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Sammanfattning 

De personliga handläggarna på Försäkringskassan har en grundläggande betydelse för hur 

sjukförsäkringen fungerar eftersom de är ansvariga för att implementera sjukförsäkringens 

lagar och regler i praktiken. Det finns omfattande regelverk som styr hur sjukförsäkringen ska 

handläggas men för den enskilda handläggaren finns det alltid ett handlingsutrymme i 

specifika fall och för sjukförsäkringens legitimitet är det viktigt att handläggaren kan hantera 

detta handlingsutrymme. Handläggaren måste kunna säkerställa en rättssäker, likvärdig och 

effektiv process inom ett område där generella regelverk ska appliceras för att bedöma 

individers förutsättningar, arbetsförmåga och behov av samordning.  

 

Under 2000-talets första decennium blev handläggningsproceduren föremål för ett omfattande 

förändringsarbete. Huvudambitionen var att öka handläggningens likformighet och undanröja 

regionala bedömningskulturer som etablerats i den tidigare organisationen. För att uppnå detta 

har det genererats en ambition om att skapa en organisation som är mer professionell. Det är 

dock inte helt entydigt vad detta innebär och vad det får för effekter på den konkreta 

handläggningen. Utan en precisering av vad den professionella ambitionen innebär kan det 

uppstå en diskrepans mellan vilken professionalism som Försäkringskassan eftersträvar och 

vilken som i praktiken finns hos enskilda handläggare. Om handläggarna uppfattar sin 

professionella roll olika är det möjligt att detta får effekter på deras handläggning. Uppsatsens 

syfte blir således att undersöka huruvida en handläggares uppfattning av sin yrkesroll som 

personlig handläggare påverkar hur handläggaren agerar inom sjukfallsärenden som denne 

handlägger. Följande frågeställning är vägledande för genomförandet av studien.  

  

Påverkar personliga handläggares uppfattning av sin professionella roll deras 

agerande inom sjukförsäkringen? 

 

Det finns huvudsakligen två inflytelserika professionella ideal inom offentlig verksamhet – 

dessa är yrkesbaserad professionalism och organisatorisk professionalism. Trots att båda har 

samma begrepp för att beskriva sina respektive metoder för att organisera offentlig 

verksamhet finns det grundläggande och långtgående skillnader dessa emellan. I denna 

uppsats appliceras dessa teoretiska utgångspunkter på ett omfattande empiriskt material för att 

kunna studera syftet. 

 

I studien kombineras en omfattande enkätundersökning med data från de sjukfallsärenden 

som handläggarna handlägger för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan hur 

handläggarna ser på sin yrkesroll och hur de agerar inom sjukfallsärenden. Utifrån teorin 

skapas ett index som fungerar som mätinstrument för att klassificera handläggare som 

antingen yrkesbaserade eller organisatoriska i sin professionella roll.  

 

Utifrån förefaller det rimligt att förvänta sig att organisatoriska handläggare ökar 

sannolikheten för att någon arbetsförmågeprövning genomförs medan yrkesbaserade 

handläggare ökar sannolikheten att någon utredning genomförs. 

 

Resultaten visar att yrkesbaserade handläggare ökar sannolikheten för att utredningar och 

arbetsförmågeprövningar genomförs.  Resultaten indikerar att handläggares professionella roll 

påverkar deras agerande i sjukfallsärenden de handlägger. Uppsatsens viktigaste resultat 

sammanfattas enligt följande:  
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- Handläggares uppfattning av sin yrkesroll påverkar dennes agerande inom 

sjukfallsärenden de handlägger.  

 

- Handläggare som uppfattar sin yrkesroll som yrkesbaserad ökar sannolikheten att 

någon arbetsförmågeprövning är genomförd inom 190 dagar. 

 

- Handläggare som uppfattar sin yrkesroll som yrkesbaserad ökar sannolikheten att 

någon utredning är genomförd inom 190 dagar. 

 

Resultaten visar att åtgärder som genomförs inom sjukfallsärenden inte är helt oberoende av 

handläggare – en försäkrad som får en yrkesbaserad handläggare har större sannolikhet att få 

arbetsförmågeprövning och utredning genomförd inom 190 dagar. Denna skillnad kan 

möjligtvis ha en negativ inverkan på Försäkringskassans legitimitet men vad det innebär för 

sjukskrivnas möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetslivet förefaller mer osäkert. 

 

Resultaten visar även att det finns skillnader mellan vilka åtgärder olika typer av handläggare 

genomför inom sjukfallsärendena. Eftersom handläggares uppfattning av sin yrkesroll visar 

sig påverka den konkreta handläggningen är det rimligt att problematisera vilken typ av 

handläggare Försäkringskassan ämnar skapa och om nuvarande ambitioner får önskad effekt. 

Samtidigt som resultaten visar att yrkesbaserade handläggare ökar sannolikheten för att 

arbetsförmågeprövning och utredning genomförs indikerar tidigare forskning att 

Försäkringskassan utvecklas alltmer åt en organisatorisk professionalism.  

 

En annan slutsats man kan dra av studien är att Försäkringskassan måste öka fokus på att 

skapa en gemensam värdegrund som omfattar handläggarnas konkreta arbete. Även om det 

finns betydande instruktioner för hur handläggarna ska agera vid vissa tillfällen i 

sjukförsäkringsärenden saknas en grundläggande konsensus kring vad det innebär att vara en 

handläggare inom sjukförsäkringen. Det är problematiskt om Försäkringskassans ledning 

driver ett ideal medan tusentals handläggare har en annan uppfattning om vad det innebär att 

vara handläggare inom sjukförsäkringen.  

 

Denna studie kan i ett större sammanhang ses som en del av den diskussion som finns kring 

professionalism inom offentliga verksamheter. Inom flera områden som exempelvis skolan 

och hälso- och sjukvården har det framförts krav på att öka professionaliseringen inom 

verksamheten. Men innebörden av professionalism är inte självklar och det är en betydande 

skillnad mellan en organisatorisk professionalism och en yrkesbaserad professionalism. Innan 

förändringar genomförs kan det vara relevant att noga definiera vilken typ av professionalism 

organisationen eftersträvar. För medarbetare kan vilken typ av professionalism som 

eftersträvas få omfattande inverkan på deras konkreta arbetssituation. 

 

Nyckelord 

Personlig handläggare, professionalism, Försäkringskassan, sjukförsäkringen.  
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Inledning 

Sjukförsäkringen är en av de mest grundläggande delarna i den svenska välfärdsstaten; den 

utgör ungefär en tredjedel av alla utbetalningar från socialförsäkringen och dess 

administration upptar nästan hälften av socialförsäkringens administrativa kostnader.1 

Sjukförsäkringen regleras genom socialförsäkringsbalken och försäkringens grund är politisk 

men försäkringens funktion och utveckling i praktiken är emellertid inte enbart beroende av 

politiska beslut om utformning och regelverk. Försäkringskassan är den statliga myndighet 

som administrerar sjukförsäkringen och personlig handläggare är den yrkesroll som 

handlägger ärenden inom sjukförmånerna.* Handläggarens uppgifter är att utreda individens 

förutsättningar till rehabilitering, vägleda genom sjukskrivningsprocessen samt bedöma rätt 

till ersättning.  

 

Agerandet hos Försäkringskassans personliga handläggare är av avgörande betydelse för hur 

sjukförsäkringen fungerar. Detta eftersom de är ytterst ansvariga för att implementera 

sjukförsäkringens lagar och regler i praktiken. Trots att det finns omfattade regelverk för hur 

handläggare ska agera inom sjukfallsärenden finns det handlingsutrymme i enskilda fall. För 

sjukförsäkringens legitimitet är det viktigt att handläggaren kan hantera handlingsutrymmet 

samt att beslut måste vara oberoende av vilken handläggare som fattar det. Handlingsutrymme 

uppstår eftersom lagar omöjligen kan detaljredovisa hur handläggare ska agera i alla 

eventuella fall och forskning har visat att det förefaller nästintill omöjligt att undanröja 

handlingsutrymme inom områden som liknar den svenska sjukförsäkringen.2 Handläggaren 

måste kunna säkerställa en rättssäker, likvärdig och effektiv process inom ett komplext 

politikområde där generella försäkringsregelverk ska appliceras för att bedöma individers 

förutsättningar, arbetsförmåga och behov av samordning. Det är lagstiftningen och 

regleringen tillsammans med handläggarnas agerande som slutligen utgör själva 

sjukförsäkringen.  

 

Att Försäkringskassans beslut betraktas som rättssäkra, effektiva och oberoende av vilken 

handläggare som fattat detta är en grundläggande förutsättning för sjukförsäkringens 

legitimitet, men eftersom sjukförsäkringen består av ett komplext regelverk som dessutom 

fordrar omfattande samordning med en rad andra aktörer kan detta vara problematiskt att 

upprätthålla.3 Säkerställa rättssäkerhet, likformighet och effektivitet inom sjukförsäkringen 

ställer höga krav på organisationen och handläggaren eftersom det finns inneboende 

spänningar mellan dessa värden, vad som är rättssäkert behöver exempelvis inte alltid vara 

effektivt. 

 

Grunderna för sjukförsäkringen har varit förankrade i det politiska etablissemanget under lång 

tid men sjukförsäkringens konkreta utformning är emellertid mer omstridd,4 exempelvis 

genomfördes 17 regelförändringar inom sjukförsäkringen mellan 1992 och 2008 och under 

                                                           
1 Försäkringskassan (2014) Socialförsäkringen i siffror 2013, sidan 13 
* Det finns andra yrkesroller inom sjukförmånerna men det är personliga handläggare som har det huvudsakliga 

ansvaret för handläggningen. Framöver i uppsatsen används handläggare förutom i de fall det behöver 

förtydligas att det rör sig om en personlig handläggare och inte någon annan typ av handläggare inom 

Försäkringskassan.     
2 Lipsky, M. (1980) Street-Level Bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services, sidan 12ff 
3 Exempel på andra aktörer som är inblandade i sjukfallsärenden är Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och hälso- 

och sjukvården.  
4 Söderström, L; Ekblad, M; Rehn, E (2006). Vad säger ekonomerna? En forskningsöversikt. Samtal om 

socialförsäkringen (Nr. 9) sidan 43ff 
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1990-talet förändrades ersättningsnivåer och ersättningsperioder nästan årligen.5 Förutom 

reformer och förändringar av reglerna för själva försäkringen har även administrationen av 

sjukförsäkringen genomgått omfattande förändringar. Trots att handläggarna innehar en 

grundläggande betydelse för sjukförsäkringens funktion har frågor som påverkar deras 

yrkesroll spelat en relativt undanskymd roll vid merparten av de organisationsförändringar 

som socialförsäkringens administration har genomgått under de senaste decennierna. Frågor 

kring finansiering, förvaltningsform och avvägningen mellan regionalt och statligt inflytande 

dominerade länge men när den statliga myndigheten Försäkringskassan bildades 2005 började 

uppmärksamheten flyttas till handläggningen. 

