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Abstrakt

Vi har granskat en del av vårt välfärdssystem nämligen sjukförsäkringssystemet. Syftet 

med uppsatsen har varit att kartlägga aktörernas ansvar i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen. Vi berör individ- och myndighetsnivå och utifrån kartläggningen 

granskar vi om och i så fall varför respektive åtaganden kan leda till att tilliten urholkas. 

Uppsatsens teoretiska ram bygger på Rothsteins teori om socialt kapital och den sociala 

fällan. Vi har kommit fram till att det finns många fallgropar i den här sköra processen som 

sjukskrivning visar sig vara. Debatten i samhälle visar på att systemet inte fungerar som 

det är tänkt. Stort antal aktörer innebär större risk att samarbete inte fungerar smärtfritt, att 

det uppstår misstroende mellan parterna och att parterna förlorar förtroende för varandra. 

Allt detta tyder på att en social fälla lätt kan slå igen. Det sociala kapitalet kan minska om 

respektive parter inte sköter sitt ansvarsområde vilket i förlängningen drabbar de andra 

aktiva parterna. 
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1. Inledning

Trötthet, försämrat minne, koncentrationssvårigheter, oro och muskelsvaghet är typiska 

symptom på stressrelaterade sjukdomar. Denna sjukdomskategori är en av de största sjuk-

skrivningsorsakerna sedan slutet av nittiotalet. Längre sjukskrivningar som är minst 30 

dagar nådde sin högsta nivå under 2002. De uppgick till ca 6,4 procent av hela arbets-

kraften. Även antal förtidspensionärer steg i samma takt som antal långtidssjukskrivningar 

sedan 1998, vilka i början på 2004 utgjorde nästan 9 procent av befolkningen mellan 16 

och 64 år (alf, 2-04). Det drabbar den enskilda individen men dessa hälsoproblem tenderar 

också att sätta hela samhällsekonomin i gungning på grund av höga kostnader för sjuk-

skrivningar och andra sjukförsäkringsåtgärder såsom rehabilitering och arbetsträning. Trots 

att sjukskrivningstalet började sjunka under 2003 låg långtidssjukskrivningarna fortfarande 

på hög nivå i början på 2004, ca 5,4 procent av arbetskraften. Kvinnor stod då för hela 63 

procent av sjukskrivningarna och för 65 procent av alla långtidssjukskrivningar, minst 1 år 

(alf, 2-04). Följaktligen har det uppstått ett behov av anpassning till den rådande 

verkligheten.

Sjukskrivningssystemet är en del av vårt välfärdssamhälle och styrs politiskt genom 

särskilda regelverk för de olika myndigheterna. Beroende på samhällssituationen och de 

rådande politiska målen ändras reglerna. Den viktiga förändringen av sjukförsäkringen 

påbörjades 2005 för att minska trycket på samhällsekonomin. Sjukskrivningsprocessen är 

numera invecklad och många aktörer på olika nivåer berörs av denna. Det sker idag en 

samordning mellan individen, läkaren, Försäkringskassan, arbetsgivaren eller Arbetsför-

medlingen för att minska sjukfrånvaron så effektivt som möjligt. Relationerna mellan de 

berörda aktörerna kan lätt rubbas vilket också leder till en minskad tillit och ett ökat 

misstroende dem emellan. Tillit eller det sociala kapitalet är en grundläggande förut-

sättning för att upprätthålla ett gott samarbete parter emellan, vilket också förhindrar att 

sociala fällor slår igen och alla blir förlorare i slutändan. 
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1.1 Syfte

I arbetet skall vi kartlägga aktörernas ansvar i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

Vi berör individ- och myndighetsnivå och utifrån kartläggningen granskar vi om och i så 

fall varför respektive åtaganden kan leda till att tilliten urholkas. 

1.2 Metod och material

Arbetet är deskriptivt i den meningen att vi studerar aktörernas agerande. Tyngdpunkten i 

arbetet ligger på samordningsnivån, där alla berörda parter agerar inbördes. Arbetet är av 

kvalitativ art eftersom vi diskuterar vidare i resultatkapitlet hur aktörerna berörs av 

varandras agerande och försöker besvara frågan om och varför tilliten urholkas. Vidare 

använder vi oss av Rothsteins teori om den sociala fällan som stöd för resonemanget och 

arbetets analys. 

Våra primära källor är officiella hemsidor på Internet samt tidningsartiklar eftersom vi 

behandlar en dagsaktuell fråga inom socialförsäkringen. På grund av den aktuella fråge-

ställningen där det i nuläget analyseras hur samordningen fungerar kan vi inte ge ett 

definitivt svar med belägg eftersom vi inte har funnit material. Vi använder oss av media 

och Internet. Hade vi fått eventuella utredningar om hur samordningen fungerar så hade vi 

troligtvis kunnat ge en mer nyanserad bild av verkligheten. 

1.3 Teori 

Rothsteins teori om den sociala fällan handlar om tillit. Vi, människor, väljer att agera 

beroende på hur vi tror att ”de andra” kommer att agera. Det finns en vetskap om att alla 

vinner på att samarbeta men om det inte finns förtroende för andra parter och samarbetet 

inte kommer igång så kan en social fälla slå igen. Rothstein (2003) beskriver den sociala 

fällans logik på följande sätt:

 Situationen är sådan att ”alla” vinner på om ”alla” väljer att samarbeta.

 Men – om man inte litar på att ”alla andra” samarbetar, är det meningslöst att själv 

välja samarbeta eftersom det som skall åstadkommas kräver att åtminstone nästan alla 

också samarbetar.

 Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta om man inte litar på att de 
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andra också samarbetar.

 Slutsats: ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå om man 

litar på att de andra också väljer att samarbeta.

 Utan denna tillit slår den sociala fällan obönhörligen igen, dvs. vi hamnar i en 

situation där alla får det sämre, trots alla inser att alla skulle tjäna på att välja att 

samarbeta. (Rothstein 2003, s.21-22)

Misstroende gynnar ingen. Det kan uppfattas rationellt och lönsamt att avstå från 

samarbetet, men den effekten är väldigt kortvarig. Alla förlorar på lång sikt (Rothstein 

2003, s. 82). Rothstein (2003) skriver i Sociala fällor och tillitens problem att större 

tillgång på socialt kapital i ett samhälle minskar riskerna att en social fälla uppstår. Socialt 

kapital är ett begrepp som kan definieras väldigt brett men Rothstein snävar in definition 

till ”mellanmänsklig tillit och deltagande i nätverk”. Socialt kapital går inte att producera 

utan det uppstår i kontakter människor emellan och finns på både en individuell och en 

kollektiv nivå. Sociala normer, verklighetsuppfattning, ideologiska övertygelser påverkar 

vår tillit och därmed vårt sociala kapital. Socialt kapital kan inte köpas, beordras, tvingas 

eller förhandlas fram, utan alla försök till detta kan förstöra det. Tilliten kan endast 

förtjänas och det kan ta tid. När människor hyser förtroende för varandra vågar de också 

samarbeta med varandra. Det skall alltså finnas en viss förutsägbarhet och tillit i vad olika 

aktörer kan förväntas göra. Om åtaganden inte görs som det är förväntat kan misstroende 

uppstå och tilliten minska. Det minskade sociala kapitalet i samhället kan urholka ett 

effektivt samarbete på olika nivåer vilket kan leda till en försvagad demokrati (Rothstein 

2003).

Rothstein (2003) nämner i boken att socialt kapital i de skandinaviska länderna är 

omfattande och att förtroendet mellan människorna är högt samt att det finns tillit för de 

offentliga myndigheterna eller staten till skillnad från andra länder. Enligt Rothstein (2001)

är välfärden grunden till att socialt kapital skapas och upprätthålls. Rothstein (2002) talar 

om allmänna och selektiva välfärdsinstitutioner. De senare arbetar med behovsprövade 

insatser, såsom bostadsbidrag, socialbidrag, förtidspension och så vidare. De selektiva 

institutionerna kan leda till minskat socialt kapital. Rothstein har fått ett visst stöd för detta 

resonemang i sina undersökningar (Rothstein 2002).
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2. Försäkringskassan

I det här kapitlet skall vi presentera Försäkringskassan samt undersöka vilken roll och vilka 

uppgifter Försäkringskassan har inom sjukförsäkringen. Vi skall även se på hur resultatet 

av Försäkringskassans åtgärder slår ut i verkligheten.

