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Sammanfattning 
 

Under senaste åren har den nya sjukförsäkringen debatterats flitigt i svensk media. Införandet 

av en rehabiliteringskedja och tidsbegränsningar i försäkringen som innebär ett nytt sätt att 

tänka och förhålla sig till grundstenarna till vårt välfärdssystem har bidragit till oro och 

osäkerhet bland de försäkrade, Försäkringskassans kunder.  

 

Regeringens mål med förändringen är att minska ohälsan i Sverige och man vill nå en mer 

förutsägbar och rättssäker försäkring genom tidsbestämd rehabiliteringskedja och 

tidsbegränsningar för sjukpenning och sjukersättning. Uppsatsen utreder vad som hänt med de 

personer som fått maximal ersättning från Försäkringskassan samt utreder hur ohälsotalet har 

utvecklats under perioden 2002-2010. Har Försäkringskassan nått de mål som regeringen 

avsett och beror utvecklingen på rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i försäkringen.  

 

Resultaten visar att Försäkringskassan i princip har nått målet för ohälsotalet som stadigt 

minskat sedan 2003. Minskningen av ohälsotalet är även större från och med 2008 till 2010, 

jämfört med tidigare år. Utifrån resultaten för de omförsäkrade kan konstateras att drygt 

16 000 personer inte har återgått till Försäkringskassan, merparten har stannat kvar i något av 

Arbetsförmedlingens program eller återgått i arbete.   

 

Orsakerna till Sveriges höga sjukfrånvaro har sammanställts i en rapport från 

samverkansgruppen SAFIR. De delar in orsakerna till sjukfrånvaron i fyra huvudorsaker och 

åtta bidragande orsaker som handlar om allt från arbetsmarknad, åldrande, sysselsättning och 

administration till privatliv, fusk och förändringar i attityder. Om rehabiliteringskedjan och 

tidsbegränsningarna i försäkringen sätts i relation till vissa av dessa orsaker kan man 

konstatera att förändringarna i lagen har påverkat ohälsotalet. Framförallt ser man att 

rehabiliteringskedjans bedömningsgrunder och krav på snabba insatser ökar kraven på 

aktivare åtgärder både från arbetsgivaren och inom sjukvården samt att den i större 

utsträckning ökar incitamentet till kontakt med Arbetsförmedlingen. Rehabiliteringskedjan 

och tidsbegränsningarna har även bidragit till en aktivare administration hos 

Försäkringskassan och samordning mellan olika omgivande aktörer. Detta ökar möjligheten 

för den försäkrade att snabbare återgå i arbete eller söka annat arbete, orsaker till 



3 
 
 

sjukskrivningar ”lyfts” tidigare i sjukfallet och kan åtgärdas vilket minskar och förkortar 

sjukskrivningarna vilket i sin tur sänker ohälsotalet.  
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1 Inledning 
 

I en jämförelse mellan åtta Europeiska länder har Sverige tillsammans med Nederländerna 

och Norge den högsta sjukfrånvaron, studien är gjord bland anställda i åldern 20-64  år under 

perioden 1983-2001. Dessutom har utredning visat på att sjukfrånvaron ökade kraftigt i 

Sverige från 1997, då sjukfallen blev betydlig längre och kvinnornas sjukfrånvaro steg 

snabbare än männens (SAFIR 2004 s. 29). I och med att sjukfrånvaron steg ökade även de 

statliga kostnaderna för försäkringen, antalet förtidspensionärer förväntades även fortsätta öka 

under kommande år och övergången från sjukförsäkringen till förtidspension ökade i allt lägre 

åldrar än tidigare. Behovet av att förstå varför sjukfrånvaron ökade, varför den varierade över 

tid, mellan regioner och företag och olika sociala grupper blev en viktig fråga på den politiska 

dagordningen. Regeringen påbörjade därför ett omfattande utredningsarbete 1999 med den så 

kallade Sjukförsäkringsutredningen för att skaffa kunskap och göra en analys av 

sjukförsäkringen samt göra en handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. 

Socialförsäkringsutredningen utmynnade bland annat i ett antal förslag till åtgärder på olika 

nivåer (SOU 2000:72, SOU 2000:121, SOU 2002:5, 2002:62). Som en bidragande effekt av 

detta bildades dessutom SAFIR-gruppen bestående av forskare och utredare från 

Arbetslivsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, Institutionen för Psykosocial Medicin och 

Riksförsäkringsverket (numera Försäkringskassan). SAFIR-gruppens syfte har varit att 

fördjupa och bredda kunskaperna om sjukfrånvaron genom att publicera olika aspekter på 

problemet. Resultatet man kommit fram till i 2004 års sammanställning är att det generellt sett 

inte har skett någon försämring av befolkningens hälsa under de senaste decennierna. Trenden 

visar snarare på motsatsen eftersom medellivslängden är högre, uppväxtvillkoren är bättre, vi 

minskar våra rökvanor, förbättrat våra kostvanor och den medicinska teknologin förbättras. 

Mot trenden går däremot lågutbildade kvinnor som i större utsträckning under slutet av 1990-

talet bedömer sitt ohälsotillstånd som dåligt (SAFIR 2004j, s11-14).  

 

I och med att det inte är en generell försämring av hälsan i Sverige som förorsakar vår 

förhöjda sjukfrånvaro måste det finnas andra orsaker. Dessa orsaker menar SAFIR-gruppen 

går att finna i varierande omfattning i befolkningens olika förändrade relationer i arbetslivet, 

privatlivet, arbetsmarknaden och arbetslösheten samtidigt som administrationen kring 

sjukförsäkringen inte omvandlats i samma utsträckning som krävts för att svara mot 

omgivningens krav och samhällets utveckling (SAFIR 2005b s. 337-343).     
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För att försöka komma till rätta med Sveriges ökade sjukfrånvaro beslutade regeringen 2008 

att införa en rehabiliteringskedja och tidsbegränsningar för sjukpenning och sjukersättning 

och sedan den nya sjukförsäkringslagen trädde kraft den första juli 2008 har en omfattande 

debatt pågått i media. Enskilda personers tragiska omständigheter har debatterats och 

diskuterats offentligt. Till en början fick Försäkringskassan och dess personliga handläggare 

bära mycket av den kritik som riktades mot reformen men med tiden skiftades fokus till våra 

lagstiftare. Debatten bidrog till en oro och osäkerhet bland de försäkrade, kunderna på 

Försäkringskassan (Aftonbladet, 2009). Systemet var nytt och innebar ett nytt sätt att tänka 

och förhålla sig till de försäkrade och de omgivande aktörerna. Rollen som personlig 

handläggare på Försäkringskassan förändrades också, tillämpningen av reglerna försvårades 

av att riktlinjerna för lagen inte var riktigt klara, implementeringstiden var kort och reglerna 

var komplexa. 

 

Reformen innebär i korthet att en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för bedömning av 

den försäkrades arbetsförmåga införts samt att tiden för hur länge man kan vara sjukskriven 

begränsas till maximalt 914 dagar. Dessutom har lagstiftaren tagit bort möjligheten till att 

beviljas tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning ska endast komma i fråga om den 

försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt (Regeringens proposition 2007/08:136 s 

1-2). 

 

Under 2010 nådde de första försäkrade maximal tid med sjukskrivning och tidsbegränsad 

sjukersättning och kunde därmed inte längre få ersättning från sjukförsäkringen. Enligt 

uppgifter från Försäkringskassan var det 17 800 personer i riket som direkt efter årsskiftet 

2009/2010 inte längre hade rätt till sjukpenning. De erbjöds överlämning till 

Arbetsförmedlingen för deltagande i arbetslivsintroduktion. Utav dessa har 12 600 personer 

antagit detta erbjudande och varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Under en period på 

minst tre månader fick de aktivitetsstöd från Försäkringskassan för fortsatt utredning och 

arbetsintroduktion för återgång i arbete. Efter denna ”karenstid” kunde de antingen fortsätta 

söka arbete via Arbetsförmedlingen eller återgå till Försäkringskassan för att få sjukpenning 

på nytt om arbetsförmågan fortfarande bedömdes vara nedsatt på grund av sjukdom. Av de 

17 800 personerna har 10 600, ca 60 procent, blivit kvar i sjukförsäkringen genom andra 
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förmåner eller återvänt till Försäkringskassan och fått sjukpenning på nytt 

(Försäkringskassan, 2010c & 2010d).  