 

Under 2000-talets första decennium blev handläggningsproceduren föremål för ett omfattande 

förändringsarbete. Huvudmålet med reformerna var att öka handläggningens likformighet och 

undanröja regionala bedömningskulturer som etablerats i den tidigare organisationen. För att 

åstadkomma detta har det kommit fram en ambition att skapa en mer professionell 

organisation. Men vad detta mer konkret innebär för handläggningsproceduren, handläggarna 

och sjukförsäkringen är inte helt självklart. Professionalism fordrar en närmare precisering 

eftersom det inte finns en entydig definition av varken profession eller en professionell 

organisation. Definitionen av professionalism inom offentlig verksamhet och vilka 

egenskaper en professionell organisation tillskrivs förändras även över tid. Därför förefaller 

det rimligt att undersöka vad professionalism mer specifikt innebär för Försäkringskassan – 

vilka mekanismer som används och vad dessa får för praktisk inverkan på handläggarnas 

arbete inom sjukförsäkringen. 

 

Utan en precisering av vad den professionella ambitionen innebär kan det uppstå en 

diskrepans mellan vilken professionalism som Försäkringskassan eftersträvar och vilken som 

i praktiken återfinns hos enskilda handläggare. Det kan även finnas en otydlighet kring vilka 

värdegrunder och normer som gäller inom myndigheten samt vilken professionell roll som 

eftersträvas inom handläggningsproceduren, saker som i förlängningen kan leda till att 

handläggarna uppfattar yrkesrollen olika. Om handläggarna uppfattar sin professionella roll 

olika; kan detta få effekter på hur de konkret utför handläggningen? Eftersom det är 

grundläggande för sjukförsäkringens legitimitet och för individers rättssäkerhet att 

Försäkringskassans beslut är oberoende av vilken handläggare som fattar beslutet är detta 

eventuella samband värt att studera. Uppsatsen ämnar således undersöka huruvida en 

handläggares uppfattning av sin yrkesroll som personlig handläggare påverkar hur 

handläggaren agerar i de sjukfallsärenden denne handlägger. 

 

Om Försäkringskassans nuvarande handläggningsprocedurer leder till att handläggare 

uppfattar sin yrkesroll olika och därefter agerar annorlunda i sjukfallsärenden de handlägger 

kan det innebära ett problem för sjukförsäkringens legitimitet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Sammanställning i Fogelgren, Sehlström (2012) En sjuk arbetslinje? sidan 6 utifrån Försäkringskassan (2011) 

Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena 1968-01-01 – 2011-07-01 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en handläggares uppfattning av sin 

yrkesroll som personlig handläggare påverkar hur handläggaren agerar inom sjukfallsärenden 

som denne handlägger. Nedanstående frågeställning är vägledande för genomförandet av 

studien.  

  

Påverkar personliga handläggares uppfattning av sin professionella roll deras 

agerande inom sjukförsäkringen? 

 

Med utgångspunkt i detta syfte är förhoppningen att studien ska kunna bidra till ökad 

förståelse för hur Försäkringskassans styrning påverkar handläggarnas agerande. 

 

Disposition  

Uppsatsen inleds med en introduktion till den svenska sjukförsäkringens administration och 

dess utveckling under det senaste seklet. I denna bakgrund beskrivs även yrkesrollen 

personlig handläggare, rehabiliteringskedjan och grunderna för sjukförsäkringen. Bakgrunden 

följs av ett teoriavsnitt där olika aspekter kring professionalism presenteras. Sedan används 

tidigare forskning för att placera in Försäkringskassan i denna teoretiska diskussion och 

således skapa en utgångspunkt för var Försäkringskassan befinner sig inom detta teoretiska 

ramverk. Därefter följer en beskrivning av studiens analytiska tillvägagångssätt och hur 

frågeställningen ska undersökas – utifrån teorin skapas ett mätinstrument som används för att 

genomföra studien. I efterföljande avsnitt presenteras resultaten från analysen som genomförs. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion som summerar studien i sin helhet och lyfter eventuella 

förslag på framtida forskning.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av socialförsäkringens administration, hur 

sjukförsäkringen fungerar idag samt personliga handläggares roll inom Försäkringskassan.  

 

Försäkringskassan – från folkrörelse till statlig myndighet 

Socialförsäkringens förvaltning har förändrats flera gånger under det närmare sekel som 

socialförsäkringen varit en omfattande del av det svenska trygghetssystemet. Dagens statliga 

myndighet Försäkringskassan har sitt ursprung i de frivilliga försäkringskassor som bildades 

under 1800-talet. Dessa namngavs sjukhjelpskassor och var inledningsvis helt fria från statlig 

inblandning. De frivilliga sjukhjelpskassorna var ett resultat av att kraven på sociala reformer 

växte samtidigt som det vid denna tid inte fanns något statligt åtagande i form av skydd mot 

sjukdom eller arbetsskador. Bristen på trygghetssystem och en alltmer utsatt arbetsmiljö ledde 

till att arbetare organiserade sig, huvudsakligen lokalt, för att kunna erbjuda sina medlemmar 

ett skydd mot inkomstbortfall vid arbetsskador och sjukdom.6 Grundtanken var, precis som i 

dagens socialförsäkring, att en högre effektivitet gick att uppnå genom att sprida riskerna på 

fler individer jämfört med om dessa skulle agerat individuellt. Medlemsantalen i 

sjukhjelpskassorna, men även antalet kassor, växte successivt under 1900-talets början. 

Eftersom arbetarna huvudsakligen organiserade sig lokalt kring en stor arbetsgivare, 

exempelvis ett sågverk eller en gruva, bildades många olika sjukhjelpskassor runt om i 

landet.7 

 

I takt med att efterfrågan på sociala reformer fortsatte att växa och arbetarrörelsen blev 

alltmer inflytelserik politiskt utvidgades statens engagemang i sjukhjelpskassorna. År 1931 

genomfördes en viktig reform som innebar att sjukhjelpskassorna blev officiellt erkända av 

staten. Sjukhjelpskassorna bytte namn till sjukkassor och de började erhålla statligt stöd för 

sin verksamhet.8 En annan viktig förändring var att antalet sjukkassor minskade som resultat 

av reformen. Detta eftersom reformen fastställde att endast en sjukkassa inom varje kommun 

fick statligt stöd vilket i praktiken innebar att endast den största kassan i varje kommun blev 

kvar. För varje landstingsområde inrättades dessutom centralkassor som hade en samordnande 

roll för de kassor som fanns inom regionen. Reformen 1931 var ett första steg mot ökad statlig 

styrning som innebar förhöjd samordning mellan kassorna och att ett alltmer enhetligt 

socialförsäkringssystem kunde skönjas.9 

 

Nästa stora förändring inträffade 1955 när den svenska sjukförsäkringen blev allmän och 

obligatorisk, vilket innebar att den började omfatta alla individer som bor och arbetar i 

Sverige. Obligatoriet innebar att antalet medlemmar ökade markant; medlemsantalet i 

kassorna ökade från tre miljoner medlemmar 1950 till sex miljoner 1965.10  

 

                                                           
6 Lindquist, Rafael (1990) Från Folkrörelse till välfärdsbyråkrati, Lund, Arkiv förlag, sidan 35. Även 

forsakringskassan.se/omfk/forsakringskassans_organisation/historik/ (2014-02-18) 
7 Melander, S. Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på 

Försäkringskassan, sidan 80 
8 Försäkringskassan (2014) (www.forsakringskassan.se/omfk/forsakringskassans_organisation/historik) (2014-

02-07) 
9 Melander, S. Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på 

Försäkringskassan, sidan 81 
10 Melander, S. Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på 

Försäkringskassan, sidan 82-84 
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Riksförsäkringsverket (RFV) var ett nytt statligt verk som bildades 1961 som ett slags 

samordnande huvudkontor, även om den lokala självständigheten i hög grad fanns kvar. RFV 

hade inte rollen som chefsmyndighet utan hade ansvar för att fördela anslag till de lokala 

sjukkassorna samt se till att försäkringen var likvärdig oberoende av inom vilken sjukkassa 

man som medborgare befann sig. 1963 trädde lagen om allmän försäkring i kraft vilket bland 

annat innebar att centralsjukkassorna gjordes om till myndigheter och bytte namn till 

allmänna försäkringskassor. Efter denna förändring förblev socialförsäkringens 

administration med de huvudsakligen självständiga och regionalt förankrade allmänna 

försäkringskassorna och RFV som samordnande huvudkontor relativt stabil under lång tid, 

bortsett från en decentraliseringsvåg på 1980-talet. Först mot slutet av 1900-talet började en 

växande kritik mot systemet att växa fram. Kritiken grundades framförallt på de stora 

skillnader som observerades mellan försäkringskassorna, att socialförsäkringen regionalt 

kunde användas som arbetsmarknadspolitiskt instrument samt att organisationen försvårade 

regeringens styrning av verksamheten. En utredning tillsattes som föreslog att 

administrationen av socialförsäkringen skulle utgöras av en sammanhållen statlig 

myndighet.11 2004 fattades beslutet och 1 januari 2005 slogs 21 länsförsäkringskassor samt 

RFV samman och bildade Försäkringskassan. Den konkreta organisationsförändringen 

började under 2005 och omfattande förändringar som pågick ända fram till 2010. Det pågår 

fortfarande organisationsförändringar inom Försäkringskassan om än inte lika genomgripande 

som under 2005-2010.12       

 

Dagens statliga myndighet Försäkringskassan bör alltså förstås i en kontext där den regionala 

prägeln har varit betydande och att den nuvarande organisationen med en stark central 

styrning i sammanhanget är relativt nyskapad. När Försäkringskassan bildades 2005 och 

socialförsäkringens administration blev statlig hade denna administration gjort resan från 

folkrörelse – genom i stort sett alla olika förvaltningsformer som använts i Sverige – till en 

statlig myndighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 SOU 2003:63 En sammanhållen administration av socialförsäkringen sidan 58- 68: SOU 2003:106, sidan 29-

32, 36 och 129 
12 Under 2014 äger ännu en stor organisationsförändring rum. Förändringarna innebär en organisation som 

huvudsakligen baseras på vilka försäkrade de når vilket syftar till att skapa tydliga kanaler för hur 

organisationsdelarna når ut till de försäkrade. 
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Den svenska sjukförsäkringen 

Sjukförsäkringen har varit allmän och obligatorisk sedan 1955, vilket innebär att alla individer 

som bor och arbetar i Sverige omfattas av den. Obligatoriet motiveras av principen om 

solidarisk finansiering vilken innebär att samtliga individer har rätt till en försäkring till ett 

pris som inte bygger på individuella riskprofiler utan som istället är enhetligt utformat. Den 

solidariska medfinansieringen innebär att den försäkringspremie som den försäkrade 

individen betalar är inkomstbaserad. Den ersättning som utbetalas är också individuell och 

bygger på inkomstbortfallsprincipen vilken innebär att försäkringen ersätter bortfall av 

inkomst som orsakas av arbetsoförmåga.13  

 

Inom Försäkringskassan administreras sjukförsäkringen hos Lokala försäkringscenter (LFC). 