Försäkringskassan är en statlig myndighet som inrättades den 1 januari 2005 och ersatte de 

tidigare Allmänna försäkringskassorna samt Riksförsäkringsverket. Försäkringskassan 

administrerar omkring femtio olika försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen, 

bland annat sjukförsäkringen. Den svenska socialförsäkringen finns till för att ge 

ekonomiskt skydd för familjer med barn, för personer med funktionshinder, vid sjukdom, 

arbetsskador och så vidare. Försäkringskassans styrelse utses av regeringen. Försäkrings-

kassan arbetar efter regelverk som innehåller bindande föreskrifter och Allmänna råd, det 

vill säga generella rekommendationer. Försäkringskassan får även uppdrag av regeringen 

att genomföra undersökningar, göra utredningar, samla in statistik och vidta åtgärder för att 

kunna uppnå regeringens mål med socialförsäkringar (Internet 1). 

Enligt försäkringskassan är det inte samma sak att vara sjuk och att inte kunna arbeta. 

Därför är det försäkringskassans uppgift att bedöma individens arbetsförmåga och avgöra 

om denne har rätt först till sjuklön och senare till sjukpenning. Individen, arbetsgivaren 

eller arbetsförmedlingen och läkaren är viktiga parter i Försäkringskassans arbete med 

sjukskrivningarna. Försäkringskassan har en rad regler och bestämmelser som gäller vid 

sjukskrivningar, vilka både den sjukskrivne och dess arbetsgivare skall följa (Internet 2).

Alla som varit anställda under minst en månad och har arbetat sammanhängande i 14 dagar 

har rätt till sjuklön från sin arbetsgivare. Den första dagen av sjukperioden, karensdagen, 

betalas ingen ersättning ut (Internet 3). Alla som saknar en anställning och anmäler sig 

sjuka har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Även i det fallet gäller reglerna om 

karensdagen. Det är möjligt att få både sjuklön och sjukpenning samtidigt om individen har 

inkomst från flera arbetsgivare, har inkomst som anställd och som egen företagare, är 

delvis arbetslös eller har uppdragsinkomst kombinerat med en anställning eller eget 

företag. Sjukpenningens storlek är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Den beräknas på olika sätt för anställda och egna företagare. Den kan beräknas per timme, 
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dag eller kalenderdag, beroende på hur individen arbetar. Utifrån Försäkringskassans 

bedömning av individens arbetsförmåga, kan denne få en fjärdedels, en halv, tre fjärdedels 

eller hel sjukpenning. Om personen inte kan återgå till sitt ordinarie arbete efter sjukskriv-

ningen, bedöms dennes arbetsförmåga i förhållande till ett annat arbete som arbetsgivaren 

kan erbjuda. Arbetsförmågan kan prövas mot hela arbetsmarknaden om arbetsgivaren inte 

kan erbjuda ett annat arbete eller om den sjukskrivne behöver en allt för lång rehabilitering

(Internet 4).

Det är vanligt att Försäkringskassan drar in sjukpenningen eftersom de anser att de 

sjukskrivna är friska och kan arbeta (Annika Carlsson, ”Nej till sjukpenning fortsatt 

vanligt”, DN, 2004-06-07). Som det har nämnts tidigare är det Försäkringskassan som 

bedömer den sjukskrivnes arbetsförmåga. I många fall får inte personer sjukpenning trots 

att de blivit sjukskrivna av läkare eftersom läkarens intyg betraktas endast som en rekom-

mendation (Annika Carlsson, ”Sjukpenning dras in trots intyg”, DN, 2004-02-02).

Nästa led inom sjukskrivningsprocessen är att inom ett år bör Försäkringskassan göra en 

utredning om det finns förutsättningar att byta ut sjukpenningen mot sjukersättning eller 

aktivitetsersättning. Personer mellan 19-29 år kan få aktivitetsersättning. Ersättningens 

storlek beror på arbetsförmågans nedsättning. Ersättningen betalas även ut till funktions-

hindrade som måste förlänga sin skolgång på grundskole- eller gymnasienivå. Under tiden 

då ersättningen betalas ut finns det möjlighet att delta i aktiviteter som syftar till att för-

bättra den sjukskrivnes arbetsförmåga. Aktivitetsersättningen är dels inkomstrelaterad och 

finns dels som garantiersättning. Garantiersättningen får de som har haft låg eller ingen 

inkomst alls. Storleken på garantibeloppet beror på hur många år personen har bott i 

Sverige. Den sjukskrivne har möjlighet att prova att arbeta utan att förlora sin aktivitets-

ersättning. Detta kallas för vilande aktivitetsersättning. Under prövotiden kan personen få 

både lön och ersättning. Prövotid med både lön och ersättning kan sammanlagt pågå i 

högst 24 månader, eller under resterande tid som den sjukskrivne beviljats aktivitets-

ersättning. Personen är skyldig att anmäla förändringar till Försäkringskassan om denne 

börjat förvärvsarbeta, börjat arbeta i större omfattning eller fortsätter att förvärvsarbeta 

sedan beslut om vilande förklaring av aktivitetsersättning har upphört (Internet 5). Personer 

mellan 30-64 har rätt att få sjukersättning. Samma regler är gällande för sjukersättning som 

för aktivitetsersättning (Internet 6). Personer som beviljats aktivitets- eller sjukersättning 

har inte rätt till sjukpenning eller sjukpenningförsäkring (Internet 7).
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När det gäller rehabilitering ansvarar olika myndigheter för olika rehabiliteringsområden. 

Sjukvården ger den medicinska behandlingen och rehabiliteringen, arbetsgivaren eller 

arbetsförmedlingen ordnar de arbetslivsinriktade åtgärderna och kommunen vidtar de 

sociala åtgärderna (Internet 8). Försäkringskassans ansvar är att uppmärksamma om den 

sjukskrivne har behov av rehabilitering för att kunna komma tillbaka till sitt arbete. 

Försäkringskassans uppgift är också att ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de 

åtgärder som behövs och som genomförs. Individens berättelse, arbetsgivarens rehabilite-

ringsutredning och läkarens intyg och utlåtande utgör ett underlag för försäkringskassans 

arbete. Det yttersta ansvaret för rehabiliteringsutredningen ligger hos Försäkringskassan 

(Internet 2). Mera detaljerad beskrivning av rehabiliteringsprocessen kommer att presen-

teras i kommande kapitel. Vidare har Försäkringskassan som sitt ansvar att göra en rehabi-

literingsutredning och planera rehabilitering för arbetslösa och arbetssökande. Arbetsför-

medlingen skall då ansvara för arbetslivsinriktade åtgärder om det behövs (Internet 2). De 

sjukskrivna har rätt att få en kontaktperson på försäkringskassan efter 60 dagar av sjuk-

skrivningen, som vid behov stödjer de sjukskrivna i att vända sig till myndigheter och 

andra aktörer för att få hjälp med rehabilitering (Internet 9). 

Många långtidssjukskrivna får sjukpension, ibland mot sin vilja trots att de i framtiden 

kanske vill börja arbeta. I samma artikel kan vi läsa att detta är ett resultat av det politiska 

målet på ”halverad arbetslöshet” (Cecilia Garme, ”30 år och pensionär”, Expressen, 2005-

05-02). I Expressen nämner chefen för Stressmottagningen vid Karolinska institutet att 

många av de sjukskrivna som blir förtidspensionerade skulle kunna återgå till arbete om de 

skulle få rehabilitering. Han tolkar det som ett politiskt spel, då ”en ny förtidspensionär ger 

en sjukskriven mindre” (”En ny förtidspensionär ger en sjukskriven mindre”, Expressen, 

2005-05-01).