 

Vad hände egentligen med de omförsäkrade som genomgick arbetslivsintroduktion, vad blir 

effekterna av rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i sjukförsäkringen och var detta 

syftet med reformen? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i sjukförsäkringen är ett av regeringens 

incitament för att försöka minska ohälsan i Sverige. Vid införande av nya lagar är det därför 

viktigt att titta på vilka effekter dessa får för befolkningen och i synnerhet vilka effekter det 

får för sjukfrånvaron, inte bara av ekonomiska skäl utan även för befolkningens 

välbefinnande. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter införande av 

rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i försäkringen har haft på ohälsotalet, som är 

ett mått som används för att mäta sjukfrånvaron i Sverige. Eftersom sättet att bedöma rätten 

till sjukpenning och sjukersättning har förändrats är detta centralt att studera i förhållande till 

andra orsaker som bedöms påverka sjukfrånvaron. I uppsatsen kommer därför olika orsaker 

som bedöms inverka på den höga sjukfrånvaron i Sverige att behandlas, dessa orsaker ställs 

sedan i relation till införandet av rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i 

försäkringen. Därefter tas ställning till om rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i 

försäkringen har haft en påverkan på ohälsotalet. Uppsatsen har tre delsyften som utgår från 

följande frågeställningar: 

 

Det första delsyftet ställer frågorna:  

Vad som hänt med de personer som fått maximalt antal dagar med sjukpenning eller 

tidsbegränsad sjukersättning från Försäkringskassan? 

Hur har ohälsotalet utvecklats under perioden 2002-2010?  

 

Delsyfte två är att besvara frågorna: 

Har Försäkringskassan uppnått det mål som lagstiftaren avsett med de försäkrade som nått 

maximal tid i försäkringen? 

Har Försäkringskassan nått målet för ohälsotalet?  



8 
 
 

Det sista och tredje delsyftet är att analysera de resultat jag får fram och besvara frågan: 

Är den omfattande lagändringen med införandet av en rehabiliteringskedja och 

tidsbegränsningar i försäkringen en avgörande orsak till ohälsotalets utveckling?  

1.2 Avgränsningar  

 

Jag väljer att fokusera på ohälsotalet och resultatet av antalet försäkrade i Sverige som fått 

maximal ersättning från Försäkringskassan och undersöker de personer som varit inskrivna i 

arbetslivsintroduktion vid Arbetsförmedlingen från årsskiftet 2009/2010 till och med tredje 

kvartalet 2010. Jag har inte tagit med de som genom andra omgivande reformer har fått annan 

hjälp åter till arbete via arbetsgivare, en utvecklad företagshälsovård, Hälso- och sjukvårdens 

rehabiliteringsgaranti, Arbetsförmedlingens extra resurser för nystartsjobb, privata aktörer 

eller socialtjänstens resurser.  

1.3 Tillvägagångssätt  
 

Min uppsats har för att uppfylla sitt syfte sin utgångspunkt i måluppfyllesemodellen (Vedung 

1998, s. 51-55) som innebär att utvärderaren undersöker om de utfall som i det här fallet 

förvaltningen har producerat motsvarar det resultat som beslutsfattaren avsett. Därefter tar 

utredaren ställning till om utfallet beror på beslutsfattarens, det vill säga regeringens mål och 

medel. Jag har gjort en studie av källorna inom utvärderingsforskning och till största del 

använt mig av en andrahandskälla, Vedung, som dock är en etablerad forskare inom sitt 

område. Jag väljer att använda måluppfyllelsemodellen för att kvantitativt kunna mäta det 

resultat jag får fram. Regeringen har via regleringsbrev till Försäkringskassan satt indirekta 

mål för ohälsotalet och de omförsäkrade, därefter har Försäkringskassan själv preciserat målet 

för ohälsotalet till ett visst antal dagar per år, målet med ohälsotalet och de omförsäkrade 

tolkas och måluppfyllelsemodellen används för att bedöma det resultat jag får fram.  

 

Som komplement till Vedungs måluppfyllesemodell för att utreda om utfallet av ohälsotalet 

beror på regeringens införande av rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i 

försäkringen redogör jag för olika orsaker som bedöms inverka på den höga sjukfrånvaron i 

Sverige, dessa orsaker ställs sedan i relation till införandet av rehabiliteringskedjan och 
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tidsbegränsningarna i försäkringen. Därefter tas ställning till om rehabiliteringskedjan och 

tidsbegränsningarna i försäkringen har haft en påverkan på ohälsotalet.  

 

I forskningen finns två huvudsakliga metodinriktningar, den kvantitativa och den kvalitativa. 

Den kvantitativa syftar till att undersöka och mäta numerisk data genom att ställa frågorna hur 

många eller hur mycket, metoden resulterar i numeriska observationer eller uppgifter som kan 

omvandlas till detta. Den kvalitativa inriktningen är mest lämplig när syftet är att undersöka 

ett relativt samband av orsaker, resultatet som fås presenteras i ord som sedan tolkas med 

hjälp av en teoretisk referensram (Backman 2008 s. 33). Jag kommer att använda mig av en 

kvantitativ metod i denna uppsats eftersom det lämpar sig bättre då jag är intresserad av att 

analysera resultatet i siffror.    

 

För att få uppgifter om Försäkringskassans riktlinjer och regeringens intentioner med 

socialförsäkringen har jag granskat förarbeten, propositioner, lagar och sammanställningar i 

årsberättelser och utredningar. För att besvara frågorna för de omförsäkrade och utvecklingen 

för ohälsotalet har jag använt mig av statistiskt material som till största del är hämtat från 

Försäkringskassans statistiska instans Analys och Prognos men det finns även uppgifter från 

Statistiska Centralbyrån och material som Arbetsförmedlingen varit med och sammanställt. 

 

För att ta reda på olika faktorer till ohälsan i Sverige har jag använt mig av olika forskares 

rapporter som sammanställts i en gemensam rapport via SAFIR, en samverkansgrupp för 

Arbetslivsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, Försäkringskassan och Institutet för psykosocial 

medicin.   

 

Eftersom jag är anställd inom Försäkringskassan anser jag att jag har en större förförståelse 

för organisationen än gemene man och en god förståelse för problemet som jag har valt att 

utvärdera. Jag bedömer att fördelarna med att vara en del av den organisation som jag studerar 

är jag enkelt haft tillgång till alla dokument som behövts i sammanhanget. Det ska dock 

påpekas att de frågor som uppsatsen handlar om ligger långt från mina egna arbetsuppgifter.  
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1.4 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en teoridel som presenterar de olika utvärderingsmodellerna 

översiktligt, sedan kommer en mer ingående redovisning av måluppfyllelsemodellen och hur 

denna kan förstås och användas utifrån aktuell problematik. I kapitel 3 redogörs för 

regeringens övergripande mål med ohälsan i Sverige samt en genomgång av 

rehabiliteringskedjan och arbetslivsintroduktion. I kapitel 4 förklaras förhållandet kring 

ohälsotalet och de omförsäkrade samt vilka mål som finns uppsatta för dessa grupper. 