LFC handlägger alla ärendeslagen inom sjukförsäkringen och personliga handläggare 

ansvarar för att samordna åtgärder som ska leda till återgång i arbetslivet för sjukskrivna. LFC 

ansvarar dessutom för Försäkringskassans kontrollverksamhet som identifierar och åtgärdar 

felaktiga utbetalningar.14 På LFC arbetar ungefär 5500 anställda och finns på ett 50-tal orter i 

Sverige. Förutom de personliga handläggarna arbetar även utredare på Tidig Bedömning med 

ärendehantering inom sjukförmånerna. En uppdelning finns mellan Tidig Bedömning och 

Fortsatt Bedömning och samordning där den första bedömningen av sjukfallsärendet och även 

utbetalning av sjukpenning i de fall rätten föreligger genomförs av utredare på Tidig 

Bedömning. Väntas ärendet inte bli avslutat inom två veckor från den första bedömningen av 

rätten till sjukpenning lämnas ärendet över till Fortsatt bedömning och samordning där en 

personlig handläggare genomför den fortsatta hanteringen av sjukfallet.15 

 

Individer som bedöms ha nedsatt arbetsförmåga och därmed inte kan arbeta har under de 14 

första dagarna rätt till sjuklön från sin arbetsgivare, detta givet att denne har ett läkarintyg. Är 

individen sjuk längre än sju dagar fordras nämligen läkarintyg och i vissa fall kan 

arbetsgivaren eller Försäkringskassan kräva ett läkarintyg från första dagen.16 Bedöms 

individen inte kunna arbeta på grund av sjukdom kan denne från och med dag 15 erhålla 

sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetslösa ansöker om sjukpenning från första dagen 

och för arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska program gäller andra regler.17  

 

Beroende på i vilken omfattning individens arbetsförmåga är nedsatt kan denne få hel, tre 

fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning. Bedöms en person ha en permanent nedsatt 

arbetsförmåga på grund av sjukdom som förhindrar att individen någonsin kommer att kunna 

arbeta heltid igen kan individen istället beviljas sjukersättning (om individen är över eller 30) 

eller aktivitetsersättning (om individen är under 30) – det som tidigare benämndes 

förtidspension. För att vara berättigad till sjukersättning måste arbetsförmågan vara nedsatt på 

grund av sjukdom med minst en fjärdedel i förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden, 

alla arbetsmarknads- och rehabiliteringsmöjligheter vara uttömda och arbetsförmågan ska 

även bedömas vara nedsatt för all överskådlig framtid.18 

 

Rehabiliteringskedjan är sedan 2008 den grundläggande processen för hur Försäkringskassan 

bedömer individers rätt till sjukpenning och för personliga handläggare är denna vägledande i 

                                                           
13 SOU 2006:86 Mera försäkring och mera arbete sidan 202-205 
14 Försäkringskassan (2014) (försakringskassan.se/wps/portal/omfk/jobba_hos_oss/om_oss) (2014-02-18) 
15 ISF (2014) Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna Rapport 2014:1, sidan 19 
16 Försäkringskassan, faktablad Sjukpenning. Uppdaterad 2013-10-28 
17Försäkringskassan(2014)www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/sjuk/Arbetssokande/nar_du_blir_sju

k/om_sjukpenning (2014-02-12) Arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska program får aktivitetsstöd.   
18 Försäkringskassan (2012) Sjukpenning och samordnad rehabilitering Vägledning 2004:2 Version 20 Beslutad 

2012-12-18, sidan 35, 48.  
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arbetet. Rehabiliteringskedjan infördes 1 juli 2008 och innehåller fasta tidpunkter vid vilka 

olika bedömningsgrunder tillämpas.  

 
Tabell 1: Tidpunkter och bedömningsgrunder inom rehabiliteringskedjan19 

Dag Bedömningsgrund 

1-90 Till och med dag 90 i sjukfallet prövar Försäkringskassan 

arbetsförmågan och rätten till sjukpenning gentemot individens 

förmåga att utföra sina vanliga arbetsuppgifter eller annat 

arbete hos arbetsgivaren som bedöms lämpligt.  

 

91-180 Mellan dag 91 och 180 i sjukfallet prövar Försäkringskassan 

arbetsförmågan och rätten till sjukpenning gentemot andra 

arbetsuppgifter hos individens arbetsgivare. Individen har rätt 

till sjukpenning om denne efter omplacering inte kan utföra 

några arbetsuppgifter alls hos arbetsgivaren.  

 

181-365 Från och med dag 181 i sjukfallet prövar Försäkringskassan 

arbetsförmågan och rätten till sjukpenning gentemot arbete på 

den reguljära arbetsmarknaden eller mot annat arbete som 

bedöms lämpligt för individen. Detta ska ske om det inte finns 

särskilda skäl mot detta, exempelvis att individen med stor 

sannolikhet bedöms kunna återgå i arbete hos arbetsgivren 

senast dag 365 i sjukfallet eller om det kan anses oskäligt.  

 

366 - Från och med dag 366 i sjukfallet prövar Försäkringskassan 

arbetsförmågan och rätten till sjukpenning gentemot samtliga 

arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Undantag kan göras 

om det anses oskäligt att personen ska ta ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. 

 

 

Rehabiliteringskedjan ser annorlunda ut för personer som inte har anställning vid tidpunkten 

då sjukperioden börjar. Personer som är arbetslösa bedöms under hela sjukskrivningsperioden 

i förhållande till arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. För egna företagare bedöms 

huruvida arbetsförmågan är nedsatt i förhållande till det vanliga arbetet fram till och med dag 

180, det är alltså samma bedömning som för anställda men med undantag för att 

arbetsförmågan inte prövas mot andra arbetsuppgifter. Efter det görs bedömningen gentemot 

arbeten på den reguljära arbetsmarknaden.20 

 

Under sjukskrivningsperioden ska den personliga handläggaren upprätta en plan för återgång i 

arbete tillsammans med individen. Planen ska innehålla en översikt av de 

rehabiliteringsinsatser individen behöver för att återfå arbetsförmåga och ska kontinuerligt 

uppdateras allt eftersom förutsättningarna förändras under sjukfallets gång.21  

                                                           
19 Socialförsäkringsbalken 28 kap 46-48§§ samt proposition 2009/10:45 sidan 56 Den nuvarande 

rehabiliteringskedjan ser annorlunda ut på en punkt – från och med 1 juli 2012 har begreppet ”reguljära 

arbetsmarknaden” ersatts av arbete som är ”normalt förekommande på arbetsmarknaden” 
20 Socialförsäkringsbalken 28 kap 46-48§§ samt proposition Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, 

Prop. m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete 2009/10:45 sidan 57.  
21 Försäkringskassan (2013) Sjukpenning Faktablad uppdaterad 2013-10-28 
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Personliga handläggare och sjukförsäkringen som del av socialförsäkringen 

Personlig handläggare är en yrkesroll inom Försäkringskassan som har funnits sedan 2008. 

Personliga handläggare arbetar med sjukförmåner och ansvarar för att bedöma individens rätt 

till ersättning, identifiera och anpassa behovet av rehabiliteringsinsatser samt kontinuerligt 

bedöma huruvida individens istället kan beviljas aktivitetsersättning eller sjukersättning. Den 

personliga handläggaren är dessutom, vilket titeln indikerar, den personliga kontakt som 

individen förväntas ha med Försäkringskassan i sitt sjukfallsärende.22   

 

Innan yrkesrollen personlig handläggare inrättades var ansvaret delat mellan olika yrkesroller 

på Försäkringskassan. Sjukpenningärenden handlades initialt av försäkringsbedömare som 

bedömde rätten till ersättning samt behovet av rehabiliterade insatser. När ett ärende 

bedömdes vara aktuellt för samordnad rehabilitering lämnades ansvaret för individen över 

från försäkringsbedömaren till en rehabiliteringssamordnare som arbetade med den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Då rehabiliteringen bedömdes avslutad överlämnades 

handläggningen av individens ärende tillbaka till försäkringsbedömaren som återigen 

bedömde arbetsförmågan och rätten till ersättning. Om arbetsförmågan under sjukfallets gång 

bedömdes att var permanent nedsatt överlämnades ärendet till en handläggare som bedömde 

rätten till sjukersättning.23 

 

Följaktligen har det som tidigare var tre separata yrkesroller sammanfogats till en yrkesroll 

med omfattande ansvar. Åtgärden motiverades med att det skulle skapa trygghet för individen 

men också för det skulle åstadkomma en ökad professionalisering av Försäkringskassans 

ohälsoarbete.24 Personlig handläggare är således en bred yrkesroll som hanterar komplexa 

ärenden inom sjukförsäkringen.25 

 

Långt ifrån alla ärendeslag som Försäkringskassan administrerar ställer samma krav på 

handläggarnas förmåga att identifiera behov samt kombinera generell försäkringskunskap i 

specifika fall. Sjukförsäkringen är en del av socialförsäkringen som kan anses vara allra mest 

komplex. Rothstein (1999) problematiserar vilka olika dimensioner det finns av offentlig 

politik och hur de skiljer sig åt. De operativa förhållanden som den offentliga politiken möter 

kan i extremfallen antingen vara dynamiska eller statiska till sin karaktär – antingen behöver 

man anpassa styrningen till varje falls unika situation eller så går det att standardisera 

metoderna. Den typ av insatser som offentlig verksamhet kan genomföra skiljer sig mellan 

om de är reglerande eller interventionistiska. Reglerande insatser är indirekta och innebär att 

staten sätter upp ett regelverk utan att direkt lägga sig i individers agerande – exempelvis att 

ett barn berättigar föräldrarna till 1050 kronor i månaden i barnbidrag utan att det finns någon 

restriktion för hur pengarna kan spenderas. Interventionistiska insatser däremot innebär att 

offentliga verksamheter ingriper mer direkt genom myndigheter och syftar till att frambringa 

en förändring i individers handlande och beteende.26  

 

 

                                                           
22 Försäkringskassan (2013) Sjukpenning Faktablad uppdaterad 2013-10-28 
23 ISF (2010) Ohälsoarbetet inom socialförsäkringsadministrationen 2000-2009, Underlag till Rapport 2010:6, 

sidan 16. 
24 Yrkesrollerna försäkringsbedömare, rehabiliteringssamordnare och sjukersättningshandläggare försvann i och 

med denna förändring. Riksförsäkringsverket (2004) Riksförsäkringsverkets årsrapport 2003, sidan 16.  
25 ISF (2011) Styrning i Försäkringskassan, Rapport 2011:2, sidan 102 & Andersson, F; Bergström, T; 

Bringselius, L; Dackehag, M; Karlsson, TS; Melander, S. & Paulsson, G. (2011) Organisatoriska vägval: en 

studie av Försäkringskassans förändringsarbete, sidan 20ff 
26 Rothstein, B. (1999) Vad bör staten göra? sidan 95f 
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Rothstein sammanfattar dimensionerna som finns i offentlig politik i nedanstående figur. 

