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Sammanfattning  

Studiens syfte är att undersöka samverkansstrukturen och ansvarsfördelningen i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen mellan tre centrala aktörer bestående av 

Försäkringskassan, företagshälsovården och arbetsgivaren. Studien belyser upplevda brister i 

samverkan och andra problematikområden inom rehabiliteringsarbetet. Materialet har samlats 

in genom totalt tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med respondenter som 

representerar ovannämnda aktörer. Det insamlade materialet har sedan analyserats i 

förhållande till lagar, tidigare forskning och teorier som berör ämnen såsom rehabilitering och 

samverkan. De teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån är Professionsteorin och 

Bourdieus begrepp fält och kapital då teorierna bidrar till ett fördjupat perspektiv vad gäller 

problematiken i samverkan. Resultatet antyder att det finns brister i samverkan och i 

ansvarsfördelningen mellan aktörerna vilket leder till konflikter i rehabiliteringsarbetet. 

Resultatet visar även på att det krävs en bättre kommunikation och fler gemensamma möten 

där samtliga aktörer är delaktiga. Analysen medför möjliga förklaringar till hur det kommer 

sig att brister i samverkan med rehabilitering uppstår. Genom analysen är det möjligt att påstå 

att det finns otydliga riktlinjer vad gäller aktörernas ansvar samt deras syfte och mål med 

rehabilitering. Konflikten som uppstår mellan aktörerna kan bero på en rådande makthierarki 

vad gäller aktörernas professioner. 

 

Nyckelord  

Arbetslivsinriktad rehabilitering, samverkan, rehabiliteringsaktörer, professioner, 

arbetsförmåga 
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1 Inledning  
Det är få områden inom politiken som genomgått så många offentliga och statliga utredningar 

som rehabilitering och dess samverkansstruktur. Enligt Olsson (2003) finns det ingen fråga 

som varit noggrannare utredd och kartlagd. Trots det har en framgångsrik utveckling inte 

uppnåtts i det samverkande rehabiliteringsarbetet då sjukfrånvaron sedan slutet av 1990-talet 

fortsatt öka i en oroväckande takt (Försäkringskassan, 2009). Den största ökningen är inom 

kategorin stressrelaterade diagnoser vilket även bekräftas i dokumentärfilmen “Utmaningen” 

från Arbetsmiljöverket. I filmen berättar stressforskaren och docenten Aleksander Perski att 

32 000 personer årligen blir sjukskrivna med diagnoser som tyder på utbrändhet 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Enligt en forskningssammanställning från Arbetsmiljöverket 

(2019) dör 770 personer varje år på grund av arbetsrelaterad stress. Den arbetsrelaterade 

ohälsan och sjukskrivningarna fortsätter att öka vilket innebär att statistiken på antalet döda 

också riskerar att öka i framtiden. Statistik från Försäkringskassan (2017) visar att 25 procent 

av arbetstagare som en gång drabbats av arbetsrelaterad ohälsa riskerar att återinsjukna, och 

eventuellt bli långtidssjukskrivna. Rehabiliteringsarbetet har bevisligen inte resulterat i någon 

större effekt för arbetstagaren. Varför har man inte lyckats vända denna negativa trend trots 

att området är så välutforskat?  

Aktörerna som är inblandade i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är många. Enligt 

Vårdhandboken (2019) är de mest centrala aktörerna Försäkringskassan, arbetsgivaren, 

Arbetsförmedlingen, fackförbunden, kommun och landsting samt företagshälsovården. De har 

enligt lag olika roller i rehabiliteringsarbetet och arbetar parallellt med skilda insatser i 

utvecklingen av rehabiliteringsprocessen. Anledningen till att flera aktörer inkluderas i arbetet 

med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att samhällets fokus kring rehabilitering har 

trappats upp under de senaste åren. Enligt Olsson (2003) är en samverkan mellan ett flertal 

aktörer det som krävs för att uppnå en framgångsrik rehabilitering. I skuggan av 

förbättringsarbetet med rehabiliteringsprocessen ges däremot intrycket av att ett gott samspel 

mellan aktörerna är svåruppnåeligt, vilket gjort att rehabiliteringen övergått till en mer 

splittrad verksamhet. På grund av en bristfällig koordination av ansvarsfördelningen mellan 

de inblandade aktörerna har det blivit en utmaning att framställa en samlad bild av individens 

behov (Vårdhandboken, 2019).  

Ett praktiskt exempel på ovanstående brister påvisas i en rapport från Institutet för 

stressmedicin (2018). Där presenteras att den bristfälliga koordinationen bland aktörerna har 
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varit en konsekvens till att det hälsofrämjande arbetet förhindrats. Problemet har då varit att 

aktörerna inte kunnat påvisa sin unika roll och att de inte haft någon distinkt kunskap i 

generella organisatoriska frågeställningar. I den nya utredningen från Regeringen (SOU 

2020:24) som handlar om hur samhället tillsammans ska samverka för en välfungerande 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess ställer utredaren stora krav på dialog mellan de 

tvärsektionella organisationerna. Frågorna som uppstår i läsningen av rapporten är hur något 

så simpelt som dialog kan vara det som avgör om samverkan brister eller fungerar, samt hur 

det i sådana fall kommer sig att en fungerande samverkan är så svår att uppnå? 

Som tidigare nämnt har många statliga utredningar om rehabilitering utförts, få frågor är 

noggrannare kartlagda. Forskning som handlar om diverse samverkansstrukturer i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen, vilka former av rehabilitering som är den mest 

funktionella samt vilka hinder och problem som finns är även de många. Trots det har man än 

idag inte lyckats uppnå några fungerande lösningar då arbetet med rehabiliteringen kvarstår 

som ett komplext område utan vidare resultat. Informationen om att problematiken ligger i 

samverkanstrukturen är tydlig. Utmaningen är snarare att veta vad som ska göras med 

informationen i praktiken. Det tycks uppenbarligen finnas en bristfällig koordination på grund 

av rådande tvivel i hur ansvarsfördelningen ska ske i praktiken. Enligt Arbetsmiljölagen 

(AML, SFS 1977:1160) är det arbetsgivaren som innehar den lagskyldiga plikten att 

samordna rehabiliteringen, men vem tar egentligen det största ansvaret?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Avsikten med studien är att undersöka tre av de mest centrala aktörerna i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Aktörerna är Försäkringskassan, arbetsgivaren och 

företagshälsovården. Syftet är att undersöka samverkan mellan aktörerna och att uppnå en 

fördjupad inblick i vilket ansvar vardera aktör tar i processen. Det är även av intresse att 

utforska aktörernas upplevelser av brister i samverkan för att förhoppningsvis kunna urskilja 

mönster i var skärningspunkten går. För att undersöka studiens syfte formuleras följande tre 

frågeställningar;  

• Hur tolkar aktörerna sitt ansvar i relation till rehabilitering, och hur ser 

ansvarsfördelningen ut i praktiken? 

• Hur ser samverkan ut mellan rehabiliteringsaktörerna som ingår i studien?  

• Upplevs brister i samverkan och vad beror de i så fall på?  
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1.2 Avgränsningar  

Som tidigare nämnt ingår ett flertal aktörer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, men på 

grund av tiden som varit tillgänglig för uppsatsen har studien avgränsats till att endast studera 

tre av dessa rehabiliteringsaktörer. Centrala aktörer som har uteslutits är bland annat 

Arbetsförmedlingen och primärvården, deras bild av rehabiliteringsarbetet återges alltså inte i 

studien. Inriktningen för uppsatsen har inte varit att svara på frågan om varför arbetstagare 

blir sjukskrivna utan vikten har legat på att undersöka varför samverkan inte fungerar. På 

grund av detta har vi även valt att exkludera arbetstagare som studieobjekt. Arbetstagaren är 

en del av systemet och anledningen till att rehabilitering sker, men betoningen har alltså legat 

på det system som aktörerna samverkar i.  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I nästkommande kapitel presenteras tidigare forskning och teori som behandlar och kan 

förknippas med ämnena rehabilitering och samverkan. Därefter redogörs studiens metod och 

material som innehåller en beskrivning av tillvägagångssättet för datainsamling samt 

motivering kring studiens metodologiska ansats. Vidare presenteras studiens resultat 

tillsammans med analys i samband med tidigare forskning och teori. Uppsatsens avslutande 

kapitel består av en slutdiskussion rörande studiens resultat.  
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2 Tidigare forskning och teori  
I kapitlet presenteras tidigare forskning kring studiens ämne samt de teoretiska referensramar 

studien utgår från. Kapitlet är uppdelat i fem övergripande teman och inleds med temat 

Rehabilitering. De teman som följer därefter är Samverkan mellan rehabiliteringsaktörer, 

Aktörernas ansvar och roller inom rehabilitering, Bedömning av arbetsförmåga och 

komplexiteten i sjukintyg. Vidare presenteras de teoretiska referensramarna som i studien 

kommer användas för analys under temat Professionsteorin. Teorierna är Abbotts 

Professionsteori samt Bourdieus begrepp fält och kapital då de anses vara av relevans för 

studiens ämne. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av tidigare forskning och 

teori. 

 

2.1 Rehabilitering  

Genom rehabiliteringsberedningens förslag har en gemensam definition på samordnad 

rehabilitering tagits fram. Definitionen är gemensam för alla rehabiliteringsaktörer; 

försäkringskassan, sjukvården, socialtjänsten, arbetsmarknadsorganisationen, arbetsgivaren 

och lyder på följande sätt: “Med rehabilitering avses en sammanhängande process som syftar 

till att återge den som drabbats av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller 

psykiska prestationsförmågan bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar att leva ett 

självständigt liv” (Olsson, 2003, s. 22). En fråga som väcks är om det kan bli problematiskt i 

rehabiliteringsarbetet att samtliga aktörer, från skilda yrkesgrupper, utgår från en och samma 

definition?  

 

2.1.1 Arbetslivsinriktad rehabilitering  
Arbetslivsinriktad rehabilitering består av den verksamhet som är nödvändig för att få den 

sjukdomsdrabbade eller sjukskrivna att återgå i arbete och få tillbaka sin arbetsförmåga 

(Arbetsgivarverket, u.å). I den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har ett flertal aktörer såsom 

företagshälsovården, Försäkringskassan, arbetsgivaren och sjukvården, ett gemensamt ansvar 

för rehabiliteringsarbetet. Tillsammans ska aktörerna samverka för att genom olika åtgärder 

hjälpa den drabbade arbetstagaren åter i arbete. Åtgärderna kan innebära 

arbetsplatsanpassning, arbetsträning och anpassning av arbetsuppgifter (ibid.). 
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I Regeringens proposition (2007/08:136) ”En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad 

återgång i arbete” föreslås ett antal åtgärder i syfte att förbättra sjukskrivningsprocessen och 

möjligheterna för återgång till arbete för sjukskrivna. En av åtgärderna som proponeras är 

införandet av en så kallad rehabiliteringskedja där det vid fasta tidpunkter görs en prövning av 

återgång till arbete. Vid dessa tidpunkter har de inblandade aktörerna kontakt med varandra 

och beroende på vart arbetstagaren befinner sig i rehabiliteringskedjan skiljer sig förfarandet 

av kontakten mellan aktörerna. Till en början är det företagshälsovården och arbetsgivaren 

som har kontakt med varandra gällande den sjuka arbetstagaren, och i de flesta sjukärenden 

avslutas dem inom de första 90 dagarna (Prop. 2007/08:136). I de fall arbetstagaren är fortsatt 

sjuk efter dag 90 kopplas Försäkringskassan in för att göra en bedömning om 

arbetslivsinriktad rehabilitering för återgång till arbete behöver sättas in. Vidare i 

propositionen belyser regeringen vikten av en god samverkan mellan aktörerna för att en 

effektiv rehabiliteringskedja ska uppnås. 

  

Jakobsson (2008) skriver i sin rapport att samarbete och samverkan inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen ofta inkluderar fler aktörer från olika fält, vilket kan 

medföra komplikationer. Samtidigt tillägger Jakobsson (2008) att det gränsöverskridande 

samarbetet mellan organisationerna för arbetslivsinriktad rehabilitering är det som krävs för 

att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Enligt flera statliga och privata utvärderingar och 

rapporter krävs det att rehabiliteringsaktörerna möts regelbundet, helst varje vecka (SOU 

1996:85, SOU 2000:78, Jakobsson et. al 2005). Slutsatsen i Jakobssons (2008) studie belyser 

att det som krävs för att uppnå goda resultat inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är 

att de gränsöverskridande aktörerna har gemensamma mål och syften, arbetssätt, en liknande 

ideologi kring samarbete och till viss del inneha liknande kompetenser inom organisationen. 

Andra forskare har också poängterat vikten av att ha samma, eller liknande, syften och mål 

med rehabiliteringsarbetet. Almqvist & Olsson (1988) skriver däremot att de olika aktörerna i 

själva verket sällan har samma, eller liknande, mål och syften. Att syftet och målen skiljer sig 

är en alternativ anledning till att konflikter mellan de olika aktörerna uppstår. Konflikterna 

kan i sin tur påverka möjligheten till en god samverkan mellan de olika 

rehabiliteringsaktörerna.  
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2.2 Samverkan mellan rehabiliteringsaktörer 

Enligt Ståhl (2009) innebär samverkan att aktörer från olika organisationer praktiskt arbetar 

tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål, som i detta fall är en lyckad rehabilitering. 

Vidare betonar han att samverkan är en komplicerad integreringsform då integreringen kan 

förekomma både mellan verksamheter och mellan beslutsnivåer. Sedan 1990-talet har 

samverkan ofta lyfts fram i rehabiliteringspolitiken och många offentliga utredningar har 

inletts och utvärderats i syfte att uppnå en god samverkan mellan de offentliga aktörerna 

(Ståhl, 2009). Nedan presenteras två stora offentliga utredningar samt tidigare forskning kring 

samverkan. Därefter redogörs olika problem som kan uppstå i arbetet om aktörerna inte delar 

samma bild av hur det ska gå till. 

 

2.2.1 SOCSAM och FINSAM  
Med bakgrund i flertalet upplevda problem med rehabilitering samt ökade och utdragna 

sjukskrivningar genomfördes flera försök från staten för att åtgärda problematiken. SOCSAM 

var den första försöksverksamheten som genomfördes under början av 1990-talet i åtta olika 

stora kommuner runt om i Sverige. Samordningen bestod av Försäkringskassan, hälso- och 

sjukvård samt kommun och landsting och syftet var att, på uppdrag från Regeringen (Prop. 