Därefter presenteras i kapitel 5 som ett komplement till måluppfyllelsemodellen olika orsaker 

till den Svenska sjukfrånvaron som sammanställts av samverkansgruppen SAFIR. I den 

avslutande delen av kapitel 5 presenteras min analys över hur rehabiliteringskedjan och 

tidsbegränsningarna i försäkringen står i förhållande till dessa orsaker och om det har 

påverkat ohälsotalet.       
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2 Utvärderingsmodeller 
 

Offentliga insatser kan utvärderas på olika sätt. Historiskt har bedömningsgrunderna för 

rättssäkerhet och offentlighet vid handläggning länge varit de dominerande. Därefter 

aktualiserades värdekriterierna demokrati och legitimitet. Sedan 1960-talet har frågor om den 

offentliga verksamhetens effektivitet och kvalitet blivit mer aktuella. Det finns många olika 

sätt att utvärdera den offentliga verksamheten på och mäta dess resultat. Vedung skiljer 

mellan substans- och ekonomiska modeller som båda inriktar sig på interventionernas 

sakresultat och de institutionella modellerna som enbart pekar ut de aktörer som ska utföra 

utvärderingen samt vilket regelverk som ska användas (Vedung, 1998 s.49-51).  

 

Substansmodellerna delas upp i fem grupper: utvärdering av mål, resultat, hela systemet, 

brukares förväntningar och behov samt intressenters önskningar. Målmodellen inriktar sig på 

att utvärdera om det resultat man fått motsvarar beslutsfattares intentioner och om detta i så 

fall beror på insatsen. Denna modell kan även kompletteras med frågor om vilka 

sidokonsekvenser som beslutsfattandet har fått, bieffektsmodellen. Resultatmodellen 

koncentrerar sig på att utvärdera den totala verkningen, inte bara de specifika mål som satts 

upp utan även vilka oplanerade resultat som nåtts. Alla tänkbara effekter ska uppmärksammas 

och utvärderaren ska särskilt undvika att ta insatsmålen i betraktande för att kunna finna allt 

om insatsens konsekvenser. Helsystemmodellen är en form av utvidgad måluppfyllelsemodell 

som utvärderar samtliga stadier i processen från initiering till återkoppling. Modellen mäter 

måluppfyllelsen i alla stadier och kan därför mäta in andra värdekriterier som förklaringar till 

utfallet. Brukarmodellen utvärderar om den offentliga verksamheten levererar den kvalitet 

som mottagaren kräver eller behöver. Modellen inriktar sig på mötet mellan verksamheten 

och dess klient för att till exempel utvärdera graden av service eller vad mottagaren tycker om 

en produkt.  Intressemodellen vidgar utvärderingen till samtliga berörda i processen för att 

alla intressenter ska kunna beaktas. Utvärderaren börjar med att ta reda på vilka som har 

intressen i insatsens tillkomst, genomförande och konsekvenser. Alla berörda, även de som 

inte vet att de har ett intresse i utfallet definieras (Vedung, 1998 s. 51-80). 

 

De ekonomiska modellerna fokuserar på utvärdering av intensionernas kostnader som mäts 

via dess produktivitet eller effektivitet. Liksom substansmodellerna ger de enbart ett 

delperspektiv av hela sammanhanget men på grund av dess form bedöms de inte som några 
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idealiska mätpunkter för att bedöma den offentliga sektorns verksamhet. Om dessa modeller 

ska användas måste andra kriterier än det privata näringslivets värdemätare som till exempel 

lönsamhet få en annan innebörd (Vedung, 1998 s. 80-85).  

 

Den professionella institutionella modellen, innebär att medlemmarna i en profession utses för 

att utvärdera andra medlemmars arbete och verksamhet utifrån yrkeskårens egna kriterier. 

Den andra institutionella modellen utgörs av SOU-modellen. I Sverige utgörs 

intressemedverkan i politisk utvärdering genom statens offentliga utredningar (SOU) och 

remissväsendet. Den innebär att regeringen utfärdar direktiv för vad som ska behandlas, de 

ekonomiska ramarna och tidsgräns för arbetet samt utser ordförande och övriga 

deltagareledamöter. Deltagarna står sedan för utredningsarbetet och dess slutsatser (Vedung, 

1998 s.85-89).  

 

Eftersom jag i min studie är intresserad av vilket mål och resultat man har nått med ohälsan 

och om rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i försäkringen kan ha påverkat detta 

resultat ligger måluppfyllelsemodellen närmast till hands för att svara på dessa frågor. Nedan 

följer en närmare beskrivning av denna modell.    

2.1 Måluppfyllelsemodellen 
 

Ur den representativa demokratins synvinkel ses måluppfyllelsemodellen som central 

eftersom den grundar sig på den parlamentariska styrkedjan. De mål som satts på hög politisk 

nivå har framkommit genom konstitutionella procedurer och därmed betraktas som den 

representativa församlingens mål.  Vid måluppfyllelseutvärdering undersöks om de utfall som 

i det här fallet förvaltningen har producerat motsvarar det resultat som beslutsfattaren avsett. 

Analysen ställer två grundfrågor:  

1) Stämmer utfallet överens med de beslutade intentionerna?  

2) Beror detta i så fall på beslutet och de åtgärder som genomförts? 

 

Måluppfyllelsemodellen betraktas som tydlig och enkel. Först måste utvärderaren undersöka 

hur målen för verksamheten ser ut, sedan kan man ställa frågorna om målen har uppnåtts och 

om beslutade medel i så fall har bidragit till måluppfyllelsen (Vedung 1998, s. 51-55). För att 

mäta målöverensstämmelsen används två aktiviteter, klarläggande av målen och medlen samt 
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mätning av måluppnåelse (Lane 1987, s. 19-20). Effekten av insatsen mäts sedan genom att 

man försöker belägga på vilket sätt som medlen har bidrag till måluppfyllelsen (Vedung 1998, 

s. 51-53).  

2.1.1 Styrkor 

 

Enligt Vedung bedöms det finnas tre starka skäl till användandet av måluppfyllelsemodellen 

som utvärderingsverktyg för den offentliga förvaltningen, demokrati-, forsknings och 

enkelhetsargumentet. Ur ett demokratiskt perspektiv är den motiverad eftersom målen är 

institutionellt och offentligt fastlagda såsom den förda politikens egna officiella mål har 

fastställts i konstitutionell ordning i beslutade församlingar av folkvalda representanter. Det 

andra skälet, forskningsargumentet menar på att måluppfyllelsemodellen erbjuder objektivitet 

genom att de uppsatta målen i princip kan fastställas empiriskt då de oftast är angivna i texter 

och förarbeten. Det tredje skälet, enkelhetsargumentet tar fasta på att modellen genom att den 

bara ställer två frågor är lätt att minnas och tillämpa (Vedung 1998, s. 53-55).  

2.1.2 Svagheter 

 

Till måluppfyllelsemodellens svagheter hör att den inte tar hänsyn till några kostnader 

eftersom graden av insatser för att nå målet inte mäts. Den kan även få problem om de mål 

som den är satt att mäta och utvärdera är oklara eller strider mot varandra. Till exempel om 

beslutsfattaren inte förklarat målen och prioriterat vad som skall uppnås i första hand. 

Bieffektsargumentet mot målutvärderingsmodellen är den starkaste. Eftersom modellen 

fokuserar på beslutsfattarens ursprungliga mål med reformen kommer den inte att kunna spåra 

upp oförutsedda bieffekter vilket kan ge en skev bild av vad reformen egentligen har 

åstadkommit. Det fjärde argumentet, strategiska motiv, påstår att modellen inte kan hantera 

aktörernas strategiska överväganden, till exempel kommer inofficiella syften inte att lika lätt 

kunna avslöjas eftersom måluppfyllelsemodellen endast utgår från officiella sakmål. Sista 

argumentet, menar på att utvärderingsmodellen utgår från en felaktig och konventionell syn 

på förhållandet mellan beslutsfattare och förvaltning som lydig verkställare av besluten. 

