättning (eller så kallad sjukpenning) från sjukför-

säkringen.  Sjukdomen i sig är inte ett tillräckligt kriterium. För att ha rätt till 

ersättning måste sjukdomen också leda till nedsatt arbetsförmåga. Hur sjuk-

dom och arbetsförmåga definieras, mäts och bedöms får således praktiska 

konsekvenser för människors välfärd och livsmöjligheter.  

 

Vid den tidpunkten då föreliggande studies avstämningsmöten ägde rum var 

den så kallade ”steg-för-steg-modellen” aktuell vid Försäkringskassans be-

dömning av arbetsförmåga, och rätt till ersättning och rehabiliterande insat-

ser.1 Modellen är en arbetsinstruktion för hur Försäkringskassans bedömning 

ska gå till. I de första stegen (1-4) prövas rätten till ersättning i förhållande till 

befintligt arbete eller om arbetsoförmågan är övergående som genom olika 

insatser (t.ex. rehabilitering och anpassning av arbetsplats) kan förbättras. I de 

nästa stegen (5-7) bedöms rätten till ersättning mot hela arbetsmarknaden. 

Handläggaren prövar om den enskilde utan eller med rehabiliterande insatser 

kan klara annat normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Enligt 

modellen prövas individens rätt till sjukersättning (förtidspension) först i steg 

7. I detta sista steg ska alla möjligheter till återgång i arbete ha prövats (t.ex. 

omplaceringsmöjligheter hos arbetsgivare och rehabilitering till annat arbete). 

Arbetsförmågan mot övriga arbeten ska bedömas vara bestående.  

 

Enligt Lindqvist framstår bedömningen i teorin som objektiv och rationell. 

Samtidigt är det en bedömningsprocess som i praktiken kräver förhandlingar 

med den sjukskrivne och de involverade rehabiliteringsparterna (Lindqvist 

                                              
1 Steg-för-steg-modellen ersattes i juli 2008 av den så kallade Rehabiliteringskedjan där arbetsförmågan ska 

prövas efter fasta tidsgränser. Efter 180 dagar ska den sjukskrivnes arbetsförmåga bedömas mot hela arbets-

marknaden. Rehabiliteringskedjan är en ytterligare renodling av sjukdoms- och arbetsförmågebegreppet. Möjlig-

heten att väga in andra omständigheter än strikt medicinska är helt borttagna.  
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2000). Utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan steg-för-steg-modellen be-

skrivas som ett administrativt redskap myndigheten har för att garantera att 

välfärdspolitiska insatser går till ”rätt grupp” av människor. Genom modellen 

kan handläggarna skilja mellan de individer som måste försörjas genom stöd 

och ersättningar och de personer som kan försörjas genom lönearbete (Lind-

qvist 2000). Försäkringskassans verksamhet bygger på hantering av en stor 

mängd ärenden dagligen och varje enskilt ärende måste hanteras under en be-

gränsad tid. Att förenkla, indela och sortera ”mänskliga egenskaper” är därför 

en nödvändighet för byråkratiska organisationer. Att inom det socialpolitiska 

området klassificera människor som ”arbetsoförmögna” genom en bedömning 

av arbetsförmåga blir således en administrativ företeelse som innebär att För-

säkringskassan effektivt kan tillämpa de politiska riktlinjerna och fördela väl-

färd till medborgarna (jfr Johansson 1992, Stone 1984). 

 

Flera forskare menar att medicinska bedömningar (t.ex. läkarintyg och utred-

ningar) i ökad utsträckning kommit att styra beslut om medborgares rätt till 

olika former av välfärdspolitiska ersättningar och insatser (Holmqvist 2006, 

Seing 2009, Lindqvist 2000, Peralta Pierto 2006, Upmark 2006). I detta sam-

manhang talas det om att allmänmänskliga förhållanden och livsområden hos 

individer i allt större utsträckning tenderar att ”diagnostiseras” och ”sjuk-

domsförklaras” enligt medicinska modeller byggd på expertkunskap. Det in-

nebär att sociala problem omvandlas och etiketteras som individuella och me-

dicinska problem utan att man beaktar problem i omgivningen som t.ex. ar-

betsmiljö eller arbetsorganisation. Denna utveckling, som i litteraturen be-

nämns medikalisering, förklaras utifrån att medicinsk kunskap och professio-

nella yrkesgrupper (läkare, psykologer, arbetsterapeuter etc.) har fått ökad be-

tydelse och större inflytande i välfärdspolitiska institutioner både på institu-

tionell nivå och i mötet mellan närbyråkrat och medborgare på lokal nivå. 

Medikaliseringens omfattning bedöms att ha ökat i takt med välfärdssyste-

mets expansion.  

 

Inom socialförsäkringen har det biomedicinska perspektivet dominerat synen 

på sjukdom och arbetsförmåga (historiskt dock i olika hög grad). Enligt for-

mella riktlinjer ska arbetsförmåga endast bedömas med utgångspunkt i medi-

cinska kriterier. Arbetsförmåga definieras som ett individuellt problem, orsa-

kat av en skada eller sjukdom. Det är i huvudsak den medicinska diagnosen 

(som något objektivt observerbart) som avgör individens rätt till ersättning. 

Utifrån ett försäkringsperspektiv har läkarna ansetts vara den yrkesgrupp som 
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varit mest lämpad för att bedöma individers grad av funktionsförmåga i rela-

tion till sjukdomen.  

 

Vilka kriterier som ska ingå i lagstiftningen för att en person ska betraktas som 

sjuk och arbetsoförmögen har förändrats över tid. Det var framförallt i mitten 

av 90-talet som en renodling av sjukdomsbegreppet ägde rum. Vid den tid-

punkten skedde ett förtydligande i lagen om att ersättningen ska baseras på 

medicinska kriterier. I tillägget betonades att bedömningen ska bortse från 

”arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden” 

(Lagen om allmän försäkring). Arbetsförmåga ska endast bedömas i förhål-

lande till hur sjukdomen påverkar förmågan att arbeta. Förändringar i regel-

verket antogs minska försäkringskostnaderna genom att minska antalet er-

sättningsberättigade.  Den politiska utgångspunkten var att om en individ har 

svårt att ta tillvara sin arbetsförmåga trots sjukdom är detta i första hand ett 

arbetsmarknadspolitiskt problem och inte en fråga för socialförsäkringen 

(Vahlne Westerhäll 2008).  

 

I praktiken är det observerbara medicinska kriterier som berättigar till ersätt-

ning från sjukförsäkringen. Utifrån dessa kriterier för arbetsoförmåga inriktas 

lösningarna mot individen med hjälp av professionella för att bota, anpassa 

och förändra funktionsnedsättningar i syfte att återställa arbetsförmågan. En-

ligt detta synsätt är medicinsk vård och rehabilitering huvudreceptet och på 

politisk nivå handlar det om att förändra och reformera hälso- och sjukvårds-

politiken (Michailakis 2003). 

 

I litteratur om begreppet arbetsförmåga diskuteras i övergripande termer tre 

grunddimensioner av arbetsförmåga: den fysiska, den psykiska och den socia-

la. Den fysiska dimensionen sätter fokus på individens fysiska arbetskapacitet 

genom att t.ex. bedöma individens möjligheter att klara tunga lyft. Den psy-

kiska dimensionen av arbetsförmåga utgörs av individens mentala kapacitet 

som exempelvis minne, logiskt tänkande, reaktionsförmåga, initiativförmåga, 

och koncentrationsförmåga. Aspekter som upplevelsen av trygghet, självsä-

kerhet och stresstålighet inkluderas också i den mentala kapaciteten. Den soci-

ala dimensionen av arbetsförmåga involverar olika former av sociala faktorer 

som inverkar på möjligheterna att arbeta. De sociala kapaciteterna utgörs t.ex. 

av möjligheterna att komma i tid till jobbet, kunna samarbeta med arbetskam-

raterna och vara flexibel (Ludvigsson m.fl. 2006).  
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Flera forskare menar att såväl den fysiska, psykiska som sociala dimensionen 

av arbetsförmåga samspelar med omgivningen genom t.ex. arbetsplatsens ut-

formning, vilket innebär att arbetsförmåga bestäms av egenskaper hos indivi-

den, den specifika arbetsuppgiften och arbetsmiljön i samspel. Med detta som 

utgångspunkt framhålls att arbetsförmåga ska bedömas utifrån ett holistiskt 

hälsoteoretiskt perspektiv och definieras flerdimensionellt (Nordenfelt 2008, 

Tengland 2010). Arbetsförmåga definieras som ett samspel mellan fysiska, 

psykiska och arbetsmiljömässiga aspekter. Grundläggande styrka, kompetens, 

kvalifikation, vilja och motivation utgör centrala element i arbetsförmågan. En 

människas möjlighet att utföra ett arbete är inte bara beroende av inre förmå-

gor utan också av möjligheten att i praktiken kunna använda förmågorna. En 

människas arbetsförmåga måste således bedömas i ljuset av att vissa stan-

dardomständigheter eller rimliga omständigheter föreligger (Nordenfelt 2008, 

Tengland 2006). Sådana omständigheter kan vara arbetsmiljöns fysiska och 

psykosociala utformning som på olika sätt är påfrestande, i form av exempel-

vis hög ljudnivå, dålig luft, höga krav, stress eller dåliga relationer med kolle-

gor. I relation till förändringar arbetslivet påverkas en individs arbetsförmåga 

också av faktorer som utbildning, social förmåga, anpassningsförmåga och 

flexibilitet (Nordenfelt 2008).  
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METOD OCH MATERIAL 