Eftersom Försäkringskassan handlägger en mängd olika typer av ärenden går det att fylla 

Rothsteins figur med ärendeslag från Försäkringskassan.27 Sjukförsäkringen hamnar längst 

ner till höger eftersom de operativa förhållandena är dynamiska och den typ av insatser som 

används är interventionistiska. De operativa förhållandena inom sjukförsäkringen är att 

betrakta som dynamiska då anledningarna till individers nedsatta arbetsförmåga varierar 

kraftigt. För att utreda rehabiliteringsinsatser och besluta om eventuell ersättning från 

sjukförsäkringen måste individers unika situation och egenskaper beaktas. Insatserna som 

genomförs i sjukförsäkeringen är huvudsakligen interventionistiska. Ambitionen är inte bara 

att ersätta inkomstbortfall utan även att minska ohälsan samt öka arbetsmarknadsdeltagandet 

genom utredning, samordning och rehabilitering.  

 

    Operativa förhållanden 

Statisk    Dynamisk 

 

Reglerande 

 

Typ av insatser 

 

Interventionistisk 

 

 

Utifrån denna distinktion mellan exempel på ärendeslag Försäkringskassan handlägger 

framstår den enskilda handläggaren extra viktigt inom sjukförsäkringen eftersom detta 

område har operativa förhållanden som är dynamiska och använder insatser som är 

interventionistiska. Således kan diskussionen om handläggarens syn på sin yrkesroll och dess 

eventuella påverkan på den faktiska handläggningen betraktas som särskilt berättigad inom 

sjukförsäkringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Rothstein, Bo (1999) Vad bör staten göra? sidan 95. Den ursprungliga figuren innehåller barnbidrag, 

pensioner, civilrätt, bostadsbidrag, älgjakt, kurativ socialvård och arbetsmarknadspolitik.  

 

Barnbidrag 

 

Föräldraförsäkring 

 

Bostadsbidrag 

 

Sjukförsäkring 
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Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska diskussionen kring professionalism och de två 

dominerande professionella idealen. Sedan genomförs en jämförelse mellan de professionella 

idealen med avseende på vad de innebär för specifika yrkesroller. Slutligen presenteras 

tidigare forskning på området. 

 

Två världar av professionalism 

Inom offentlig verksamhet har professionalism ingen entydig betydelse eller definition och att 

begreppet professionell används för att beskriva en organisation innebär inte nödvändigtvis att 

det finns en specifik uppsättning mekanismer som används i styrningen av organisationen. 

Professionalism har utvecklats från att vara en process som leder till att en yrkesgrupp 

tillägnar sig den kompetens som är utmärkande för en profession till att inkorporera andra 

värden såsom kontroll, ansvarsutkrävande och standardisering. Själva begreppet 

professionalism kan således betraktas genomgå conceptual stretching, vilket uppstår när ett 

begrepp vidgas för att för att införliva nya värden och där de nya värdena inte är helt 

konsistenta med redan existerande värden. Allt eftersom nya värden inkorporerats vidgas 

begreppet och ges flera möjliga tolkningar vilket resulterar i att begreppet får olika betydelse 

beroende på i vilken kontext eller av vem det används. Professionalism har inte samma 

betydelse oberoende av vem som använder det och det finns heller ingen tydlig konsensus 

kring begreppet.28 Samtidigt är det ett begrepp som används frekvent, med olika betydelser, 

vilket leder till att begreppet inte längre har konsistens nog att vara självförklarande. Att 

enbart beskriva en organisation, procedur eller myndighet som professionell blir således 

problematiskt om man inte därutöver redogör för vad som avses med professionalism samt 

vilka mekanismer som följer med denna.29 

 

Det finns huvudsakligen två inflytelserika professionella ideal inom offentlig verksamhet – 

dessa är yrkesbaserad professionalism och organisatorisk professionalism. Trots att båda 

använder samma begrepp, professionalism, för att beskriva sina respektive metoder för att 

organisera offentlig verksamhet finns det grundläggande och långtgående skillnader dessa 

emellan.30 Anledningen till att båda idealen använder begreppet professionalism beror på flera 

faktorer – en viktig sådan är att begreppet är betingat med en värdeskapande legitimitet hos 

såväl yrkesutövare som byråkratiska högdjur.31 Eftersom båda idealen ämnar skapa en 

professionell organisation samtidigt som de rent innehållsmässigt har få saker gemensamt 

förefaller det rimligt att anta att de har olika underliggande definitioner av vad 

professionalism innebär. 

 

Båda idealen ska förstås som idealtyper som skildrar styrning av offentliga verksamheter i 

dess mest renodlade form och är således nästintill omöjliga att finna i verkligheten. När en 

                                                           
28 Gerring, J (2012) Social Science Methodology, sidan 122 
29 Evetts, J (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes, sidan 523 & Hanlon, G. 

(1998) Professionalism as Enterprise: Service Class Politics and the Redefinition of Professionalism, sidan 43ff 
30 Exworthy, M; Halford, S (1999) Professionals and managers in a changing public sector: conflict, 

compromise and collaboration? sidan 16; Evetts, J (2003) The Sociological Analysis of Professionalism – 

Occupational change in the Modern World, sidan 407; Bringselius, L; Ahlbäck Öberg, S. (2013)  
Professionalism and Organizational Performance in the Wake of New Managerialism: The Case of the Swedish 

National Audit Office, sidan 25-30; Evetts, J (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational 

Changes, sidan 523. Terminologin skiftar en del mellan forskare men den terminologin i denna uppsats är 

densamma som Evetts, Bringselius och Alhbäck Öberg använder. 
31 Evetts, J (2003) The Sociological Analysis of Professionalism – Occupational change in the Modern World, 

sidan 407 
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specifik organisation studeras finner man nästan uteslutande blandformer men om 

organisationen är tydligt präglad av endera ideal kan detta ge en beskrivande bild av 

organisationen. Idealtyperna utgör således teoretiska utgångspunkter för vilka organisationer 

styrs. I denna uppsats används idealtyperna inte primärt för att kartlägga vilken typ av 

professionalism som är rådande vid Försäkringskassan idag utan snarare huruvida det finns ett 

samband mellan handläggares professionella roll och hur de agerar i handläggningen av 

sjukfallsärenden.  

 

Den yrkesbaserade professionalismen  

Den yrkesbaserade professionalismen kan beskrivas som den klassiska professionalismen 

eftersom den har funnits relativt länge inom offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet har 

historiskt sett bedrivits i samarbete med professionella yrkeskårer inom de områden där det 

bedöms vara mer ändamålsenligt att skapa beslutsmonopol för en specifik yrkeskår istället för 

att skapa detaljerade regler som styr verksamheten.32  

 

Utgångspunkten i den yrkesbaserade professionalismen är bedömningen att det fordras en 

specifik yrkesgrupp med gemensam yrkesidentitet för att implementera vissa offentliga 

åtaganden. För att skapa legitimitet kring besluten överlåter staten beslutsfattandet till en 

yrkeskår som erhåller ett statligt sanktionerat monopol på utförandet av dessa. Långtgående 

ansvar för utformning och implementering av beslut överlämnas således till den berörda 

yrkeskåren. De klassiska exemplen på professionella yrkeskårer finns inom medicin och 

juridik där dessa sköter huvuddelen av implementeringen av lagstiftningen men där de också 

har en viktig roll vid utvecklingen av själva lagstiftningen. Det som kännetecknar dessa 

yrkesgrupper är att de har ett statligt sanktionerat monopol på utförandet av sina 

arbetsuppgifter samt en gemensam identitet som har skapats av yrkeserfarenhet, liknande 

utbildningsbakgrund och en professionell sammanslutning.33 

 
Professions are essentially the knowledge-based category of occupations which usually 

follow a period of tertiary education and vocational training and experience.34 

 

Den yrkesbaserade professionalismen karaktäriseras huvudsakligen av en stark yrkeskår där 

den enskilde yrkesutövaren har ansenligt handlingsutrymme och att kunskap ackumuleras 

genom prejudikat och forskning. Det betydande handlingsutrymmet går att härleda från att 

den yrkesbaserade professionalismen bygger på en kollegial styrning där förtroendet för 

yrkeskårens profession gör att den enskilda yrkesutövaren kan vara relativt självständig i sitt 

beslutsfattande.35  

 

För den yrkesbaserade professionalismen är handlingsutrymmet omfattande vilket 

huvudsakligen betraktas som en förutsättning för att kunna åstadkomma enhetlig, rättssäker 

och effektiv yrkesutövning. Tolkningen av befintlig lagstiftning delegeras i hög grad till 

yrkeskåren som skapar en etablerad rättstillämpning som grundar sig i de professionella 

normer som finns. Yrkeskåren blir på detta vis relativt oberoende från överordnade 

komponenter som chefer och huvudkontor i sin yrkesutövning. Det finns tvärtom ingen tydlig 

hierarkisk styrning eftersom yrkeskåren åtnjuter hög legitimitet och förtroende inom 

                                                           
32 Rothstein, B (2001) Organisation som politik & Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet sidan 76. 
33 Evetts, J. (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes, sidan 5 
34 Evetts, J. (2003) The Sociological Analysis of Professionalism – Occupational change in the Modern World, 

sidan 397 
35 Flynn, R. (1999) Managerialism, professionalism and quasi-markets, sidan 18ff. 
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organisationen. Naturligtvis finns det formell hierarki även inom organisationer med 

yrkesbaserad professionalism men detta påverkar den konkreta yrkesutövningen marginellt.36  

 

Förtroende är på flera vis en viktig mekanism inom den yrkesbaserade professionalismen. 