Vedung argumenterar dock att det är just detta som ska undersökas i modellens effektanalys, 

om och hur förvaltningen har bidragit till måluppfyllelsen (Vedung 1998 s. 53-59). 
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Som utredare i denna uppsats enligt måluppfyllelsemodellen kommer jag först att beskriva 

hur de övergripande målen med sjukförsäkringen ser ut enligt regeringens definition. Fokus 

kommer sedan att ligga på Försäkringskassans mål för ohälsan genom ohälsotalet och de 

omförsäkrade, de som nått maximal tid mer ersättning från Försäkringskassan. Vilka mål som 

satts upp och om utfallet stämmer överens med regeringens intentioner, detta studeras genom 

att redovisa utvecklingen av ohälsotalet och dess resultat samt resultatet för de omförsäkrade. 

Därefter kommer jag som komplement till måluppfyllelsemodellen att analysera om 

införandet av en rehabiliteringskedja och tidsbegränsningar i försäkringen har haft någon 

effekt på ohälsotalets utveckling och resultat. För att kunna göra detta redovisas först en 

sammanställning av olika orsaker till den höga sjukfrånvaron i Sverige från 1990-talets mitt, 

fram till 2005. Dessa orsaker används sedan som grund för att analysera hur och om 

rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i försäkringen har haft betydelse för den 

utveckling som skett för ohälsotalet från införandet av lagen 2008.    
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3 Regeringens övergripande mål 
 

Regeringens övergripande mål är att minska ohälsan i Sverige. Ett sätt att försöka nå detta mål 

är införandet av en rehabiliteringskedja och tidsbegränsningar för sjukpenning och 

sjukersättning. Regeringen vill dessutom som en positiv bieffekt av detta att försäkringen ska 

bli mer förutsägbar och rättssäker samt ge bättre drivkraft för återgång i arbete. Genom en 

tidsbestämd rehabiliteringskedja och tidsbegränsningar för ersättningen ska de försäkrade på 

ett bättre sätt få veta vad de kan förvänta sig och vid vilka tidpunkter en viss prövning ska 

ske. Den försäkrade ska även känna ett eget tydligt ansvar för att försöka komma tillbaka till 

arbete.  Förutsättningarna att återgå i arbete tidigare ska öka genom den försäkrades 

motivation och engagemang, tidiga och mer aktiva rehabiliteringsinsatser samt ett förbättrat 

stöd. De aktivare rehabiliteringsinsatserna och ökade stödet till den försäkrade ingår i 

regeringens åtgärdspaket genom satsningar på en rehabiliteringsgaranti och en utvecklad 

företagshälsovård. Ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna inom hälso- och 

sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska tydliggöras, den 

finansiella samordningen ska göras mer flexibel, särskilda nystartsjobb ska införas och 

Försäkringskassan ska inte vara en rehabiliteringsaktör i processen (Regeringens proposition 

2007/08:136 s.33-34). Det förbättrade stödet ligger dock utanför Försäkringskassans 

ansvarsområde och ingår därmed inte i denna studie. Som personlig handläggare på 

Försäkringskassan berörs man dock i allra högsta grad av det eftersom det handlar om 

myndighetens samordningsuppdrag. Samordningsuppdraget innebär kort att 

Försäkringskassans personliga handläggare ska se till att den försäkrades behov av 

rehabilitering klarläggs och att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas 

(SFS 2010:110).  

 

Min utgångspunkt utifrån regeringens mål för ohälsan är att fokusera på om och hur 

förändringarna i sjukförsäkringen via rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i 

försäkringen som enskild orsak påverkar ohälsotalet. Jag kommer att titta på om det har skett 

en minskning av ohälsan samt redovisa hur situationen ser ut för de omförsäkrade. Hur många 

har stannat kvar inom Arbetsförmedlingen, hur många har fått arbete och hur många har 

återgått till Försäkringskassan? Men först kommer en redogörelse över hur 

rehabiliteringskedjan hos Försäkringskassan fungerar som bedömningsinstrument för 

sjukskrivna. 
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3.1 Rehabiliteringskedjan 
 

För att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för de försäkrade att 

återgå i arbete har regeringen beslutat om en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för 

prövning av arbetsförmågan. Under de första 90 dagarna i sjukperioden ska arbetsförmågan 

bedömas utifrån om den försäkrade har förmåga att klara sitt vanliga arbete eller annat 

lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder. Från och med dag 91 ska 

Försäkringskassan även bedöma rätten till sjukpenning utifrån om den försäkrade bedöms 

kunna utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Från och med dag 181 vidgas 

bedömningen till att omfatta den försäkrades förmåga att försörja sig själv genom 

förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden eller annat lämpligt arbete som är 

tillgängligt för den försäkrade (Regeringens proposition 2007/08:136 s. 1). Detta innebär att 

den försäkrade som bedöms kunna klara ett annat arbete på den vanliga arbetsmarknaden inte 

har rätt till ytterligare sjukpenning, om inte den sjukskrivne med stor sannolikhet kommer att 

kunna gå tillbaka till ett arbete hos sin arbetsgivare före dag 366. Undantag kan även göras 

om det finns särskilda skäl eller kan anses oskäligt att bedöma arbetsförmågan i förhållande 

till arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Vid sjukskrivning från och med dag 366 bedöms 

arbetsförmågan mot den vanliga arbetsmarknaden om det inte anses oskäligt. Under de första 

364 dagarna av sjukskrivningen betalas sjukpenningen med ca 80 procent av den 

sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), därefter kan man ansöka om ytterligare sjukpenning 

på fortsättningsnivå, vilket motsvarar ca 75 procent av SGI. Denna ersättning kan betalas i 

högt 550 dagar. Undantagsregler gäller för försäkrade som på grund av godkänd arbetsskada 

eller allvarlig sjukdom inte kan arbeta. Om den försäkrade är arbetslös bedöms 

arbetsförmågan i förhållande till arbetsförmågan på den vanliga arbetsmarknaden från början 

av sjukperioden (Försäkringskassan 2010b).  
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3.2 Arbetslivsintroduktion   
 

När sjukpenning har betalats ut i totalt 914 dagar (364 + 550 dagar) har den försäkrade nått 

maximal tid med ersättning från Försäkringskassan. Tillsammans med de försäkrade som haft 

tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid får dessa ett brev där de erbjuds ett 

överlämningsmöte till Arbetsförmedlingen för deltagande i arbetslivsintroduktion samt att de 

får information om möjligheten att söka ytterligare ersättning från Försäkringskassan 

(Försäkringskassan, 2011a).  

 

Arbetslivsintroduktion är ett program som skapats för att ta hand om de omförsäkrade och 

hjälpa dem i det allra första steget på vägen tillbaka till arbetslivet. Inskrivningen görs under 

ca tre månader och tillsammans med arbetsförmedlaren anpassas programmet till den 

försäkrades förmåga i så stor utsträckning det är möjligt. Personer med en anställning ska få 

vägledningshjälp tillbaka till sin arbetsgivare alternativt hjälp att hitta en ny. Arbetslösa 

försöker man hjälpa genom att öka förutsättningarna till arbete och att hitta en plats på 

arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2011).  
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4 Ohälsotalet 
 

För att mäta ohälsan i Sverige använder sig Försäkringskassan av begreppet Ohälsotalet. 

Ohälsotalet är ett mått på antalet frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-

månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 

rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning (före år 2003 

förtidspension/sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antalet registrerade försäkrade 

(befolkningen) i åldern 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. två dagar med 

halv ersättning blir en dag (Försäkringskassan, 2011c).  

 

Ett annat sätt att mäta ohälsan är att titta på inflödet av antalet sjukfall. Under perioden 1996-

2001 ökade inflödet för att sedan under 2002 minska igen. Orsakerna till minskningen av 

sjukfallen är dock enligt regeringens utredning flera. Bland annat infördes en veckas längre 

sjuklöneperiod under perioden juli 2003-december 2004. Arbetsmarknadens utveckling under 

perioden påverkade antalet sjukfall liksom förändringar i Försäkringskassans bedömningar 

och organisation bedöms ha påverkat utfallet. En avgörande orsak till minskningen av 

sjukfallen är dock att en stor andel av de pågående ärendena (2003-2005) har avslutats och de 

försäkrade har istället beviljats sjuk- och aktivitetsersättning (Regeringens proposition 

2007/08:136 s.35). 