Enligt Försäkringskassans information har personer som deltar i arbetslivsinriktad rehabili-

tering rätt till rehabiliteringsersättning, så länge rehabiliteringen ingår i en rehabiliterings-

plan som godkänts av Försäkringskassan. Detta kan vara en arbetsträning under en period 

eller en utbildning under högst ett år (Internet 10). Ersättningen består av rehabiliterings-

penning och särskilt bidrag som betalas för kostnader som uppstår i samband med rehabili-

teringen. Detta kan gälla resor, traktamente, kursavgifter och kostnader för läromedel. 

Rehabiliteringspenning betalas ut som hel, trefjärdedels, halv eller en fjärdedels. Den 
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minskar om personen får t.ex. någon slags studiehjälp, studiemedel eller utbildningsarvode 

(Internet 11). Personer kan behålla ersättningen vid uppehåll som beslutats av skol- eller 

kursledningen samt vid kortare lov. Vid arbetsträning kan man behålla ersättningen om 

arbetsplatsen är stängd för semester. Dock upphör rehabiliteringsersättningen vid sjukdom, 

tillfällig vård av barn eller vård av närstående (Internet 10).

En representant för Industrifacket framför kritik mot Försäkringskassans sätt att arbeta. Här 

lyfter han fram även den enskildes tilltro till systemet samt Försäkringskassans brist på 

tillit till läkare, arbetsförmedlingen och den enskilde individen, dvs. tillit till varandra. Han 

betonar att systemet inte fungerar som det ska och resultatet är ömsesidig misstro mellan 

de berörda parterna (Tomas Lundmark, ”Orimliga bedömningar av försäkringskassan”, 

NSD, 2006-02-09). Trots att artikeln inte är det mest tillförlitliga materialet utifrån källkri-

tiskt tänkande så visar den hur en enskild individ upplever hela situationen. Artikeln är ett 

uttryck för det missnöje för systemet som finns i samhället. Missnöjet med Försäkrings-

kassan har även visat sig genom det kraftigt ökade antalet överklagningar till länsrätterna, 

men inte minst med ökat antal hot mot Försäkringskassans tjänstemän (Ulf Persson, 

”Hotfull arbetsmiljö”, NSD, 2006-01-24).

I dagens debatt om sjukskrivningar har även Curt Malmborg, generaldirektör på Försäk-

ringskassan gett sin bild av vad sjukförsäkring innebär. Han betonar att sjukförsäkringen 

inte är ett bidrag för tid då man är sjuk, utan en försäkring för nedsatt arbetsförmåga. 

Därmed markerar han att arbete är det centrala även i sjukförsäkringen.  Han menar att det 

finns missförstånd i samhället om vad den svenska sjukförsäkringen innebär. Han upplever 

att försäkringen alltmer används för att lösa andra problem som uppstår i människornas liv. 

(Curt Malmborg, ”Sjukförsäkring är en försäkring – inget bidrag”, NSD, 2006-01-19).

Samma tankegångar bekräftas också i SNS Välfärdsråd 2005: En hållbar sjukpenning-

försäkring (Internet 12). Laura Larsson, forskningsledare vid SNS påpekar att ibland 

används försäkringen för att täcka inkomstbortfall på grund av andra orsaker, såsom 

arbetslöshet eller sociala problem, vilket inte behöver vara ett medvetet fusk. Detta leder 

till att systemet överutnyttjas (Ulf Persson, ”Kostnaderna måste ner”, NSD, 2005-11-29). 

Försäkringskassan anser dock att det finns människor som fuskar medvetet och därför 

anställs mer personal för att upptäcka fuskare. De nya 300 medarbetare kommer att för-

bättra kontrollen från Försäkringskassans sida (Ulf Persson, ”Skärpt jakt på fuskare”, NSD, 

2005-12-14).
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Försäkringskassan arbetar på regeringens 

uppdrag och skall sträva att uppnå de politiskt uppställda målen. Försäkringskassan har en 

central roll i att samordna och genomföra sjukskrivningar samt att vara en viktig aktör 

inom rehabiliteringen. Med sitt arbete skall Försäkringskassan garantera att de som 

behöver hjälp, de sjuka skall få stöd tills de kan återvända till sitt arbete bland annat genom 

att erbjuda skälig ekonomiskt stöd i form av olika ersättningar.  
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3. Arbetsgivare

I det här kapitlet skall vi undersöka vilken roll och vilka skyldigheter arbetsgivaren och 

Arbetsförmedlingar har gällande sjukskrivningar och vilket ansvar de har för arbetsträning.

Arbetsgivaren spelar en viktig roll när en anställd blir sjukskriven. Arbetsgivaren har 

skyldighet att betala sjuklön till den sjukskrivne anställda, redan från första dagen av 

anställningstiden. Vid kortare anställningsperiod än en månad måste arbetsgivaren betala 

sjuklön om den anställde har arbetat i minst 14 sammanhängande kalenderdagar. Om en 

person är anställd hos flera arbetsgivare, skall respektive arbetsgivare betala sjuklön. Sjuk-

löneperioden är de första 14 dagar då den anställde inte kan arbeta på grund av en 

sjukdom. Arbetsgivarens skyldighet är att anmäla till Försäkringskassan om den anställde 

fortfarande är sjukskriven efter sjuklöneperioden eftersom den sjukskrivne kan få 

sjukpenning från Försäkringskassan. Om man är sjuk längre än en vecka, det vill säga från 

och med dag 8 av sjukperioden skall ett läkarintyg lämnas till arbetsgivaren, men det ger 

inte rätt till sjuklön eller sjukpenning, utan den måste bekräftas av Försäkringskassans 

läkare (Internet 2). I vissa fall, vid särskilda skäl kan arbetsgivaren genom Försäkrings-

kassan begära läkarintyg redan från första dagen eller tidigare än den åttonde dagen 

(Internet 13). 

Sjukperiodens första dag är en karensdag och dag 2-14 av sjuklöneperioden innebär en 

ersättning på 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner (Internet 14). Sjuklönens 

storlek kan även regleras genom kollektivavtal. I avtalet kan det också stå om läkarintyg 

skall innehålla uppgifter om diagnos och om arbetsgivare kan kräva läkarintyg redan under 

första vecka av sjukperioden (Internet 13).

Efter sjuklöneperiodens slut skall arbetsgivaren från och med den 1 januari 2005 betala 15 

procent av hel sjukpenning. Det kallas särskild sjukförsäkringsavgift eller medfinansie-

ringsansvar. Försäkringskassan fastställer varje månad hur mycket arbetsgivaren ska 

betala. Arbetsgivaren behöver dock inte betala särskild sjukförsäkringsavgift om den 

sjukskrivne anställde arbetar deltid, om den anställde deltar i rehabilitering och får rehabi-

literingsersättning, om den anställde får förebyggande sjukpenning, om den anställde har 

ett utökat särskilt högriskskydd eller om den anställde får hel sjuk- eller aktivitetsersättning 
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(Internet 15). På grund av det nämnda ligger det i arbetsgivarens intresse att den sjuk-

skrivne anställde deltar i någon slags arbetsträning eller rehabilitering. Högkostnads-

skyddet för sjuklönekostnader upphörde den 1 januari 2005, men istället är det möjligt för 

arbetsgivaren att teckna försäkringen mot sjuklönekostnader (Internet 16). 