1993/94:205), försöka hitta en politisk och finansiell samordning för den målgrupp som var i 

störst behov av insatser över organisationsgränserna. Insatserna bestod delvis av 

rehabilitering. Socialstyrelsen (2001) studerade SOCSAM utifrån ett organisatoriskt-politiskt 

perspektiv där det konstaterades att projektet tydliggjorde behov och problem som krävde 

tvärsektionella lösningar. Utifrån utvärderingen av SOCSAM kom lagen (2003:1210) om 

finansiell och politisk samordning (FINSAM) där samordningen av rehabiliteringsinsatser 

mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting regleras. Ytterligare 

utvärdering gjorda på FINSAM och SOCSAM visade på att graden av en lyckad samverkan 

hänger på ett starkt engagemang hos samtliga aktörer och dess personal (Hultberg, 2005). 

Samverkansutredningarna har dock visat på försiktiga mätbara utfall på exempelvis sjuktalen 

och arbetstagarens återgång i arbete och hälsa (ibid.). Vad som emellertid fastslås i Kärrholms 

(2007) studie, som handlar om samverkan mellan rehabiliteringsaktörer, är att när den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen sköts av Försäkringskassan, arbetsgivare och 

företagshälsovården minskar antalet sjukskrivningsdagar för den enskilda arbetstagaren.  
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2.2.2 Begränsningar i samverkan 

Fler studier som undersökt samverkan och gränsöverskridande samarbeten mellan olika 

professioner är bland annat “Integration and collaboration in public health - a conceptual 

framework” av Axelsson & Axelsson (2006). I studien presenteras att en god integration 

mellan de olika professionerna är svåruppnåelig, särskilt när det kommer till samarbetet. 

Strukturella hinder i samarbetet mellan olika organisationer beror på att organisationerna 

förhåller sig till skiljande lagar, regler och förordningar, att de har olika budgetar och 

finansiella förutsättningar samt att de utgår från olika informationssystem och databaser. 

Ytterligare hinder är att de enskilda organisationerna förhåller sig till olika 

organisationskulturer, olika värderingar samt olika intressen. Barriärerna för integration och 

samarbete mellan olika organisationer förklarar den höga graden av differentiering mellan 

aktörer som arbetar med vård, däribland rehabilitering. Axelsson & Axelsson (2006) betonar 

att vikten främst bör läggas vid att hantera de hinder som är relaterade till kulturella 

skillnader, värderingar, intressen och engagemang för att uppnå ett gott samarbete mellan 

organisationerna. Skillnaderna bör bearbetas både internt och sinsemellan de samarbetande 

organisationerna.  

 

I en intervjustudie av Wihlman et. al (2008) om arbetsrelaterad rehabilitering betonas att 

ansvarsfördelningen mellan rehabiliteringsaktörer ofta är otydliga vilket resulterar i att 

patienten eller arbetstagaren faller mellan stolarna. Studien påvisar att brist på tydlighet i 

rehabiliteringsarbetet även leder till att aktörerna blir osäkra på sina och den enskilda 

organisationens roll och ansvar i processen. Ett bättre rehabiliteringsarbete kan uppnås genom 

att de olika organisationerna som ingår i arbetet strävar efter samma mål, detta i form av ett 

gemensamt samarbete där den drabbade arbetstagaren prioriteras mer. Det är dessutom av stor 

vikt att aktörerna känner förtroende och tillit gentemot varandra. Resultaten av belyser att de 

största hindren för att uppnå en god samverkan mellan rehabiliteringsaktörerna är osäkerhet 

och otydlighet, brist på kommunikation samt fokus på den egna organisationen. Ett alldeles 

för stort fokus på den egna organisationen leder till brist i kommunikation mellan 

organisationerna som i sin tur leder till osäkerhet. Det utvecklas därmed en ond cirkel då 

osäkerheten återigen ökar intresset för den egna organisationen och bristen på kommunikation 

blir ett kvarstående faktum. När dialog och kommunikation inte prioriteras blir målet med ett 

samverkande rehabiliteringsarbete otydligt och vikten av ett integrerat rehabiliteringsarbete 

försummas. 
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Karasek & Theorell (1992) belyser i sin bok “Healthy Work - Stress, Productivity, and the 

Reconstruction of Working Life” att insatsen från vardera rehabiliteringsaktör måste förändras 

väsentligt för att det ska ske en förbättring i de psykosociala arbetsvillkoren som är en stor 

faktor till ohälsa. Det fattas en övergripande förståelse för den psykosociala miljön på grund 

av en ökad specialisering inom varje vetenskaplig disciplin där syftet varit att främja sitt eget 

område. Karasek & Theorell (1992, s. 17) beskriver att resultatet blir en “kollektiv myopi”, en 

kortsynthet, vilket medför brister i omarbetningen med rehabiliteringsarbetet. Den kollektiva 

myopin kan undvikas genom att främja samordnade lösningar och en mer enhetlig syn bland 

aktörerna som ingår i rehabiliteringsarbetet. Det som krävs är att utvecklingen främjar 

kollektivet, och inte att varje disciplin tänker på sig själva, vilket bekräftas i studien av 

Wihlman et. al (2008). Aktörernas uppdelade roller bör integreras i team där de i samverkan 

arbetar för att undvika risker i det psykosociala arbetet (Karasek & Theorell, 1992, s. 204). 

Stor vikt bör läggas på samstämmigheten mellan experterna som är inblandade i 

rehabiliteringsarbetet för att förutsättningarna för ett hälsosamt arbetsliv ska förbättras.  

 

2.3 Aktörernas ansvar och roller inom rehabilitering 

De rehabiliteringsaktörer som ingår i vår studie är som tidigare nämnt arbetsgivaren, 

Försäkringskassan samt företagshälsovården. Nedan presenteras vardera aktörs roll och 

ansvar i rehabiliteringsarbetet i samband med relaterade lagar och förordningar, samt tidigare 

forskning som ingår i området. 

 

2.3.1 Arbetsgivarens roll  

Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen där målet är att skapa 

förutsättningar för att arbetstagaren ska kunna behålla eller återfå sin arbetsförmåga 

(Försäkringskassan, u.å). Enligt Arbetsmiljölagen (AML, 1977:1160) är det arbetsgivaren 

som har det yttersta ansvaret för att samordna rehabiliteringen för den anställda. För att 

åstadkomma en lyckad rehabilitering och arbetsanpassning är det av betydande vikt att aktörer 

med relevant kompetens inom området inkluderas i rehabiliteringsarbetet. Kompetensen kan 

enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (1994:1) uppnås med stöd av bland annat HR 

och företagshälsovård. 

 

Enligt Olsson (2003) är det dock långt ifrån alla arbetsgivare som faktiskt följer det som står i 
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arbetsmiljölagen. I många av de mindre organisationerna och företagen finns inga utarbetade 

arbetsmiljöpolicys och att arbeta med arbetsmiljöfrågor står långt ner på dagordningen. Vad 

Olsson (2003) menar är att bristen på engagemang inom arbetsmiljö medför att risken för 

ohälsa hos personalen ökar. Jakobsson (2008) skriver om liknande tendenser; att många 

arbetsgivare saknar kompetensen och resurserna som krävs för att hantera rehabiliteringen i 

enlighet med lagarna i AML och AFL (lagen om allmän försäkring). På grund av 

ovannämnda faktorer är det vanligt att som arbetsgivare ha avtal med företagshälsovård, 

alternativt inkludera den egna HR-avdelningen, som kan vara till hjälp och komma med råd 

gällande arbetsmiljö och arbetsförhållanden.  

 

Forskning som stödjer arbetsgivarens roll inom rehabiliteringsarbetet är enligt Ståhl (2009) få. 

Majoriteten av den vetenskapliga forskningen kring rehabilitering och återgång till arbete 

berör samverkan mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Varför arbetsgivarna 

utesluts från forskningen är inte Ståhl (2009) säker på, men en sak som är säker är att det tar 

tid att utveckla och hitta fungerande samverkansstrukturer, samt att de samhällsekonomiska 

effekterna dröjer. Dröjandet medför att arbetsgivarens effekt i samverkan tillsammans med 

företagshälsovården och Försäkringskassan blir svårare att studera. För att påvisa att 

arbetsgivarnas roll faktiskt har påverkan på utfallet har vi tidigare nämnt Kärrholms (2007) 

forskning. 

 

2.3.2 Försäkringskassans roll  

Enligt Socialförsäkringsbalken (SFB, 2010:110) ska Försäkringskassan samordna insatserna 

för rehabiliteringen samt bedriva tillsyn över dessa insatser. Samordningsansvaret som 

Försäkringskassan har uppdelas i två olika perspektiv: individnivå samt strukturell nivå 

(Försäkringskassan, 2004). Samordningsansvaret på den strukturella nivån innebär att skapa 

en effektiv samverkan mellan de aktörer som är inblandade i rehabiliteringsarbetet. Det är den 

strukturella nivån som studien vidare utgår från då det, i enlighet med frågeställningarna, är 

aktörernas samverkan som är av intresse. Enligt Försäkringskassan (2004) behöver insatserna 

och åtgärderna som bestäms för den specifika rehabiliteringen vara effektiva och vara möjliga 

att genomföra hos samtliga inblandade aktörer. Dessutom betonas att det krävs är en god 

samverkan med de andra aktörerna, vilket i majoriteten av fallen är arbetsgivaren och 

företagshälsovården, för att en hög effektivitet ska uppnås. Forskning från Försäkringskassans 

rapport (2004:2 version 21) påvisar att ovannämnda faktorer gynnar rehabiliteringsarbetet.  
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Försäkringskassan är en statligt styrd myndighet och i november 2015 gav Regeringen i 

uppdrag till Försäkringskassan att förbättra sin sjukförsäkringshandläggning i syfte att 

generera en fungerande sjukskrivningsprocess. Med en förbättrad handläggning skulle utfallet 

medföra att den alltmer stigande sjukfrånvaron bryts och att sjuktalen minskar. Året därpå, i 

mars 2016, var antalet som krävde sjuk- eller rehabiliteringspenning ca 190 000 personer 

(Iseskog, 2016, s. 10). I uppdraget skriver Regeringen (S2015/07316/SF) att 

Försäkringskassans handläggare behöver ett mer täckande och relevant stöd för att kunna 

uppnå målet om att sänka sjuktalen. Myndigheten bör enligt Regeringen därför se över sina 

rutiner i sjukförsäkringshandläggningen, samt se till att den interna samverkan med 

sjukförsäkringsrådgivande läkare blir mer funktionell i bedömningen av 

arbetsförmågan. Detta så att handläggarna inte lämnas på egen hand i svåra och komplexa 

fall. Regeringen avslutar med att uppmana Försäkringskassan till att samverkan med hälso- 

och sjukvården samt läkare bör stärkas ytterligare.  

 

2.3.3 Företagshälsovårdens roll 

Under de senaste åren har företagshälsovården med dess expertkunskap och tjänster inom det 

medicinska området fått en större betydelse i arbetet med den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Företagshälsovårdens växande roll beror på att arbetsgivarens ansvar 

gällande den arbetslivsinriktad rehabilitering blivit mer omfattande. Senast 2018 infördes en 

ny skyldighet kopplat till arbetsgivaren - att ta fram en plan för återgång till arbete för den 

drabbade arbetstagaren (SFB, 30:e kap. § 6). Olsson (2003) förklarar att företagshälsovården 

med dess samlade kompetenser kan stödja arbetsgivaren. Företagshälsovården identifierar och 

tydliggör dels vilka samband som finns mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet men dels 

även vilka konsekvenser företagets ekonomi kan drabbas av om dessa faktorer bortprioriteras. 

Det finns flera verktyg som företagshälsovården kan använda sig av i rehabiliteringsarbetet, 

bland annat: samtalsstöd, psykologhjälp, ergonomi, arbetsmiljöingenjör (ibid.). Ansvaret som 

företagshälsovården får av arbetsgivaren visar på den viktiga resurs de utgör inom arbetet 

med rehabilitering, både i förebyggande fall samt vid ärenden där anpassning på arbetsplatsen 

är nödvändig (Försäkringskassan, 2004).  

 

Företagshälsovårdens roll i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är inledningsvis att 

bedöma arbetstagarens arbetsförmåga. En bedömning som är allt annat än enkel. I Sturessons 
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och hennes kollegors (2011) kvalitativa studie kom de fram till att bedömningen av 

arbetsförmåga är oklar, komplex och unik. Anledningen till att företagshälsovården utvecklats 

till en viktig aktör med expertkunskap är det ökade behovet av en partsobunden, utredande 

och rådgivande aktör i situationer där arbetsmiljöarbete och rehabilitering krävs (Olsson, 

2003). Genom att öka företagshälsovårdens ansvar och roll i rehabilitering på arbetsplatsen 

kan samverkan med Försäkringskassan få en större funktion, samt att bedömningen av 

arbetstagarens arbetsförmåga utförs på ett mer korrekt sätt (Prop. 2007/08:136).  

 

2.4 Bedömning av arbetsförmåga och komplexiteten i sjukintyg  

Relationen mellan Försäkringskassan och sjukvården är ett relativt utforskat område. I denna 

studie är forskningen kring bedömningen av arbetstagarens arbetsförmåga samt komplexiteten 

i skapandet och tolkningen av sjukintyg av intresse. Hälsan är en stor avgörande faktor i en 

individs arbetsförmåga, därmed är det av stor vikt för rehabiliteringsaktörer att ha kunskap 

inom området (Sturesson et. al, 2011). Risker för hinder och problem i rehabiliteringsarbetet 

ökar när externa aktörer inte utgår från samma kunskap och bedömningsmall i granskningen 

av arbetsförmåga. Ståhl och hans kollegor (2009) skriver om denna problematik i deras 

studie. Genom kvalitativa intervjuer finner de att rehabiliteringsteamen, där bland annat 

sjukvården och handläggare från Försäkringskassan finns representerade, inte kan komma 

fram till en gemensam syn på hur bedömningen skulle gå till. 

 

 I “Do primary care professionals work as a team: a qualitative study” beskriver Shaw et. al 

(2005) att läkare tenderar att anta en högre position gentemot andra professioner inom 

interdisciplinära team i det gemensamma arbetet. Denna rådande hierarki och dominanta 

inställning hos läkare kan därmed utgöra ett hinder för andra deltagande professioner i arbetet. 