 

För att få en bättre översikt över ohälsans utveckling väljer jag att använda 

Försäkringskassans mätinstrument för ohälsotalet eftersom det även inbegriper sjukfallen och 

sjuk- och aktivitetsersättning i sin beräkning. På grund av att underlagen för hur ohälsotalen 

ska beräknas har ändrats med tiden kan utvecklingen bara jämföras från och med 2002. Innan 

dess beräknades ohälsotalet med andra nämnare (SCB, 2011).  

4.1 Ohälsotalet under 2002-2009 
 

Under perioden 2002-2009 har ohälsotalet sjunkigt, år 2002 låg nivån på 43,9 dagar, efter en 

ökning till 44.4 för 2003 har ohälsotalet därefter stadigt minskat till 33.1 dagar för 2009.  
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Tabell 1. Ohälsotalets utveckling 

År Dagar 

2002 43.9 

2003 44.4 

2004 43.7 

2005 42.6 

2006 41.0 

2007 39.2 

2008 36.2 

2009 33.1 

(SCB, 2011)  

4.1.1 Målet med ohälsotalet 

 

Målet för ohälsotalet 2010 är uppsatt i Försäkringskassans styrkort och bygger på prognos 

från myndighetens statistikinstans, Analys och Prognos. Styrkortet är Försäkringskassans sätt 

att definiera vad i verksamheten som ska mätas och på vilket sätt. Styrkortsmålet för 2010 års 

ohälsotal är att det ska ligga på 29 dagar på nationell nivå. I augusti 2010 var ohälsotalet 30,5 

dagar. Resultatet från Försäkringskassans månadsrapport i september visar att 

minskningstakten av ohälsotalet avviker från prognosen och Analys och Prognos reviderade 

därmed förväntat utfall till 29,2 (Försäkringskassan, 2010a s. 3). Slutresultatet för december 

2010 hamnade dock på 29,5 dagar (Försäkringskassan, 2011c). Analys och Prognos kan 

konstatera att det framförallt är sjuk- och aktivitetsersättningen som inte minskat i den 

omfattning som förväntats (Försäkringskassan 2010a). Ohälsotalet för kvinnor är högre (34,9 

dagar) än för män (24,2 dagar) (Försäkringskassan 2011c), men man kan se att skillnaderna 

mellan kvinnor och mäns ohälsotal minskar samt att även de regionala skillnaderna i de olika 

verksamhetsområdena mellan högsta och lägsta ohälsotal minskar. Kvinnornas ohälsotal 

sjunker fortare än männens och har inneburit att skillnaden mellan könen minskade från 13,0 

till 11,1 dagar. I de olika verksamhetsområdena Nord, Syd, Öst och Väst
1
 kan man se att 

spridningen mellan de olika områdenas lokala försäkringscenter har minskat men fortfarande 

                                                           
 

1
 Försäkringskassan är organisatoriskt indelat i 59 Lokala Försäkringscenter (LFC) över riket som ska erbjuda 

personliga handläggare för försäkrade med vissa mer komplicerade förmåner. De Lokala försäkringscentrena är 
sedan indelad i fyra verksamhetsområden Nord, Syd, Öst och Väst. Dessa geografiska områden motsvarar också 
Arbetsförmedlingens nya organisatoriska indelning. Syftet med att samordna Försäkringskassans och 
Arbetsförmedlingens organisation är att man vill förbättra samverkan mellan de båda myndigheterna 
(Statskontoret, 2009 s.30).  
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är mycket stor. Mellan verksamhetsområdena är skillnaderna också stora där Nord ligger på 

35,2 dagar och Öst på 27,6 dagar för augusti 2010 (Försäkringskassan 2010a s.4-5). Vad detta 

beror på kommer jag dock inte att gå in på i denna uppsats men utgör en grund för fortsatta 

intressanta studier i ämnet. Det faktum att verksamhetsområdena allt mer närmar sig varandra 

skulle dock kunna tyda på att Försäkringskassan blivit mer likformig i sin tillämpning av 

sjukförsäkringen och att rättssäkerheten därmed stärks.  

 

Det som kan konstateras utifrån min analys är att Försäkringskassan inte riktigt nått sitt mål 

med ohälsotalet för 2010. I relation till måluppfyllelsemodellens första fråga: Stämmer 

utfallet överens med de beslutade intentionerna? Blir därmed svaret att Försäkringskassan inte 

riktigt nått det resultat som beslutsfattaren avsett. Men målet är nästan uppfyllt och resultatet 

pekar mot att utvecklingen av ohälsotalet i Sverige är på rätt väg när det handlar om att 

minska sjukfrånvaron bland medborgarna i arbetsför ålder. 

4.2 Omförsäkrade 2010 
 

Målet med de omförsäkrade är svårare att definiera än ohälsotalet eftersom det inte finns 

någon exakt siffra eller procent. Utgångspunkten får istället bli ett resonemang kring 

regeringens övergripande mål och syfte med förändringarna. Syftet från regeringens håll är att 

via bland annat rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i försäkringen minska antalet 

människor i utanförskap. Det är av största vikt att så många personer som möjligt kan försörja 

sig genom eget arbete för eget välbefinnande men också för att bibehålla välfärden. 

Regeringen uppger att sjukfrånvaron har minskat sedan 2002 men att det fortfarande finns ett 

kvarstående problem, att de som blir sjukskrivna är det under lång tid och ofta hamnar i 

permanent utanförskap (Regeringens proposition 2007/08:136 s.33-34).  

 

Vid mätning av sjukfrånvaron bland anställda i Sverige och sju andra länder i Europa från 

slutet av 1980-talet till 2003 har Sverige legat bland de tre länder som haft högst sjukfrånvaro 

(Marklund m.fl. 2005 s. 25) och det är därför angeläget med en aktivare 

sjukskrivningsprocess med tidiga insatser för att arbetsförmågan i högre utsträckning kunna 

tillvaratas då sannolikheten att komma tillbaka till arbete minskar ju längre tid ett sjukfall 

pågår. Det är också viktigt att ersättning bara betalas ut till de som inte kan arbeta på grund av 

sjukdom (Regeringens proposition 2007/08:136 s.33-34). Orsaken till regeringens förslag 
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finns som tidigare nämnts i sjukförsäkringens utvecklig och bakgrunden bygger på en 

genomgripande analys av socialförsäkringen i ett bredare perspektiv som generaldirektör 

Anna Hedborg gavs i uppdrag att genomföra i september 2004. Utredningen presenterades i 

Socialförsäkringsutredningen, Mera försäkring och mera arbete (SOU 2006:86). Regeringens 

proposition för en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete använder de 

resultat som Socialförsäkringsutredningen visar på för att förklara de förändringar i 

sjukförsäkringen som de föreslår. De framhåller att en av orsakerna till utvecklingen av den 

kraftiga ökningen av antalet sjukskrivna i Sverige är att allt fler lämnar arbetslivet till följd av 

ohälsa tack vare en mjuk försäkring. Enligt Socialförsäkringsutredningen innebär den mjuka 

försäkringen att andra faktorer än arbetsoförmåga till följd av sjukdom har påverkat 

bedömningen och sjukfrånvaron har varierat över tid på ett sätt som inte är motiverat av 

förändringar i hälsoläge eller åldersstruktur. Alla typer av sjukfall har blivit längre, det finns 

skillnader och glidningar i tillämpningen av lagar och regler, utnyttjandet av försäkringen 

över tid och region varierar och det har uppstått en allmän acceptans av att försäkringen fått 

en roll den inte är tänkt att spela. Resultatet är en ökad utslagning med allvarliga 

samhällsekonomiska och mänskliga konsekvenser som följd samt att försäkringen tillåtits bli 

en parkeringsplats för problem den inte är avsedd för. Socialförsäkringsutredningen 

framhåller även att brist på arbete och det lokala arbetsläget är en stark orsak till det aktuella 

sjuktalet. Bristerna i sjukförsäkringen bedöms bidra till ökad otrygghet, rättsosäkerhet, höga 

frånvaronivåer, långa sjukfallstider och en stor utslagning från arbetsmarknaden (Regeringens 

proposition 2007/08:136 s. 48-49).  