Frågan om medfinansieringsansvaret var på remiss hos Statskontoret under 2004, som kom 

med sitt utlåtande, Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro, Ds 2004:16 . Syftet med föränd-

ringen var att genom ekonomiska drivkrafter få och motivera arbetsgivare att ta sitt ansvar 

gällande förebyggande insatser på arbetsplatser samt hjälp för långtidssjukskrivna i

återgång till sitt arbete och därmed minska antalet sjukskrivningar. Statskontoret tog även 

upp vissa möjliga negativa konsekvenser i sitt remissvar. Det första var att det kan leda till 

sämre ekonomi för kommuner, som är stora arbetsgivare. Besparingarna inom offentlig 

sektor hade redan lett till att flera kommuner hade infört anställningsstopp, vilket för-

sämrade arbetsmiljön och ökade arbetsbördan för de anställda. Medfinansieringsansvaret 

leder till minskade resurser inom kommunerna. Andra stora risken med den nya regeln är 

ökad selektivitet vid nyanställningar. Arbetsgivaren kan undvika att anställa äldre personer 

eller personer med hälsoproblem för att hålla kostnader för sjukfrånvaron nere. I remis-

svaren påpekas det att inte ens införandet av ett högkostnadsskydd för arbetsgivare 

kommer att skydda arbetssökande med hälsoproblem. Högkostnadsskydd innebär att 

arbetsgivaren inte behöver betala mer än 4 procent av den sammanlagda lönesumman i 

sjukförsäkringsavgift under ett kalenderår, samt att arbetsgivare inte har medfinansierings-

ansvar gentemot personer med väldokumenterade sjukdomar. Statskontorets oro var att 

eventuell sjukskrivningsminskning skulle visa sig istället i ökad arbetslöshet. Den tredje 

negativa konsekvensen skulle kunna vara en kraftig ökning av deltidsjukskrivningar. 

Fördelar med deltidssjukskrivningar kan vara att individer inte tappar kontakter med sitt 

arbete, men det finns även risker med det. Forskningsrön visar ar att deltidssjukskrivna har 

sämre hälsa och har därför lättare att slås ut ur arbetslivet. Risken med deltidssjukskriv-

ningar kan innebära att de kommer att användas som subventionerade arbetstidsför-

kortningar eller leda till ökade deltidsanställningar som går emot den politiska ambitionen 

om rätten att arbeta på heltid. (Ds 2004:16)

Arbetsgivaren är ansvarig för att den sjukskrivne anställde får arbetslivsinriktade rehabi-

litering. För att resultaten ska bli bra är det viktigt att rehabiliteringen kommer igång så fort 

som möjligt. Det är arbetsgivarens huvudansvar att tillsammans med den anställde 
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kartlägga behovet av rehabilitering och se till att de åtgärderna som behövs sätts igång 

(Internet 2). De viktiga förutsättningar finns redan på arbetsplatsen vars verksamhet den 

anställde känner till bäst. Där finns också arbetskamrater som kan ge stöd. Arbetsgivaren 

skall alltid utreda om det finns behov av rehabilitering för den enskilda anställde om denne 

har varit sjuk i mer än fyra veckor i följd, om denne har varit borta från jobbet många korta 

tillfällen på grund av sjukdom eller om den anställde själv begär rehabiliteringsutredningen

(Internet 17). 

Enligt Försäkringskassan är en rehabiliteringsutredning ett levande dokument som skall 

uppdateras under rehabiliteringsarbetets gång. Utredningen är ett viktigt redskap för både 

arbetsgivaren och den anställde och ett underlag för den nödvändiga rehabiliteringen. 

Utredningen måste skickas till Försäkringskassan inom 8 veckor från sjukanmälnings-

dagen. Om utredningen inte kommer till Försäkringskassan, skickas ett påminnelsebrev till 

arbetsgivare och två veckor senare anmäls arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket (Internet 9).

Arbetsgivaren är skyldig att vid behov vidta arbetslivsinriktade åtgärder som kan ske inom 

och i anslutning till den egna verksamheten. Denne skall också göra de ändringar som 

underlättar för den anställde att komma tillbaka till sitt arbete. Arbetsgivaren kan också 

samarbeta med företagshälsovården för att hitta de nödvändiga lösningarna för den 

enskilde anställde. Arbetsgivaren kan anpassa arbetsplatsen, ändra den anställdes arbets-

uppgifter eller omplacera denne inom verksamheten, ändra arbetstider, låta den anställde 

prova nya arbetsuppgifter eller ordna med utbildning (Internet 9). Både arbetsgivarens och 

individens förutsättningar är viktiga i detta arbete. Försäkringskassan bedömer vilka 

åtgärder som är rimliga. Försäkringskassan kan ge bidrag om ett arbetsmedel eller annan 

anpassning av arbetsplatsen som anses ligga utanför arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren 

ska kunna erbjuda arbetsträning på arbetsplatsen utan att ställa krav på prestation för att det 

skall bli lättare för den anställde att komma tillbaka till sitt arbete efter sjukskrivningen. 

Arbetsträningen får pågå endast 3 månader och Försäkringskassan betalar ut rehabili-

teringspenning till den sjukskrivne. Om det anställde arbetstränar på ett nytt arbete hos 

arbetsgivaren kan träningen med rehabiliteringspenning pågå längre tid. Försäkringskassan 

kan även finansiera en utbildning på högst ett år (Internet 18). 

Den nya förändringen, medfinansieringen väckte debatt redan innan den genomfördes. Det 

fanns farhågor att de långtidssjukskrivna som inte förväntades komma tillbaka till sitt 
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arbete inom överskådlig tid skulle kunna bli uppsagda. Detta trots att det inte är lagligt att 

säga upp de anställda på grund av en sjukdom. Tidigare kunde dessa personer fortsätta vara 

anställda och ha en länk till arbetslivet kvar eftersom det inte kostat arbetsgivarna någon-

ting. De nya reglerna förändrar drastiskt situationen för både arbetsgivarna och de långtids-

sjukskrivna (”Sjukfrånvaro kan leda till uppsägning”, Expressen, 2006-02-06). Nästan ett 

år efter att de nya reglerna infördes kan man nu konstatera att farhågorna har besannats. En 

arbetsgivare som anser sig ha gjort allt för att anpassa arbetsmiljön för den enskilde samt 

provat med en omplacering av den enskilde men inte lyckats kan säga upp den anställde 

med motivering ”av personliga skäl” (Lena Tegström, ”Sjukskrivna kartlagda”, NSD, 

2005-11-30). Fackförbundet Kommunal framförde kritik mot arbetsgivare som avskedar 

sina medarbetare vars sjukpenning dras in. Det upprörde och bekymrade Pertti Vainikainen 

från Kommunal att ”när jobbet blir för tungt väntar inte omplacering, då väntar avsked” 

(Anders Köjs, ”Sjukskrivning – ett första steg till avsked”, Norrbottens-Kuriren, 2006-06-

17). Omplaceringar är ibland svåra att genomföra för arbetsgivare. Det krävs att det finns 

lediga tjänster som kan passa den sjukskrivnes kompetens och arbetsförmåga. Luleå 

kommun har till exempel tvingats att säga upp 23 personer på ett och ett halvt år (Anders 

Köjs, ”Kommunens välvilja har försvunnit”, Norrbottens-Kuriren, 2006-06-17). Det som 

upprör många är att sjuka människor blir till arbetslösa och därmed blir a-kassorna och 

arbetsförmedlingarna ekonomiskt ansvariga för deras inkomster samt att även rehabilite-

ringsansvaret skjuts över till Arbetsmarknadsstyrelsen (”Myndigheterna spelar svartepetter 

om jobben”, DN, 2005-07-25).