Det som försvårar samsynen ytterligare är att det i Försäkringskassans regelverk inte finns 

någon slutgiltig definition på arbetsförmåga, samt att det i lagen är otydligt hur bedömningen 

skall gå till (Ståhl et. al, 2009). I studien framkommer det att handläggare på 

Försäkringskassan tenderar att förbise den psykosociala arbetsmiljön medan läkare och andra 

sidan lägger stor vikt vid det i bedömningen. Skilda perspektiv hos aktörerna kan skada 

samverkan mellan dem, men kanske allra främst arbetstagaren där konsekvensen kan bli 

ekonomiskt kännbar vid avslag.  
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På senare tid har sjukvården mottagit kritik för bristande sjukintyg gällande bedömningen av 

arbetsförmåga. Sjukintyg som vidare används som underlag i beslut om sjukersättning och 

sjukpenning hos Försäkringskassan (Mannelqvist, Karlsson & Järvholm, 2010). Enligt en 

studie av Sturesson et. al (2011) är forskningen vag gällande vad begreppet arbetsförmåga 

faktiskt innebär. Läkare förväntas ha färdigheter för att bedöma individuell arbetsförmåga 

samt utföra bedömningen i form av ett medicinskt intyg. Ett dilemma uppstår dock på grund 

av att läkare utbildas för att förhindra, bota och lindra sjukdom men inte för att analysera eller 

utveckla en individs arbetsförmåga. Problematiken försvårar en samsyn i bedömningen av 

arbetsförmåga från vårdens sida i förhållande till de andra rehabiliteringsaktörerna (Sturesson 

et. al, 2011).  

 

I ovanstående studier av Ståhl et. al (2009) och Sturesson et. al (2011) går slutsatserna i stort 

sett hand i hand med varandra. De är båda överens om att det som krävs i bedömningen av 

arbetsförmåga är samverkande team inkluderat av flera olika professioner som besitter den 

rätta kompetensen. Med ett samverkande team ökar förutsättningarna för en hög precision i 

sjukintygen vilket medför en bättre bedömning av arbetsförmåga och identifiering av 

arbetstagarens behov för rehabilitering.  

 

2.5 Professionsteorin 

Ett av de teoretiska ramverk som används som ett analytiskt verktyg i vår studie är 

Professionsteorin. Utifrån tidigare forskning är det tydligt att det finns uppenbara problem och 

brister i samverkan. Eftersom en av våra frågeställningar är "Upplevs brister i samverkan och 

vad beror de i så fall på?” är det av intresse att använda Professionsteorin som stöd då den 

bidrar med möjliga förklaringar på vad bristerna i samverkan kan bero på. Abbott (1988) 

presenterar i sitt verk inom professionsforskning att professioner ingår i ett socialt system där 

de olika beståndsdelarna är beroende av varandra. Brante (2009) skildrar 

professionsbegreppet på följande sätt: “yrken som baserar sin inkomst och status på att de 

använder vetenskaplig kunskap”. Han menar dessutom att professionella yrken är avgörande 

för att fylla funktioner i välfärdssamhället, därmed krävs att dessa yrken belönas i form av 

prestige och status. Professioner uppnår högre status ju mer kunskaps- och yrkesmonopol den 

besitter. Magali Sarfatti Larson (1978) menar att professionalismen präglas av olika 

professionella yrken som bildar och kontrollerar en marknad utefter sitt eget gynnande och 

expertisområde på ett strategiskt sätt. 
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I Abbotts verk (1988) skildras hur olika professioner positioneras gentemot varandra då de 

konkurrerar om olika monopol. Abbott (1988) nämner bland annat hälso- och 

sjukdomsområdet som ett exempel där kampen om vem som “äger frågan” har varit styrande i 

arbetet snarare än goda kliniska resultat. Arbetet präglas av konkurrens och erövringar i form 

av strategiska metoder, motsättningar av alternativa behandlingsformer och grundande av 

privata och offentliga hälsoförsäkringar för att uppnå en högre befogenhet och makt i den 

egna professionen. Det råder med andra ord en konkurrens mellan olika professioner i vem 

som definierar kunskapen bäst och därmed bör ha störst auktoritet i området.  

 

Professionsteorin bidrar till ett större perspektiv på det studien syftar till att undersöka och 

genererar alternativa förklaringar på varför samverkan mellan olika aktörer i 

rehabiliteringsarbetet brister. Abbotts (1988) perspektiv medför en ökad insikt i huruvida 

professioner positioneras gentemot varandra. Motpositioneringen leder i sin tur till rivalitet 

och konkurrens i vem som bör ha den största makten. Den rådande konflikten mellan 

professionerna som Abbott beskriver framgår även i den tidigare forskningen som ingår i vår 

studie. Däribland forskningen av Shaw et al. (2005) som belyser bedömning av arbetsförmåga 

och komplexiteten i sjukintyg. Problematiken kan med hjälp av Professionsteorin förklaras i 

form av att varje profession förutsätter att den egna professionen besitter högre kunskap än 

andra i frågan, därmed blir en samsyn vad gäller bedömningen av arbetsförmåga 

svåruppnåelig.  

 

2.5.1 Fält och kapital 
I boken “Symbolic power, politics, and intellectuals” sammanfattar Swartz (2013) Pierre 

Bourdieus begrepp fält och kapital väl. I boken används inte begreppet professioner på samma 

sätt som i Abbotts verk, Swartz (2013) belyser däremot andra begrepp som förklarar 

problemen i samverkan ytterligare och används därmed som ett kompletterande verktyg. 

Däribland ingår begreppet som Bourdieu benämner sociala fält. Det sociala livet delas upp på 

olika sätt beroende på individers eller gruppers värderingar, maktförhållanden, trossystem och 

trosföreställningar. Yrkesgrupper är tillsammans med andra grupper och organisationer 

verksamma inom ett visst fält. Det grupperna har gemensamt är intresset för att utöva sin 

expertis inom det som ingår i fältet. Varje fält består av en viss homolog struktur och fälten 

skiljer sig sinsemellan genom olika grader av strukturering och ordning (Swartz, 2013, s. 58).  
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Begrepp såsom monopol och professioner som Professionsteorin berör kan jämföras med 

Bourdieus syn på kapital. Individers monopol grundar sig i den kapitalsammansättning eller 

tillgångar den besitter och påverkar hur dennes relationer och position i samhället kommer att 

te sig. Tillgångarna kan bestå av socialt kapital, ekonomiskt kapital, symboliskt kapital och 

kulturella kapital som blir föremål för makt inom de olika sociala fälten. Kapitalet avgör 

sedan vilken maktposition individen besitter och har en stratifierande och klassificerande 

effekt på individer och grupper i samhället (Swartz, 2013, s. 51).  

 

Konflikterna och bristerna i samverkan mellan aktörerna som ingår i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen kan förklaras med hjälp av Bourdieus teori på liknande sätt som 

Professionsteorin. Både Abbott och Bourdieu belyser fenomenet fält utifrån olika aspekter. 

Abbott fördjupar sig i systemet som professionerna verkar inom och den rådande 

konkurrensen professioner emellan medan Bourdieu snarare uppmärksammar mer generella 

aspekter vad gäller fält och kapital. De olika synsätten kan på så vis tänkas komplettera 

varandra och bidra till en fördjupad förståelse i problematiken kring samverkan. Utifrån 

Bourdieus perspektiv är det möjligt att hävda att arbetsrelaterad hälsovård tillhör ett socialt 

fält. I det sociala fältet ingår olika yrkesgrupper där alla har av intresse att uträtta sin expertis. 

Med koppling till vår studie skulle dessa yrkesgrupper kunna bestå av handläggare på 

Försäkringskassan, företagsläkare på företagshälsovården och rehabiliteringsspecialister på 

HR. De olika aktörerna arbetar alla med arbetslivsinriktad rehabilitering där det råder en 

maktkonflikt sinsemellan på grund av att de innehar skilda tillgångar och kapital. Aktörernas 

kapital skiljer sig åt då de är legitimerade inom ett visst område vad gäller arbetslivsinriktad 

rehabilitering, de besitter därmed en säregen kunskap vilket leder till motsättningar. 

Konflikten beror på att varje aktör anser sig ha störst legitimitet i frågan om rehabilitering och 

således även störst befogenhet att bestämma. Arbetsuppgifter som är omständliga och inte 

bidrar till någon form av status överlåtes till de andra aktörerna som ingår i fältet.  

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning och teori  

Den presenterade forskning och fakta om studiens aktörer påvisar att en god samverkan i 

rehabiliteringsarbetet är av stor vikt. Forskningen belyser att aktörerna har olika roller och 

ansvar i förhållande till olika lagar. Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljölagen ta det största 

ansvaret för att samordna rehabiliteringen för den anställda. Enligt tidigare forskning är det 

dock tydligt att ansvaret inte alla gånger följs upp av arbetsgivaren. Försäkringskassan har 
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enligt socialförsäkringsbalken samordning- och tillsynsansvaret men kan påtryckningar från 

Regeringens håll om sänkta sjuktal bli ett hinder? Företagshälsovården har inget lagstadgat 

ansvar på samma sätt som de andra aktörerna men fungerar som en oberoende stödfunktion 

till arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet. Deras roll är att bedöma arbetstagarens 

arbetsförmåga, vilket enligt tidigare forskning framstår som en komplex uppgift. Mycket av 

den tidigare forskning täcker samverkansproblematiken i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Problem såsom bristande kommunikation, fokus på den egna organisationen 

och skillnader i hårda och mjuka värden. Vidare kompletterar Abbotts professionsteori och 

Bourdieus begrepp fält och kapital varandra och tillför ett fördjupat perspektiv vad gäller 

orsakerna till att konflikter i samverkan mellan aktörerna uppstår. 

 

3 Metod  

I kapitlet presenteras de tillvägagångssätt som varit styrande i insamlingen av det empiriska 

materialet, samt de metoder som använts för att analysera materialet studien bygger på. 

Inledningsvis presenteras den metodologiska ansatsen. Därefter följer en kort redovisning av 

det empiriska materialet i form av valda lagtexter. Vidare följer en redogörelse för studiens 

urval, datainsamling samt bearbetning. Metodkapitlet avslutas med en redogörelse för 

studiens metodologiska begränsningar och etiska övervägningar. Diskussion kring studiens 

tillförlitlighet och generaliserbarhet sker löpande under kapitlets gång.  

3.1 Ansats 

Den metodologiska ansatsen som studien är baserad på är av abduktiv och kvalitativ form. 

Syftet är att undersöka rehabiliteringsprocessen samt samverkan mellan de olika aktörerna 

som ingår i rehabiliteringsarbetet. En abduktiv ansats innebär att forskaren successivt bildar 

en större teoretisk förståelse i samband med insamlingen av det empiriska materialet 

(Bryman, 2018, s. 478). Vi har inledningsvis utgått från teorier och tidigare forskning om 

professioner, samverkan och rehabilitering för att sedan analysera och successivt öka vår 

förståelse av detta. Insamling av material har bestått av egna empiriska undersökningar i form 

av intervjuer och utvalda lagtexter som ansetts vara av relevans. Under datainsamlingens gång 

har justeringar av teori och begrepp gjorts för att få en större insikt. Därmed anses en abduktiv 
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forskningsansats, i kombination med kvalitativa semistrukturerade intervjuer och kvalitativ 

innehållsanalys av intervjumaterialet, vara bäst lämpad för utförandet av vår studie.  

 

3.2 Material 

Materialet som studien bygger sitt resultat och analys på består dels av materialet som samlats 

in genom semistrukturerade intervjuer och dels material från lagtexterna 

socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverket författningssamling.  

Intervjumaterialet analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att hitta mönster 

och teman i respondenternas svar. Lagtexterna undersöks i form av en dokumentanalys med 

syfte att förstå vad paragraferna innebär, en djupgående beskrivning eller tolkning av 

paragraferna har då uteslutits. I resultatdelen finnes i stället en mer ingående redovisning av 

vad lagtexterna och författningssamlingen innebär och hur rehabilitering och samverkan ska 

fungera enligt lag.  

 

3.3 Urval och urvalskriterier 

I första steget av urvalsprocessen valdes vilka organisationer och företag som skulle vara med 

i studien. De viktigaste kriterierna i det första steget var dels att välja aktörer som var kända 

för sin kompetens och erfarenhet av att jobba med arbetslivsinriktad rehabilitering, dels att 

organisationerna där aktörerna ingick hade någon form av samverkan med varandra i 

processen. Som tidigare nämnt i studien blev valet av aktörer företagshälsovård, arbetsgivare 

och Försäkringskassan. Anledningen till att företagshälsovården valdes som aktör var att de är 

en aktiv aktör på marknaden med lång erfarenhet av arbete inom den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Valet av Försäkringskassan som aktör berodde på att de som myndighet har 

ett samordnings- samt tillsynsansvar i rehabiliteringsprocessen och därmed innehar en stor 

roll i området. Valet av arbetsgivare grundade sig i att de enligt lag har ett stort ansvar vad 

gäller rehabiliteringsfrågor och utgjordes av två olika organisationer, en kommun samt ett 

klädvarumärke.  

 

I andra steget i urvalet valdes respondenter inom de olika organisationerna för intervjuerna. 

Urvalet för detta steg beskrivs som en kombination av ett målinriktat urval och snöbollsurval. 

Det målinriktade urvalet görs utifrån målen med forskningen och intervjupersonerna väljs ut i 
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förhållande till de kriterier som gör det möjligt att besvara syftet och frågeställningarna i 

studien (Bryman, 2018, s. 498). På grund av detta var samtliga intervjudeltagare anställda i en 

av de ovanstående organisationerna, samt att de hade yrkeserfarenhet av att arbeta med 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet med urvalet av respondenter var att kunna täcka in så 

många olika synsätt och stadier i rehabiliteringsarbetet som möjligt, därför omfattar urvalet 

olika yrkesroller inom de tre aktörerna som tidigare nämnts. I valet av respondenter nyttjades 

även personliga nätverk som gjorde att den ena respondentens medverkande ledde till en 

annans respondents medverkande. Formen av urval kallas snöbollsurval och det är en teknik 

som forskare använder sig av när de vill välja ut specifika kompetenser, som finns i mindre 

grupper, med relevans för studien (Bryman, 2018, s. 504). Urvalstekniken användes när vi 

försökte få kontakt med handläggare på Försäkringskassan. Ett målinriktat- och snöbollsurval 

kan göra urvalet riktat, dock anses inte det som en nackdel eftersom studiens syfte rör 

specifika aktörer på arbetsmarknaden. 