Först och främst måste styrande inom myndigheten ha förtroende för att yrkesutövarna utför 

sitt arbete utan att de är kontrollerade genom produktionsmål eller övervakning. Det 

omfattande handlingsutrymmet och stora inflytande över arbetsprocessen försvårar insyn i 

verksamheten vilket leder till att det är problematiskt att kontrollera arbetet eftersom detta 

skulle vara resurskrävande och således förenat med stora kostnader för organisationen. Finns 

det ett grundmurat förtroende för yrkesutövarna anses inte handlingsutrymmet ge upphov till 

godtyckliga beslut och ineffektivitet utan yrkesutövarna förväntas fatta beslut utifrån de 

rådande professionella normerna och i den snabbast möjliga takten. Verksamhetens styrande 

har således förtroende för att yrkesutövarna utför en adekvat implementering i enlighet med 

lagstiftarens intentioner, trots att de inte har en direkt möjlighet att kontrollera den.37  

 

Yrkesutövarna förväntas dessutom inneha en grundläggande etik, ett offentligt etos, som 

innebär att de ska värna medborgarens intressen. Detta innebär inte nödvändigtvis att 

myndigheten uppfattar alla yrkesutövare som felfria utan snarare att myndigheten i hög grad 

överlåter kontroll och regelefterlevnad på yrkeskåren. Grundtanken är att om en enskild 

yrkesutövare arbetar på ett sätt som inte är förenligt med organisationens ambitioner eller 

fattar beslut som inte är i enlighet med lagstiftningen kommer andra yrkesutövare 

uppmärksamma detta och ingripa eftersom det ligger i yrkeskårens gemensamma intresse att 

motarbeta felaktigheter och värna förtroendet. Yrkeskåren har starka anledningar till detta 

eftersom felaktigheter kan urholka legitimiteten för deras professionella integritet. Att 

upprätthålla förtroendet organisationen har för deras professionella styrning är prioriterat 

eftersom det i sin tur legitimerar handlingsutrymmet yrkeskåren erhåller.38 För den 

yrkesbaserade professionalismen är det därför avgörande att det finns en tydlig yrkeskår och 

en välfungerande kollegial interaktion inom organisationen.  

 

För att yrkesbaserad professionalism ska fungera fullt ut fordras även att respektive 

brukargrupp har förtroende för yrkesutövarnas professionella överväganden – till exempel att 

patienter inom sjukvården känner förtroende för läkarna. Om detta förtroende inte finns 

kommer brukarna efterfråga en politik som innebär större kontroll av yrkesutövarna, mer 

insyn i deras arbete och mindre handlingsutrymme i deras beslutsfattande. Om brukarna inte 

har förtroende för att yrkesutövarna fattar legitima beslut kan detta, på lång eller kort sikt, få 

konsekvenser för deras arbetssituation och professionella roll.   

 

Yrkesbaserad professionalism har som professionellt ideal betraktat ett problem med att 

legitimera sina egna förehavanden om förtroendet för yrkeskårens profession inte är 

tillräckligt stark. Om överordnade myndigheter eller brukare ifrågasätter professionen är det 

problematiskt för yrkeskåren att åter generera legitimitet eftersom det inte finns någon tydlig 

insyn i arbetet eller ett tydligt mätbara resultat från verksamheten. Detta innebär att det är 

problematiskt att eftersträva en yrkesbaserad professionalism på områden där professionen är 

svag eller ifrågasatt. 

 

                                                           
36 Tummers, L; Bekkers, V (2013) Policy Implementation, Street-Level Bureaucracy, and The Importance of 

Discretion, Public Management Review sidan 4, 16 & Rothstein, B (2001) Organisation som politik & 

Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet sidan 76.  
37 Evetts, J (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes, sidan 517, 526.  
38 Evetts, J (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes, sidan 526. 
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Kritiken mot den yrkesbaserade professionalismen handlar huvudsakligen om att det är 

svårgenomskådligt, ineffektivt och tungstyrt. Eftersom det inte finns en uppföljningskultur 

eller mål- och resultatstyrning är det problematiskt att mäta verksamhetens utfall och hur detta 

utvecklas. En ytterligare kritik är att den kollegiala styrningen och yrkeskårens starka 

ställning inom organisationen försvårar ansvarsutkrävandet och implementering av nya 

politiska direktiv. En organisation som präglas av yrkesbaserad professionalism är i sin natur 

skeptisk mot direktiv och regleringar som kommer från en överordnad struktur som saknar 

den professionella bakgrunden som fordras inom den specifika yrkeskåren. Således kan det 

vara problematiskt att genomföra omfattande förändringar inom en organisation som präglas 

av yrkesbaserad professionalism.39 

 

Den organisatoriska professionalismen 

Den modernare varianten av professionalism är den organisatoriska professionalismen, även 

beskriven som managerialism. Idealet har tydliga drag från det teoretiska ramverk som 

vanligtvis benämns som New Public Management (NPM). Den organisatoriska 

professionalismen började bli betydande under 1980-talet och har influenser från den fria 

marknaden och Taylorismen men även från Webers legal-byråkratiska modell.40  

 

Den gemensamma kärnan för NPM bygger på observationen att marknaden lyckas skapa 

effektivitet på vis som offentlig förvaltning inte gör och att offentlig verksamhet således bör 

sträva efter att inkorporera framgångsrika mekanismer som finns på den fria markanden.41 

Detta skulle möjliggöra offentliga verksamheter utan de rigida strukturer som ansågs vara en 

ofrånkomlig beståndsdel hos offentlig förvaltning – mindre organisationer med tydligare mål 

och styrning skulle kunna leverera mer utan att kosta mer. Kostnadseffektivitet var egentligen 

bara en av flera ambitioner; transparens och rättssäkerhet var andra, men att uppnå 

kostnadseffektivitet var särskilt eftertraktat under tiden dessa tankar slog igenom. Kraven på 

kostnadseffektivisering av den offentliga förvaltningen hade ökat kraftigt under 1970-talet 

och när NPM lanserades som lösningen bidrog det till att NPM och dess närliggande policyer 

fick ett stort genomslag, men också en tung kravbild att leva upp till.42 Den organisatoriska 

professionalismen har uppkommit ur denna teoribildning och anden från NPM kan därför 

influera offentliga verksamheter och dess myndighetsutövning även inom områden där 

privatisering inte framstår som ett tillgängligt alternativ.  

 

Den organisatoriska professionalismen betonar en hierarkisk struktur, kunskapsackumulering 

genom uppföljning samt mål- och resultatstyrning. Organisationens styrande funktioner har 

ett stort inflytande över hur verksamheter fungerar och delegerar bara ett begränsat 

handlingsutrymme till den enskilda yrkesutövaren. Istället för att delegera tolkningen till en 

yrkeskår finns det en enhet, antingen permanent eller tillfällig, högre upp i hierarkin som 

genomför tolkning av lagstiftning och utformar en standardiserad arbetsprocess. En sådan 

enhet eller grupp består typiskt sett av jurister, chefer och medarbetare som tidigare arbetat 

med den berörda verksamheten. Arbetet i denna enhet blir inflytelserik eftersom riktlinjerna 

och instruktionerna för hur arbetet ska genomföras sedan sprids genom hela organisationen. 

                                                           
39 Noordegraaf, M (2006) Professional Management of Professionals, sidan 184. Från Duyvendak, JW; Knijn, T, 

T, T; Kremer, M (red) 
40 Evetts, J (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes, sidan 522ff & Crowley, 

M; Tope, D; Chamberlain, L; Hodson, R (2010) Neo-Taylorism at Work: Occupational Change in the Post-

Fordist Era sidan 431ff 
41 Gaebler, Ted; Osbourne, David Reinventing Government, sidan 45, Hood, Christopher The new public 

management in the 1980: s, 1995, sidan 95ff   
42 Evetts, J (2003) The Sociological Analysis of Professionalism – Occupational change in the Modern World, 

sidan 407 
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Denna enhet fastställer riktlinjer och instruktioner för hur arbetet ska organiseras i en samlad 

dokumentation vilken sedan är viktig för att skapa en konsensus kring hur verksamheten 

hanterar olika sakfrågor. Dokumentationens detaljrikhet beror på en rad faktorer såsom 

organisationens storlek och dess verksamhet. Men ett kännetecken för organisatorisk 

professionalism är att det finns en dokumentation som omfattar både organisationens 

generella uppdrag kombinerat med hur specifika arbetsmoment ska genomföras. 

Dokumentationen utgör vidare ett viktigt stöd när organisationen ämnar omskola eller 

nyanställda medarbetare. Ambitionen är att skapa ett enhetligt och förutsägbart 

beslutsfattande där alla yrkesutövare beslutar utifrån samma väldefinierade ramverk. Detta 

ska förhindra att enskilda yrkesutövare får alltför stort handlingsutrymme, något som bedöms 

äventyra likformigheten då det saknas mekanismer som garanterar att yrkesutövarna gör 

likadant givet att de får utrymme att agera självständigt.43 Motsvarande process finns inte 

institutionaliserad inom den yrkesbaserade professionalismen utan där fungerar förtroende 

och professionell bakgrund som mekanismer för att skapa likformighet trots att yrkesutövarna 

har ansenligt handlingsutrymme. Inom den organisatoriska professionalismen anses inte ett 

offentligt etos och en specifik utbildningsbakgrund vara nog för att skapa oberoende och 

likformighet utan olika kontrollmekanismer används för att främja dessa värden.44  

 

Mål- och resultatstyrning samt uppföljning är grundläggande mekanismer som används för att 

styra och utveckla verksamheten. Fokuseringen på mål och resultat leder till att tydliga 

uppföljningsmetoder byggs upp för att verksamheten kontinuerligt ska kunna mäta sin 

prestation. Processutvärdering används sedan fortlöpande för att kunna analysera och 

eventuellt modifiera arbetsprocedurerna för att kunna nå önskade resultat. Samtidigt finns ett 

tydligt fokus på att följa upp var kostnaderna inom verksamheten finns genom att studera 

vilka moment som tar tid för yrkesutövarna och hur dessa moment kan effektiviseras.  

 
in short the state is engaged in trying to redefine professionalism so that it becomes more 

commercially aware, budget-focused, managerial, entrepreneurial and so forth45 

 

En grundläggande tanke inom den organisatoriska professionalismen är att alla enheter i 

organisationen ska kunna legitimera hur de bidrar till att utveckla verksamheten. Det finns 

således en kravbild på att den enskilde yrkesutövaren måste kunna bevisa vilket värde denne 

tillför organisationen – det handlar generellt om kvantitativa mål som att ett fastställt antal 

procedurer ska utföras, exempelvis operationer eller påbörjade ärenden, inom en fastställd 

tidsram, exempelvis en vecka eller en månad.46 Specialisering är en annan mekanism för att 

öka effektiviteten inom den organisatoriska professionalismen. Genom att specialisera och 

avgränsa yrkesutövarna till specifika arbetsmoment kan organisationen formas mer effektiv 

eftersom medarbetarna blir specialiserade på just dessa moment. 