 

Till vissa delar bedöms även försäkringen för hård. Socialförsäkringsutredningen visar på en 

sjukskrivningsprocess där försäkrade misstänkliggörs och känner sig kontrollerade och 

nonchalerade. Den försäkrade som varit sjukskriven i två år är sällan nöjd med den 

behandling och bemötande man fått och aktiva insatser har kommit sent eller inte alls.  

Regeringes proposition framhåller därför genom förslag från Socialförsäkringsutredningen att 

sikta på nya vägar för morgondagens sjukskrivna. För att färre personer ska passera genom 

sjukskrivning till sjuk- och aktivitetsersättning måste fler mycket snabbare hitta vägen tillbaka 

från sjukdom till arbete. Det sjuka finns där och kommer att finnas där mer eller mindre men 

om det gamla arbetet inte fungerar vilket annat arbete skulle då kunna gå att förena med den 

försäkrades aktuella situation, var och hur går det friska att ta tillvara. Helst ska detta problem 

lösas innan det lett till sjukskrivning men i andra hand är det viktigt att sjukskrivnigen blir 
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början på en omställningsprocess. I vissa fall kan omställningen ske direkt till ett nytt arbete i 

andra fall kommer det att krävas en tid med arbetslöshet. Socialförsäkringsutredningen anser 

att omställningen i samtliga fall är att föredra före fortsatt sjukskrivning och i slutändan sjuk- 

eller aktivitetsersättning (Regeringens proposition 2007/08:136 s. 48-49). 

4.2.1 Målet med de omförsäkrade  

 

De omförsäkrade bör rimligtvis påverka ohälsotalet för 2010 eftersom vissa av dem 

överflyttas till Arbetsförmedlingen och inte längre får sin ersättning från sjukförsäkringen. De 

personer som tackat ja till överlämningen till Arbetsförmedlingen skrivs in i programmet 

arbetslivsintroduktion under tre månader. Under denna tid har de aktivitetsstöd i ersättning, en 

ersättning som baseras på den försäkrades a-kassebelopp och sedan administreras 

utbetalningen av Försäkringskassan. Aktivitetsstödet ingår dock inte i ohälsotalet som 

redovisats ovan. Av det statistiska materialet som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

sammanställt har totalt 45 011 personer uppnått maximal tid i sjukförsäkringen från årsskiftet 

2009/2010 fram till och med tredje kvartalet 2010. Av dessa har 10 709 personer stannat kvar 

i sjukförsäkringen via till exempel varaktig sjukersättning och ytterligare dagar med 

sjukpenning. 14 800 personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen har efter 

omförsäkring återvänt till Försäkringskassan. Detta innebär att drygt hälften, 57 procent, blivit 

kvar i sjukförsäkringen eller återvänt till Försäkringskassan (Arbetsförmedlingen & 

Försäkringskassan, 2010 s. 3-5).  

 

Merparten av dem som lämnat sjukförsäkringen har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen, 

totalt 29 802 personer. Av dessa har 16 023 stycken inte återvänt till Försäkringskassan utan 

har enligt Arbetsförmedlingen återgått i arbete, är öppet arbetslösa, är inskrivna i program 

med aktivitetsstöd, är inskrivna utan aktivitetsstöd eller har lämnat Arbetsförmedlingen utan 

annan anledning än arbete (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2010 s. 3-5). 

 

I relation till måluppfyllelsemodellens första fråga: Stämmer utfallet överens med de 

beslutade intentionerna? Blir frågan svår att besvara eftersom omförsäkringen är något nytt 

inom sjukförsäkringen och det inte finns något exakt mål i antal som eftersträvats. Därför är 

det svårt att bedöma om aktuellt resultat är tillräckligt bra eller inte. Skillnaden mot tidigare, 

före juli 2008, är dock att denna typ av specifikt åtgärdsprogram via Arbetsförmedlingen inte 
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har kunnat erbjudas. Resultatet som visar på att drygt 16 000 personer inte återvänt till 

Försäkringskassan får dock inte underskattas. Målet för dessa personer får anses uppnått 

eftersom de inte längre löper lika stor risk att hamna i utanförskap, merparten av dem, mellan 

43-57 procent per mättidpunkt (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2010 s. 3-5), som 

inte har återvänt till Försäkringskassan är inskrivna i något av Arbetsförmedlingens program 

med aktivitetsstöd.  Hur dessa personer sedan lyckas att återrehabiliteras och matchas mot ett 

nytt arbete återstår att se och är för tidigt att uttala sig om. Värt att poängtera är också att nästa 

grupp i storleksordningen, mellan 15-29 procent per mättidpunkt, har återgått i arbete 

(Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2010 s.3-5). Utvecklingen mot en aktivare insats 

med hjälp av Arbetsförmedlingen kan dock tolkas som att Sverige är på rätt väg när det 

handlar om att minska utanförskapet och sjukfrånvaron bland medborgarna i arbetsför ålder. 
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5 Orsaker till sjukfrånvaron 
 

Om man utgår från ställningstagandet att Försäkringskassan i det närmaste lyckats att uppfylla 

målen med ohälsotalet och de omförsäkrade, återstår att ta ställning till 

måluppfyllelsemodellens andra fråga: Beror resultatet på beslutet och de åtgärder som 

genomförts? Beror resultatet alltså på införandet av rehabiliteringskedjan och 

tidsbegränsningarna i försäkringen? För att kunna svara på denna fråga måste man först  

komplettera analysen och ta ställning till vilka övriga faktorer som bedöms påverka 

sjukfrånvaron i Sverige.  

 

Som tidigare nämnts har Sverige tillsammans med två andra länder, Norge och 

Nederländerna, den högsta sjukfrånvaron bland åtta länder i Europa fram till 2000-talet. 

Orsakerna till Sveriges höga sjukfrånvaro fram till 2004, alltså innan den tidsbestämda 

rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i försäkringen infördes, har presenterats i en 

rapport av en samverkansgrupp, SAFIR bestående av representanter för Arbetslivsinstitutet, 

Statens folkhälsoinstitut, Institutet för Psykosocial Medicin och Riksförsäkringsverket 

(numera Försäkringskassan). Samverkansgruppen bildades för att studera orsakerna till den 

höga svenska sjukfrånvaron och för att fördjupa och bredda kunskaperna om problemet. De 

publicerade olika aspekter på problemet den första antologin, Den höga sjukfrånvaron – 

sanning och konsekvens (FHI-rapport 2004:15) publicerades 2004, därefter kom, Den höga 

sjukfrånvaron – problem och lösningar publicerad 2005. I den andra antologin kan 

konstateras att det finns problem i socialförsäkringen, trots att ökningen av antalet 

sjukskrivningar verkar ha brutits. Bland annat ökar antalet förtidspensionärer och de blir allt 

yngre och kostnaderna för ohälsan är hög. SAFIR sammanfattar kunskaperna om orsakerna 

till sjukfrånvaron och presenterar orsakerna som fyra huvudorsaker och åtta bidragande 

orsaker till den höga sjukfrånvaron från mitten av 1990-talet. Huvudorsakerna som bedöms 

spela en mer avgörande roll för sjukfrånvaron är (SAFIR 2005h): 

  

1) Arbetsliv och arbetsmarknad, att det ökade förändringstrycket i arbetslivet med mer 

slimmade organisationer har lett till lägre tolerans för olikheter i prestation, detta i 

kombination med upplevelsen av ökade krav och mindre handlingsutrymme samt låg rörlighet 

på arbetsmarknaden ökar riskerna för stressrelaterade besvär (SAFIR 2005g, s 41-59 samt 

SAFIR 2005f, s. 201-221). 
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2) Arbetskraftens åldrande, Sverige har en äldre arbetskraft än i de flesta jämförbara länderna 

i Europa och det finns ett samband mellan stigande ålder och den ökade risken för 

sjukskrivning och långa sjukfall. Variationerna mellan olika yrkesgrupper och individer är 

dock stor. Ålderseffekten förstärks sannolikt även av att möjligheten till återhämtning i 

arbetslivet minskat (SAFIR 2005g, s 41-59).   