 

3.3.1 Intervjudeltagare  

Tio stycken respondenter från de tre olika organisationer deltog i studien. Från 

Försäkringskassan deltog tre stycken handläggare där yrkeserfarenheten varierade mellan 2–5 

år. Från företagshälsovården var det fyra respondenter; två företagsläkare, en 

rehabiliteringskoordinator och en beteendevetare. Samtliga respondenters yrkeserfarenhet 

sträcker sig över 10–20 år inom området sjukvård och specifikt rehabilitering. Från de två 

olika arbetsgivare som deltog i studien var det en rehabiliteringsspecialist, en HR-chef med 

rehabiliteringsansvar, samt en HR-partner. Yrkeserfarenheten hos deltagarna sträcker sig 

mellan 10–30 år inom HR-yrket. Könsfördelningen bland dem som intervjuats i studien har 

varit 3 män och 7 kvinnor.  

 

3.4 Intervjuguide  

Eftersom syftet för studien handlar om att fånga upp intervjupersonernas upplevelser och egna 

uppfattningar kring ett fenomen anses den semistrukturerade intervjutekniken vara den bäst 

lämpade (Bryman, 2018, s. 561). Ett viktigt moment i processen av den semistrukturerade 

tekniken är att skapa en intervjuguide. Inför examensarbetet gavs det tillfälle att genomföra en 
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pilotstudie där en intervjuguide kunde testas i förväg för att se om den gav svar på det som 

syftades att studera.  

 

I nyskapandet av intervjuguiden efter att pilotstudien genomförts gjordes en del justeringar, 

samt att intervjuguiden delades in i olika teman som belyser de ämnen som ansågs relevanta 

för studien. Då vårt material samlades in i form av intervjuer använde vi oss av enstaka öppna 

frågor, följt av riktade frågor som utformats utefter de förutbestämda teman. Därefter har en 

del frågor justerats och adderats i och med den abduktiva ansatsen. Temat som inlett alla 

intervjuer har varit av ett mer generellt slag där frågorna behandlat respondenternas yrkesroll, 

företagets specifika roll och deras ansvar i ett rehabiliteringsärende. De teman som följde 

därefter var kopplade till samverkan mellan aktörerna samt arbetsliv och ohälsa. Att redan 

från början skapa en ordning av kategorier och teman som är kopplade till syftet och 

frågeställningar i studien anser Bryman (2018, s. 565) frambringa struktur. Intervjuerna hade 

en öppen karaktär då deltagarnas svar i viss omfattning tilläts sväva iväg från intervjuguiden. 

Under intervjuerna gavs det utrymme för eventuella följdfrågor och fördjupning i 

respondenternas erfarenheter och upplevelser, vilket anses vara viktigt i den 

semistrukturerade intervjuformen (ibid.). Under studiens gång reviderades och justerades 

intervjuguiden på grund av att en empirisk mättnad åstadkoms i några av frågorna eller att 

aktörerna krävt olika frågor.  

 

3.5 Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes under april månad av båda författarna. Tre av studiens 

intervjuer genomfördes fysiskt på respondenternas arbetsplats. På grund av den aktuella 

situationen i samhället med en rådande pandemi fick resterande intervjuer hållas över det 

digitala verktyget Zoom. Att använda sig av digitala verktyg har varit till stor hjälp när det 

kommer till att nå ut till intervjuobjekt som velat vara försiktiga, eller som helt enkelt funnits 

geografiskt långt bort. Intervjuerna utfördes med webbkameran på, vilket gjorde intervjun 

mer personlig trots att den skedde digitalt (Bryman, 2018, s. 593). Inför varje intervju fick 

deltagarna ta del av ett informationsbrev där de etiska aspekterna av vår studie presenterades. 

Intervjuerna spelades in med syfte att underlätta transkribering och analys i efterhand. 

Längden på de inspelade intervjuerna varierade mellan 30–60 minuter och efter att 

transkriberingen och analysen var klar raderades inspelningen i enlighet med vad som var 

överenskommet i informationsbrevet.   
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3.6 Kodning och analys  

Vid bearbetning av det insamlade intervjumaterialet användes den kvalitativa 

innehållsanalysen som metod. Den kvalitativa innehållsanalysen är en forskningsmetod som 

används för att, med hjälp av en kodningsprocess, analysera kvalitativa data och identifiera 

olika centrala mönster i textmaterialet (Hsieh & Shannon, 2005). Nedan presenteras processen 

för analysen och inleds med transkribering, följt av kodning. 

 

3.6.1 Transkribering  

Under bearbetningen av intervjuerna utfördes ett noggrant arbete med transkriberingen där 

deltagarnas exakta formulering och uttryckssätt antecknades i skrift. Vi var även noggranna 

med att informera deltagaren om att de har tillgång till resultatet i efterhand om så hade 

önskats. Att ge deltagarna möjligheten att kunna bekräfta om vår uppfattning av deras sociala 

verklighet tolkas på ett korrekt sätt gör att studiens trovärdighet ökar (Bryman, 2018, s. 467). 

 

3.6.2 Kodningsprocess  

Kodningsprocessen i en kvalitativ innehållsanalys går ut på att bryta ned stora mängder text i 

färre kategorier. Kategorierna består av mönster eller teman som antingen direkt kan urskiljas 

i texten eller som tas fram med hjälp av bearbetning. I kodningsprocessen använder forskaren 

sig av ett kodningsschema för att kunna identifiera koder i texten och organisera dem i 

kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). Kodningen av materialet utfördes i form av en 

kombination av en förutbestämd kodning från vårt eget kodningsschema och en mer öppen 

kodning. Kodningen inleddes initialt med en kodning baserat på endast förutbestämda koder 

som skapades i samband med de givna teman och sedan en öppen kodning utan förutbestämda 

koder. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen kan enligt Hsieh & Shannon (2005) delas upp i tre olika 

former. Vi inspirerades av den riktade formen vid bearbetning av materialet då vi delvis utgått 

från redan existerande tidigare forskning om rehabilitering och teorier såsom Abbotts 

professionsteori och Bourdieus begrepp fält och kapital. I vårt fall bestod den tidigare 

forskningen av arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsrelaterad ohälsa samt samverkan i olika 
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konstellationer. Den riktade kodningen utfördes genom att markera ord och meningar i 

textmaterialet som fanns med som koder i kodningsschemat sedan innan. Exempelvis kunde 

koderna bestå av ord och meningar som hade ett samband med det förutbestämda temat 

“samverkan mellan aktörer”. Teorierna operationaliserades till olika koder bestående av ord 

eller uttryck som tydde på maktrelationer, kapitalskillnader, konkurrens, hierarkier och 

stolthet bland aktörerna som ingår i arbetet med rehabilitering. Anledningen till att dessa 

koder valdes ut var att teorierna belyser att faktorer såsom stolthet och olika tillgång till 

kapital har en betydande inverkan vad gäller relationer mellan professioner. Vi ville med hjälp 

av den riktade kodningen undersöka om tendenserna från teorierna stämde överens med vårt 

intervjumaterial för att sedan möjliggöra en vidare analys. Vidare utfördes den öppna 

kodningen genom att studera ytterligare regelbundenheter eller mönster. Med en öppen 

kodning upptäckte vi nya koder som följaktligen underlättade och kompletterade kodning, 

bearbetning och analys av textmaterialet. En del justeringar i kodningen utfördes under 

studiens gång då den abduktiva ansatsen bidragit till ytterligare material som varit till 

användning i studien. All text som inte kunde kategoriseras med hjälp av det ursprungliga 

kodningsschemat fick en ny kod i samband med den öppna kodningen. Detta medförde att 

kodningsschemat reviderades och uppdaterades under analysens gång (Hsieh & Shannon, 

2005). 

 

3.7 Metodologiska överväganden och begränsningar  

Alla val som gjorts i studien har grundats på diskussioner och samtal mellan författarna, men 

trots att valen är väl begrundade uteslutes inte det faktum att begränsningar kan förekomma. 

Som tidigare nämnt under studiens avgränsningar har perspektiv från arbetstagare samt andra 

rehabiliteringsaktörer uteslutits. Med detta i åtanke har vi varit medvetna om att studien kan 

bli en aning begränsad och att resultatet riskerar att bli vinklad ur endast tre aktörers 

perspektiv.   

 

Som en del av studiens material har lagtexterna socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen 

samt Arbetsmiljöverket författningssamling undersökts och sammanfattats. Vi är inga 

arbetsrättsliga experter eller jurister, och har inte heller möjlighet att rådfråga någon som 

innehar den titeln, vilket säkerligen kan påverka tolkningarna av lagarna. För att undvika 

feltolkning har vi använt oss av Iseskogs (2016) bok “arbetsgivarens rehabiliteringsansvar” 

för att säkerställa att vi förstått och tolkat lagarna rätt.  
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Vi har, som tidigare nämnt, inspirerats av ett riktat tillvägagångssätt i både utformningen av 

intervjufrågor och i kodningen. Svagheten med den riktade formen är att forskare tenderar att 

vara mer benägna att hitta bevis i materialet som stödjer den teori eller tidigare forskning som 

studien utgår ifrån snarare än material som kan motbevisa teorin. Detta riskerar att försvaga 

studiens tillförlitlighet (Bryman, 2018, s. 467). För att undvika detta har vi justerat och 

adderat en del frågor under datainsamlingens gång samt kombinerat en kodning med 

förutbestämda kategorier med en mer öppen kodning. Den öppna kodningen har bidragit till 

att vi kunde upptäcka nya koder som gett en fördjupad och nyanserad innebörd i de redan 

befintliga kategorierna.  

 

Majoriteten av intervjuerna gjorda i studien utfördes med hjälp av Zoom. Begränsningarna 

med att använda sig av digitala verktyg kan enligt Bryman (2018, s. 593) vara 

kvalitetsförsämringar i mottagning samt andra teknologiska problem. I utförandet av våra 

intervjuer upplevdes dessa störningar en aning, men inget som vi i efterhand bedömde sänkte 

kvalitén på materialet. Utöver störningarna fann vi ingen skillnad i utförandet av de fysiska 

intervjuerna i jämförelse med intervjuerna över Zoom.  

 

3.8 Etiska överväganden 

Under studiens gång har de etiska rekommendationerna och riktlinjerna från Vetenskapsrådet 

(2011) alltid varit i beaktning. De etiska principerna som vi utgått ifrån är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I ett informationsbrev, som 

skickats ut till intervjudeltagarna inför intervjun, har dessa riktlinjer presenterats. Samtliga 

intervjudeltagare har givit samtycke till sitt deltagande i studien och frivilligt valt att delta. 

Innan varje intervju har deras frivilliga deltagande säkerställts och en förfrågan om att få spela 

in intervjun gjordes. Intervjudeltagarna och den organisation som de jobbar för har utlovats 

anonymitet i studien, dock har de informerats om att deras yrkesroll kan komma att vara av 

intresse för studiens syfte och frågeställningar. För att säkerställa deras anonymitet har de 

endast benämnts med sin yrkestitel; Företagsläkare, handläggare, rehabiliteringskoordinator 

osv.  
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4 Resultat och Analys  

I kapitlet presenteras studiens resultat. I samband med att resultatet presenteras, analyseras 

och tolkas det utifrån det material som redovisades i kapitlet Tidigare forskning och teori. För 

att göra resultatet tydligt delas kapitlet in i fyra övergripande teman med sex rubriker. Kapitlet 

inleds med temat som berör samtliga aktörers lagstadgade ansvar följt av deras egen tolkning 

vilket presenteras var för sig; arbetsgivaren, Försäkringskassan och företagshälsovården. De 

teman som följer därefter är: Aktörernas syfte och mål med rehabiliteringen, Samverkan 

mellan rehabiliteringsaktörer samt Krock mellan professioner i bedömningen av 

arbetsförmåga. Företagen och myndigheten som deltagit i studien benämns i resultatet med 

förkortning: arbetsgivare (AG), företagshälsovård (FHV) och Försäkringskassan (FK). 

Respondenterna som deltagit benämns endast med sin yrkestitel.  

 

4.1 Arbetsgivarens ansvar  

I socialförsäkringsbalken står det att AG ska “svara för att de åtgärder vidtas som behövs för 

en effektiv rehabilitering” (30 kap. 6 §). Det beskrivs dessutom att det är AGs skyldighet att 

framställa den information som är nödvändig för FK att handha för att kunna klarlägga om det 

finns ett behov av rehabilitering för arbetstagaren. Arbetsmiljölagen (3 kap. 2 a §) belyser 

AGs ansvar i rehabiliteringen. Det är en tydlig betoning på att skyldigheten och ansvaret 

ligger hos AG, dock innebär det inte att andra aktörer inte får engagera sig (Iseskog, 2016, s. 

20). I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1994:1) betonas att det kan vara passande 

och även nödvändigt att FHV används som resurs i rehabiliteringsarbetet och i samverkan 

med AG. Det ligger dock i AGs händer att organisera rehabilitering och arbetsanpassning (6 § 

AFS 1994:1). Vidare beskrivs att ansvarsfördelning av rehabiliteringsarbetet ska ske i samråd 

och samverkan med FK, arbetstagaren och arbetstagarens fackliga organisation samt andra 

myndigheter. AG ska dessutom se till att en uppföljning av rehabiliteringsarbetet genomförs 

men arbetsuppgiften kan överlåtas till någon annan aktör, exempelvis FHV (7 och 8 §§ AFS 

1994:1). Det betonas dessutom att det kan krävas av AG att ta till åtgärder såsom anpassning 

av arbetsuppgifter, arbetsmiljö och arbetstider. Detta för att en arbetstagare, på grund av 

sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga, ska kunna återgå eller vara kvar i sitt arbete (AFS 

1994:1). 
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4.1.1 Lag möter praktik 

Under intervjuerna ställdes frågor kopplade till hur aktörerna tolkar och praktiserar sitt ansvar 

i syfte att uppnå ett användbart material för att kunna svara på studiens följande 

frågeställning: Hur tolkar aktörerna det ansvar i relation till rehabilitering, och hur blir 

ansvarsfördelningen i praktiken? Svaren från samtliga respondenter som representerar AG 

påvisar att de tolkar lagen och författningarna ur sitt eget organisatoriska perspektiv. Samtliga 

respondenter påpekar att de följer lagen men det finns däremot inte några tydliga riktlinjer i 

AFS kring hur arbetet ska utföras och vad det ska innebära. Utan tydliga riktlinjer medförs ett 

stort tolkningsutrymme för AG i skapandet av deras rehabiliteringsprocesser. Svaren kring 

AGs ansvar är förväntade, men hur ser det egentligen ut i praktiken när de säger att lagen följs 

och ett uppenbart tolkningsutrymme finns?  