 

Professionalismen i den organisatoriska bemärkelsen betyder främst att yrkesutövaren 

uppfyller de krav som ställs på dennes yrkesroll. Detta kan innebära att yrkesutövaren 

behärskar en tydligt avgränsad del av, den för verksamheten relevanta, lagstiftningen samt 

klarar av att uppfylla verksamhetsmål som finns inom ramen för yrkesrollen. Handläggaren 

                                                           
43 Flynn, R (1999) Managerialism, professionalism and quasi-markets sidan 19ff & Maynard-Moody, S; 

Portillo, S. (2010) Street-Level Bureaucracy Theory sidan 252ff.   
44 Flynn, R (1999) Managerialism, professionalism and quasi-markets sidan 19-20  & Brodkin, E. Z. (1997) 

Inside the Welfare Contract: Discretion and Accountability in State Welfare Administration sidan 24. 
45 Hanlon, G. (1999) Lawyers, the State and the Market: Professionalism Revisited sidan 121 
46 Noordegraaf, M (2007) From ''Pure'' to ''Hybrid'' Professionalism: Present-Day Professionalism in 

Ambiguous Public Domains Administration & Society sidan 4 – 10 & Noordegraaf, M (2006) Professional 

Management of Professionals sidan 41.  
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härleder sin legitimitet från den yrkesroll och ställning denne har inom organisationen. Det är 

erfarenheten och kunskaperna som införskaffats inom den specifika organisationen som är 

viktigast, snarare än att yrkesutövaren innehar kunskaper inom ett visst ämnesområde. 

Ambitionen är att strömlinjeforma handläggningen men också att främja lojalitet för den 

specifika organisationen.47  

 

Figur 1 Sammanfattad teoretisk definition48 

 Yrkesbaserad professionalism 

 

Konstruerad inifrån de 

professionella grupperna 

Organisatorisk professionalism 
 

Konstruerad inom specifika 

organisationer 

Struktur Bottom-up 

 

Yrkeskåren har en stark ställning i 

relation till överordnade enheter. 

Top-down 

 

En tydlig hierarki med 

ansvarsutkrävande i nedåtstigande led 

 

Legitimitet Baserad på förtroende för 

yrkesutövarens profession 

Baserad på uppföljning och 

måluppfyllelse 

 

Kontrollmekanismer  Kollegial kontroll 

 

Yrkeskåren ansvarar för 

kvalitetskontroll. Kontroll under 

genomförande. 

 

Hierarkisk kontroll 

 

Överordnade enheter ansvarar för 

kontroll. Prestationsutvärdering genom 

mål- och resultatstyrning. Kontroll 

innan och efter genomförande. 

 

Motivation En professionell övertygelse 

 

Att uppfylla av organisationen satta mål 

Kunskapsgrund Generell kunskap om området Specialiserad kunskap på ett fåtal 

arbetsmoment 

 

Handlingsutrymme Stort handlingsutrymme för 

yrkeskåren och enskilda 

yrkesutövare 

 

Litet handlingsutrymme för enskilda 

yrkesutövare  

 

Arbetsmetodik Beroende på vilken metodik som 

bedöms mest effektiv av 

yrkeskåren. 

Standardisering av arbetsmetoder och 

upprättande av incitamentsstrukturer 

genom mål- och resultatstyrning. 

 

 

En skillnad mellan de professionella idealen är att yrkeskåren inom den yrkesbaserade 

professionalismen skapas inifrån en profession medan det inom den organisatoriska 

professionalismen är verksamhetens styrande som skapar själva yrkeskåren och dess 

arbetsuppgifter för att angripa en specifik arbetsuppgift eller problematik.49 

                                                           
47 Flynn, R (1999) Managerialism, professionalism and quasi-markets sidan 24 
48 Baserat på Evetts, J (2003) The Sociological Analysis of Professionalism – Occupational change in the 

Modern World, sidan 56; Evetts, J (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes, 

sidan 56; Bringselius, L.; Ahlbäck Öberg, S. (2010) The New NAO in Sweden – the Deprofessionalization of the 

Performance Auditor 
49 Evetts, J (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes, sidan 10 
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En annan skillnad mellan de professionella idealen är yrkesutövarens handlingsutrymme. 

Inom den organisatoriska professionalismen är handlingsutrymmet generellt sett betraktat som 

en problematisk del av implementeringen. Handlingsutrymme tolkas huvudsakligen som en 

riskfaktor som kan leda till godtycklighet eller att tjänstemännen använder sin yrkesroll för att 

eftersträva personliga mål. Fritt handlingsutrymme riskerar att försvåra implementeringen 

vilket slutligen blir ett demokratiskt problem om förvaltningen inte eftersträvar lagstiftarens 

intentioner. Kontrollmekanismer används därför i syfte att reducera problematiken med 

tjänstemännens handlingsutrymme och säkra den demokratiska förankringen.50 Inom den 

yrkesbaserade professionalismen betraktas handlingsutrymmet som en ofrånkomlig men 

framförallt nödvändig förutsättning för att kunna uppnå adekvat implementering. Det är 

istället viktigt att värna tjänstemännens handlingsutrymme men framförallt att säkerställa en 

process där tjänstemännen ackumulerar kunskap för att kunna hantera handlingsutrymmet. 

Det är nämligen tjänstemannens profession, snarare än externa kontrollmekanismer, som ska 

säkerställa implementeringen inom yrkesbaserad professionalism.51 

 

Båda idealen strävar efter effektivitet men definitionen av effektivitet samt metoderna för att 

åstadkomma detta skiljer sig. Inom yrkesbaserade professionalism används inte mål- och 

resultatstyrning i nämnvärd omfattning men om det för jämförelsens skull antas att mål 

formuleras skulle de troligtvis se annorlunda ut. Ett effektivitetsmått inom den organisatoriska 

professionalismen skulle kunna vara handläggningstid – hur stor proportion av ärenden som 

är påbörjade inom 30 dagar, medan den yrkesbaserade professionalismen skulle kunna mäta 

effektivitet genom att exempelvis studera i vilken utsträckning beslut som fattas är korrekta – 

hur stor proportion av besluten har ändrats av domstolar eller omprövningsenheten.52 Inom 

den organisatoriska professionalismen genereras legitimitet om lagar efterföljs och mål 

uppfylls medan det inom yrkesbaserad professionalism huvudsakligen är förtroendet för 

professionen som utgör en legitimitetsskapande grund.  

 

En annan skillnad mellan de professionella idealen finns i synen på enskilda tjänstemäns 

motivation till yrkesutövningen. Motivationen för enskilda tjänstemän inom den 

yrkesbaserade professionalismen är att de besitter ett inneboende offentligt etos – det ligger 

således i tjänstemannens natur att agera i enlighet med medborgares intresse. Inom den 

organisatoriska professionalismen är det istället strävan att uppfylla uppsatta målsättningar 

och krav som är den viktigaste motivationen för enskilda tjänstemän. En tjänsteman förväntas 

inte ha något egenintresse i att eftersträva medborgarens bästa utan motiveras genom 

fastställda incitamentsstrukturer.  

 

Inom den yrkesbaserade professionalismen dominerar den kollegiala kontrollen vilket innebär 

att kollegorna kontrollerar varandra och att det inom den specifika professionen etableras en 

uppförandekod som värnar de normativa värdesystem som finns.53 Inom den yrkesbaserade 

professionalismen genomförs kontrollen främst innan beslut, genom inlärning, och under 

                                                           
50 Tummers, L; Bekkers, V (2013) Policy Implementation, Street-Level Bureaucracy, and The Importance of 

Discretion, Public Management Review sidan 6ff. Maynard-Moody, S; Portillo, S. (2010) Street-Level 

Bureaucracy Theory sidan  252ff 
51 Brodkin, E. Z. (1997) Inside the Welfare Contract: Discretion and Accountability in State Welfare 

Administration sidan 4, 10. 
52 Tummers, L; Bekkers, V (2013) Policy Implementation, Street-Level Bureaucracy, and The Importance of 

Discretion, Public Management Review sidan 6 & Brodkin, E. Z. (1997) Inside the Welfare Contract: Discretion 

and Accountability in State Welfare Administration sidan 24. Omprövningsenheten är en enhet på 

Försäkringskassan som omprövar beslut innan de går till domstol.  
53 Noordegraaf, M (2007) From ''Pure'' to ''Hybrid'' Professionalism: Present-Day Professionalism in 

Ambiguous Public Domains Administration & Society sidan 8 
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beslutsprocessens gång, exempelvis genom samtal mellan kollegot. Kontrollen inom den 

organisatoriska professionalismen utgörs istället huvudsakligen av processbeskrivningar och 

vägledningar inför att beslut fattas samt kontinuerlig uppföljning av verksamhetsmål efter att 

beslut har fattats. Mekanismerna för kontroll inom den yrkesbaserade professionalismen kan 

således betraktas som mer kulturellt betingade medan den organisatoriska professionalismen 

kännetecknas av en mer redovisningsliknande kontroll.54 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning på Försäkringskassans interna organisation och arbetsmetoder har nästan 

uteslutande handlat om att kartlägga vilka idéer som påverkar organisationen. Forskningen 

har studerat vilka professionella ideal som funnits, vilken förvaltningskultur som varit den 

dominerande över tid och vilka professionella ideal som kan betraktas som ledande hos 

Försäkringskassan idag. Även om denna studie har ett annat fokus är det angeläget att kunna 

koppla studien till tidigare forskning. Dels för att kunna fastställa att den teoretiska ram som 

används går att applicera på Försäkringskassan men även för att kunna relatera resultaten till 

tidigare forskning. 

 

Melander (2013) beskriver utvecklingen av socialförsäkringens administration och utgår från 

fyra olika förvaltningsmodeller – den byråkratiska modellen, folkrörelsemodellen, 

marknadsmodellen och den professionella modellen.55 Folkrörelsemodellen är numera relativt 

ovanlig i Sverige men en grundläggande mekanism i denna modell är intressegemenskap. 