Studien baseras på nio inspelade avstämningsmöten under år 2007 och 2008 i 

Östergötlands län, i tid omfattar materialet totalt cirka sex timmar.2 En ambi-

tion med urvalet av avstämningsmöten var att få en stor variationsbredd gäl-

lande den sjukskrivne individens ålder, kön, anställningsförhållanden, sjuk-

skrivningstid samt problem/diagnos. Urvalskriterierna kom under datainsam-

lingens gång dock att bli svårare än förväntat att uppnå. En möjlig anledning 

var att alla inblandade personer skulle hinna tillfrågas och ge sitt samtycke till 

deltagande. Ett annat skäl var en pågående omorganisation inom Försäkrings-

kassorna där teamcheferna ogärna ville öka arbetsbelastning bland de anställ-

da. Svårigheterna att få tillträde att studera avstämningsmöten gjorde att av-

kall på urvalskriterierna fick göras. Inga möten kom att aktivt väljas bort; istäl-

let kom alla avstämningsmöten som det var möjligt att studera att ingå i studi-

en. Tre handläggare bidrog med två möten, tre handläggare bidrog med ett 

möte, viket gjorde att totalt sex olika handläggare kom att ingå i studien.   

 

Åtta av nio deltagare hade en somatisk sjukskrivningsorsak som skador, för-

slitningar och ortopediska operationer. Under endast ett möte deltog en för-

säkrad där sjukskrivningsorsaken var av en mer psykisk karaktär. Fem av de 

nio individerna var kvinnor. Medelåldern för de sjukskrivna var 49 år och vid 

tiden för avstämningsmötet hade sju personer varit sjukskrivna mindre än 90 

dagar och två personer hade varit sjukskrivna mer än 90 dagar. Två av delta-

garna hade under längre tid omväxlande varit sjukskrivna eller arbetslösa. 

Fem personer var anställda inom offentlig sektor, en person var privatanställd 

och tre personer var arbetslösa vid tidpunkten för mötet. Tre personer var ut-

bildade inom byggnadsbranschen, tre hade en utbildning inom vård-, omsorg 

och förskola (vård och barnomsorg), och tre av de sjukskrivna var utbildade 

inom serviceområdet (restaurang och städ), två personer var högskole-

/universitetsutbildade.  

 

Platsen för mötet var i fyra fall ett besöksrum på Försäkringskassan. Tre av-

stämningsmöten hölls i en lokal tillhörande sjukvården t.ex. på en vårdcentral. 

                                              
2 Datainsamlingen som denna studie bygger på har genomförts inom ramen för ett tidigare forskningsprojekt (se 

Bülow & Ekberg 2009).   
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Två möten hölls hos arbetsgivaren – i ett fall i chefens arbetsrum i ett annat fall 

i personalutrymme på den sjukskrivnes arbetsplats. Avstämningsmötena va-

rade i genomsnitt cirka 40 minuter. Det kortaste mötet tog 20 minuter och det 

längsta 1 timme och 50 minuter. Avstämningsmötena spelades in digitalt och 

har transkriberats ordagrant. I de citat som ingår i denna rapport har korriger-

ingar av talspråk och samtalsstöd gjorts för att öka läsbarheten.  

 

En innehållsanalytisk metod användes i analysen av det empiriska materialet. 

De inspelade avstämningsmötena har avlyssnats och lästs igenom flera gång-

er. I analysen och genomgången av materialet identifierades olika teman i av-

stämningsmötena som sammanställdes i en tabell. Identifierade teman gällde 

exempelvis avstämningsmötets syfte, diskussion om sjukskrivningsorsak, me-

dicinsk behandling och rehabilitering, och diskussion om arbetsförutsättning-

ar och återgång i arbete. Med detta tillvägagångssätt kunde relevanta idéer, 

företeelser och mönster kring deltagarnas samtal om arbetsförmåga urskiljas. 

Materialet har kompletterats med olika former av offentliga dokument som 

direktiv och riktlinjer inom socialförsäkringsområdet, statliga utredningar 

samt metod- och handläggarstöd om avstämningsmöten från Försäkringskas-

san. 
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Tabell 1. Avstämningsmötenas längd, deltagare, parter, övergripande sjukskrivningsorsak 

och mötesplats samt om mötet ägde rum före eller efter 90:e dagen. 

 

 
Avstämningsmöte Före/efter 

90:e da-

gen 

 

Kön/ålder/ 

anställd/ 

arbetslös 

Möteslängd 

 

Antal 

parter/ 

Parterna 

Sjuk-

skrivningsorsak 

 

Plats för mötet 

1 Före Kv 40 år 

Anställd 

41 min 3/Fk/Df/ 

Ag 

Skada/ 

förslitning 

Försäkringskassan 

2 Före Kv 61 år 

Anställd 

34 min 3/Fk/Df/ 

Ag 

Förslitning Arbetsgivare 

3 Före 

 

Kv 47 år 

Anställd 

21 min 3/Fk/df/Ag Ortopedisk op Försäkringskassan 

 

4 Före 

 

Man 42 år 

Arbetslös 

28 min 4/Fk, Df/ 

Sjv/Af 

Skada Sjukvården 

5 Efter Man 46 år 

Arbetslös 

34 min 

 

3/Fk/Df/ 

Sjv 

Ortopedisk op Sjukvården 

6 Före 

 

Man 50 år 

Anställd 

23 min 3/Fk/Df/ 

Ag 

Skada Försäkringskassan 

7 Före 

 

Man 57 år 

Anställd 

40 min 5/Fk/Df/ 

Ag/Sjv/ 

Fack 

Förslitning Sjukvården 

8 Före Kv 62  

Arbetslös 

 

20 min 3/Fk/Df/ 

Sjv 

 

Ortopedisk op Försäkringskassan 

9 Efter 

 

Kv 39 år 

Anställd 

110 min 5/Fk/Df/ 

Ag/Sjv/ 

Övr 

Trauma Arbetsgivare 

 
Kv = Kvinna 

Fk = Försäkringskassan 

Df= Den försäkrade 

Sjv = Sjukvården 

Ag = Arbetsgivaren  

 
 

 



Resultat – Avstämningsmötena och samtal om arbetsförmåga  

13 

RESULTAT – AVSTÄMNINGSMÖTENA OCH 

SAMTAL OM ARBETSFÖRMÅGA 

Det medicinska tillståndet, sjukvården och prognosen i fokus  

Under framförallt avstämningsmötenas första fas utgjorde ett medicinskt per-

spektiv på arbetsförmåga ett dominerande inslag då frågor om individens 

sjukdom, skada och funktionsnedsättning belystes. I dessa samtal fördes dis-

kussionen framförallt mellan handläggaren från Försäkringskassan och den 

sjukskrivne. Vid de möten där representanter från sjukvården var närvarade 

kom även dessa deltagare in i diskussionerna.  

 

Handläggaren inledde i regel mötet med att berätta varför de hade träffats och 

vad som skulle diskuteras och klargöras under mötet. Behovet av att ”stämma 

av” och ”byta information sinsemellan” betonades. Handläggarna framhöll att 

en bedömning av hur sjukdomen påverkar individens möjligheter att utföra 

ett arbete var en central uppgift. Det talades emellanåt om att upprätta en 

”plan för återgång i arbete”. Mötesdeltagarnas roller och funktioner klargjor-

des tydligt i ett tidigt skede, vilket illustreras i följande citat:  

 
Fk: Och det är ju därför vi ses idag. Avstämningsmöte heter det och det är pre-

cis vad det är, stämma av var står vi idag, vad gör [läkaren] för medicinsk be-

dömning, vad finns det på [arbetsgivaren], vad händer med arbetsplacering. Vi 

ska försöka och göra en planering för återgång i arbete på heltid om det är möj-

ligt idag. Men det får vi se om vi kan göra. (Avstämningsmöte 7) 

 

Efter att syftet med mötet hade presenterats styrdes samtalen i regel in på in-

dividens medicinska tillstånd och utveckling. Under denna del av mötet hade 

intyg, medicinska bedömningar och prognoser en viktig funktion som blev 

mer eller mindre styrande för avstämningsmötets inriktning. Orsakerna till 

sjukskrivningen formulerades i medicinska och kroppsliga termer som exem-

pelvis ”nack- och ryggbesvär”, ”armbågsfraktur”, ”nervskador”, ”åldersrela-

terade förändringar” och ”förslitningsskada”.  
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I möten med såväl arbetslösa som anställda var det vanligtvis den sjukskrivne 

individen (på handläggarens begäran) som i vardagliga termer berättade om 

sjukdomsförloppet, om hur skadan uppkommit, kontakter med sjukvården, 

fastställande av diagnos, medicinsk behandling och rehabilitering. Individen 

kunde också beskriva hur sjukdomen påverkade det vardagliga livet. Det 

kunde t.ex. handla om hur funktionsnedsättningen gjorde det svårt att ”sätta 

på sig strumporna” eller att ”åka bil”. Individen kunde ingående också be-

skriva upplevelsen av sjukdomen i termer av ”fruktansvärd smärta” och ”ma-

lande värk” i ben och rygg.  