  

Samtliga respondenter bekräftar att AG har det största ansvaret i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Både HR-partnern och HR-chefen poängterar att HR-funktionen har en 

kritisk roll när det gäller rehabiliteringsfrågor. I arbetet med övrig personal och ledning 

gällande rehabilitering uttrycker båda två att de bemöts med ödmjukhet då chefer i många fall 

inte besitter den kompetensen, vilket i sin tur innebär att påverkansmöjligheterna för HR-

funktionen är stora i rehabiliteringsärenden. HR-partnern uttrycker följande i sin intervju: 

  

Jag tycker kanske ibland att vi på HR tar ett stort ansvar [...] det är en balansgång att inte ta 

över, den är jättehårfin ibland [...] rehab kanske inte är det man tycker är roligast, det är 

människor som mår dåligt, det är tunga processer att jobba med. Så att man kanske som chef 

också ibland kan känna att “åh vad skönt att någon annan tar det”, som man kan göra med 

vissa arbetsuppgifter, så att det kan också vara väldigt tacksamt från chefs håll om vi på HR 

går in lite för mycket. - HR-partner  

 

Utifrån citatet ovan framstår engagemanget och kompetensen vad gäller rehabilitering inte 

riktigt finnas där alla gånger hos chefer. Ytterligare tendenser på AGs kompetensbrist uttrycks 

i intervjun med Rehabiliteringsspecialisten från AG som fortsätter med att berätta att det 

behövs utbildning och utveckling i frågorna rörande rehabilitering. Den bristande 

kompetensen medför att HR mottar stora delar av AGs lagstadgade ansvar. AG får enligt lag 

inte delegera ansvaret över på HR-funktionen, men i de fall som kompetensen tycks saknas 

gällande rehabilitering kan AG överlåta det praktiska arbetet på annan instans. Ansvaret kan 

även outsourcas till FHV om inte en HR-funktion finns inom organisationen.  
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Även om respondenterna från AG bekräftar att de tar sitt ansvar så uttrycks det i två av 

intervjuerna att den reguljära vården enligt dem också har ett stort ansvar i 

rehabiliteringsarbetet. Ansvaret tycks skilja sig beroende på om man pratar om den 

medicinska rehabiliteringen eller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och exemplifieras 

med följande citat: 

 

Jag tänker att vården har ett jättestort ansvar i de här rehabiliteringsärenden, för om inte den 

medicinska rehabiliteringen funkar då har inte vi som arbetsgivare mycket att säga till om. Så 

grunden ligger egentligen i vården [...] för det är där många gånger vi hamnar i diskussion 

med vården, där vården tycker att arbetsgivaren ska göra massa saker så finns det inte fog 

för det. - Rehabiliteringsspecialisten 

  

Denna syn på ansvarsuppdelningen bekräftas även i intervjun med HR-partnern. 

Respondenten säger att AG och HR har de största ansvaret när det kommer till den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen och att få personen tillbaka i tjänst. Däremot uttrycks det 

dessutom att det krävs ett förarbete där personen blivit medicinskt utredd och att vården bär 

på det största ansvaret i det läget. Vidare i frågan om ansvaret är uppdelat på följande sätt 

även i praktiken var svaret däremot inte lika tydligt, frågan ansågs vara svår att svara på då 

det ser olika ut enligt HR-partnern. Respondenternas syn på ansvarsfördelningen är inget som 

bekräftas hos FHV och då primärvården inte är en aktör som undersöks i vår studie är det 

svårt att dra en slutsats i huruvida det finns skillnader eller likheter i de olika perspektiven. 

Däremot anses materialet vara av relevans för att få en förståelse för hur AG ser på sitt ansvar 

samt hur uppdelningen av ansvar möjligen påverkar rehabiliteringsarbetet i samband med 

andra aktörer. 

  

4.2 Försäkringskassans ansvar 

Enligt socialförsäkringsbalken ska Försäkringskassan (FK), förutom att klarlägga 

arbetstagarens behov av rehabilitering, dessutom vara en tillsyns- och samordningsfunktion i 

rehabiliteringsarbetet där de ser till att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering 

vidtas (30 kap. 8 §). FK har i skyldighet, på begäran av arbetstagaren som är i behov av 

rehabilitering, att i arbetet med rehabiliteringen samverka med dennes AG, 
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arbetsgivarorganisation samt med diverse myndigheter som är involverade, såsom hälso- och 

sjukvården (30 kap. 10 §). I socialförsäkringsbalken står det att FK ska upprätta en 

rehabiliteringsplan i de fall då arbetstagaren behöver rehabiliteringsåtgärder som innebär rätt 

till ersättning (30 kap. 12 §). Sedan 1 juni 2007 har FKs roll inom rehabilitering tydliggjorts 

och innebär numera att de ska klarlägga en arbetstagares behov av rehabilitering (Prop. 

2006/07:59). Som tidigare nämnt ska AG enligt lag på eget initiativ ta ansvaret för att utreda 

arbetstagarens behov, det befriar dock inte FK i sin skyldighet från socialförsäkringsbalkens 

regel om att upprätta en rehabiliteringsplan (Iseskog, 2016, s. 69). Vidare beskrivs att de även 

ska se till att planen följs upp samt vid behov göra förändringar (30 kap. 14 §). 

  

4.2.1 Lag möter praktik 
I intervjuerna med handläggarna från FK bekräftas det att samtliga handläggare ser på sitt 

ansvar i linje med det som står i socialförsäkringsbalken, att de har en tillsyns- och 

samordningsfunktion i rehabiliteringsarbetet. Arbetsuppgifter som bland annat ingår i 

tillsynsansvaret är att besluta om det finns ett samordningsbehov och i så fall kalla till 

avstämningsmöten där samtliga aktörer ska samlas och se över rehabiliteringen. Två 

handläggare uttrycker även att de har ett ansvar att följa upp rehabiliteringsarbetet i de fall då 

den inletts på FKs initiativ. Generellt beskriver alla tre handläggarna liknande arbetsuppgifter 

och vikten av deras roll i rehabiliteringen. I intervjun med Handläggare 1 gällande 

ansvarsfrågan var upplevelsen att deras förutsättningar för att lyckas med sitt arbete inte alltid 

är optimala. FK är en hårt belastad myndighet där de politiska vindarna snabbt kan byta 

riktning enligt respondenten. Arbetsbelastningen beskrivs som tidskrävande där det ibland 

uppstår en konflikt rent tids- och resursmässigt vilket även bekräftas i intervjun med 

Handläggare 3:  

 

Det är arbetsbelastningen som är främst då, vi har ju väldigt mycket att göra hela tiden, det 

finns alltid något att göra [...] Det känns som att jobbet aldrig tar slut så, det kommer alltid 

något nytt, ibland kommer det jättesvåra saker, komplexa, som kan stressa en för det tar lång 

tid [...] man kan känna då att dom här mötena som man egentligen borde ha åkt på kanske 

stressar en och man tänker “nej, undra om jag behöver boka om den” och det är ju inte bra. 

[...] man vill ju liksom jobba mycket för att hinna med men det är ju frågan hur mycket man 

mäktar med själv, det är ju rätt stressigt med den biten. - Handläggare 3 
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Enligt Handläggare 1 säger arbetsbeskrivningen “att rätt person ska ha rätt ersättning i rätt 

tid”, men om du som handläggare har 130 reserverade ärenden och 40 som väntar på 

utbetalning av sjukpenning blir vissa saker eftersläpande. De hinner inte gå på 

avstämningsmöten med FHV eller AG samt svara på mail eller telefon, vilket påverkar 

samverkan med andra aktörer och tydliggörs i senare delar av vår analys. Handläggare 3 

svarar på frågan genom att säga att ansvaret för att minska sjuktalen inte endast bör ligga på 

FK, utan att alla inblandade aktörer måste ta sitt ansvar. AG kan exempelvis ta sitt ansvar och 

underlätta genom att anpassa arbetsbristen fortsätter Handläggare 3.  

  

Med bakgrund i Regeringens mål om att sänka sjuktalen fanns ett syfte att undersöka om 

trycket ovanifrån kan störa handläggarnas jobb och på det sättet påverka FKs samverkan med 

de andra aktörerna i rehabiliteringsarbetet. Från resultatet av intervjuerna är det svårt att uttala 

om någon direkt påverkan har skett. Däremot är risken med Regeringens mål att 

handläggarnas bedömning av sjukdom och arbetsförmåga på en arbetstagare påverkas. Detta 

riskerar i sin tur att påverka relationen till AG där arbetstagaren är anställd, samt FHV som 

arbetstagaren är patient hos. Det ger hela tiden en bitter eftersmak. I intervjun med 

Handläggare 1 uttrycks en klar frustration över Regeringens satta mål: 

 

På ett sätt är det ett ganska konstigt mål att sätta [...] Det är egentligen bara ett finare sätt att 

säga att fler ska få ett avslag. - Handläggare 1 

  

Att Regeringen ställer ytterligare krav på handläggarna och FK, men inte tillsätter fler 

resurser och anställda, gör att myndighetens arbetssätt blir ett hinder för dem själva och 

Regeringens mål.  

  

4.3 Företagshälsovårdens ansvar  

I Arbetsmiljöverkets författningssamling betonar Arbetsmiljöverket att det kan vara passande 

och även nödvändigt att företagshälsovården (FHV) används som resurs i 

rehabiliteringsarbetet och i samverkan med AG. Med detta sagt kan det vara värt att betona att 

inte alla AG har kontrakt med FHV, utan att det är något som görs på AGs frivilliga initiativ. 

Oavsett valet av att tillsätta FHV så ligger det fortfarande i AGs händer att organisera 

rehabilitering och arbetsanpassning (6 § AFS 1994:1). Det står dessutom att AG kan överlåta 

arbetsuppgifter kopplade till uppföljning av rehabiliteringsarbete till exempelvis FHV (7 och 
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8 §§ AFS 1994:1). I följande citat bekräftar rehabiliteringskoordinatorn från FHV att de finns 

som ett verktyg eller en stödfunktion för AG i rehabiliteringsarbetet: 

 

Då har man outsourcat HR-delen till oss när det gäller rehab, så vi stöttar chefer väldigt 

mycket[...] vi lindrar inte, tröstar inte, botar inte som dem ska göra, utan vi vill hitta en bra 

lösning för arbetsgivaren… - Rehabiliteringskoordinator  

 

4.3.1 Lag möter praktik 

Enligt rehabiliteringskoordinatorn är det tydligt att FHV inte har ett ansvar på motsvarande 

sätt som AG eller FK. När AG vill ha en oberoende expertresurs med i processen köper de 

tjänster från FHV, och från den stunden får FHV ett ansvar gentemot AG. 

Rehabiliteringskoordinatorn beskriver att ansvaret är att sköta, och hjälpa till i, det uppdraget 

som tilldelats dem. I intervjun med en av företagsläkarna från FHV uttrycks att man känner 

ett mer personligt ansvar för den som är sjuk och att man vill hjälpa patienten, i detta fall kan 

en humanitär aspekt urskiljas. Gränsdragningen i hur mycket ansvar som ska tas i den 

aspekten kan enligt Företagsläkare 2 upplevas som en utmaning eftersom det inte ligger i 

deras makt att påverka då påverkansmöjligheterna snarare ligger hos FK. Utmaningen med 

gränsdragning tycks dock inte vara något som påverkar rehabiliteringsarbetet i sig. 

 

4.3.2 Sammanfattning av samtliga aktörers ansvar  

Utifrån det insamlade materialet av samtliga aktörers ansvar från intervjuerna och från 

lagtexterna är det möjligt att urskilja strukturella hinder för en god samverkan. Axelsson & 

Axelsson (2006) skriver just att organisationer som har skiljande lagar, regler och riktlinjer att 

förhålla sig till har generellt sett svårare att samarbeta. Det som försvårar det ytterligare är om 

det även finns “mjuka hinder” såsom kulturella skillnader eller värderingar. Det är möjligt att 

urskilja en viss skillnad i individuella värderingar kring arbetstagarens mående, då detta tycks 

prioriteras mer hos FHV än hos de andra aktörerna. En fortsatt analys i ämnet presenteras i 

senare avsnitt. Att aktörerna har olika lagar att förhålla sig till är svårt att lösa, men att 

exempelvis arbeta mer med att förena eventuella värderingar och intressen mellan de 

samarbetande aktörerna inom rehabiliteringsarbetet är ett steg på vägen. Wihlman et. al 

(2008) poängterar i deras studie att utvecklingen av rehabiliteringsarbetet och 

ansvarsfördelningen måste främja hela rehabiliteringsområdet och sträva åt samma håll.  
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Hur aktörerna tolkar sitt eget ansvar visar sammanfattningsvis att de har god kännedom om 

sitt eget arbete kring rehabilitering, men när det gäller de andra aktörernas ansvar och vad de 

ska göra råder en större osäkerhet. Det uppstår en skärningspunkt mellan organisationerna 

gällande ansvarsfördelningen vilket gör det enklare att peka finger på vad de andra ska eller 

bör göra, utan att man egentligen har någon riktig grund att stå på. Om osäkerhet kring andra 

aktörers ansvar och arbete med rehabilitering finns ökar risken även för att den enskilda 

organisationen blir osäker i sin egen roll och ansvar i processen (Wihlman et. al, 2008). 

Osäkerheten leder till samverkanssvårigheter och en misstro till varandra, vilket är något som 

presenteras djupare i nästa del där material från aktörernas upplevda syften och mål med 

rehabiliteringen analyseras.  