Den sistnämnda aspekten är integriteten för arbetstagaren då arbetsgivaren har tagit över 

ansvar för rehabilitering. Ann-Mari Westergård arbetar med integrationsfrågor i arbetslivet 

och menar att det inte finns en absolut integritet. Den anställde kanske inte alltid är sjuk-

skriven på grund av arbetet utan av andra privata skäl och arbetsgivaren får då insyn i 

dennes privatliv. Andra kontrollfunktioner som finns är drogtester, personlighetstester, 

tele-data-övervakning och exempelvis passerkort. Det viktiga i sammanhanget är att ha en 

tydlig policy om vad och hur informationen utav dessa skall användas (Cecilia Jacobsson, 

”Sämre integritet när arbetsgivare ska rehabilitera”, DN, 2002-10-21).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetsgivaren har en väsentlig roll då det gäller 

sjukskrivningen och rehabiliteringen. Arbetsgivaren måste betala sjuklön och särskild 

sjukförsäkringsavgift, det vill säga arbetsgivaren har ett medfinansieringsansvar. Arbets-



13

givaren har skyldighet att initiera en rehabiliteringsutredning och anpassa den sjukskrivnes 

arbetsplats. Arbetsgivaren ansvarar även för genomförandet av arbetslivsinriktade åtgärder 

och vid behov för anordning av arbetslivsinriktade rehabilitering.
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4. Arbetsmarknad

I det här kapitlet berörs arbetsmarknadens parter, i synnerhet arbetsförmedlingen och dess

roll inom sjukförsäkringen.

Arbetslösa utgör en stor del bland de långtidssjukskrivna, år 2002 var ca 80 000-100 000 

(Arbetsmarknadsverket, 2002). För att stoppa den här utvecklingen efterlystes samarbete 

mellan arbetsmarknadens parter i syfte till att rikta de nödvändiga åtgärderna för just den 

här gruppen i första hand. Samverkansfrågor mellan Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), 

Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen skulle stå i fokus (Arbetsmarknadsverket, 

2002).

Arbetsförmedlingen ansvarar tillsammans med Försäkringskassan för arbetslivsträning. 

Den lokala arbetsförmedlingen kan även hjälpa med anpassning av arbetsplatser, arbets-

uppgifter och arbetsmiljö för de med nedsatt arbetsförmåga med syftet att underlätta 

arbetet, starta eget, delta i en arbetsmarknadsutbildning eller något annat arbetsmarknads-

politiskt program. Bedömningen av vilka hjälpinsatser krävs för den enskilde individen 

sker i samarbete med arbetsgivare eller utbildningssamordnare. Arbetsförmedlingen har 

egna specialister som kan bistå med utprovning och installation av hjälpmedel samt utbilda 

i hur de används (Internet 19).

Många i debatten om sjukförsäkringen är upprörda över att samarbetet mellan Arbets-

förmedlingen och Försäkringskassan inte fungerar. Ombudsman för IF-Metall Jörgen 

Näsström upplever det hela som ett statistiskt spel, där sjukskrivna skyfflas mellan 

myndigheterna tills de är tvungna att vända sig till socialtjänsten (Anders Köjs, ”Bollande 

mellan myndigheterna”, Norrbottens-Kuriren, 2006-06-17). Ordförande för vårdförbundet i 

Norrbotten Katarina Johansson håller med i detta och tycker att Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen borde tvingas att samarbeta i större utsträckning. Hon upplever att 

myndigheterna endast är intresserade av sitt eget och skjuter över kostnader mellan 

varandra, ”istället för att se individen” (Katarina Karlsson, ”Stängs ute från systemet”, 

Norrbottens-Kuriren, 2006-06-17).  

För att kunna fördjupa samarbetet mellan olika myndigheter inom rehabiliteringen trädde 
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bestämmelserna om en finansiell samordning i kraft den 1 januari 2004. Samordningen ska 

ske mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget, länsarbetsnämnden och en 

eller flera kommuner och ska bedrivas i form av ett samordningsförbund. Idag finns det 

endast 35 samordningsförbund som omfattar 57 av landets kommuner (Kari Molin, 

”Onödigt lidande då vårdpengar inte används”, DN, 2006-01-19). Det viktiga med detta 

slags samarbete är att de enskilda individerna inte ska hamna mellan stolarna utan kan hitta 

tillbaka till sitt arbete eller ut på arbetsmarknaden påpekar Barbro Granlund, tidigare chef 

för ohälsoarbetet i Norrbotten. Trots tilldelade pengar från staten finns det inget sam-

ordningsförbund i Norrbotten (Lena Tegström, ”Åter till staten: 73 miljoner”, NSD, 2005-

11-25).

Sammanfattningsvis är det viktigt att betona att arbetslösa utgör en stor del av de 

långtidssjukskrivna, vilket kräver samarbete mellan de olika myndigheterna, såsom 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden. Att skicka de sjukskrivna 

mellan varandra är ingen bra lösning på problemet. Det som kan hända istället är att 

medborgarna tappar tillit för systemet och misstron mellan parterna ökar. Det är viktigt att 

arbetsmarknadens parter också kan samarbeta med varandra för att kunna ordna 

arbetslivsinriktade åtgärder och erbjuda arbete för personer med nedsatt arbetsförmåga.
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5. Läkare

Nedanstående kapitel berör läkarens profession samt mötet med patienten. Vidare beskrivs 

olika kategorier av sjukskrivningar. Avslutningsvis refereras till en läkares vardag med 

dennes farhågor angående sparåtgärder inom sjukskrivningar.

5.1 Läkarens roll

Förutom att trösta, lindra och eventuellt bota har den vårdgivande läkaren andra uppgifter. 

Intyg skall skrivas till försäkringskassan och andra myndigheter. Det skall vara 

välgrundade och hur det skall utformas regleras i YVL, lagen om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdsområdet. Personen som tar emot intyget skall avgöra om det fyller sitt 

ändamål. I sjukintyg skall behov av rehabilitering, aktuell sjukskrivningstid samt gällande 

och kommande behandling framgå.

Läkaren är skyldig att lämna uppgifter till Försäkringskassan då förhållandena som 

framgår av intyget påverkar patientens försäkring, och i fallen behövs inte något samtycke 

från patientens sida. Detta regleras i Lagen om allmän försäkring (AFL) och Arbetsskade-

försäkringen (LAF).

Förutom intyg skriver läkaren också utlåtanden. Denna handling är en analys av 

sakförhållandena som leder till bedömning och eventuella åtgärder om arbetsoförmåga. 

Detta är en bedömning eller ett sjukintyg med information om de medicinska sakförhållan-

dena.  Detta utgör grunden för försäkringskassans utlåtande och bedömning om socialför-

säkringen gäller och vilken ersättning som patienten skall få. Avstämningsmöten kan ske 

för att klargöra det medicinska underlaget. I mötet deltar de fyra aktörerna som vi tidigare 

nämnt i arbetet. För att ytterligare få ett fördjupat medicinskt underlag kan ett särskilt 

läkarutlåtande begäras av försäkringskassan. De begärs av läkare som har en fördjupad 

utbildning i försäkringsmedicin.

Ombudsman från IF-Metall Jörgen Näsström reagerar på att deras medlemmar blir utan 

sjukersättning på grund av att Försäkringskassan inte godkänner läkarnas intyg. Han 

upplever att läkarna är missnöjda med att deras beslut ständigt ifrågasätts. Han vill gärna se 

att det finns tillsyn över försäkringsläkarna, då han upplever att dessa avslår sjukpenning 
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för att Försäkringskassan ska kunna minska sjukskrivningssiffror (Anders Köjs, ”Bollande 

mellan myndigheter”, Norrbottens-Kuriren, 2006-06-17).  Försäkringsläkare Bo Hallqvist 

anser att läkares intyg ofta är bristfälliga och att ”svenskar sjukskrivs allt för lättvindligt”. 

Försäkringskassan brukar dock oftare ge avslag än begära nya kompletteringar och göra 

nya utredningar. Bo Hallqvist påstår dock att han själv aldrig gett avslag om flera läkare 

rekommenderar samma sak (Johnny Strömbäck, ”Patienter har naturligtvis kommit i kläm 

och det är beklagligt”, NSD, 2006-02-03). 