 

3) Sysselsättning och arbetslöshet, det har under lång tid funnits ett konjunktursamband som 

innebär att sjukfrånvaron stiger under perioder med låg arbetslöshet. Sambandet bakom detta 

tolkas som att människor drar sig för att vara sjukskrivna under sämre tider och tvärt om vid 

bättre tider. Dessutom verkar det som att många personer blivit sjukskrivna istället för att gå 

som arbetssökande vilket medfört att många därmed varit långtidssjukskrivna istället för att 

försöka byta arbete och kommit vidare i yrkeslivet (SAFIR 2005a, s. 245-265).  

 

4) Administrativa brister, samspelet mellan myndigheter, vården och arbetsgivare har inte 

fungerat. Försäkringskassan har inte tagit beslut i rätt tid eller erbjudit tillräckliga 

rehabiliteringsinsatser på grund av ökad belastning av ärenden (SAFIR 2005d, s. 271-297).  

 

Utifrån SAFIR´s sammanställning av orsaker har huvudorsakerna ett starkare samband med 

sjukfrånvaron men de anser även att de bidragande orsakerna som varit svårare att belägga 

och hitta tydligare indikationer för, sammanfattar de det aktuella kunskapsläget om 

sjukfrånvaron. De bidragande orsakerna är (SAFIR 2005h):  

 

1) Belastningar i privatlivet, ett stegrat samhällstempo med kravställda valsituationer och ett 

mer oförutsägbart samhälle med minskad tillit till välfärdssystemen kan ha bidragit till ökning 

av sjukfrånvaron. Om detta förhållande gäller för period från 1990-talets mitt till 2004 eller 

har något samband har dock inte kunnat beläggas. Däremot finns det belägg för att stora 

belastningar i privatlivet ökar risken för sjukskrivning i det enskilda fallet (SAFIR 2005e, 

s.181-196).  

 

2) Försämrat hälsotillstånd, ökad psykisk ohälsa framförallt bland yngre, ökad vikt och 

alkoholkonsumtion ses till sammans med rökning som en oroande och bidragande del till 
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sjukskrivningen. Det finns dock inga tydliga indikationer att hälsotillståndet förändrats 

radikalt under perioden (SAFIR 2005c, s. 63-107 samt SAFIR 2005e s. 181-196).  

 

3) Restriktivt förtidspensionssystem, införandet av en mer restriktiv bedömning vid 

förtidspension 1997 minskade övergången från långtidssjukskrivning till förtidspension som 

kan ha bidragit till att fler blev kvar i långa sjukskrivningar. Den senare ökningen av antalet 

förtidspensioner är sedan ett resultat av strävandena för att minska sjukskrivningarna (SAFIR 

2005k, s 305-319).  

 

4) Fusk och beteendeanpassningar, det finns en ökad tendens till att använda sjukskrivning 

istället för till exempel föräldraledighet eller att vara arbetslös. Arbetslösa är längre 

sjukskrivna än anställda och gravida är i ökad grad sjukskrivna längre tid innan förlossning 

(SAFIR 2005b s. 337-343).  

 

5) Försämrad copingförmåga, det vill säga hantera bekymmersamma vardagssituationer i 

arbetslivet. Allt färre klagar över missförhållanden på arbetet och sjukskriver sig istället. 

Därmed låser de in sig i sjukskrivning på arbetsplatsen istället för att söka annat arbete. Vilket 

innebär att risker för högre sjuktal, missförhållanden döljs och en lösning på problemet 

försvåras samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden blir mindre (SAFIR 2005m, s. 115-

136, SAFIR 2005i, s. 143-158 samt SAFIR 2005l, s 163-178). 

 

6) Ändrade attityder bland läkare, det ökade produktionstrycket på läkarkåren gör att de inte 

”orkar” stå emot anspråk på läkarintyg i samman utsträckning som tidigare. Fler patienter och 

ett ökat tryck på sjukskrivning för fler och andra tillstånd accepteras som sjukdom vilket 

medför att läkarna inte kan ta itu med mer tidskrävande åtgärder för patienten som skulle 

stödja dem i en återgång i arbete (SAFIR 2005b, s. 337-343).   

 

7) Försvagad företagshälsovård och yrkesrehabilitering, indraget statsbidrag 1993 till 

företagshälsovården gjorde att den snarare blev mer kommersiell och utgick ifrån kundens 

önskemål än att den arbetade förebyggande i ett samhälleligt perspektiv. Den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen byggdes inte ut i sådan omfattning som behövdes och 

resurserna sattes in sent och bidrog inte till aktiva åtgärder. Dessutom bidrog sjukvårdens 

flaskhalsar till långa sjukfall (SAFIR 2005d, s. 271-297).  
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8) Ekonomiska drivkrafter, ersättningsnivåerna påverkar sjukskrivningsbenägenheten 

generellt.  Förändrade ekonomiska drivkrafter hos individ och arbetsgivare påverkar men har 

förmodligen varit för små för att ha haft någon avgörande betydelse för ökningen och bedöms 

även 2005 vara för tidiga för att utvärdera (SAFIR 2005j, s 17-36). 

 

Om vi antar att ovanstående orsaker som SAFIR-gruppen lyft fram stämmer och påverkar 

Sveriges höga sjukfrånvaro fram till 2005 bedöms även vissa av dem i varierande omfattning 

kunna hänföras som orsaker till utvecklingen fram till idag. Hur påverkar i så fall införandet 

av rehabiliteringskedjan och tidsgränserna i försäkringen utvecklingen av ohälsotalet från 

2008?  

5.1 Rehabiliteringskedjan och sjukfrånvarons orsaker 
 

I analysen av måluppfyllelsemodellens andra fråga: Beror resultatet av ohälsotalet på 

införandet av rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i försäkringen? Kan följande 

slutsatser dras:  

 

Om man ställer rehabiliteringskedjan i relation till ovanstående orsaker tyder dess utformning 

och syfte på att vissa slutsatser kan dras om den sänkning av ohälsotalet som skett från 2008 

då lagen infördes. Minskningen av ohälsotalet är större, mellan 3,0–3,6 dagar per år, från 

2008-2010 jämfört med perioden 2003-2007 då minskningen i ohälsotalet ligger mellan 0,8-

1,6 dagar per år. Den markanta skillnad i ohälsotalet som redovisas från och med 2008 tolkar 

jag beror på de nya tillämpningarna i socialförsäkringssystemet. I och med att en del av den 

nya lagen, den som gäller sjukpenningen har fått en direkt genomslagskraft från och med 

2008. Då genomfördes nya och striktare bedömningar via rehabiliteringskedjan och 

tillämpning av lagen bland annat genom att den försäkrade tidigare bedöms utifrån sin 

förmåga att klara ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden istället för bara sitt ordinarie 

arbete.  

 

Nästa avgörande tidpunkt är årsskiftet 2009/2010 då den stora gruppen försäkrade hade 

uppnått maximal tid med ersättning från Försäkringskassan och började slussas över till 

Arbetsförmedlingen för arbetslivsintroduktion. Det faktum att ohälsotalet forsätter att sjunka i 
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ungefär samma omfattning under 2009 och 2010 förklaras med att försäkrade därefter 

kontinuerligt uppnått maximal tid med ersättning under året, både de med sjukpenning och de 

med tidsbegränsad sjukersättning.  Förändringar som genomförts i lagen har även en viss 

fördröjning, till exempel gäller vissa övergångsregler för personerna med tidsbegränsad 

sjukersättning till och med december 2012. 