 

4.4 Aktörernas syfte och mål med rehabilitering 

Som påvisas under inledande del av resultatet finns det ett stort antal lagrum för de olika 

aktörerna att förhålla sig till och i analysen blev det tydligt att samtliga tycks ha en god 

uppfattning om sitt individuella ansvar, men inte varandras. Frågan som då uppstår är om 

samma mönster även återspeglar sig i aktörernas syfte och mål med rehabiliteringen. Temat 

togs med i intervjuguiden med syftet att undersöka hur de olika aktörerna i denna studie ser på 

den egna organisationens intressen. Genom Almqvist & Olsson (1988) påvisas tendenser att 

aktörer som jobbar med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ofta har fokus på olika syften 

och mål. Att aktörerna jobbar utifrån olika syften riskerar att leda till bristande arbete med 

rehabilitering och därför anses det vara av relevans att undersöka ifall tendenserna även fanns 

i vårt urval. Värt att ha i åtanke när resultatet presenteras är att det enligt 

rehabiliteringsberedningen finns en gemensam definition av rehabilitering som gäller samtliga 

aktörer: “Med rehabilitering avses en sammanhängande process som syftar till att återge den 

som drabbats av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 

prestationsförmågan bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar att leva ett 

självständigt liv” (Olsson, 2003, s. 22). 

 

För att sammanfatta materialet från samtliga respondenter från FHV uttrycks sammantaget att 

deras syfte och mål med rehabiliteringen är att den anställde ska få en god hälsa som håller i 

och att de mår bra över tid. Det handlar om att kunna återgå till arbetet och att ha ett 

beräkneligt liv. Rehabiliteringskoordinatorn är den respondent som inte lyfter god hälsa i sitt 
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svar men trycker på att det är viktigt att företagshälsovården är en oberoende expertresurs i 

arbetet med rehabiliteringen.  

 

I intervjuerna med handläggarna är svaren gällande FKs syfte och mål spretiga. Det finns en 

underliggande mening i samtliga svar som påvisar att man någonstans ska hjälpa 

arbetstagarna som är i behov av rehabilitering. Hur hjälpen tar sig i uttryck är dock det som 

skiljer sig åt. Handläggare 1 uttrycker följande i frågan om FKs syfte: 

 

Det jag tänker spontant är väl att personer som inte kan jobba här och nu, idag, behöver en 

försörjning under tiden de återgår till att jobba eller att söka jobb. I det avseendet, det är ju 

FK, eller sjukpenningen, det är ju mångt och mycket en bankomat egentligen. - Handläggare 1 

 

Handläggare 1 tolkar FK som arbetstagarens ekonomiska stöd, “en bankomat”. Handläggare 3 

beskriver att FK huvudsyfte är att snabbt få tillbaka de sjukskrivna i arbete, medan 

Handläggare 2 beskriver att syftet är att hjälpa de sjukskrivna att få tillbaka sin arbetsförmåga 

snarare än att hjälpa denne tillbaka i arbete. Att internt ha splittrade åsikter om vad 

myndighetens mål och syften är anses problematiskt och resultera i en känsla av opålitlighet.  

 

Respondenterna som representerar AG har varit eniga i sina svar gällande syfte och mål. 

Deras huvudsakliga mål är att få tillbaka sina arbetstagare och medarbetare in i verksamheten. 

De är i behov av sina medarbetare och att de ska må bra i sin arbetsmiljö är förenat med deras 

lagstadgade ansvar. Rehabiliteringsspecialisten uttrycker även att om rehabiliteringen inte 

fungerar, alltså om arbetstagaren inte återfår sin arbetsförmåga, ska AG ge den medarbetaren 

alla möjligheter att kunna gå vidare till andra anställningar.  

 

Efter att ha sammanställt materialet blev det tydligt att samtliga aktörers syfte och mål med 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att få tillbaka arbetstagare till arbete, men att de 

däremot lägger tonvikt på olika aspekter. AG och FHV ger intryck av att ha en samsyn internt 

när det kommer till syfte och mål men det tycks dock saknas en tydlighet i vad det innebär i 

praktiken för samtliga tre aktörer. Sett till den tidigare forskningen så går vårt resultat i linje 

med som presenteras i dem. Enligt Almqvist & Olsson (1988) är skiljande rehabiliteringsmål 

en möjlig anledning till att konflikter mellan de olika aktörerna uppstår vilket i sin tur 

förhindrar en god samverkan i rehabiliteringsarbetet. Enligt Wihlman et. al (2008) studie är 
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otydlighet och osäkerhet kring målen ett av de största hindren för att uppnå en god samverkan 

mellan rehabiliteringsaktörerna.  

 

Samtliga respondenter i vår studie ger intrycket av att de har stort fokus på den egna 

organisationen och bekräftar i intervjuerna att de tar sitt ansvar, följer lagarna och har ett syfte 

och mål som är i linje med att arbetstagaren ska återgå i arbete. Det är däremot få som faktiskt 

nämner individen som ska rehabiliteras samt hur återgång till arbete ska gå till. En viss 

humanitär aspekt går att urskilja i intervjuerna med respondenter från FHV, till skillnad från 

intervjuerna med respondenter från AG och FK där denna aspekt inte alls berörs. Att 

individens mående inte berörs under intervjuerna med AG och FK kan även härledas till 

Wihlman et. al (2008) studie. I studien presenteras ett exempel där den som rehabiliteras ofta 

faller mellan stolarna på grund av otydlighet i rehabiliteringsarbetet och ett alldeles för stort 

intresse för den egna organisationen. Samtliga aktörer tycks tolka att återgång i arbete är 

prioritet och att det automatiskt innefattar att arbetstagaren mår bra igen. Det går dock att 

ställa sig frågan om det är individens hälsa som är i fokus eller om vikten snarare läggs på att 

individen endast ska må tillräckligt bra för att kunna återgå i arbete, vilket även kan härledas 

till det Handläggare 2 uttrycker under rubrik 4.5.3. Hur arbetstagarna faktiskt mår efter att ha 

genomgått en arbetslivsinriktad rehabilitering är svårt att analysera då studiens syfte och 

tidigare forskning ej belyser det ämnet.  

 

4.5 Samverkan mellan rehabiliteringsaktörer  

I sammanställningen av materialet och med djupare förståelse kring hur aktörerna samverkar 

med varandra blev det tydligt att det finns problem mellan samtliga aktörer. Relationen 

mellan aktörerna redovisas binärt, men för att bildligt visa upp komplexiteten i samverkan har 

denna figur tagits fram.  
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Figur 1 - Komplexiteten i samverkansstrukturen mellan studiens aktörer. 

 
Figur 1 illustrerar relationen mellan studiens rehabiliteringsaktörer som ingår i en 

tvärorganisatorisk samverkan. De linjära pilarna mellan aktörerna visar den direktkontakt de 

olika aktörerna kan ha med arbetstagaren medan de streckade pilarna i periferin redovisar att 

aktörerna kan kommunicera med varandra utan att involvera arbetstagaren. Enligt figur 1 är 

avstånden mellan aktörerna i bilden olika långa, vilket representerar deras relation till 

varandra i praktiken. FHV är knuten till AG genom kontrakt och kopplas in i ett 

rehabiliteringsärende när de behövs, därav det korta avståndet. FHV står närmast 

arbetstagaren och det illustrerar den humanitära aspekten som redovisas närmare under rubrik 

4.3.1. FHV och FK har det längsta avståndet mellan varandra enligt bilden, och det är för att 

representera att de i praktiken står långt ifrån varandra. 

 

Med bakgrund från tidigare forskning (Hultberg, 2005: Karasek & Theorell, 1992) och från 

utredningar gjorda på SOCSAM och FINSAM påvisas att graden av en lyckad samverkan 

påverkas av ett starkt engagemang hos samtliga aktörer och dess personal. Andra faktorer för 

en god samverkan mellan aktörerna som är inblandade i rehabiliteringsarbetet är att de 

integreras i team och att stor vikt läggs på samstämmighet. Med detta som bakgrund har vi 

under intervjuerna ställt frågor som är kopplade till relationer och samverkan i syfte att uppnå 

en förståelse för hur de olika aktörerna upplever varandras roller. Frågorna har bidragit till ett 

användbart material för att besvara studiens frågeställningar: “Hur ser samverkan ut mellan 
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rehabiliteringsaktörerna som ingår i studien?” och “Upplevs brister i samverkan och vad 

beror de i så fall på?”.  En djupare inblick i relationerna mellan aktörerna presenteras nedan.  

  

4.5.1 Relationen mellan Försäkringskassan och Företagshälsovården 

Den största diskrepansen råder enligt studiens resultat mellan FK och FHV, alternativt 

primärvården. Samtliga handläggare som deltagit i studien nämner att det finns uppenbara 

brister i samverkan med vården, det är dock inte FHV som alla gånger brister. Kritiken från 

FHV gällande samverkan med FK handlar i många fall om FKs frånvaro vid 

avstämningsmöten där aktörerna samlas för att se över rehabiliteringen, samt att de är svåra 

att få tag på. Ett mönster som upptäcktes i samtliga respondenternas svar från FHV var att FK 

är svåra att jobba med och att mycket “var bättre förr”. Företagsläkare 2 uttrycker att de 

numera känns mer distanserade och att det försvårar arbetet:  

 

Det gås miste om det här att alla sitter och hör samma sak och kan ta ett beslut på plats[...] 

och så blir det liksom många turer och saker ändras lite under tiden och det tar lång tid, så 

får man en känsla att alla tar ett beslut på varsitt håll istället för att alla sitter och hör och 

ser samma sak och tar ett beslut på plats. - Företagsläkare 2 

 

Rehabiliteringskoordinatorn från FHV bekräftar påpekandet gällande att FK på senare tid 

blivit väldigt svåra att få tag på. Båda företagsläkarna och rehabiliteringskoordinatorn 

uttrycker att rehabiliteringsarbetet underlättas och processen blir smidigare när FK deltar på 

mötena eftersom man då lättare uppnår samstämmighet och en gemensam plan.  

 

I intervjun med Handläggare 3 är det tydligt att FK är medvetna om den rådande kritiken. 

Respondenten bemöter kritiken med att uttrycka att FK inte alltid fyller en funktion genom att 

delta i möten, vilket går emot det som respondenterna från FHV tycker. I intervjun med 

Handläggare 3 nämns att det kan uppstå missförstånd från andra aktörers sida eftersom de inte 

uppfattat handläggarens roll och ansvar, något som försvårar samverkan i 

rehabiliteringsarbetet. Respondenten uttrycker vidare att det inte finns något syfte för en 

handläggare på FK att vara på plats om det redan finns en tydlig upptrappningsplan för 

återgång i arbete. De andra aktörerna ger intryck av att inte alltid förstå det vilket enligt 

Handläggare 3 förmodligen är för att de endast vill ha FK närvarande på möten då det kan ge 

en känsla av trygghet och att det ökar chanserna för sjukpenning till arbetstagaren. 
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Att aktörerna missuppfattat syftet med varandras roller går att urskilja i intervjun med 

Företagsläkare 1 där denne påpekar att det blir svårare för FK att avslå rätten till sjukpenning 

när man sitter “ansikte mot ansikte”. Missförståndet riskerar konflikt mellan de olika 

aktörerna och Handläggare 3 menar att FK på grund av missförståndet “kan få ganska mycket 

skit ibland”. Det tycks därmed enligt FK råda en bristande kunskap hos de andra 

rehabiliteringsaktörerna om vad som faktiskt är FKs roll i rehabiliteringsärenden. I vissa av 

intervjuerna med handläggarna från FK finns det även utrymme att diskutera ifall valet av att 

delta på möten eller ej påverkas av hög arbetsbelastning och bristande resurser hos FK. 

Ytterligare betydande faktorer som anses bidra till diskrepansen mellan FK och FHV 

presenteras och diskuteras djupare under rubrik 4.6. 

 

4.5.2 Relationen mellan Arbetsgivare och Företagshälsovården  

Samtliga respondenter från FHV nämner att relationen med AG och dess HR-team är god. I 

intervjuerna är det tydligt att AG och FHV generellt har en positiv inställning till dess 

samverkan i rehabiliteringsarbetet och att bristerna främst är i samverkan med FK. Det 

bekräftas även i intervjun med HR-partnern att AG och FHV har en god förståelse för 

varandra och att arbetet fungerar bra, speciellt i de fall man haft avrapporteringsmöten där de 

olika professionerna från FHV och AG möts. Värt att ha i åtanke är att AG köper tjänster av 

FHV och att de därmed har ett avtal mellan varandra. Avtalet kan således vara en faktor som 

påverkar samverkan mellan aktörerna. Att avtalet påverkar relationen påpekas dessutom i 

intervjuerna med både HR-partnern och med Företagsläkare 1. Se Figur 1 för en närmare 

illustrering av denna neutrala relation. 

 

Däremot uttrycker Beteendevetaren från FHV under intervjun en viss skepsis i samverkan till 

vissa AG som inte ger intryck av att ha fullständig kännedom om vad som gäller. 

Respondenten uttrycker under intervjun att det “köpslås om individernas hälsa” och att AG 

inte har tillräckligt med förståelse, eller resurser, för att ge exempelvis tillräckligt många 

psykologsamtal: 

 

Andra säger ”vi har ingenting”, valet är hejdå. 100 procent eller hejdå, och då har man 

kanske missat den lagstiftningen som finns. Så alla är inte kunniga i den. -  Beteendevetare 
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I citatet ovan säger beteendevetaren att AG i många fall ger uttryck för att det är “allt eller 

ingenting” som gäller, ge hundra procent i arbetskraft eller bli uppsagd. Om detta är 

erfarenhet från organisationen som beteendevetaren jobbar för idag går inte att säga något om, 

men uttalandet i sig är oroväckande. Tendenser på nonchalans inför lagen från AG sida ses 

även i den tidigare forskningen från Olsson (2003) där han beskriver att det i flertalet mindre 

organisationer inte finns färdigställda policys och riktlinjer kring hur det ska arbetas med 

arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Jakobsson (2008) belyser i sin forskning att det som i 

många fall saknas hos AG är kompetensen och resurserna som krävs för att arbeta med 

arbetsmiljöfrågor och rehabilitering i enlighet med lagarna. Brist på kompetens kan i sin tur 

förklara varför AG har avtal med FHV, eller väljer att skapa en HR-avdelning, som kan hjälpa 

dem i ärenden som gäller arbetsmiljö och arbetsförhållanden. 

 

4.5.3 Relationen mellan Arbetsgivare och Försäkringskassan  

Utifrån det insamlade materialet återges olika perspektiv på relationen mellan AG och FK. 