 
Df: Hon känner att hon plågas av smärta dagligen och att hon ber till gud att 

det skulle bli bättre. Förstår inte riktigt varför det inte släpper. Försöker med 

träning och apparaten som hon har fått och så. Hon känner att hon har väldigt 

svårt och röra sig för vad hon än gör går eller ställer sig upp så gör det ont. Det 

känns som att hon väger typ 100 kg mer och att hon måste bära hela den här 

tyngden om hon ska gå eller lyfta nånting. Så varje rörelse tillkallar smärta. 

(Avstämningsmöte 8, en tolk närvarande) 

 

Avstämningsmötena kom ofta in på den sjukskrivnes medicinska rehabiliter-

ing. I dessa situationer hade yrkesgrupper som sjukgymnaster och arbetstera-

peuter en central roll. Individen själv och representanter från sjukvården kun-

de berätta om olika aktiviteter, träningar och rörelsemoment som individen 

genomgick. Det kunde exempelvis handla om att individen gick på styrketrä-

ning och vattengymnastik eller om hjälpmedel som den sjukskrivne hade att 

träna i hemmet med. Fokus riktades mot behovet av att exempelvis träna upp 

individens muskelstyrka, balans och motorik för att skapa arbetsförmåga.  

 

Vid möten där en representant från sjukvården var närvarade kunde handläg-

garna vända sig till denne för att få klarhet i hur prognosen såg ut för den 

sjukskrivne eller få en uppskattning av individens arbetsförmåga. Det blev 

under avstämningsmötena tydligt hur handläggarna ville få klarhet i om den 

sjukskrivne skulle bli ”frisk” igen och kunna återvända till arbetslivet. Vid ett 

avstämningsmöte där individen var arbetslös svarade läkaren på handlägga-

rens fråga om framtidsutsikterna på följande sätt:  

 
Fk: Vad säger du om prognosen, [läkare]? 

Sjv: Ja det är väl som [den försäkrade] säger här att nervskador är nånting man 

inte kan påverka så hemskt mycket medicinskt när det gäller läkning då, men 

funktion är ju en annan sak. Så att säga man kan ju ibland funka skapligt fast än 

den inte är läkt. Det handlar om hur mycket besvär man har men läkningspro-
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cessen i sig kan man egentligen inte göra så mycket åt. Det är ju som han sa det 

kan ju ta upp till ett år ibland alltså innan den är läkt om den ens blir helt läkt. 

*…+ Men det blir ju bättre funktionsmässigt till en viss nivå men slutresultatet 

går aldrig och säga riktigt. Men det har ju som sagt ändå blivit bättre men det är 

att det har stannat upp. (Avstämningsmöte 4) 

 

Bilden av den medicinska expertisens betydelsefulla roll under avstämnings-

mötena förstärktes ytterligare i de fall utlåtanden från läkare saknades, eller 

när representanter från sjukvården under avstämningsmötena inte var närva-

rande. När sjukvården inte medverkade kunde Försäkringskassan be den 

sjukskrivne att själv berätta vad läkare hade sagt om att ”komma igång” och 

arbeta igen. I ett fall underströk Försäkringskassan behovet av att individen i 

fråga diskuterade med läkaren om hur chanserna och förutsättningarna såg ut 

för att bli frisk igen och återvända till arbetslivet.  Det kunde också vara så att 

den sjukskrivne inväntade svar från exempelvis röntgen. Sjukvårdens och spe-

ciellt läkares frånvaro gav emellertid upphov till en viss ”irritation” hos mö-

tesdeltagarna, särskilt hos Försäkringskassan. I dessa situationer blev det ett 

avbrott under avstämningsmötena eftersom information saknades. Enligt en 

handläggare blev det svårt att gå vidare och fatta beslut genom att den medi-

cinska bilden var ”förutsättningen” för mötet.  

 
Fk: Så tyvärr jag har inte heller det medicinska, tyvärr alltså. För det kände jag 

att det hade vart, det var lite egentligen förutsättningen för idag då att vi skulle 

kunna veta lite mer när det är dags o.s.v. då men nu vet vi inte det, tyvärr så 

han har inte. Jag har inte lyckats få tag på honom. Jag har sökt [läkaren] också 

för jag tänkte att han kanske vet nåt ändå då eftersom han är den sjukskrivande 

men jag har inte fått tag i honom heller. (Avstämningsmöte 6) 

 

Sjukvårdsrepresentanternas stödjande roll  

Vid möten där den sjukskrivne var arbetslös kom det medicinska perspektivet 

att få en särställning. Sjukvården kunde emellanåt inta rollen som ”talesman” 

för den sjukskrivne och kunde på så sätt fungera som ett stöd för individen 

under avstämningsmötet. Vid ett möte med en man i 40-årsåldern intog den 

sjukskrivne, i jämförelse med andra avstämningsmöten, en aktiv roll. Indivi-

dens pådrivande roll kom till uttryck i en förhandling om att bli aktuell för 

arbetslivsinriktade insatser. I diskussionen fick den sjukskrivne stöd från re-

presentanterna från sjukvården (arbetsterapeut och sjukgymnast) som under-

stödde den sjukskrivnes resonemang och argumentation.  
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Df: Och det är väl där du kommer in. Och också att se vad du kan hjälpa mig 

med det här med praktik och vad jag har för möjligheter och komma in. Om det 

är arbetsträning, eller praktik, eller vad man kallar det här. 

Sj1: Det är ju väldigt bra kan jag tycka också att faktiskt få komma in och prova 

och testa på parallellt med studierna eftersom det här är ett helt nytt område 

och då kan man och titta på vad som har varit svårigheterna för dig så är det 

mest stillastående. Och det är det vi har pratat om det här att, gå på det sätt du 

gör där. Det är ju lite annorlunda. Då kan du gå på ett annat sätt. 

Df: Precis. 

Sjv1: Men om man tänker som i [det tidigare yrket] då är det ju jättemycket och 

stå stress, hårda golv, då det är ju helt annat. Det är inte optimalt för ryggen. 

Sjv2: Det är det knappt nej 

Df: Nej det har jag begravt det där, tyvärr så. 

Sjv1: Men här kan man se att det är det är ett stående och gående på ett annat 

sätt. Du kan kanske ibland sitta och luta dig på någonting *…+. Men det är bra 

att få testa på tror jag.  

Df Ja. (Avstämningsmöte 5) 

 

I citatet ovan illustrerades en ”allians” mellan den sjukskrivne och sjukvår-

dens representanter genom att de tillsammans gentemot handläggaren fram-

höll vikten av att individen blir aktuell för insatser från Försäkringskassan för 

att närma sig arbetsmarknaden. Det var individen själv som inledningsvis för-

de Försäkringskassans insatser på tal. Därefter understödde sjukvårdsrepre-

sentanterna upp argumentationen vilket förstärkte den sjukskrivnes förhand-

lingsposition gentemot handläggaren.   

 

Vid samma möte lyfts den sjukskrivnes motivation och initiativtagande fram 

som betydelsefullt.  Såväl handläggaren som arbetsterapeuten och sjukgym-

nasten från sjukvården betonade värdet av att individen själv kom med egna 

idéer.   

 
Fk: Nej, men det är jättebra att du har lite idéer, det är vi inte så vana vid kan 

jag säga, att folk vet vad man vill. 

Sjv1: Det är så skönt. 

Fk: Ja det underlättar definitivt. 

Sjv2: Det tycker jag överlag att du har visat en väldigt problemorienterad in-

ställning. Kommer med förslag och idéer och bra tankar och så. (Avstämnings-

möte 5) 

 

Under ett avstämningsmöte resonerades det huruvida kroppsliga problem 

som smärta i ”rygg, axlar och arm” hade orsakats av ”överansträngningar”. I 
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diskussionen får den sjukskrivne stöd från en sjukgymnast under mötet som 

återberättade vad den sjukskrivne tidigare hade sagt.  