Folkrörelsemodellen har en tydlig bottom-up struktur där handläggarna fungerar som 

ombudsmän för sina medlemmar. Handläggarna inom folkrörelsemodellen ska tillvarata 

medlemmarnas intressen snarare än att vara opartiska byråkrater.56. Den byråkratiska 

modellen grundas på legal-byråkratiska principer och inom denna modell ska handläggaren 

vara en neutral ämbetsman. Handläggare ska administrera försäkringen utifrån de fastställda 

regler och lagar som finns – den högsta prioriteringen är att värna rättssäkerheten.57 

Marknadsmodellen är utåtriktad och har omfattande fokus på service och perception men de 

dominerande prioriteringarna är effektivitet och redovisningslogik. Viktiga verktyg för att 

kunna åstadkomma effektivitet är mål- och resultatstyrning samt kontrollmekanismer. 

Marknadsmodellen har en tydlig top-down struktur, men samtidigt används denna modell ofta 

i kombination med decentralisering. Inom marknadsmodellen är handläggarens lojalitet 

främst riktad mot organisationen snarare än ett övergripande mål.58 Den professionella 

modellen betraktar handläggarna som experter på sitt område. Mål- och resultatstyrning 

används sällan eller inte alls och istället ligger ansvaret för uppföljning och kvalitetssäkring 

hos handläggarna. Strukturen är kollegial och sett till organisationen i stort är handläggarna 

relativt oberoende gentemot överordnade enheter.59 

 

                                                           
54 Freidson, E. (2001) Professionalism: The Third Logic, sidan 28  
55 Melander, S. (2013) Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa 

reformer på Försäkringskassan, sidan 60 
56 Melander, S. (2013)Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa 

reformer på Försäkringskassan, sidan 58. Folkrörelsemodellen har mycket gemensamt med den 

korporativistiska modellen som Rothstein beskriver i Rothstein, B (2001) Välfärdsstat, förvaltning och 

legitimitet sidan 73-74 
57 Melander, S. (2013) Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa 

reformer på Försäkringskassan, sidan 57 
58 Melander, S. (2013)Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa 

reformer på Försäkringskassan, sidan 59 
59 Melander, S. (2013)Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa 

reformer på Försäkringskassan, sidan 57 
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Enligt Melander var folkrörelsemodellen stark under 60- och 70-talen men under samma 

period var även den byråkratiska modellen påtagligt inflytelserik. Under 1980-talet kom den 

marknadsorienterade modellen in i bilden som en tydlig reaktion mot det som betraktades som 

organisationens överdådiga och kostsamma byråkrati. Marknadsmodellen kom att bli den 

dominerande under 1980-talet men ersattes sedan av den professionella modellen som kom att 

bli inflytelserik under 1990-talet. Stödet för den professionella modellen grundade sig i en 

nyfunnen tro på rehabilitering, som ansågs fordra ett annorlunda angreppssätt. För att 

framgångsrikt kunna rehabilitera individer tillbaka till arbetslivet fick handläggarna ökat 

handlingsutrymme och mer inflytande över hur resurserna skulle användas. Denna 

verksamhet var omfattande under 1990-talet men lyckades aldrig visa tillfredsställande 

resultat som exempelvis att rehabiliteringsinsatserna kortade sjukfallen eller minskade risken 

för framtida sjukfall. Vid millennieskiftet betraktades satsningen på rehabilitering och 

omfattande handlingsutrymme för handläggarna som misslyckad vilket ledde till en 

tillbakagång för den professionella modellen. I slutet av 00-talet fick specialiseringen och 

regelorienteringen en alltmer framträdande roll. Melander menar slutligen att dagens 

Försäkringskassa ligger allra närmast den byråkratiska modellen – en förvaltningsmodell som 

återigen blivit inflytelserik hos Försäkringskassan.60 

 
På 1960- och 70-talen stod spänningen främst mellan folkrörelsemodellen och den 

byråkratiska modellen. På 1980-talet dominerade marknadsmodellen för att på 1990-talet 

ersättas av den professionella modellen. Alla dessa modeller finns i någon mån kvar men 

i dag har inte minst den byråkratiska modellen ett starkt stöd.61 

 

Det finns en uppenbar problematik med att drapera hela Försäkringskassan i en 

organisationskultur på grund av myndighetens storlek och mångfald av ärendeslag. Men trots 

denna problematik är det fruktbart att använda dessa förvaltningsmodeller som utgångspunkt 

eftersom sjukförsäkringens administration generellt sett delar den utveckling som hela 

Försäkringskassan genomgått. Det går att applicera de två professionella ideal som 

presenterades i teorin på Melanders analys. Den yrkesbaserade professionalismen ligger nära 

den professionella modellen där handlingsutrymmet är omfattande och styrningen är 

kollegial62 medan den organisatoriska professionalismen är en kombination av den 

byråkratiska modellen (främst med avseende på kontroll, enhetlighet och detaljstyrning) och 

marknadsmodellen (i form av specialisering, betoning på service och ekonomisk revision).63 

Appliceras Melanders analys på dessa professionella ideal framgår att den organisatoriska 

professionalismen är tydligare representerad idag på Försäkringskassan än den yrkesbaserade 

professionalismen. 

 

ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen) har bland annat som uppgift att utvärdera effekterna 

av socialförsäkringen och har i flera rapporter analyserat hur Försäkringskassan agerar inom 

sjukförsäkringen. Enligt ISF har Försäkringskassans förändring från att vara en regionalt 

förankrad organisation till en centralstyrd statlig myndighet inneburit omfattande förändringar 

                                                           
60 Melander, S. (2013) Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa 

reformer på Försäkringskassan, sidan 113ff 
61 Melander, S. (2013)Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa 

reformer på Försäkringskassan, sidan 115 
62 Evetts, J (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes, sidan 10. Att jämföra med 

Melander, S. Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på 

Försäkringskassan, sidan 57-58 
63 Evetts, J (2006) Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes, sidan 10. Att jämföra med 

Melander, S. Kassakultur i förändring. Samspelet mellan organisationskultur och administrativa reformer på 

Försäkringskassan, sidan 58ff 
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av hur sjukförsäkringen administreras. När Försäkringskassan bildades var en av de 

grundläggande ambitionerna att minska de regionala skillnaderna och för att åstadkomma 

detta har en rad kontrollmekanismer upprättats. ISF ifrågasätter bland annat arbetet kring 

personliga handläggares profession och hur denna utvecklas – Försäkringskassans ambition 

och retorik har inte överensstämt med det konkreta handlandet på denna punkt.   

 
Försäkringskassan anställer akademiker som personliga handläggare och det talas mycket 

om att handläggarnas professionalitet ska utvecklas. Detaljstyrning och det sätt den 

mycket noggranna uppföljningen av handläggarnas arbete används på strider mot detta.64 

 

Försäkringskassan rekommenderas förändra handläggningsprocessen så att handläggarna ges 

större förtroende samt ett större handlingsutrymme att agera. Vidare menar ISF att det måste 

föras en diskussion angående kontrollmekanismerna och kostnaderna för dessa. Kostnaden för 

att upprätta gemensamma riktlinjer samt kontrollera medarbetarna ska inte överstiga det 

organisationen vinner i form av enhetlighet och rättssäkerhet.  
 

Man bör därför se över möjligheterna att minska detaljstyrningen av handläggarnas arbete 

och öka utrymmet och förtroendet för handläggarnas professionalitet… Kostnaderna för 

att utarbeta detaljerade riktlinjer och för den omfattande kontrollen och uppföljningen av 

medarbetarnas arbete behöver uppmärksammas.65 

 

Istället förordar ISF andra åtgärder som erfarenhetsutbyten mellan olika försäkringskontor 

och likabedömningsseminarier för att främja en enhetlig handläggning. Dessutom förespråkas 

investeringar i automatisering av kontrollen i de olika IT-stöd* som används eftersom det 

nuvarande systemet i hög utsträckning består av manuella kontroller. ISF poängterar även att 

handläggarnas hjälpmedel inte kan ersätta handläggarens egen professionalitet eftersom det 

finns alltför många situationer som inte kan omfattas av vägledningar och riktlinjer. 

Ambitionen bör istället vara att skapa en gemensam syn på handläggningen bland de som 

handlägger ärenden inom sjukförsäkringen.66  

 
Processbeskrivningar och vägledningar varken kan eller ska täcka det förhållandevis stora 

bedömningsutrymme som finns vid tolkningen av lagen, utan handläggningen måste 

också styras på annat sätt mot enhetlighet. Utgångspunkten bör då vara professionaliteten 

hos handläggarna och behovet av samsyn i försäkringstillämpningen.67 

 

En annan kritik från ISF handlar om att det inte finns en fungerande rutin för att fånga upp 

synpunkter och förslag från medarbetare. På det stora hela har direktiv uppifrån och ner en 

stor genomslagskraft medan kommunikationen nerifrån och upp inte har samma inflytande. 

Försäkringskassan har på senare år initierat ett omfattande arbete med att försöka förstärka 

kopplingen från medarbetare till ledningen, bland annat genom stora projekt som arbetet med 

lean. Lean kan närmast beskrivas som filosofi för att styra organisationer som bland annat 

fokuserar på att tillgodogöra sig synpunkter från medarbetare för att kunna genomföra 

ständiga förbättringar inom organisationen. Grundtankarna i lean baseras på en klassisk 

Taylorism, vilket inte riktigt är i enlighet med ambitionen att minska detaljstyrningen och öka 

handläggarnas professionalitet.68 Lean föreskriver emellertid inga specifika mekanismer och 

                                                           
64 ISF (2011) Styrning i Försäkringskassan, Rapport 2011:2, sidan 11 
65 ISF (2011) Styrning i Försäkringskassan, Rapport 2011:2, sidan 11 
* Här avses främst Ärendehanteringssystemet, ÄHS och TP-systemet som sköter utbetalningar.  
66 ISF (2011) Styrning i Försäkringskassan, Rapport 2011:2 sidan 12 
67 ISF (2011) Styrning i Försäkringskassan, Rapport 2011:2, sidan 12ff 
68 Försäkringskassan (2013) Budgetunderlag 2014-2016 Del 1 Socialförsäkringens administration, sidan  
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har ingen solid teoretisk grund. Istället är det snarare hur respektive organisation väljer att 

tolka och använda denna filosofi som påverkar vilka konkreta uttryck lean får. 