Andra utredningar vid sidan om den medicinska, som försäkringskassan kan använda sig 

av är rehabiliteringsutredningar samt funktionsutredningar. De är ofta ramupphandlade av 

försäkringskassan. Rehabilitering samt arbetsgivarens roll har nämnts i ett särskilt kapitel i 

detta arbete, Arbetsmarknadsmyndighetens samt Försäkringskassans roll likaså. Tilläggas 

kan att kommunen med socialtjänsten ansvarar för social rehabilitering. Här får personer 

med sociala och ekonomiska problem hjälp. Vidare hjälps personer med alkohol eller 

narkotikamissbruk av socialtjänsten och det sker ofta i samarbete med sjukvården.

5.2 Sjukskrivning med eftertanke

Patienten kan få en bekräftelse på sina symptom och svårigheter i och med en sjuk-

skrivning. Samtidigt kan också möjligheterna som finns trots sjukdom eller vissa symptom 

lyftas fram. Lyhördhet och noggrannhet ingår i bemötandet av patienten. Det kan bestå i att 

få konkret information av patienten i fråga angående arbetsuppgifter samt vilken ned-

sättning besvären ger denne i arbetsförmåga.

Frågor som hur ofta, tyngden, hur länge en belastning är aktuell. Vidare hur många som 

arbetar, under vilken tid, självständighet, beslutsutrymme och så vidare. Om patienten är 

arbetslös eller arbetssökande ska funktionsnedsättningen bedömas mot hela arbetsmark-

naden som vi tidigare nämnt i uppsatsen. Det skall alltså ske utan att ta hänsyn till 

kompetens, tidigare arbeten eller andra omständigheter. 

Efter en klinisk undersökning skall läkaren dra slutsatser som patienten skall delges. 

Arbetsoförmåga eller förmåga skall utgå ifrån patientens berättelse. Vidare diskuteras hur 

förbättringar för patienten kan ske med eventuell medicin eller träning. Förutom detta skall 

läkaren också diskutera eventuell hjälp som arbetsgivaren kan ge. Det kan då vara till-
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fälliga andra arbetsuppgifter, avlastning eller andra förbättringar på arbetsplatsen. Läkaren 

kan då skriva till arbetsgivaren men skall också be om patientens medgivande. Om sjuk-

skrivning kan vara aktuellt behöver den nödvändigtvis inte vara 100 procent och omfatt-

ningen blir ofta en förhandling mellan läkare och patient. Det skall nämnas att samtalet 

mellan läkaren och patienten är ytterst viktig samt att den sociala aspekten skall ses ifall en 

patient blir sjuk på heltid. Det är också svårare att komma tillbaka till arbetet efter lång tids 

heltidssjukskrivning (”Läkarintyg håller inte måttet”, DN, 2003-05-14).

5.3 Orsaker till sjukskrivning

Orsaker till sjukskrivning kan delas in i två större grupper där rörelseorganens sjukdomar 

och symptom är en grupp. I fallet kan tydliga kliniska fynd hittas i ex. rörelsenedsättning. 

Om patient har smärta eller värk kan det vara svårare att kliniskt påvisa detta. I dessa fall 

spelar attityder och föreställningar hos den enskilde samt i samhället en större roll. Det 

avgörande kan vara smärtans grad och ifall den påverkar arbetsförmågan i eventuell

uthållighet eller koncentrationsförmåga. Psykosociala faktorer och förträngning kan vara 

avgörande om hur en patient hanterar smärttillstånd. 

Den andra stora gruppen kallas psykiatriska sjukdomar med eller utan stressrelaterad hälsa. 

Besvären påverkar funktionen i förmåga och aktivitet hos den enskilde. Nedstämdhet eller 

depressioner uppskattas med hjälp av skalor som bedömer djup av depression. Vidare är 

”burn-out” ett tillstånd som påverkar förmågan. Patienten kan vara emotionellt utmattad,

ha nedsatt prestation och personlighetsförändringar. Sjukskrivning kan bli aktuell och ofta i 

kombination med mediciner. Sjukskrivning kan vara partiell och stöd skall ges av arbets-

givare, läkare och förhoppningsvis eget socialt nätverk.

5.4 Ett vittnesmål från en läkares vardag

I ett debattinlägg vittnar distriktsläkaren Margareta Lööf- Johanson om dennes vardag samt 

farhågor angående ambitionen med färre sjukskrivningar. Hon påtalar att landstingsför-

bundet samt regeringen förra året kom överens om en rörlig del på 750 miljoner som 

fördelas till landstingen med hänsyn till hur mycket de lyckas minska sjukskrivningarna. 

Läkaren skriver i en ironisk ton att dennes professionella kompetens skall läggas åt sidan 
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samt att de tidigare sjukskrivningarna kanske varit felaktiga. I klartext skall de sjukskriva 

mindre för att tjäna pengar. Hon debatterar vidare angående rehabilitering samt sjukskriv-

ningsfusket och hur Försäkringskassan har anställt personal för att komma tillrätta med de

som fuskar. Borde det inte tillsättas fler tjänster för avstämningsmöten samt rehabilite-

ringsstöd. Läkaren vittnar vidare om rehabiliteringsärenden som gjorts och som blivit 

liggande sju månader hos försäkringskassan. Patienter kan då tvingas vara sjukskrivna 

onödigt länge. Vidare nämns att patienter som pågår i rehabilitering och som bara är 

deltidssjukskrivna har fått sjukskrivningar underkända av Försäkringskassan. I vissa fall 

har det skett abrupt för den sjukskrivne samt den sjukskrivne läkaren har inte blivit under-

rättade angående detta. Lööf-Johansson vill ge en röst åt de drabbade patienterna samt 

påvisa dilemmat som en läkare ställs inför där denne skall väga in sin professionalitet 

gentemot besparingskrav (Margareta Lööf- Johanson, NSD, 07-01-2006).

Sammanfattningsvis har läkaren en viktig roll då denne ofta möter den sjukskrivne tidigt i 

rehabiliteringsprocessen. Mycket av vad som framkommer i mötet påverkar patientens 

sjukförsäkringar samt förslag och åtgärder i kommande rehabilitering men också återgång 

till arbete eller utbildning. 
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6. Rehabilitering

I arbetet nämns patientkategorin med stressrelaterad sjukdom. För denne är det ytterst 

viktigt med en rehabilitering som inte forceras fram för att undvika återfall till sjukdom. 

Rehabiliteringen skall utgå från varje enskild individ och detta kapitel berör detta samt 

vilka rättigheter och skyldigheter som denne har samt organisationens ansvar. 

6.1 Rehabiliteringsprocessen 

Vid sjukskrivningar som har med arbetsrelaterad stress eller utbrändhet kan rehabilitering 

ske i fyra steg. För det första behövs en återhämtningsfas där det väsentligaste kan vara att 

bara tillgodose de primära behoven som vila och sömn eventuellt kombinerat med medi-

cinering. En del personer kan behöva psykologiska samtal eller sjukgymnastik. Detta förta 

steg kan ta mycket lång tid. Nästkommande fas i rehabiliteringen kan vara en kurs i 

stresshantering om den finns på den aktuella orten och försäkringskassan respektive 

företagshälsovården kan hjälpa till med att hitta en lämplig kurs. Kursen skall pågå några 

veckor med uppföljning och det kan vara bra om den också ger råd om framtida yrkesliv, 

omvärldsorientering och hjälper den enskilda med att utveckla sitt eget kontaktnät om det 

behövs. Vidare i fasen kommer frågor om det framtida arbetet och vilka åtgärder som kan 

behövas. Kompetensutveckling inom det egna yrket kan bli aktuellt om en återgång 

tillbaka till tidigare arbetsplats ingår i planen. Andra personer kanske byter arbete och 

behöver yrkeslivsutredningar samt arbetsplatsprövning eller utbildning. Slutligen kan 

rehabiliteringen avslutas med arbetsträning med eller utan förändringar på tidigare 

arbetsplats eller inom att nytt arbete efter utbildning eller omplacering (M. Kjellman, 

L. Hammarbäck 2003).

6.2 Rättigheter och skyldigheter för den enskilde samt organisationen

I den långsiktiga rehabiliteringen kan frågor om rättigheter och skyldigheter för den 

enskilde samt den aktuella organisationen bli aktuellt. Åtgärder och planering i rehabilite-

ringen är inriktade på individen som skall tillfriskna. I sammanhanget har organisationen 

ett ansvar om hur det förhåller sig med arbetsmiljön eller förhållandena i arbetsgrupper. 