 
Sjv: Orsaken till såna här problem är ju jättesvårt och säga alltså när det inte 

finns nån akut skada eller så. Men det du beskrev hur din arbetssituation var 

innan det här kom eller när det här kom det var ju att du upplevde att du hade 

det väldigt stressigt på jobbet, att du hade mycket arbetsuppgifter som du inte 

hann med. Du tyckte inte du hade tid och ta rast och jobbade över bara för att 

hinna utan att få ersättning för det. Du har ju jobbat med städ i många år utan 

att varit sjuk. Arbetsförhållandena när du gick hem var ju inte optimala som du 

beskrev dem.  

*…+ 

Sjv: Och det är klart att det här sliter ju på kroppen och dels att man jobbar hårt 

men också att man inte mår särskilt bra när det är så. (Avstämningsmöte 8) 

 

Resultaten visar att avstämningsmötenas första del präglades av ett medi-

cinskt perspektiv där sjukvården hade en dominerande roll och inflytande i 

diskussionen av arbetsförmåga. Det relationella perspektivet på arbetsförmåga 

var under mötets första fas relativt frånvarande. Fokus låg främst på de fysis-

ka aspekterna, och arbetsförmåga uppfattades främst som ett medicinskt och 

kroppsligt problem som kunde åtgärdas genom medicinsk rehabilitering och 

professionell yrkesutövning. Sjukvården och yrkesgrupper som läkare, sjuk-

gymnaster och arbetsterapeuter stod för expertkunskap i form av sjukintyg, 

medicinska bedömningar och uttalanden, vilket var information som hand-

läggare inom Försäkringskassan tog hänsyn till. Individens fysiska sjukdom, 

skada och funktionsnedsättning framstod som ett faktum och facit att rätta sig 

till (jfr Bülow & Ekberg 2009). 

Fokus på återgång i arbete 

I nästa fas kom avstämningsmötet i regel in på arbetet och hur möjligheterna 

såg ut för den sjukskrivne att återgå till befintlig anställning eller att ”ställas 

till arbetsmarknadens förfogande”. I denna fas riktades fokus mot arbetsplat-

sens och arbetsmarknadens utformning i relation till individens arbetsförmåga 

och diskussionen inkluderade omgivande aspekter som arbetsplatsens ut-

formning i relation till arbetsförmågan. Under denna del av mötet represente-

rade aktörerna (främst arbetsgivarna) en arbetsmarknadsinriktad syn på indi-

videns arbetsförmåga. I planeringen av återgång i arbete, som utgjorde den 

dominerande diskussionspunkten, blev det tydligt hur avstämningsmötet ut-

vecklades till en slags förhandling där Försäkringskassan försökte att få övriga 
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parter (arbetsgivare och Arbetsförmedlingen) delaktiga i individens återgång i 

arbete.  

Arbetsgivarna och anpassning av arbetsplatsen  

På avstämningsmöten där den sjukskrivne hade en anställning karaktärisera-

des diskussionerna av att handläggarna på olika sätt ”fiskade” efter möjliga 

anpassningsmöjligheter som arbetsgivarna kunde göra. Fokus riktades på in-

dividens arbetsförmåga i relation till befintligt arbete. Handläggarnas frågor 

till arbetsgivarna rörde möjligheter för olika former av arbetsplatsanpassning-

ar. Frågorna handlade om möjligheten att kombinera stillasittande uppgifter 

med rörliga uppgifter, bli omplacerad och/eller få möjlighet att jobba deltid. 

Även den fysiska arbetsmiljöns utformning och tillämpning av arbetshjälpme-

del diskuterades. Handläggare informerade också om möjligheten för den 

sjukskrivne att arbetsträna och arbetspröva.  

 

Vid ett möte där en kvinna i 60-årsåldern, sjukskriven för en förslitningsskada 

medverkade, blev det tydligt hur handläggaren på olika sätt letade efter möj-

liga arbetsplatsanpassningar som den kommunala arbetsgivaren kunde göra. 

Handläggaren utgick här från ett läkarintyg som sa att den sjukskrivne ska 

undvika tunga lyft, varför administrativa arbetsuppgifter är att föredra.  

 
Fk: Men inom administrationen det är ingenting som går och utöka där? Det är 

dom här timmarna som man kan bevilja? Det är inte att man kan öka en halv-

timme eller en timme eller? 

Ag: Nej, det är det ju inte egentligen, så är det ju inte. Egentligen är det ju inte 

så mycket du ägnar alls åt administration i vanliga fall. Så då kan vi ju säga att 

vi har utökat då.  I normala fall så sitter ju inte du två, tre timmar på kontoret. 

*…+ Vi har ju mer vikarietid än vad du jobbar så att säga. Så det är svårt och 

göra mera. (Avstämningsmöte 2) 

 

Handläggaren fortsatte och frågade om det kunde finnas en lämplig syssel-

sättning inom en annan del av den kommunala verksamheten. Arbetsgivaren 

svarade att ”de inte omplacerar till andra” arbeten utan att de enbart rehabili-

terar tillbaka till den befintliga anställningen som individen hade.  

 
Fk: Men alltså jag tänkte du är ju på en skola. Är det lågstadiet eller mellansta-

diet? 

Df: Gymnasiet. 
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Fk: Gymnasiet. Ja, för jag tänkte så här, det kan inte finnas nånting man kan 

hoppa in där eller. Jag tänker om det var låg eller mellanstadium om det fanns 

en 

Ag: Du vet ju att vi omplacerar ju inte till andra. Nej, vi rehabiliterar ju inte till-

baka till annat än det man är anställd för. 

Fk: Fast ibland kan det finnas lösningar så det är bäst och titta på dom i alla fall. 

(Avstämningsmöte 2) 

 

Under ett möte med en person som hade anställning och var sjukskriven för 

förslitningsskada framkom tydliga gränsmarkeringar i rehabiliteringsansvaret 

där arbetsgivaren poängterade att ansvaret ligger på sjukvården om individen 

inte hade full arbetsförmåga efter medicinsk behandling och rehabilitering. 

Resonemanget utvecklades så här:  

 
Fk: Själva arbetsuppgifterna då kan man anpassa dom på nåt sätt?  Ta bort vissa 

som är tyngre? 

Ag: Ja alltså i princip så blir det ju så att nästa månad blir det ju att känna sig 

för. Så att det finns ju ingen speciell anpassning vad det anbelangar. Men där-

emot om *den försäkrade+ känner alltså att ”wow, det här var problematiskt” då 

ska man ju naturligtvis inte göra det. Då är ju en egentligen återkomma då, nu 

pratar vi ju ända fram i februari, då du inte, som jag förväntar mig då, eller som 

vi bägge förväntar oss så jobbar hon hundra. 

Fk: Ja precis. 

Ag: Och säger läkaren hundra, ja då är hon ju fullt frisk. 

 Df: Då ska man ju klara av sitt arbete utan att det ska behöva anpassas. 

Ag: Och då är det ju läkarfråga om hon inte kan det. *…+ Om *den försäkrade+ 

inte kan jobba då är det egentligen en sak mellan läkaren och [den försäkrade]. 

(Avstämningsmöte 1)  

 

Samtalet ovan visar hur arbetsgivaren bygger sitt resonemang på flera per-

spektiv på arbetsförmåga. Den medicinska synen tydliggörs genom att arbets-

givaren hävdar att det är en ”läkarfråga” om personen framöver inte är ”frisk” 

och kommer att kunna arbeta. Vidare argumenterade arbetsgivaren utifrån ett 

byråkratiskt perspektiv enligt regelverkets vokabulär om anpassning och grad 

av arbetsförmåga. Arbetsgivaren tog även utgångspunkt i den sjukskrivnes 

perspektiv genom att hypotetiskt sätta sig in i dennes situation och eventuella 

problem i utförandet av arbetsuppgifterna (jfr Bülow & Ekberg) 

 

Samtal om återgång i arbete och arbetsplatsanpassningar landade ofta i en 

diskussion om individens hälsa och bristande fysiska kapacitet i relation till 

arbetets krav. Arbetsgivare hänvisade ofta till det medicinska perspektivet på 
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arbetsförmåga som mer eller mindre legitimerade sjukskrivning och frånvaro 

från arbetsmarknaden (jfr Bülow & Ekberg 2009).  Individerna besatt således 

en arbetsförmåga som det inte fanns ”efterfrågan” på. Arbetsgivare hade be-

gränsade möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna efter individens arbets-

förmåga. Det väsentliga var att individen skulle få medicinsk behandling och 

bli återställd för att fungera i arbetslivet. 