Handläggarna från FK återger en någorlunda negativ bild av samverkan med AG och 

uttrycker att de gånger som AG och FK har kontakt med varandra är när AG inte fullföljt sitt 

rehabiliteringsansvar med att upprätta en rehabiliteringsplan för arbetstagaren. Handläggare 2 

uttrycker följande i sin intervju:  

 

[...]så kan man ofta känna frustration och förlorat hopp om mänskligheten när arbetsgivare 

är så syniska som de oftast är eller oengagerade, där är det väl på många sätt arbetsgivarens 

marknad och inte arbetstagarens. - Handläggare 2 

 

När AG inte följer sitt rehabiliteringsansvar kliver FK in på grund av att AG i majoriteten av 

fallen inte vet vad som ingår i deras lagstadgade ansvar. Det upplevs dessutom att AG inte är 

tillräckligt engagerade i arbetstagarens välmående. Utifrån AGs perspektiv säger HR-partnern 

i intervjun att de olika aktörerna arbetar parallellt men i olika processer som inte alltid går i 

takt med varandra. En förklaring till att de inte alltid arbetar i takt med varandra är att man 

utgår ifrån sin egen profession och egna bedömningar, vilket även bekräftas i intervjun med 

HR-chefen. Att aktörerna har olika processer riskerar att leda till diskrepans, främst i de fall 

det handlar om samverkan med FK. HR-partnern uttrycker att det krävs en samverkan för att 

man ska kunna förstå varandras processer och bedömningar: 
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Vi förstår Försäkringskassans process och sen så behöver dom lära sig vår, så vi närmar oss 

varandra, dom förstår men måste fortfarande bedöma på olika sätt. Dom förstår nog att vi 

gör som vi gör, sen behöver man inte hålla med, och vi förstår varför Försäkringskassan gör 

det, och kanske inte... man behöver inte vara överens om att det är det rätta sättet men man 

kan förstå varandras processer och någonstans kommit till en acceptans att det är olika. - 

HR-partnern 

 

Senare i intervjun berättar HR-partnern om ett gemensamt möte där man redde ut de olika 

rollerna och hur de olika aktörerna arbetar med rehabilitering. Mötet bidrog till att samarbetet 

mellan AG och FK förbättrades: 

 

Jag tycker att när vi väl möts [...] även om vi jobbar i olika parallella processer, så tycker jag 

ändå att vi förstår varandra. - HR-partnern 

 

I materialet framgår att när aktörerna väl har mötts och haft en dialog så har samverkan och 

förståelsen för varandras professioner förbättrats, även om man inte kommer överens om vad 

som är det mest optimala. Från FKs sida upplevs det att AG inte alltid tar sitt ansvar och kan 

verka oengagerade i frågor som rör arbetstagarens hälsa. AG upplever och andra sidan att det 

är en utmaning att få till mötena och att upprätthålla en direktkontakt med FK. Tidigare 

forskning från Wihlman et. al (2008) bekräftar vikten av kommunikation mellan 

organisationerna, finns inte en tydlig kommunikation ökar riskerna för otydlighet och en 

bristande samverkan i rehabiliteringsarbetet. Även Karasek & Theorell (1992) menar att 

uppdelade roller bör integreras i team för att förutsättningarna för ett samverkande arbete ska 

öka. Därmed är gemensamma möten, likt det HR-partnern beskriver, en god metod för att 

uppnå en förbättrad kommunikation och förståelse för varandras roller och arbetssätt.  

4.6 Krock mellan professioner i bedömningen av arbetsförmåga 

Utifrån presenterat resultat är det märkbart att samverkan mellan rehabiliteringsaktörerna FK 

och FHV är de som befinner sig i störst konflikt. För att närmare undersöka och förstå vad det 

är i samverkan som brister fördjupades studerandet gällande den tidigare forskningen inom 

området. Redan efter första intervjun med FHV blev det uppenbart att diskussionen kring 
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sjukintygen och bedömningarna av arbetsförmåga uppgav en känsla av ren frustration. 

Känslan illustreras i citatet från Företagsläkare 1:  

 

[...] som är lite förödmjukande också för de tar ingen hänsyn till den medicinska 

bedömningen som jag som läkare har gjort. Det är en utmaning. - Företagsläkare 1 

  

Som tidigare nämnt i avsnittet Teori och tidigare forskning är bedömningen av arbetsförmåga 

allt annat än enkel. Utifrån det sammanställda materialet är det möjligt att urskilja 

återkommande tendenser som visar att krocken mellan företagsläkare och handläggare beror 

på deras skilda professioner. Det tycks råda en kamp om vem som äger frågan gällande 

bedömningen av arbetsförmåga, vilket vi ser resulterar i en bristande samverkan i 

rehabiliteringsarbetet. Från intervjun med Handläggare 3 bekräftades professionernas olika 

syn på bedömning och att brister förekommer:  

  

Jag tror att tänket kan vara lite olika. Vi har ju ett visst sätt som vi bedömer arbetsförmågan 

på och dom bedömer ju arbetsförmågan också då men utifrån sin profession, så det kan ju 

krocka lite grann [...] så att jag kan uppleva att det finns brister absolut. -  Handläggare 3  

 

Det är två ansträngda system som försöker jobba ihop. Och det kommer slarvas liksom, det 

blir inte helt hundra - Handläggare 2 

  

Att FK och FHV bedömer arbetsförmåga ur skilda perspektiv kan enligt tidigare forskning 

skada samverkan mellan dem, men kanske allra främst arbetstagaren. Handläggare 2 

beskriver i frågan om arbetsbedömning att en konsekvens kan bli att arbetstagare som skulle 

ha rätt till ersättning får avslag på grund av att sjukintyget behöver kompletteras och läkare 

inte svarar. Att sjukvården mottagit kritik för bristande sjukintyg bekräftas även i tidigare 

forskning av Mannelqvist et. al (2010). 

 

Att FHV och FK inte kunnat enas om en gemensam förklaring av arbetsförmåga är i enlighet 

med den studie som Ståhl och hans kollegor (2009) genomförde på ett antal 

rehabiliteringsaktörer. I studien fick aktörerna försöka samarbeta inom team genom att 

gemensamt framställa en tolkning av arbetsförmåga, vilket visade sig vara en utmaning. En 

förklaring till det är enligt Ståhl och hans kollegor att handläggarna på FK lägger stor vikt på 

den medicinska diagnosen i relation till oförmågan till att arbeta. Handläggarna negligerar i 
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sin tur den psykosociala arbetsmiljön och arbetsrelaterade faktorer i sin bedömning av en sjuk 

arbetstagare. Det som påvisas i studien av Ståhl et. al (2009), och som även går att urskilja i 

vår studie, är att läkare tenderar att inkludera den psykosociala arbetsmiljön och andra 

humanitära aspekter när de genomför sin bedömning av arbetsförmåga. I det ovannämnda 

citatet från Handläggare 2 uppfattas systemen som ansträngda vilket möjligen beror på att 

organisationerna skiljer sig i det interna arbetet. Den ansträngda relationen tydliggörs i 

följande citat från Handläggare 1 och 2: 

  

För en läkare så, ja för det första så är inte läkare arbetsterapeuter, dom vet ju egentligen 

inte vad en person kan och inte kan göra, det får dom ju fråga sin patient. Utan för dom 

handlar det om vad sjukdomstillståndet är… Och där pratar vi olika språk liksom. 

-  Handläggare 1  

  

Vården och FK kommer aldrig gå ihop liksom, vi har lite olika arbetssätt. - Handläggare 2 

 

Att handläggarna upplever att de pratar olika språk samt att vården och FK aldrig kommer gå 

ihop kan förklaras med att det, som tidigare nämnt, finns oklarheter i det interna arbetet hos 

vården vad gäller läkarnas roll och ansvar. Problematiken bekräftas av Sturesson et. al (2011) 

som menar att bristerna i det interna arbetet uppstår på grund av att läkare utbildas för att 

förhindra, bota och lindra sjukdom men inte för att analysera eller utveckla en individs 

arbetsförmåga. Det interna arbetet hos FHV är inte av intresse för studiens syfte, vilket gör 

det svårt att dra generella slutsatser. Dock finns tendenser i vårt material som tyder på en viss 

oenighet i det interna arbetet hos FHV. I längden riskerar oenigheten att leda till en negativ 

effekt på samverkan med FK.  

 

Det som försvårar det ytterligare är att socialförsäkringsbalken, som FK använder som sitt 

regelverk, inte har en slutgiltig definition av arbetsförmåga. Under de senaste åren har FKs 

bedömning av arbetsförmåga förändrats och gjorts mer strikt, men utan att varken tillägga 

eller förändra något i deras definition av vad begreppet arbetsförmåga innebär. Detta medför 

inte enbart att ansvarsfördelningen mellan FK och FHV blir svår att fastställa, utan även att 

det för FK med tillsynsansvar blir utmanande att upprätta en form av tillit och pålitlighet. 

Därmed skapas ansträngda relationer mellan aktörerna: 
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[...] men trots det alltså så kan det bli “nej”. Och helt inkonsekvent enligt min mening då, i 

ena fallet godkänns allt och i det andra fallet kan det vara “nej”, till och med från första dag, 

så det kan vara väldigt, väldigt besvärligt. - Företagsläkare 1  

  

Företagsläkare 1 uppvisar en viss irritation kring FKs bedömning av FHVs sjukintyg som 

läkaren anser är baserad på medicinsk kunskap och erfarenhet utifrån den egna professionen. 

När företagsläkarnas bedömningar nekas av FK upplevs det som förödmjukande vilket leder 

till utmaningar och hinder i rehabiliteringsarbetet. I intervjun med Företagsläkare 1 upplever 

denne att FK ofta ifrågasätter företagsläkarens kompetens. Vidare uttrycks att handläggaren 

inte bör lägga sig i den medicinska bedömningen och planeringen eftersom de inte är 

utbildade för det: 

Jag menar ju det att dom borde lita på professionens bedömning[...] för det är frustrerande 

när du har en lång utbildning och erfarenhet och blir ifrågasatt av en handläggare. Det tar 

mycket kraft. -  Företagsläkare 1 

I citaten från Företagsläkare 1 är det tydligt att FK tolkas som inkonsekvent och att det finns 

en bristande tillit från båda sidorna vilket leder till en misstro till varandra. Handläggare 2 

uttrycker en form av frustration när denne pratar om sjukintyg och bedömning av 

arbetsförmåga: 

  

Jag förstår inte varför man som läkare fortsätter med att envisas att skriva att personen inte 

kan utföra sitt jobb [...] jag vet inte om läkaren gör det för att de inte vet, eller om det är 

stolthet [...] men jag bryr mig inte om läkaren för jag måste följa lagen och jag får inte enligt 

lag acceptera det här [...] jag försöker inte vara elak, jag bara får ju inte. - Handläggare 2 

 

4.6.1 Teoretisk analys av professionskrocken  

I ovanstående intervjumaterial går det att urskilja att det råder en bristande förståelse och tillit 

för varandras professioner. Enligt Wihlman et. al (2008) är det av betydande vikt att dessa 

faktorer finns för att kunna uppnå samverkan. Den hierarki och maktkonflikt som 

ovanstående material påvisar bekräftas även i tidigare forskning av Shaw et. al (2005) som 

beskriver att läkare tenderar att ta en dominant roll i interdisciplinära team. Tendensen till 

dominans kan användas som en möjlig förklaring till den stolthet som Handläggare 2 nämner 

i föregående citat. I enlighet med Abbotts professionsteori (1988) och Swartz (2013) tolkning 
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av Bourdieus begrepp skulle man kunna hävda att konflikten mellan handläggare och 

företagsläkare uppstår på grund av att vardera aktör tycker sig besitta störst kunskap och 

legitimitet i den egna professionen. Därmed anser de att deras egen bedömning av 

arbetsförmåga är den rätta vilket medför en svårighet att förstå den andra aktören. Abbott 

(1988) beskriver hur goda kliniska resultat bortprioriteras på grund av en stolthet inom den 

egna professionen, i stället präglas arbetet av konkurrens och motsättningar mellan 

professionerna. Denna aspekt av Professionsteorin kan även bekräftas i både vårt eget 

intervjumaterial och den ovannämnda tidigare forskningen. I intervjun med 

rehabiliteringsspecialisten från AG påpekas att krocken sker mellan samtliga aktörer som 

ingår i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, inte enbart mellan handläggare på FK och 

personal inom FHV. Rehabiliteringsspecialisten nämner även att det finns en bristande 

respekt för varandras professioner bland rehabiliteringsaktörerna: 

  

[...]respekten för varandra och också tillgängligheten och att vi har respekt för att vi har 

olika professioner, det är väl det jag kan känna, ibland känns det som att man skyller ifrån sig 

på andra för att slippa ta ansvaret själv[...] - Rehabiliteringsspecialist 

  

Med ovanstående citat är det möjligt att göra en koppling till Bourdieus begrepp fält och 

kapital. Aktörerna som ingår i fältet arbetslivsinriktad rehabilitering har alla ett intresse att 

arbeta med rehabilitering utifrån sitt eget expertisområde, detta i form av metoder som de 

själva anser är bäst. Yrkesgrupperna innehar skilda kapital och olika kompetenser inom 

området vilket leder till en krock och brist på respekt och förståelse för varandra. Varje aktör 

utgår från det kapital de besitter och förutsätter därmed att de har störst befogenhet i olika 

beslut. Arbetsuppgifter som inte bidrar till status eller som aktören utifrån sitt kapital bedömer 

att den inte behöver ta ansvar för kvarlämnas till andra aktörer. Rehabiliteringsspecialisten 

uttrycker i linje med detta att aktörerna skyller ifrån sig och anklagar varandra för att slippa ta 

på sig ansvar. Ansvaret kan tolkas som besvärligt och krävande och därmed vara en förklaring 

till att aktörerna skyller ifrån sig för att slippa bördan. Karasek & Theorell (1992) belyser att 

insatsen från var och en av rehabiliteringsaktörerna måste förändras väsentligt för att det ska 

ske en förbättring i de psykosociala arbetsvillkoren som är en stor faktor till ohälsa. Det 

saknas en övergripande tillit och förståelse på grund av den ökade specialiseringen inom varje 

vetenskaplig disciplin där syftet varit att främja sitt eget område, detta bekräftas även av 

ovanstående intervjumaterial. 
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4.7 Sammanfattning av resultat och analys  

Ett genomgående mönster i kapitlet är att det mellan studiens aktörer brister i samordning och 

samverkan. Det finns utifrån lagarna en ansvarsfördelning, vilket är bra. Problemen som vi ser 

är dock att fördelningen inte är heltäckande och att aktörerna ibland ger intryck av att ha en 

inskränkt förståelse för varandras perspektiv och hur ens premisser ser ut. Mellan FK och 

FHV ser vi den största konflikten, och mellan AG och FK är det i vissa delar av 

ansvarsfördelningen oklart vem som ska göra vad i praktiken. Viktiga begrepp inom 

rehabiliteringsprocessen definieras och tolkas olika, vilket vi ser inte bara påverkar samverkan 

mellan aktörerna till det negativa utan även relationen professionerna emellan. Resultatet 

påvisar även att syftet och målet för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inte delas mellan 

aktörerna. Det leder i sin tur att kommunikationen sinsemellan blir bristande, fokus hamnar på 

den egna organisationen och att arbetstagaren riskerar att falla mellan stolar.  