 

Rehabiliteringskedjans krav på snabba insatser, både medicinska och arbetslivsinriktade 

ställer förutom krav på vården även ökade krav på arbetsgivaren om en förbättrad arbetsmiljö 

och arbetsförhållanden. Om arbetsgivaren är villig till förbättring fungerar 

rehabiliteringskedjan som ett bra instrument för att tidigt uppmärksamma problem på 

arbetsplatsen och kunna åtgärda dem. Både för att den försäkrade tidigt kommer att bedömas 

utifrån andra arbeten på arbetsmarknaden men även för att kontakten sker tidigare med 

Försäkringskassan, arbetsgivaren och andra aktörer (Försäkringskassan, Vägledning 2004:2 s. 

128-129). Fungerar inte samarbetet mellan de olika instanserna kan rehabiliteringskedjan 

bidra till den ökade utsorteringen av personer som inte fungerar optimalt i sin arbetsutövning. 

Dessa kommer i större utsträckning än tidigare att hamna hos Arbetsförmedlingen, antingen 

för att de har en arbetsförmåga i annat arbete eller för att sjukskrivningsdagarna tar slut. 

Risken för att de utan åtgärd ska fortsätta gå sjukskrivna och till slut hamna i sjukersättning är 

därmed mindre.  

 

Rehabiliteringskedjan kan inte råda över den åldrande arbetskraften i Sverige men i och med 

lagändringen tydliggjordes även Försäkringskassans bedömningsgrunder och förhållningssätt 

till andra myndigheter och dess ansvar och uppdrag. För att ytterligare markera detta betonas 

att det grundläggande för rätten till sjukpenning och sjukersättning är att den försäkrade lider 

av sjukdom och att sjukdomen sätter ned arbetsförmågan. Ett förtydligande av begreppet 

sjukdom gjordes redan i 1995-års lagtext. Denna bestämmelse lyder ”Vid bedömningen av 

om den försäkrade är sjuk ska det bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala 

och liknande förhållanden" (SFS 2010:110, 27 kap). Rätten till ersättning i form av 

sjukpenning finns alltså bara när det är sjukdom eller ett därmed jämställt medicinskt tillstånd 

som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga (Försäkringskassan, Vägledning 2004:2 s. 34). 

Detsamma gäller för sjukersättning, där det framgår att andra faktorer än nedsatt 

arbetsförmåga till följd av sjukdom inte ska påverka rätten till ersättning. Hänsyn får inte tas 

till den försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra 
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liknande omständigheter (Försäkringskassan, Vägledning 2004:9, s.107).  Detta innebär att 

äldre arbetskraft som bedöms klara ett annat arbete på arbetsmarknaden trots sina besvär inte 

längre har rätt till ersättning. De hänvisas därmed till Arbetsförmedlingen om inte deras 

arbetsgivare kan omplacera eller anpassa deras arbetsuppgifter vilket bidrar till att 

sjukfrånvaron även för denna grupp inte borde öka i samma omfattning som tidigare.   

 

Utifrån studiet av rehabiliteringskedjan och regeringens syfte tyder förändringarna i lagen på 

att ohälsotalet blir mindre konjunkturkänsligt, möjligheten att bli sjukskriven som arbetslös 

har till exempel minskat efter den striktare tillämpningen av lagen och den bedömning som 

görs mot arbetsmarknaden. I sjukpenningen använder man sig av begreppet reguljära 

arbetsmarknaden, detta innebär att bedömningen av arbetsförmågan ska göras i förhållande 

till varje typ av arbete. Det räcker att den försäkrade kan utföra något sådant arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden för att han eller hon inte har rätt till ersättning (Försäkringskassan, 

Vägledning 2004:2, s. 176). I sjukersättningen bedöms de försäkrades rätt till ersättning 

utifrån förmågan att försörja sig själv genom något förvärvsarbete på arbetsmarknaden, 

bedöms den försäkrade kunna försörja sig i något arbete men det inte finns något lämpligt 

arbete ”ledigt” är den försäkrade att betrakta som arbetslös. Till skillnad mot vad som gäller 

vid sjukpenning ska det inte heller vara möjligt att längre bevilja aktivitetsersättning eller 

sjukersättning till dess att en lönebidragsanställning eller en liknande anställning blir 

tillgänglig för den försäkrade (Försäkringskassan, Vägledning 2004:9, s 107). 

 

En stor skillnad som rehabiliteringskedjan kan åstadkomma i förhållande till ohälsotalet och 

de försäkrade är att den aktualiserar och aktiverar Försäkringskassans administrativa brister. 

De ökade kraven på snabbare insatser och åtgärder lyfter den försäkrades problematik tidigare 

i sjukfallet och ställer högre krav på Försäkringskassans personal och uppdrag om samordning 

av rehabiliteringsinsatserna från omgivande aktörer. De fasta tidpunkterna i 

rehabiliteringskedjan ”tvingar” fram ett tidigare ställningstagande och aktivare åtgärder vilket 

leder till möjligheten till snabbare åtgärder och därmed en kortare sjukskrivning. 

  

Hur rehabiliteringskedjan kan påverka ohälsotalet genom de Bidragande orsakerna ovan är 

mer oklart eftersom förhållandet mellan ohälsan och dessa orsaker inte är lika entydigt som 

huvudorsakerna. De förhållanden som jag dock kan uttolka från detta är att 

rehabiliteringskedjan och den striktare tillämpningen av försäkringen måste han en viss 
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påverkan framförallt i de orsaker som avser belastningar i privatlivet, fusk och 

beteendeanpassningar samt försämrad copingförmåga. Rehabiliteringskedjan ”lyfter” som 

tidigare sagts huvudproblematiken till sjukskrivningen till ytan, då menar jag framförallt 

sjukdomar som kan bero på den försäkrades arbetsmiljö, privata omständigheter och relation 

till arbetskamrater o.s.v. Dessutom ställer det den försäkrades funktionsförmåga på sin spets, 

har du en arbetsförmåga i andra arbetsuppgifter får du inte ersättning i avvaktan på att bli 

bättre eller att just det arbetet finns tillgängligt.   

 

I förhållande till det mer restriktiva systemet om förtidspension från 1997 kan jag inte påstå 

att rehabiliteringskedjan bidragit till att minska ohälsotalet eftersom rehabiliteringskedjan inte 

är aktuell för denna grupp av försäkrande. Däremot tyder en striktare bedömning av rätten till 

sjukersättning och tidsbegränsningarna i lagen på att det totala antalet nybeviljade sjuk- och 

aktivitetsersättningarna har minskat (Försäkringskassan, 2011b) och därmed sänker 

ohälsotalet.     

 

De bidragande orsakerna om försämrat hälsotillstånd, läkares attityder, försvagad 

företagshälsovård och ekonomiska drivkrafter kan jag inte uttala mig om eller dra några 

särskilda slutsatser av utifrån rehabiliteringskedjan eller tidsbegränsningen i sjukförsäkringen 

eftersom jag saknar relevant underlag för detta. I en annan studie skulle detta kunna vara 

intressant att titta på.   

 

Min slutsats utifrån detta är att införandet av rehabiliteringskedjan och tidsbegränsningarna i 

försäkringen har medfört en sänkning av ohälsotalet. Om detta sedan kommer att bli en 

hållbar utveckling och leda till att fler människor kommer att förflytta sig på arbetsmarknaden 

återstår att se. Det är även intressant att spekulera i vilken nivå på ohälsan som är att betrakta 

som normal, när nås den och på vilken nivå kommer den att ligga? Från och med april 2011 

kommer Försäkringskassan att komplettera ohälsotalet med två nya mått för att följa 

utvecklingen inom sjukförsäkringen. Ett nytt sjukpenningtal och måttet nybeviljad 

sjukersättning eller aktivitetsersättning per 1000 registrerade försäkrade kommer att redovisas 

för att få en snabbare indikation på utvecklingen (Försäkringskassan, 2011d). 
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