 

Att det fanns begränsade möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna efter den 

anställdes arbetsförmåga motiverades av arbetsgivare i termer av att den eko-

nomiska verksamheten måste gå runt. Att tillrättalägga arbetsuppgifter efter 

individen arbetsförmåga blev svårt då det i grunden alltid måste finnas efter-

frågan på de tjänster den anställde utför. Ansvaret för rehabilitering och an-

passning av arbetsplatsen måste således begränsas till att ligga inom den eko-

nomiska verksamhetens ramar. Som en arbetsgivare från en kommunal verk-

samhet uttryckte sig:  

 
Vi har skyldigheter att anpassa så mycket som det går men – men det måste 

finnas ett behov, det måste finnas ett jobb som någon chef vill betala lönen för. 

(Avstämningsmöte 7) 

 

Glappet mellan den anställdes arbetsförmåga och arbetsplatsens krav blev på-

tagligt under ett avstämningsmöte där individen var sjukskriven från ett må-

larföretag. Under mötet lyftes flera faktorer fram som gjorde anpassning av 

arbetsplatsen till en omöjlighet. Enligt arbetsgivaren ställde målaryrket fysiska 

krav på den anställde och att det i princip inte fanns några lätta arbetsuppgif-

ter inom målarbranschen. En målare måste kunna gå i trappor, bära färgbur-

kar, spackla, måla och köra bil. Som arbetsgivaren ifråga formulerade sig: 

 
Det är ju inte lätt och komma med en bruten hälsena ut på ett bygge för och 

börja sandspackla eller börja på bredspackla 3.70 upp i taket. (Avstämningsmö-

te 6) 

 

Arbetsgivaren hänvisade också till att han representerade ett litet företag vil-

ket gjorde att omplaceringsmöjligheterna var få. Att anpassa arbetsuppgifter-

na efter individens arbetsförmåga ansågs svårt.  

 

Vad man än gör måste ju [den försäkrade] gå upp på en bock t.ex. Vi kan ju inte 

leta efter jobb som bara är 1.50 då utan oftast är det 2.50 då. Hela väggen vill vi 

ju ha målad då. (Avstämningsmöte 6) 
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Arbetslivets krav och inverkan på individens arbetsförmåga var något som 

också framkom hos en representant från Arbetsförmedlingen som funderade 

över vilka arbetsuppgifter en individ klarar av som har funktionsnedsättning-

ar i händer, axlar och nacke. 

 
Af: Svårigheten är ju också när man har de här problemen i hand, axel, nacke. 

Alltså vilka arbetsuppgifter klarar man av och utföra då. För då anstränger jag 

hand, axlar, nacke i princip alla förekommande arbetsuppgifter.  

(Avstämningsmöte 4) 

 

I avstämningsmötena illustrerades emellanåt en samsyn mellan arbetsgivare 

och den sjukskrivne om att individens arbetsförmåga inte var anpassad efter 

de krav som ställdes i arbetet. Vid ett avstämningsmöte blev det tydligt hur 

arbetsgivaren och den sjukskrivne tillsammans övertygade handläggaren om 

det orimliga med en tidig återgång i arbete. På handläggarens fråga om möj-

ligheten för den sjukskrivne att jobba deltid och arbetsplatsanpassning utveck-

lades diskussionen så här:   

 
Fk: Sen frågar man efter här då möjligheten till deltidssjukskrivning. 

Df: Nej.  

FK: Och det är ju inte aktuellt som det ser ut för dig? 

Df: Nej som sagt nej. 

FK: Nej det går ju inte. 

Ag: Inte idag. 

Df: Nej, inte idag. 

Fk: Och sen har man då möjlighet till anpassning på arbetsplatsen? Hur ser det 

ut? 

Ag: Rysligt begränsat. 

Df: Ja, det är det ju.  

Ag: Vi ska ju in och ur alla bilar. Det är ju cirka 80 in och utsteg ur bilar varje 

natt. 

Df: Och trappor och städning är det. 

Ag: Ja. Och det är 10 timmars nattarbete på heltid. (Avstämningsmöte 3) 

Försäkringskassans aktiva insatser  

Under avstämningsmötet kom arbetslinjen bl.a. till uttryck genom de så kalla-

de aktiva insatser Försäkringskassan förfogar över och som handläggarna 

emellanåt presenterade för mötesdeltagarna under mötet. Exempelvis talade 

handläggare om arbetsträning och arbetsprövning som alternativ för sjuk-

skrivna att närma sig arbetsmarknaden. Vid ett möte påpekade handläggaren 
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att arbetsträning skulle ge tillfälle för den sjukskrivne att ”stegvis” testa ar-

betsförmågan, och att sjukskrivningen på så sätt kunde avbrytas successivt.  

 
Fk: För du kan ju också prova delvis, om det är möjligt. Om du känner dig osä-

ker vad du klarar så finns det ju möjlighet att arbetspröva för och testa funktio-

nen. 

Df: Jag måste bli av med kryckorna först då. 

Fk Ja ja. Jag menar inte nu men ändå på sikt sen.  

*…+ 

Fk: Ja. eftersom det är ett informationsmöte så behöver du känna till dom möj-

ligheter som finns i det här tidiga läget när du står där och känner att du är på 

gång. 

Df: Ja, jag förstår det.  

*…+ 

Fk: Och finns det då ett behov sen så kan man också arbetsträna och det är ock-

så bara en enda gång man kan göra det. Och då är det max tre månader. Så det 

är gäller ju att sätta in den träningen i rätt tid. I såna fall om det behovet finns 

för annars bryter man ju sjukskrivningen successivt. För det troliga är ju att du 

kanske inte kan gå igång på en gång på din ordinarie tid. Men det kanske är 

halvtid eller så från början och få känna att det håller innan man ökar vidare. Så 

vet du att den möjligheten finns. (Avstämningsmöte 3) 

 

Under samma möte blev det även tydligt hur handläggaren värdesatte att den 

sjukskrivne hade kontakt med arbetsplatsen under sin sjukskrivning. Hand-

läggaren beskrev det som en ”social träning” som främjar återgång i arbete. 

Att delta på fika och personalmöten och betydelsen av att den sjukskrivne hål-

ler sig ”ajour” lyftes också fram och var något som samtliga mötesdeltagare 

under mötet tycktes instämma i. Samtalet utvecklades så här:  

 
Fk  För där har man också öppnat upp en del. Tidigare så fick man ju inte vara 

på arbetsplatsen utan att man hade gjort en plan om prövning- träning. Men ef-

tersom man har striktat upp den åtgärden så har man ju luckrat upp lite mer då 

för att man kan vara med mer på arbetsplatsen. Mer som en social träning. Vara 

med då och fika och nyheter som har kommit in och personalmöten och så här 

då, så det är ju bra. För det är ju ett sätt och komma tillbaks också, så det är bra. 

Ag Ja, det är ju viktigt och hålla kontakten och håller sig ajour. 

Df Ja det måste man göra för annars så. (Avstämningsmöte 3) 

 

Vid de avstämningsmöten där individen både var sjukskriven och arbetslös 

kunde handläggarna redogöra för ett samarbetsprogram mellan Försäkrings-

kassan och Arbetsförmedlingen som den sjukskrivne kunde delta i. En hand-

läggare beskrev samarbetet som en åtgärd som sätts in för personer som har 
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en svårbedömd arbetsförmåga. Individerna som deltog i programmet stod 

hela tiden under ”Försäkringskassans beskydd” genom att de fick sjukpen-

ning. När en praktikplats blev aktuell skulle individen i regel dock gå över till 

rehabiliteringspenning. Enligt handläggaren fungerade detta som en ”symbo-

lisk markering” att personen ifråga då var på väg mot något som kunde ge 

jobb.  

Regelverkets betydelse för bedömningen av arbetsförmåga  

Genom att använda avstämningsmötet som ”utredningsmetod” och tillämpa 

steg-för-steg-modellen blev det under mötena tydligt hur Försäkringskassan 

försökte urskilja arbetsförmögna från arbetsoförmögna. I ljuset av detta blev 

bedömningen av arbetsförmåga en administrativ uppgift som för Försäkrings-

kassan handlade om att bedöma individers rätt till ersättning och rehabilite-

rande insatser från sjukförsäkringen. Vid dessa situationer använde handläg-

garna ett byråkratiskt språk anpassat till situationen och mötesdeltagarna. Re-

gelverkets perspektiv på arbetsförmåga innebar att handläggarna hade en re-

lativt neutral och opersonlig hållning gentemot övriga mötesdeltagare genom 

att hänvisa till nationella regler och riktlinjer inom socialförsäkringen och hur 

det t.ex. påverkade den sjukskrivne i en viss situation. Det kunde handla om 

steg-för-steg-modellen men också ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen och 

olika former av arbetslivsinriktade insatser som Försäkringskassan förfogar 

över. I konkreta ärenden påverkade regelverket genom att individens arbets-

förmåga graderades och nivåplacerades i förhållande till ersättningsnivåerna.  

 
Fk: Trettio timmar i veckan? Nej, för dom nivåer vi har är ju 25, 50, 75, och 100 

av heltid. Då 40 timmars veckor. Det är ju där våra nivåer ligger när det gäller 

sjukersättning. (Avstämningsmöte 2) 

 

Även avseende arbetslivsinriktade insatser styrde regelverket mötesdeltagar-

nas diskussioner.  