 

5 Diskussion och Slutsats 
Studiens syfte har varit att undersöka samverkansstrukturen mellan tre centrala aktörer 

bestående av Försäkringskassan, arbetsgivaren och företagshälsovården. Det har varit av 

intresse att uppnå en fördjupad inblick i hur ansvarsfördelningen i det praktiska 

rehabiliteringsarbetet sett ut, samt hitta mönster i aktörernas upplevda brister för att kunna 

urskilja eventuella skärningspunkter. I uppsatsens avslutande kapitel förs en diskussion kring 

studiens resultat och analys som leder fram till besvarande av studiens tre frågeställningar: 

• Hur tolkar aktörerna sitt ansvar i relation till rehabilitering, och hur ser 

ansvarsfördelningen ut i praktiken? 

• Hur ser samverkan ut mellan rehabiliteringsaktörerna som ingår i studien?  

• Upplevs brister i samverkan och vad beror de i så fall på?  

 

För att göra det tydligt hur vi besvarar studiens frågeställningar så har diskussionskapitlet 

delats upp i två övergripande teman. Kapitlet avslutas sedan med en slutsats.  

5.1 Ansvarsfördelning - Besvarar studiens första frågeställning 

5.2 Samverkan och dess brister - Besvarar studiens andra och tredje frågeställning 

5.3 Slutsats  
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5.1 Ansvarsfördelning 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är en komplicerad process som kräver lösningar 

utöver det vanliga. Samverkan förs ofta fram som lösning när komplicerade eller komplexa 

processer ska gå i lås, och detta ska ske i ett organisationslandskap som är sektoriserat. 

Studiens aktörer kommer alla från varsin sektor där samtliga sektorer styrs av olika lagar, 

förordningar och praxis. Det vi kan urskilja utifrån resultatet är att aktörerna tar sitt 

lagstadgade ansvar, vilket kan sägas är ett väntat resultat att få. Aktörerna har förståelse för 

sin egen roll i rehabiliteringsarbetet, men mindre förståelse för de andra aktörerna som arbetat 

parallellt. Det vi märkt utifrån respondenternas tolkningar av deras ansvar, samt syfte och 

mål, är att lagarna och ansvarsområdena för Försäkringskassan och arbetsgivaren ger intryck 

av att överlappa varandra. Enligt lag är det arbetsgivaren som ska starta en rehabilitering om 

det krävs, men om det inte sker ska Försäkringskassan enligt deras myndighetsansvar 

samordna och starta den. Ansvaret som arbetsgivaren och Försäkringskassan har gällande att 

starta och ha tillsyn över rehabiliteringen kan tyckas gå in i varandra, vilket upplevs 

komplicerat för en process så viktig som rehabilitering. I praktiken blir ansvarsfördelningen 

otydlig och inom de områden som arbetsgivaren exempelvis inte har kompetens inom läggs 

ansvaret över på organisationens HR eller på företagshälsovården.  

 

I studiens resultat är det möjligt att urskilja tendenser där arbetsgivarna lämnar över ansvaret 

eller inte är tillräckligt engagerade i arbetstagarens mående. Vi anser att det är av stor vikt att 

belysa arbetsgivarens skyldighet och att tydliggöra kriterierna för hur de kan ta sitt ansvar 

ytterligare. Forskning pekar på att när arbetsgivaren är med, och är delaktig och engagerad, i 

återgång i arbete uppnås den bästa effekten. Vi har inte tillräckligt med belägg för att dra 

slutsatsen att de två arbetsgivarna som deltagit i vår studie inte tar sitt ansvar. En risk vi ser 

dock är att, om arbetsgivaren inte är med i samverkansstrukturen för återgång i arbete, 

rehabiliterar de andra aktörerna tillbaka arbetstagare till jobb som inte finns. Utifrån resultatet 

anser vi att rehabilitering kan förbättras genom att rehabiliteringsaktörer aktivt tillsammans 

söker lösningar vad gäller ansvarsfördelningen för återgång till arbete. 

 

Inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen finns fler aktörer än de tre som studien har 

undersökt, och utifrån resultatet är det möjligt att dra slutsatsen att relationen till aktörerna är 

av stor vikt. Det hade därmed varit av relevans att inkludera aktörer såsom arbetstagare, 

primärvård, Arbetsförmedlingen samt ytterligare arbetsgivare i fortsatta studier för att uppnå 
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ett mer nyanserat helhetsperspektiv av ansvarsfördelningen och samverkan. Inkludering av 

andra aktörer hade möjligtvis bidragit till en större förståelse för varför det finns brister i 

rehabiliteringsarbetet samt vilka åtgärder som bör göras. 

 

5.2 Samverkan och dess brister 

Den senaste forskningen i vår studie som tyder på att det finns brister i samverkan är från 

2011. Utifrån det insamlade materialet bekräftar resultatet i vår studie att problemen kvarstår 

än idag. Värt att ha i åtanke är att de olika aktörerna arbetar i skilda organisationer med 

trögrörliga system vilket kan vara till grund för fördröjningen av de samhälleliga resultaten. 

Detta medför även utmaningar för aktörerna som ingår i trögrörliga organisationer att uppnå 

en sammanstrålning för rehabiliteringsarbetet.  

 

Vårt resultat påvisar att Försäkringskassan, arbetsgivaren och företagshälsovården utgår från 

enskilda processer utifrån deras egen verksamhet, det uppstår en diskrepans i samarbetet på 

grund av att de är så pass olika organisationer. Försäkringskassan är en statlig myndighet som 

ska samarbeta med både offentliga och privata företag och organisationer som alla förhåller 

sig till individuella arbetssätt och processer när det kommer till rehabilitering. Tidigare 

forskning påvisar att en stor barriär i rehabiliteringsarbetet är att organisationerna har ett 

alldeles för stort fokus på den egna verksamheten. Bristerna kan även urskiljas i vårt resultat 

som belyser att det råder en konflikt mellan professionerna som ingår i rehabiliteringsarbetet. 

Den främsta konflikten råder mellan företagshälsovården och Försäkringskassan avseende 

bedömningen av arbetsförmåga där respektive profession tycks ha störst befogenhet i 

området. Abbotts professionsteori och Bourdieus begrepp fält och kapital har i denna fråga 

varit till stor användning och bidragit till en nyanserad och fördjupad analys. Konflikten beror 

på en form av stolthet för den egna professionen vilket i sin tur innebär att en ödmjukhet och 

förståelse för den andres profession går förlorad. Det är tydligt att kampen om vem som äger 

frågan är mer styrande framför goda resultat. Själva poängen med rehabiliteringsarbetet tycks 

glömmas bort och arbetstagaren riskerar därmed att falla mellan stolarna på grund av dessa 

barriärer och konflikter. 

 

Ett ytterligare hinder som kan ligga till grund för konflikterna mellan Försäkringskassan och 

företagshälsovården är de regelverk och diffusa bedömningsmallar som aktörerna måste 

förhålla sig till. Med resultatet gick det inte att urskilja någon diskrepans mellan 
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företagshälsovården och arbetsgivaren vilket kan förklaras med att de styrs av en 

affärsrelation som ökar förutsättningarna för en naturlig samverkan mellan varandra. 

 

5.3 Slutsats  

Studiens resultat går till stor del i linje med den tidigare forskningen. Det som dock är 

anmärkningsvärt med vårt resultat i samband med tidigare forskning och teorier är att en god 

samverkan mellan aktörer kan underlättas med hjälp av sammansvetsade team och möten. Det 

är möjligt att urskilja ett mönster i det insamlade materialet där dialog och kommunikation är 

av stor vikt i ett arbete där flera skilda instanser ingår. Det som krävs är en ödmjukhet 

gentemot varandras professioner för att motverka den hierarkiska strukturen där man anser sig 

ha större makt på grund av exempelvis högre utbildning. Gemensamma möten där alla är på 

plats ökar förutsättningarna för ödmjukhet och förståelse sinsemellan professionerna. I dessa 

möten bör samtliga aktörer vara integrerade i ett enhetligt arbete med gemensamma mål. 

Detta bidrar till en ökad kommunikation och därmed förståelse för varandras roller och 

professioner. För att mötena ska vara genomförbara bör dock förutsättningarna finnas för 

samtliga aktörer, särskilt vad gäller Försäkringskassan då handläggarna bevisligen är hårt 

belastade och tidspressade i sitt arbete.  

 

Ytterligare en slutsats som kan dras är att det tycks saknas tydliga riktlinjer kring hur det 

gemensamma syfte och mål som rehabiliteringsberedningen definierar ska uppnås i praktiken. 

Att det finns många tvetydiga separata dokument resulterar i att det råder förvirring kring 

aktörernas ansvarsområden och leder därmed till ett bristande rehabiliteringsarbete. Vi har 

svårt att se hur konflikterna i deras samverkan skulle överkommas genom ytterligare 

lagstiftning då det bevisligen inte har lett till någon märkbar effekt. Problemet belyser 

återigen behovet och syftet med vår studie. En möjlig praktisk lösning är att framställa ett 

sammanställt styrdokument för alla aktörer där vardera aktörs ansvar förklaras tydligare samt 

där riktlinjer och verktyg för att uppnå en god samverkan i praktiken presenteras. 
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Bilaga A– Informationsbrev 

Uppsala Universitet,  
Sociologiska institutionen 
  
En förfrågan om deltagande i studie 
Hej! 
 
Vi heter Sophia Gyllenhammar och Venus Ojani och studerar vid Uppsala Universitet. Vi ska 
nu påbörja vårt examensarbete vid Sociologiska institutionen med inriktning arbete, 
organisation och personal. Vårt intresse är att få en förståelse för hur rehabiliteringsarbetet ser 
ut inom olika organisationer och hur samverkan mellan arbetsgivare, försäkringskassan och 
företagshälsovården ser ut. Vi är alltså inte ute efter specifika fall utan vi är intresserade av 
era riktlinjer inom rehabilitering och era generella upplevelser kring det.  
 
Du tillfrågas i egenskap som XX. Ditt deltagande i denna studie värderar vi högt då vi anser 
att din kunskap, som aktör inom rehabiliteringsprocessen, kan hjälpa oss att uppnå syftet med 
studien. Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av intervjuer och beräknas ta ungefär 30–
45 minuter. Vårt önskemål är att spela in intervjuerna för att motverka feltolkning av 
resultatet och kommer därefter att bearbetas i form av transkribering. Inspelningarna kommer 
efter bearbetning och färdigställt resultat att raderas.  
  
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 
avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare 
kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras, det som kan komma 
att vara av intresse är din yrkesbefattning. Det insamlade materialet kan komma att förvaras 
digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare kommer åt det. Materialet 
kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska 
institutionen.  
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Bilaga B – Intervjuguide  

Rehabilitering  
1. Vill du beskriva din yrkesroll?  
2. Beskriv Er roll i ett rehabiliteringsärende? 
3. Hur ser du på dina möjligheter med din roll? 
4. Vad är Ert ansvar i rehabiliteringsprocessen?  

a. Hur ser du på ditt lagstadgade ansvar?  
b. Hur ser du på det ansvaret?  

5. Finns det några lagar/Vilka lagar förhåller du dig till i ditt dagliga arbete?  
6. Vad är Ert syfte och mål med rehabilitering? 

a. Om man ser i samverkan med de andra rehabiliteringsaktörerna, upplever du 
att ni har samma mål och syfte för rehabilitering? 

7. Beskriv hur Ni arbetar med rehabilitering? Finns en plan?  
a. FK: Avstämningsmöte? Hur ser det ut?  

8. Hur följs rehabiliteringsplanen upp i det praktiska arbetet?  
9. AG: Upplever du att det finns ett engagemang bland arbetsgivare att jobba med 

rehabiliteringsfrågor? har chefer förutsättningar för att jobba med detta? Finns 
kunskapen hos dom? 

10. När inleds rehabilitering och hur kan tidsaspekten påverka rehabiliteringsarbetet? 
11. Vilka rehabiliteringsåtgärder arbetar Ni med? 
12. Vilka rutiner och verktyg finns i ett rehabiliteringsärende? 
13. Vad fungerar bra respektive mindre bra med rehabiliteringsarbete? 
14. FK: Kan du uppleva att ni får ofullständiga eller bristande sjukintyg från 

företagshälsovården? På vilket sätt hade detta kunnat förbättras? 
15. Vad kan förbättras när det gäller rehabilitering generellt och på vilket sätt? 

a. Vad önskar de att de hade kunnat göra?  
b. Vad gås miste om?  

 
Samverkan 

16. Sker det någon samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer? 
17. Hur upplever du samverkan mellan andra rehabiliteringsaktörer? Med 

Försäkringskassan? Med Företagshälsovården? Med Arbetsgivaren? 
a. FHV: Finns det några utmaningar mellan att vara “mellanhanden” eller den 

“neutrala” aktören?  
18. Upplever du några utmaningar i samverkan med de andra aktörerna?  
19. Vilken aktör anser du har det största ansvaret när det kommer till 

rehabiliteringsarbetet? 
20. Vilken aktör brukar ta mest ansvar i praktiken?  
21. Hur hade denna samverkan kunnat förbättras?  

 
Arbetsliv och ohälsa 

22. FK: Hur förhåller du dig till regeringens mål att sänka sjuktalen?  
23. Hur ska långtidssjukskrivningarna kunna minskas så att vi får ett hälsosammare 

arbetsliv? 
 