Varje organisation är skyldig att ha en arbetsmiljöpolicy och i denna skall även den 
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psykosociala miljön ingå. Systematiskt arbetsmiljöarbete skall pågå där man ser över 

miljön och inrättar handlingsplaner för det regelbundet. Arbetsmiljöansvaret brukar delege-

ras till chefer (AFS 2001:1, reviderad juli 2003, AFS 2003:4). Om en person blir 

sjukskriven och det inte räcker med åtgärder som inriktas mot individen skall arbetsgivaren 

förbättra arbetsmiljön. Arbetet som organisationen skall ansvara för inom givet problem-

område finns reglerat i lagar och rehabiliteringsbestämmelser (AFS 1994:1). Arbetsgivaren 

skall oavsett orsak till en individs sjukskrivning vara med i rehabiliteringsplaneringen. Det 

finns inga regler för kostnader eller gränser en arbetsgivare skall beakta så vanligen blir 

frågan en förhandling med försäkringskassan (M. Kjellman, L. Hammarbäck 2003). 

6.3 Rehabiliteringspolicy samt rehabiliteringsutredning 

En rehabiliteringspolicy skall finnas inom varje organisation och där skall det framgå 

vilket ansvar organisationen har i den yrkesinriktade rehabiliteringen samt organisationens 

mål på kort respektive lång sikt. Vidare skall det framgå vilka ekonomiska resurser som är 

avsatta samt vilka kompetenser och rutiner man har inom organisationen i rehabiliterings-

frågor. Slutligen skall det framgå vem som ansvarar för vad samt hur uppföljningar av 

arbetet skall gå tillväga. Försäkringskassan ansvarar för samordningen och medverkar till 

att rehabiliteringen blir den rätta. Vidare kan de bidra ekonomiskt då de kan ge 

rehabiliteringsersättning. Egen medverkan i sin rehabilitering är en skyldighet (M. 

Kjellman, L. Hammarbäck 2003).

Som tidigare nämnts kan rehabiliteringsutredningen vara aktuell efter en månads sjuk-

skrivning. Arbetsgivaren och den sjuke fyller ett formulär från försäkringskassan vilken 

består av frågor som hjälper med kartläggningen av åtgärder. Arbetsgivaren skall 

bestämma behovet av rehabilitering utifrån formuläret i samråd med den sjuke. Vidare 

kontakt görs med försäkringskassan som hjälper till med fullföljningen av rehabiliteringen. 

Om konflikten till sjukdom kanske innefattar en dålig relation med arbetsgivaren kan 

försäkringskassan, aktuell läkare eller personalavdelningen hjälpa till med rehabiliterings-

utredningen. Om den sjukskrivne har en diagnos som utbrändhet eller arbetsrelaterad 

utmattning kan som beror på arbetsmiljön kan denne göra en arbetsskadeanmälan. 

Anmälan skall vara påskriven av chefen och den skickas vidare till Försäkringskassan. 

Fackföreningen hjälper vidare i hur anmälan och i hur den gällande processen sker (M. 

Kjellman, L. Hammarbäck 2003).
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6.4 Från sjukskrivning till arbetsträning

Arbetsträning sker när individen skall återgå till arbetet. Då man är inne i denna fas har 

man inte sjukpenning utan rehabiliteringspenning. Detta kan också föregås med ett möte 

med tre parter, individen, arbetsgivaren samt en handläggare från försäkringskassan. Alla 

andra på arbetsplatsen skall veta om individens förutsättningar och att denne i denna del av 

rehabiliteringen inta skall ha ett fullt produktionsansvar. Gradvis utökas ansvar samt 

arbetstid och arbetsuppgifterna ska vara kända innan arbetsträningen. Lämpligast börjar 

individen med 25 procent arbete till att slutligen kanske vara upp i heltid. Denna process 

kan ta 1,5-2 år. Arbetstränar man på ett nytt arbete skall man veta att man får vara kvar 

som anställd efter träningen. Arbetsprövning är ett annat alternativ om individen vill prova 

annat arbete och denna form skall också godkännas av försäkringskassan. Tid samt 

ersättning diskuteras. Erfarenheten angående stressrelaterade sjukdomar samt rehabilite-

ringen är att försäkringskassans regler inte alltid medger ersättning under denna långa 

arbetsträning som kan vara aktuell (M. Kjellman, L. Hammarbäck 2003).

Återfall till sjukdom undviks genom att inte forcera fram i rehabiliteringsprocessen, sakta 

utökar arbetet som är anpassat till individen samt att andra inte har för bråttom; läkare, 

försäkringskassan samt arbetsplatskonsulenten. Personen själv skall också aktivt använda 

sig av de teknikerna i stresshantering denne lärt sig i rehabiliteringen eller andra gällande 

tekniker. Resultat av en bra rehabilitering innebär inte alltid att arbeta heltid efter sjukdom. 

Ett gott resultat är anpassat till individen och dennes behov. Avslutningsvis har man en 

uppföljning av rehabiliteringen och det kontinuerliga arbetet kan ske via att man har ett 

möte med sin chef månatligt. Diskussion om hur arbetet går sker kontinuerligt

(M. Kjellman, L. Hammarbäck 2003). 

Försäkringskassan har en central roll i samordningen av rehabiliteringar. Det ligger ett stort 

ansvar på handläggare som skall se till att de rätta åtgärderna vidtas vid rätt tid. De 

sjukskrivna med stressrelaterade symptom behöver ofta lång tid för att återhämta sig, det 

kan ta flera år om man får en diagnos så som utbrändhet. Sådana långa rehabiliteringar 

kostar för mycket och rehabiliteringscentra har svårt att sälja sina tjänster. 

Den 1 januari 2006 skapas företaget Arbetslivsresurs för att underlätta för långtids-

sjukskrivna att komma tillbaka på arbetsmarknad. Företaget ska kunna erbjuda hjälp med 
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förebyggande samt arbetslivsrelaterade åtgärder. Det helt statligt ägda företaget syftar till 

att bli ledande inom arbetslivsinriktad rehabilitering med brett utbud av tjänster. Grund-

verksamheten är arbetslivsinriktad rehabilitering som skall leda till att de sjukskrivna skall 

kunna återgå till arbetslivet. Men företaget erbjuder även tjänster inom omställning och 

tjänster för att förebygga ohälsa. Arbetslivsresurs beräknas att ha 350 anställda med 

placering på ett 50-tal orter i landet (Internet 20).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en bra rehabilitering utgår från individens 

behov av åtgärder samt att den inte bör vara forcerad då det kan ge bakslag i form av 

återgång till sjukskrivning vilket förlänger hela rehabiliteringsprocessen. Arbetsgivaren har 

ett stort ansvar då denne ansvarar för en god arbetsmiljö och att det finns en rehabilite-

ringspolicy i organisationen. Det aktiva arbetet och många gånger utgången av åtgärder 

sker initialt vid rehabiliteringsutredningen som görs mellan anställd och arbetsgivaren. 
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7. Resultatdiskussion

I vår uppsats har vi beskrivit de olika aktörerna och deras skyldigheter inom sjukförsäk-

ringssystemet samt presenterat en del av den debatt som finns inom området. Att det finns 

en så stor debatt vittnar om att systemet inte fungerar som det är tänkt. Nedan diskuterar vi 

hur aktörerna berörs av varandras agerande och försöker besvara frågan om och i så fall 

varför tilliten urholkas. För att diskutera detta använder vi Rothsteins teori om tillit och 

sociala fällor. Han menar att om samarbetet inte fungerar så minskar tilliten, misstroendet 

ökar och som ett resultat slår sociala fällor igen. Att förklara kopplingarna mellan de olika 

aktörerna är svårt men vi kan i alla fall urskilja två nivåer, myndighets- och individnivån. 