 
Fk: Jag vill inte lova nånting men som jag ser det så här så, så har jag inga pro-

blem och motivera att du skulle kunna ingå i, i det samverkans… I och med att 

du har ett långt fall innan du började studera från -03 till 05 så var du sjukskri-

ven två år. Sen har du försökt komma tillbaka inom studierna. Ja, så jag tror inte 

att jag har några problem och motivera det att du skulle kunna ingå i det här 

samarbetet. Men jättebra om du har egna idéer och tar kontakt. (Avstämnings-

möte 5) 
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Vid samma avstämningsmöte där det eventuellt skulle bli aktuellt med ar-

betspraktik för den sjukskrivne blev den ekonomiska ansvarsfrågan mellan 

Försäkringskassan och arbetsgivaren påtaglig. Enligt handläggaren fanns det 

arbetsgivare som kunde vara oroliga för om det kommer att kosta dem något 

att ha den sjukskrivne på praktik. Handläggaren i fråga brukade dock poäng-

tera för arbetsgivarna att de inte har några ekonomiska förpliktelser utan att 

det är Försäkringskassan som står för den ekonomiska ersättningen till indivi-

den. 

 

Vid avstämningsmöten där representanter från sjukvården medverkade kun-

de handläggaren vända sig till läkaren för att få en uppskattning om progno-

sen kring den sjukskrivnes möjligheter att återvända till arbetslivet. Vid ett 

möte där individen hade en anställning och var sjukskriven för en förslitnings-

skada blev det tydligt hur läkaren ifråga fick anpassa sig efter Försäkringskas-

sans regelverk genom att i procenttal uppskatta individens arbetsförmåga. 

Under mötets gång framkom en osäkerhet från läkarens sida i bedömningen 

av arbetsförmåga. Läkaren ifråga menade att det förutom skadan i sig också 

var betydelsefullt att hitta en lämplig arbetsmiljö för den sjukskrivne.  

 
Sjv: Så att arbeta 100 procent jag kan inte säga så, jag kan inte uttala mig. Jag sä-

ger vad säger röntgen. Men jag vet inte. Jag tror att också det är mycket att hitta 

nåt ställe som är bra. Du säger själv med betonggolvet, med interaktion med 

flickor som fungerade lite sämre. Så vi får se om 50 procent, man kan kolla i vil-

ken miljö som passar dig. Det är i alla fall det mål. (Avstämningsmöte 7) 

 

Samtidigt som det visade sig under mötets gång att läkaren uttryckte osäker-

het kring den sjukskrivnes arbetsförmåga kom läkarens bedömning om att in-

dividen har ”50 procent” arbetsförmåga ändå att ha betydelse för hur hand-

läggaren sammanfattade mötet. 

 
Fk: Men om man sammanfattar lite grann här nu då som jag tolkar det så be-

dömer ändå [läkaren] att det är en halvtid som – som man kanske får nöja sig 

med. Och då vill jag ha ett läkarutlåtande ifrån [läkaren] för att titta på om det 

kan styrka för en sjukersättning för den andra halvan. Och då är det ju det här 

som vi gick igenom litegrann om stegmodellen, kommer du ihåg det? Det ska 

vara mot hela arbetsmarknaden då och det är ju viktigt där hur [läkaren] skri-

ver också, hon beskriver dina besvär och sen har ju jag också utifrån hur ditt 

jobb ser ut idag. Det är ju det man får titta på också och du har ju ändå ett gans-

ka alltså ett lämpligt jobb för dina besvär då. (Avstämningsmöte 7) 
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Avstämningsmötet som en arena för handläggarna att bedöma individens rätt 

till ersättning blev också tydligt under ett annat möte, där Försäkringskassan 

bedömde en osäkerhet kring individens arbetsförmåga. Enligt handläggaren 

var det av stor vikt att utifrån information från både sjukvården och arbetsgi-

varna klargöra hur förutsättningarna för att återgå i arbete såg ut. Som hand-

läggaren ifråga menade är det angeläget att: 

 
 ”uttömma så att man inte liksom säger att loppet är kört ifall det inte är det”. 

(Avstämningsmöte 2).  

 

Under mötet blev den medicinska expertisens betydelse för beslutsfattandet 

påtaglig. Under mötets gång framkom det samtidigt att arbetsgivaren inte i 

tillräckligt stor utsträckning kunde erbjuda alternativa arbetsuppgifter anpas-

sade efter individens arbetsförmåga. Här väcktes frågan om huruvida indivi-

dens arbetsförmåga skulle behövas bedömas mot hela arbetsmarknaden. 

Handläggaren formulerade sig så här:  

 
Fk: För det jag känner att jag får göra det är att få ta in lite mer ifrån din doktor. 

Men jag har svårt och tro att det kommer och styrka för en halv sjukersättning i 

och med att alltså. Oftast så säger man att skulle det vara ett jobb utan fysiskt 

tunga lyft, ett rörligt arbete där du inte anstränger axlar och behöver armstyr-

kan. De där stegmodellerna om du kommer ihåg det som vi gick igenom. Då är 

det ju mot hela arbetsmarknaden när man väl kommer upp i arbetsgivarstegen. 

Men sen är det ju som sagt att du närmar dig 65 snart så att det är ju frågan ock-

så vad du vill göra om man hamnar i den situationen. Det jag tänker på också 

när jag frågar om det här med utökning av arbetstiden. Det kanske om man 

skulle kunna hitta bara nån timme mer eller nånting va. Så att man kan komma 

upp 20 timmar i veckan om det skulle vara en möjlighet. Då kanske du [den 

försäkrade] har lättare att lösa situationen för den andra delen. (Avstämnings-

möte 2) 

 

Olika synsätt på ansvarsfrågan mellan myndigheter blev tydlig under ett möte 

där Försäkringskassan upplevde en osäkerhet kring den sjukskrivnes arbets-

förmåga (som var arbetslös) och förväntade sig att Arbetsförmedlingen skulle 

gå in och göra en utredning. Vad som dock visade sig under samtalets gång 

var att individen måste bli omkategoriserad från sjukskriven till arbetssökande 

för att vara aktuell för insatser från Arbetsförmedlingen. I diskussionen tyd-

liggjordes organisationsgränser mellan Försäkringskassan och Arbetsförmed-

lingen kopplade till myndigheternas olika uppdrag och vad som ansågs vara 

deras ansvarsområde.  



Resultat – Avstämningsmötena och samtal om arbetsförmåga 

26 

Af: Ja, det krävs ju till och början med att han inte är sjukskriven utan att han är 

arbetssökande. Fast vi går inte in och gör nån utredning ifall det är mer är en 

medicinsk rehabilitering han behöver. Då startar inte vi nånting. 

Fk: Nej, för det var det som var lite funderingar om ni kunde även om [den för-

säkrade] var sjukskriven fortfarande ändå kunde gå in och göra nån 

Af: Nej, då ligger dom på Försäkringskassans bord. (Avstämningsmöte 4) 
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DISKUSSION 

En förhandling om arbetsförmåga och rehabiliteringsansvar  

Aktörer på policynivå har betonat vikten av samverkan mellan arbetsmark-

nads- och välfärdsförvaltningar i syfte att få människor att återgå i arbete. Att i 

beslutsprocesser ”samlas runt ett bord” med syftet att hitta en gemensam lös-

ning har blivit en allt vanligare styr- och organiseringsform inom offentlig sek-

tor (Mörth & Sahlin-Andersson 2008). Inom ramen för denna utveckling utgör 

avstämningsmötet ett empiriskt exempel på samverkan i bedömningar av in-

dividers arbetsförmåga. Avstämningsmötet förväntas skapa delaktighet och 

konsensus mellan rehabiliteringsaktörer i deras formella uppdrag att stödja 

individers återgång i arbete.  

 

Samverkan har länge varit ett populärt begrepp att använda men svårt att rea-

lisera eftersom regelverk, riktlinjer och professioner mellan välfärdsorganisa-

tionerna är olika (Michalakis 2008, Ståhl 2010). I försök att göra offentliga or-

ganisationer mer företagslika har starka organisationsidentiteter uppstått där 

stuprör symboliserar svårigheter för offentlig sektor att samarbeta. Myndighe-

ternas organisationsidentitet har stärkts. Sektoriseringen har inneburit att 

myndigheter ”alltmer ser om sitt eget hus och glömmer att de är en del av den 

större organisationen ”staten”.” (Premfors m.fl. 2003: p. 289). På det välfärds-

politiska området kan samverkan i sig därför riskera att bli ett tomt honnörs-

ord.  

 

Denna studie visar att välfärdspolitikens fokus på arbetslinjen och aktiva in-

satser ställer krav på de organisationer som har till uppgift att återföra sjuk-

skrivna till arbetslivet. Försäkringskassan har det övergripande samordnings-

ansvaret för den sjukskrivnes rehabiliteringsinsatser. Samtidigt är Försäk-

ringskassan beroende av andra organisationer som sjukvården, arbetsgivare 

och Arbetsförmedlingen för rehabiliteringsarbetets utfall i praktiken. Avstäm-

ningsmötet äger rum på en arena där flera organisationer med skilda regler 

och rutiner representeras. Att samlas kring en gemensam bedömning av ar-

betsförmåga och vilka insatser som krävs för återgång i arbete är en komplice-

rad uppgift. I studien identifierades främst tre olika perspektiv på arbetsför-

måga: det medicinska, regelverkets och arbetslivets perspektiv som aktörerna 
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under avstämningsmötena argumenterade utifrån. Samtidigt som perspekti-

ven kunde knytas till en specifik representant kunde aktörerna använda sig av 

olika perspektiv beroende på situationen.  

 

Avstämningsmötena kom att utmärkas av en slags förhandling om bedöm-

ningen av arbetsförmåga och om rehabiliteringsansvar. För Försäkringskassan 

handlade bedömningen av arbetsförmåga om att avgöra individens rätt till 

ersättning och rehabiliterande insatser. Representanter från sjukvården beto-

nade främst medicinska hinder för individens arbetsförmåga. Arbetsgivarna 

diskuterade individens fysiska nedsättningar i relation till arbetets krav. Före-

liggande studie visar således på de svårigheter som kan uppstå i praktiskt ar-

bete med att få sjukskrivna att återvända till arbetslivet.  

Definitionen av arbetsförmåga och den medicinska expertisens 

roll 

Förskjutning från sjukdom till arbetsförmåga i bedömningen av rätten till er-

sättning speglar en ny arbetslinje inom socialförsäkringen som i högre grad än 

förut betonar värdet av aktiva insatser och människors skyldigheter att arbeta. 

Grundidén bakom den nya arbetslinjen som reformstrategi är att samhället ska 

uppmärksamma faktorer som gör att människor håller sig friska och stannar i 

arbetslivet. Fokus ska därmed inte ligga på aspekter som gör att människor 

betraktas som sjuka (Lindqvist 2000). Trots denna formellt uttalade välfärds-

politiska ambition visar föreliggande rapport hur avstämningsmötena ofta 

ledde fram till en diskussion om individens bristande arbetskapacitet i relation 

till arbetets krav. Avstämningsmötena utvecklades till en förhandling om ar-

betsförmåga och återgång i arbete och om vilka (Försäkringskassan, sjukvår-

den, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen) som hade ansvaret för individerna 

ifråga.  

 

Diskussionerna utmärktes av att parterna utifrån sina organisationslogiker 

gjorde anspråk på ett visst perspektiv på arbetsförmåga. Handläggarna an-

vände Försäkringskassans regelverk (t.ex. stegmodellen) som ett instrument 

för att markera tolkningsföreträde i definitionen av arbetsförmåga – det är 

denna definition av arbetsförmåga som avgör om den sjukskrivne har rätt till 

ersättning eller inte. För handläggarna utgjorde avstämningsmötet också ett 

tillfälle att försöka få arbetsgivarna att ta ansvar för individens återgång i arbe-

te, genom att efterforska möjliga arbetsplatsanpassningar.  
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Försäkringskassans aktiva insatser och fokus på återgång i arbete (deltidssjuk-

skrivning, arbetsplatsanpassningar, arbetsträning, arbetsprövning) kom i flera 

fall på kollisionskurs med arbetsgivarnas synsätt. Arbetsgivarna uttryckte ofta 

svårigheter att anpassa arbetsplatsen och den sjukskrivnes arbetsförmåga an-

sågs inte överensstämma med arbetsuppgifternas krav. Ur ett arbetsgivarper-

spektiv var det rimligt att hävda att det var en ”läkarfråga” om individen hade 

full arbetskapacitet eller inte. Genom att inte kunna erbjuda anpassningar i 

arbetet blev arbetsgivaren den aktör som hade makten att avgöra om en per-

son hade tillräcklig arbetsförmåga för att kunna återgå i arbete. I de fall då ar-

betsgivare inte ansåg sig kunna erbjuda anpassade arbetsuppgifter saknade 

Försäkringskassans handläggare maktresurser. Under mötena kunde hand-

läggarna presentera olika former av ”aktiva” insatser (arbetsträning och ar-

betsprövning) i syfte att stimulera tidig återgång i arbete, men för att sådana 

insatser skulle genomföras krävdes det att arbetsgivarna samarbetade. Studi-

ens resultat visar således att sjukskrivnas arbetsförmåga och möjligheter att 

återgå i arbete inte enbart beror på den medicinska bedömningen av funk-

tionsnedsättning, utan i hög grad också på om arbetsgivaren kan erbjuda an-

passningsmöjligheter. Bedömningen av arbetsförmåga grundas således i prak-

tiken på relationen mellan individens förmåga och arbetets förutsättningar 

(Nordenfelt 2008), snarare än på den strikt medicinska bedömningen. 

 

Analysen visade att den medicinska expertisen hade en central betydelse för 

parterna under avstämningsmöten. Såväl representanter från Försäkringskas-

san som arbetsgivare hade svårigheter att i bedömningarna av arbetsförmåga 

och återgång i arbete argumentera utan stöd från medicinsk expertis. På så sätt 

utgjorde medicinska bedömningar en slags neutral expertfunktion som skapa-

de legitimitet för parternas ståndpunkter. Genom medicinska utlåtanden 

(skiftligt och muntligt) fick handläggarna klarhet i hur den sjukskrivnes pro-

gnos och framtidsutsikter såg ut för återgång i arbete. För handläggarna hand-

lade det om att få en objektiv uppskattning av arbetsförmåga i relation till en 

viss arbetsuppgift eller till hela arbetsmarknaden. I enlighet med regelverket 

förväntades läkare att nivåplacera sjukskrivnas arbetsförmåga; t.ex. att indivi-

den hade ”50 procent arbetsförmåga”. Med utgångspunkt i medicinska be-

dömningar kunde handläggarna på legitima grunder argumentera (och fatta 

beslut) om att individen exempelvis hade rätt till en halv sjukpenning.  

 

Förutom att sjukvården under mötena hade en expertfunktion utgjorde de 

också en stödjande roll för de sjukskrivna genom att fungera som talesmän. 

Sjukvårdsrepresentanterna kunde såväl bekräfta som försvara individernas 
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argumentationer gentemot handläggarna gällande behov av rehabiliteringsin-

satser och upplevelser av medicinskt tillstånd.  

Att gradera arbetsförmåga  

Vad innebär då en bedömning som säger att individen har 50 procent arbets-

förmåga? Från Försäkringskassans synvinkel betyder det att individen betrak-

tas som oförmögen att arbeta på 50 procent av sin arbetstid. Individen är där-

för berättigad till 50 procent sjukpenning från sjukförsäkringen. Samtidigt in-

nebär beslutet att individen är arbetsför på 50 procent. Det uppstår här frågor 

om vad som är innebörden av dessa procentuella uppskattningar av arbets-

förmåga och att bedömningarna kan ha olika betydelser för olika aktörer. Vad 

innebär det t.ex. utifrån ett arbetsgivareperspektiv om en person bara kan job-

ba 50 procent på halvtid medan Försäkringskassan anser att det är 50 procent 

arbetsförmåga?  Hur produktiv anser arbetsgivaren att den anställde är då?  

 

Denna studie visar att bedömningen av arbetsförmåga i hög grad hängde ihop 

med sjukförsäkringens regelverk (stegmodellen, ersättningsnivåerna). Att in-

dividen hade 50 procent arbetsförmåga ska därför främst ses som en administ-

rativ bedömning kopplad till sjukförsäkringens ersättningssystem. Studiens 

resultat visar hur läkare mer eller mindre tvingades anpassa sig till Försäk-

ringskassans administrativa kategorier trots en uttalad osäkerhet i gradering-

en av arbetsförmåga. Detta hade att göra med begränsade kunskaper om indi-

videns arbetsuppgifter och arbetsplatsens utformning. Detta väcker frågor om 

läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen. Så som regelverket är utformat idag 

anses läkarna vara den yrkesgrupp som är mest lämpad för att bedöma arbets-

förmåga. I förhållande till teorier om begreppet arbetsförmåga väcks samtidigt 

frågor om huruvida läkare i dagsläget verkligen är den yrkesgrupp som är 

mest lämpade för uppgiften. Läkare besitter kunskaper om sjukdomen och det 

medicinska tillståndet i sig. Men som teorier om begreppet arbetsförmåga vi-

sar så är arbetsförmåga inte ett tillstånd hos individen utan en relation mellan 

individ, arbetsuppgift och arbetsmiljö (Nordenfelt 2008). En person med funk-

tionshinder kan således ha arbetsförmåga med anpassade arbetsuppgifter och 

arbetsmiljö.  