På myndighetsnivån finns det flera aktörer, bland annat Försäkringskassan, Arbetsför-

medlingen, läkare och arbetsgivare.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är statliga myndigheter som följer ett särskilt 

regelverk i sitt arbete. Detta gör dem känsliga för det politiska klimatet som råder i landet. 

Därmed blir även den enskilda individen påverkad av den rådande politiken och även av 

statens ekonomi. Individen själv har inte mycket utrymme för att agera och måste ha tillit 

till att systemet kommer att utföra sitt arbete och vid behov hjälpa individen. 

Försäkringskassan kan jämföras med en spindel i nätet i sjukförsäkringssystemet. Försäk-

ringskassan har skyldighet att göra utredningar och bedömningar av den sjukskrivnes 

arbetsförmåga för att kunna vidta de nödvändiga åtgärderna. Det är viktigt att göra 

utredningen så tidigt som möjligt för att kunna åtgärda problemet så fort som möjligt. En 

utdragen process från Försäkringskassans sida kan leda till att individen blir sjukskriven en 

längre period och därmed tappar kontakten med sin arbetsplats. Detta kan försvåra den 

framtida återgången till arbete. Debatten visar på att människor upplever att Försäkrings-

kassans har blivit hårdare i sina bedömningar angående sjukpenning. Många sjukskrivna 

blir av med sin sjukpenning eller får avslag på sin sjukskrivning. Försäkringskassan gör sin 

bedömning att dessa har arbetsförmåga för att kunna arbeta, medan de sjukskrivna och 

deras läkare har en annan åsikt. I de här situationerna kommer de sjuka i kläm och hamnar 

mellan stolar, då de är för friska för att få sjukpenning och för sjuka för att klara sina 

arbeten. Här finns det risk att misstroende mot systemet uppstår hos individerna. Å andra 

sidan kan Försäkringskassan uppleva att samhällets attityd till sjukskrivning har förändrats 
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till att tas för given. De menar att en del fuskar medvetet. Det leder till kontroller vilket i

sin tur gör att Försäkringskassan misstror alla sjukskrivna. Systemet leder alltså till att hela 

gruppen drabbas trots att få fuskar. Som Rothstein menar att då alla inte samarbetar så slår 

den sociala fällan igen. 

Misstroende mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan kan komma till uttryck ifall 

arbetsgivaren inte sköter sina åtagande. Det kan vara så att arbetsgivaren inte har full 

kännedom om sitt ansvar vilket kan vara förklaringen till att arbetsgivaren inte har uppfyllt 

sina förpliktelser, till exempel startat upp en rehabiliteringsutredning. Kontrollfunktionen 

från Försäkringskassans sida kan fungera som ett medel för att upprätthålla regelverket. I 

det här sammanhanget är Försäkringskassan skyldig att anmäla arbetsgivaren till Arbets-

miljöverket om rehabiliteringsutredningen inte genomförs. Som det nämnts tidigare skall 

arbetsgivaren motiveras via ekonomiska påtryckningar att ta sitt ansvar och arbeta förebyg-

gande för att minska sjukfrånvaro och därmed sina sjuklönekostnader. Detta kan innebära 

mycket arbete för arbetsgivare med att utreda, omorganisera verksamheter och det kan 

även innebära extra kostnader. Arbetsgivarens förtroende för systemet kan minska då 

denne uppfattar att de åläggs för stort ansvar i det förebyggande arbetet och det kan hända 

att små företag belastas extra hårt. 

Den generella tanken med förändringen var bra, men de oväntade konsekvenserna drabbar 

hårt även de enskilda individerna. De kan bli uppsagda, eftersom arbetsgivare anser sig ha 

gjort det som var möjligt för den sjukskrivne. Den uppsagde hamnar ute på arbetsmark-

naden, utan sjukpenning och som arbetslös. Individen kan då tappa tilliten gentemot arbets-

givare. Väl på arbetsmarknaden är det Arbetsförmedlingen som ska bedöma individens 

arbetsförmåga och matcha denne mot alla möjliga arbeten. Om personen är sjuk så kan det 

vara svårare att hitta passande arbete. I yttersta nödfall kan personen vara utan a-

kasseersättning och blir tvungen att vända sig till socialtjänsten för att få bidrag för sitt 

uppehälle. För att hjälpa individer som har hamnat utanför systemet ska flera olika 

myndigheter arbeta tillsammans i ett samordningsförbund. Dock finns de inte överallt i 

landet. Det räcker med att en part inte sköter sina åtaganden så faller hela samarbetet

samman. Det här är ett tydligt exempel på en social fälla, där individen tappar förtroende 

för hela systemet. Även Rothstein har påvisat i sina undersökningar att personer som 

kommer i kontakt med två eller flera selektiva välfärdsinstitutioner förlorar mer tillit 

jämfört med resten av medborgarna i samhället.
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Läkaren och patienten ska tillsammans göra en bedömning av arbetsförmågan som ligger 

till grund för sjukpenning. Missförstånd dem emellan kan leda till bristfälliga sjukintyg 

vilka inte ger rätt sjukersättning eller rehabilitering. Läkare i sin tur bör skicka så full-

ständiga intyg till Försäkringskassan som möjligt där det framgår varför patienten har 

nedsatt arbetsförmåga. Om läkaren inte gör sitt jobb korrekt kan den enskildes tillit till 

läkaren minska och läkaren blir i sin tur ifrågasatt av Försäkringskassan. Försäkringskassan 

efterlyser bättre och tydligare sjukintyg från läkarna. Utan dem kan de inte göra korrekta 

bedömningar vilket i sin tur gör att misstroendet ökar mellan alla parter.

I rehabiliteringsprocessen är det avgörande vilken sjukdom och arbete man har. Det gör 

varje enskild rehabilitering unik. Vi har tidigare nämnt att många aktörer är inblandade i

denna process. Drabbas man av till exempel en sjukdom som kräver en lång återhämt-

ningsfas så medför det stora kostnader för arbetsgivaren samt Försäkringskassan. Om 

individen forceras att snabbt återhämta sig och att återgå till arbetet så kan tilliten brista 

gentemot de andra aktörerna. Vi har också sett i debatten att många inte får den nöd-

vändiga rehabiliteringen utan förblir långtidssjukskrivna och förtidspensioneras till slut. 

Dörren till arbetsmarknaden är stängd trots viljan till att kunna jobba igen en dag.

Sjukförsäkringssystemet är en välfärdsinstitution som därmed enligt Rothstein påverkar 

socialt kapital i samhället. Rothstein har definierat selektiva institutioner som har behovs-

prövning som grund i sitt arbete. Utifrån det här resonemanget kan vi konstatera att sjuk-

försäkringssystemet faller under denna definition. Rothstein har även påpekat att de selek-

tiva institutionerna kan leda till reducerat socialt kapital. I vårt arbete har vi kunnat se på 

inbördes relationer inom sjukskrivningssystemet och har funnit många fallgropar i den här 

sköra processen som sjukskrivning visar sig vara. Stort antal aktörer innebär större risk att 

samarbete inte fungerar smärtfritt, att det uppstår misstroende mellan parterna och att 

parterna förlorar förtroende för varandra. Allt detta tyder på att en social fälla lätt kan slå 

igen. Det viktigaste är att alla parter är införstådda i sina uppgifter samt att de verkligen tar 

sitt ansvar för att undvika de ovanstående fallgroparna. Det sociala kapitalet kan minska 

om respektive parter inte sköter sitt ansvarsområde vilket i förlängningen drabbar de andra 

aktiva parterna. 
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Vi har i det här arbetet kartlagt de fallgropar som kan uppkomma i sjukskrivningprocessen 

men för att konstatera och mäta den faktiska minskningen av tilliten behövs det genom-

föras ytterligare undersökningar som möjligen sträcker sig under längre tidsperiod. 
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