 

Studien visar att den flerdimensionella synen på arbetsförmåga var förhållan-

devis frånvarande under avstämningsmötena. Istället låg fokus på individens 

medicinska tillstånd och begränsningar i relation till arbetsplatsens krav. Att 

inkludera komponenter av arbetsförmåga som kompetens, social förmåga och 
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motivation förekom endast i begränsad utsträckning. Endast under ett fåtal 

möten framkom aspekter som ålder, utbildning, hemförhållanden, arbetsför-

hållanden och sociala kontakter på arbetsplatsen. Individens mer generella 

anställningsbarhet och de reella möjligheterna för individen att faktiskt få ett 

arbete på arbetsmarknaden diskuterades endast i begränsad utsträckning. En 

anledning till frånvaron av ett flerdimensionellt perspektiv på arbetsförmåga 

är lagstiftningens utformning som just understryker att Försäkringskassan ska 

bedöma arbetsförmåga utifrån ”medicinska kriterier”. Att det främst var indi-

vider sjukskrivna för en fysisk diagnos som medverkade under avstämnings-

mötena kan också vara en bidragande förklaring till varför arbetsförmåga dis-

kuterade som kroppsligt problem. Att sjukvården och läkarna hade en stark 

ställning under mötena var också en anledning. Medicinska bedömningar 

fungerade ofta som ett facit för mötesdeltagarna att rätta sig efter. Att arbets-

oförmåga formulerades som ett medicinskt problem som främst kunde åtgär-

das genom medicinsk behandling och rehabilitering kan därför ses som en na-

turlig följd av sjukvårdens närvaro. 

Det nya arbetslivet och den arbetslivsinriktade rehabilitering-

ens förutsättningar  

Arbetsmarknadens ökande globalisering, nya former av arbetsorganisation 

som betonar flexibilitet och kontinuerligt lärande, och nya krav på individuellt 

ansvar och anpassning ställer såväl myndigheter som medborgare inför nya 

och komplexa krav. Vi lever i en tid där omkring en tredjedel av arbetskraften 

har lös anknytning till arbetsmarknaden, där antalet tidsbegränsade anställ-

ningar och så kallade projektanställningar har blivit vanligare. Vidare har an-

talet anställda på bemanningsföretag ökat i snabb takt under 90-talet (Furåker 

2005, Håkansson och Isidorsson 2007). Detta är förändringar som ställer nya 

krav på arbetstagare vilket har inneburit att arbetslivet idag lämnar ett be-

gränsat utrymme för människor som inte har full arbetskapacitet. Vidare talas 

det om att en normalitetsförskjutning i svenskt arbetsliv har ägt rum, att alla 

ska pressas in i samma form och vara utbytbara (Seing 2009). Förutom krav på 

formell kompetens, fysisk och psykisk kapacitet har olika former av ”sociala 

egenskaper” kommit att bli allt viktigare. Att ha förmågan att lära, vara flexi-

bel, ta initiativ och ansvar är ideala egenskaper för att vara den ”anställnings-

bara individen” och passa in i dagens moderna arbetsliv (Garsten och Jacobs-

son 2005). I takt med ökade krav i arbetslivet och att prövningen till olika er-

sättning från trygghetssystemet blivit hårdare aktualiseras frågor om vad som 
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händer med de människor som av olika skäl inte passar in eller kan anpassa 

sig till arbetslivets krav.  

 

I sjukförsäkringens regelverk finns en inbyggd förväntan på att arbetsgivarna 

kan ta ett rehabiliteringsansvar genom arbetsplatsanpassning. Denna studie 

visar dock på att arbetsgivarna hade svårigheter att i praktiken kunna erbjuda 

arbetsplatsanpassningar. På så sätt finns det en risk för att sjukskrivnas åter-

gång i arbete försvåras genom att det inte finns några arbeten eller arbetsupp-

gifter att rehabilitera individen tillbaka till (jfr Melén 2009). I vilken utsträck-

ning arbetsgivare anpassar arbetsplatser är ett outforskat område. Dock finns 

det ett antal offentliga rapporter som har pekat på att arbetsgivarna har svå-

righeter att hitta arbetsmöjligheter för sjukskrivna anställda. Det kan gälla er-

bjudanden om tillfälliga arbetsuppgifter, omplacering eller anpassning av t.ex. 

arbetstider och arbetsuppgifter (Försäkringskassan 2009, RiR 2010:9). Dock 

finns det forskning som stödjer att höga anpassningsmöjligheter på arbetsplat-

sen ökar sannolikheten för människors återgång i arbete efter sjukskrivningar 

(Johansson 2009). Exempelvis kan det gälla så kallade flexibla arbetsvillkor 

som möjligheten till förkortad arbetstid, arbeta långsammare och kunna arbeta 

hemma. Anpassningar kan också ske genom så kallat modifierat arbete som 

t.ex. omplacering och arbetsträning på arbetsplatsen (Johansson 2009).  

 

Den aktiva välfärdspolitiken ställer krav på de organisationer som har till 

uppgift att realisera arbetslinjen som reformprogram. Mot bakgrund av före-

liggande studies resultat aktualiseras frågor om vilka effekter en rehabiliter-

ingsprocess får när arbetsgivare har begränsade möjligheter att anpassa ar-

betsplatsen och vad händer med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen om 

det inte finns några arbeten för de sjukskrivna att återvända till. 
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SLUTSATSER 

Denna studies huvudsyfte var att analysera på vilka grunder aktörer under 

avstämningsmötena diskuterade och bedömde sjukskrivnas arbetsförmåga 

och återgång i arbete. Analysen riktade fokus mot diskussioner om arbetsför-

måga, återgång i arbete och aktörernas roll i rehabiliteringsarbetet. I detta av-

slutande avsnitt presenteras rapportens huvudsakliga slutsatser.  

    

     Avstämningsmötet ägde rum i skärningspunkten mellan organisationer 

med skilda regler och rutiner. I studien identifierades tre perspektiv på 

arbetsförmåga: det medicinska, regelverkets och arbetslivets perspektiv. 

Försäkringskassan argumenterade ofta utifrån sjukförsäkringens regel-

verk, och sjukvården betonade främst medicinska hinder för individens 

arbetsoförmåga, arbetsgivarna diskuterade individens fysiska nedsätt-

ningar i relation till arbetets krav. Samtidigt som de olika definitionerna 

på arbetsförmåga kunde kopplas till respektive part blev det tydligt hur 

rehabiliteringsaktörerna i förhandlingarna anpassade sig till varandras 

perspektiv.  

 

     Med utgångspunkt i de olika perspektiven på arbetsförmåga utmärktes 

avstämningsmötena av en förhandling om arbetsförmåga och vilken ak-

törer som hade rehabiliteringsansvaret för individerna i fråga. Försäk-

ringskassans regelverk med fokus på tidig återgång i arbete och aktiva 

insatser kom på kollisionskurs med arbetsgivarnas svårigheter att an-

passa arbetsplatsen. Studiens resultat visar att sjukskrivnas arbetsför-

måga och möjligheter att återgå i arbete inte enbart beror på den medi-

cinska bedömningen av funktionsnedsättning, utan i hög grad också på 

om arbetsgivaren kunde erbjuda anpassningsmöjligheter. Bedömningen 

av arbetsförmåga grundades således i praktiken på relationen mellan 

individens förmåga och arbetets förutsättningar, snarare än på den 

strikt medicinska bedömningen.  

 

    Under avstämningsmötena hade representanter från sjukvården en 

stödjande roll gentemot de sjukskrivna och fungerade som deras tales-

män. Den medicinska expertisen utgjorde också en neutral expertfunk-

tion som skapade legitimitet för parternas ståndpunkter i definitionen 

av arbetsförmåga.  
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     Diskussionerna om arbetsförmåga fördes i förhållande till ersättnings-

nivåer i sjukförsäkringen. Läkare anpassade sig till Försäkringskassans 

administrativa kategorier trots en uttalad osäkerhet i graderingen av ar-

betsförmåga. Den procentuella uppskattningen av arbetsförmåga ska 

främst därför ses som administrativ bedömning kopplad till sjukförsäk-

ringens regelverk.  

 

     Den flerdimensionella synen på arbetsförmåga var under avstäm-

ningsmötena relativt frånvarande. Arbetsförmåga sågs framförallt som 

en medicinsk och kroppslig fråga. Fokus låg på fysiska aspekter av ar-

betsförmåga. Diskussionen fördes kring individens fysiska nedsättning-

ar i relation till arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö. I mer komplexa ären-

den där individen var både sjukskriven och arbetslös framkom emellan-

åt andra faktorer än en ren medicinsk syn på arbetsförmåga. Faktorer 

som ålder, utbildning, arbetsförhållanden och motivation kunde då lyf-

tas fram under mötena, dock endast i begränsad utsträckning. 
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