Försäkringskassan har genomfört en del konkreta förslag för att främja kommunikationen 

nerifrån och upp – bland annat finns möjligheten för samtliga anställda på Försäkringskassan 

att författa ett lean-förslag. Förslagen tas om hand av en avdelning som sedan studerar om 

förslaget ökar myndighetens effektivitet eller inte – noterbart är att detta förslag måste 

godkännas av närmaste chef innan det skickas iväg.69 

 

Andersson et al (2011) beskriver Försäkringskassans reformarbete och organisatoriska 

förändringar genom att fokusera på ett antal strategiska vägval som gjordes i anslutning till 

sammanslagningen av myndigheten. För att motverka skillnader i regeltillämpningen mellan 

olika regioner, öka rättssäkerheten och stärka legitimiteten i försäkringen genomfördes 

förutom själva sammanslagningen rent organisatoriskt en rad strategiska överväganden. Det 

som närmast påverkade handläggarna var övervägandet mellan specialist eller generalistideal 

samt övervägandet mellan omfattande handlingsutrymme för handläggare eller tydligare 

standardisering och produktionsstyrning. Enligt Andersson et al har Försäkringskassan genom 

organisationsförändringen gått från en huvudsakligen generell kunskapsbas till en alltmer 

specialiserad. Andersson et al menar vidare att professionalismen brister på grund av för låg 

grad av specialisering.    

 
Bristande professionalism genom otillräcklig specialisering. 

Genom att kontoren i den gamla organisationen skulle hantera i stort sett samtliga 

ärendeslag låg man nära ett generalistideal där handläggarna skulle behärska ett stort 

antal processer och kunna växla mellan dessa. Denna ordning ställdes i reformerna mot 

en specialisering där en koncentration på vissa ärendeslag kunde ske och kunskapen 

därmed öka inom ett smalare område.70 

 

Den professionalism Andersson et al beskriver indikerar att reformerna som genomförts är ett 

steg mot organisatorisk professionalism, vilken förordar specialisering inom ärendeslag och 

inom vissa arbetsmoment. Andersson et al hävdar vidare att de viktigaste sakerna som har 

förändrats i och med sammanslagningen och perioden är hårdare produktionsstyrning och 

ökad kontroll av verksamheten. 

 
Hårdare produktionsstyrning och standardisering genom identifiering och utveckling av 

arbetssätt inom organisationen: så kallade Ensa-processer. Etableringen av enheten 

Försäkringsprocesser var en del i denna strävan. Handläggarna får anvisningar om hur 

ärenden ska handläggas på bästa sätt, i vilken ordning arbetsmoment ska genomföras och 

vilken tid det bör ta. Syftet är att uppnå ökad enhetlighet i processer och beslutsutfall och 

att få de regionala skillnaderna att, om inte försvinna helt, så åtminstone kraftigt 

minska… Kontroll av verksamheten. Mätbarhet, t ex i form av antal avklarade ärenden 

och tidmätning av handläggningsprocesser, innebär större möjlighet till kontroll av 

enheter och enskilda handläggare med avseende på produktionsmål.71 

 

                                                           
69 Försäkringskassan (2013) Budgetunderlag 2014-2016 Del 1 Socialförsäkringens administration, sidan & 

Försäkringskassan (2014) Fler förslag för minskat krångel sidan 56 Det finns även en Förbättringsblogg 

(http://forslag.forsakringskassan.se/bloggen) som Försäkringskassan driver där vem som helst kan komma med 

förslag på förbättringar.     
70 Andersson, F; Bergström, T; Bringselius, L; Dackehag, M; Karlsson, TS; Melander, S & Paulsson, G (2011) 

Organisatoriska vägval: en studie av Försäkringskassans förändringsarbete sidan 56 
71 Andersson, F; Bergström, T; Bringselius, L; Dackehag, M; Karlsson, TS; Melander, S & Paulsson, G (2011) 

Organisatoriska vägval: en studie av Försäkringskassans förändringsarbete. 

http://forslag.forsakringskassan.se/bloggen
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Förändringarna indikerar distinkta steg mot en organisatorisk professionalism. Kontroll, 

mätbarhet och standardisering är tydligt förknippade med den organisatoriska 

professionalismen. Det förefaller tydligt för Andersson et al att Försäkringskassan genom 

organisationsförändringarna går alltmer mot en organisatorisk professionalism. Även ISF och 

Försäkringskassan beskriver en professionalisering av myndigheten som tangerar den 

organisatoriska professionalismen. Inför arbetet med sammanslagningen fanns det ett fokus på 

att omstrukturera handläggningsprocesserna för att skapa en gemensam handläggningsprocess 

för hela Försäkringskassan.   

 
Som en del av SFA:s (Socialförsäkringsadministrationen, reds anm.) arbete för att 

förbereda sammanslagningen 2005 utvecklade man inte endast gemensamma metoder. 

Från 2003 bedrev administrationen även ett gemensamt utvecklingsarbete av 

handläggningsprocesserna (ENSA – processerna). Syftet var att leda till en 

”professionalisering av Försäkringskassans ohälsoarbete”. Processerna innehåller 

detaljerade beskrivningar av de olika arbetsstegen i respektive del av handläggningen, 

inklusive både vilka steg som är obligatoriska i vilken typ av ärenden samt en beskrivning 

av arbetsflödet. För myndighetens produktionsplanering används också beräkningar av 

hur lång tid varje arbetssteg i genomsnitt ska ta.72 
 

I en studie från 2012 undersöker Bringselius handläggares uppfattningar om huruvida ENSA-

processerna är en tillgång eller en börda i arbetet på LFC Malmö. Mer specifikt studeras 

handläggarnas attityder till standardiseringen av arbetet samt tidsmätningen av deras 

arbetsmoment. Bland handläggarna tyckte 77 % att ENSA- processerna var till stöd i arbetet 

medan 23 % betraktade processen som en börda. Vidare tyckte 37 % att tidsmätningen var en 

tillgång i arbetet medan 63 % tycket att det utgjorde en börda.73 Resultaten från studien ger 

inga entydiga svar och det går inte att generalisera resultaten från LFC i Malmö till alla 

personliga handläggare inom Försäkringskassan. Men att tre fjärdedelar av handläggarna på 

LFC tycker att ENSA-processerna är till stöd i handläggningen indikerar att dessa 

handläggare befinner sig närmare den organisatoriska snarare än den yrkesbaserade 

professionalismen. Det andra resultatet är svårare att tolka eftersom tidsmätningen inte är en 

del av den konkreta handläggningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 ISF (2010) Ohälsoarbetet inom socialförsäkringsadministrationen 2000-2009, Rapport 2010:6, sidan 56 & 

Riksförsäkringsverkets årsredovisning 2003, sidan 32 
73 Bringselius, L. (2012) Gaining Legitimacy as a Public Official: The Case of Supportive Employee 

Attitudes to the Standardization of Work, sidan 550ff 
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Analys 

I detta avsnitt studeras sambandet mellan handläggarens uppfattning om sin yrkesroll och 

agerandet i sjukfallsärenden de handlägger. För att genomföra detta används en kvantitativ 

analys. Genom att använda kvantitativ analys blir det möjligt att nyttja ett stort datamaterial 

vilket ökar resultatens generaliserbarhet i jämförelse med exempelvis en kvalitativ fallstudie. 

 

Underlaget till studien består av en enkätundersökning bland personliga handläggare och 

administrativa data från Försäkringskassan angående handläggares åtgärder i sjukfallsärenden. 

Enkätundersökningen genomfördes under 2012 och skickades till samtliga personliga 

handläggare inom sjukförmåner på Försäkringskassan. Urvalet består således av de personliga 

handläggare som medverkade i enkätundersökningen samt de individer vars ärenden 

handlades av dessa handläggare. Det handlar om individer som påbörjade ett sjukfallsärende 

mellan 1 januari 2010 och 31 mars 2011. Eftersom individen tilldelas en personlig 

handläggare först efter denne övergått till Fortsatt bedömning och samordning består urvalet i 

denna studie i hög grad av sjukfallsärenden som är längre än genomsnittet.*  

 

För att besvara uppsatsens frågeställning behövs ett sätt att mäta handläggarnas professionella 

roll samt deras agerade i sjukfallsärenden. I analysen används några av de mest centrala 

åtgärderna som handläggarna kan vidta inom sjukfallen för att mäta hur handläggare agerar i 

sjukfallsärenden, dessa är 90-dagarsprövning, 180-dagarsprövning, Sassam-kartläggning och 

avstämningsmöte. Handläggarnas professionella roll mäts genom att skapa ett – utifrån teorin 

konstruerat – index bestående av frågor från enkätundersökningen. Detta index konstrueras 

för att fånga hur handläggaren uppfattar sin yrkesroll och utifrån handläggarens värde i detta 

index kan uppfattningen av yrkesrollen utläsas. Genom att sedan koppla ihop handläggarens 

värde i indexet med åtgärderna ämnar uppsatsen undersöka huruvida handläggarens 

uppfattning av yrkesrollen påverkar deras agerande i sjukfallsärenden denne handlägger.  

 

Enkätdata 
Enkätundersökningen genomfördes av ISF och omfattade samtliga 2164 personliga 

handläggare. Handläggarna frågades om sin uppfattning av sin yrkesroll som handläggare och 

om synen på sjukförsäkringens regelverk och arbetsprocesser. Undersökningen genomfördes 

som en webbenkät och totalt 1208 personliga handläggare svarade på enkäten, vilket ger en 

svarsfrekvens på 56 procent. Av dessa arbetade 1089 med ett sjukfallsärende mellan 1 januari 

2010 och 31 mars 2011.74   

 

I tabell 2 beskrivs de personliga handläggare som svarade på enkätundersökningen. En klar 

majoritet av de personliga handläggarna är kvinnor och nästan åtta av tio är över 40 år. 

Utbildningsnivån är varierande men ungefär hälften har examen från högskola och den 

dominerande utbildningsbakgrunden är samhällsvetenskap och socialt arbete. De personliga 

handläggarna har generellt sett arbetat länge på Försäkringskassan; nästan två tredjedelar har 

arbetat på Försäkringskassan i över tio år och endast 13 procent har arbetat mindre än fem år 

på myndigheten.75 Nästan nio av tio personliga handläggare är rekryterade från andra delar på 

                                                           
* Denna övergång sker om individen bedöms ha nedsatt arbetsförmåga även efter den första utbetalningen. Se 

Bakgrund för en närmare beskrivning.     
74 Enkätundersökningen genomfördes för ISF-rapporten 2013:9 och ISF 2014:1. Hela undersökningen med 

frågor och följande svar finns i ISF 2013:3 - http://www.inspsf.se/digitalAssets/1/1519_arbetsrapport_2013-

3_metodrapport_att_handl__gga_sjukf__rs__kringen.pdf  
75 Det ska dock poängteras att Försäkringskassan är en myndighet där de anställda arbetar kvar länge. Den 

genomsnittliga anställningstiden bland samtliga anställda var år 2012 ca 17 år. 

http://www.inspsf.se/digitalAssets/1/1519_arbetsrapport_2013-3_metodrapport_att_handl__gga_sjukf__rs__kringen.pdf
http://www.inspsf.se/digitalAssets/1/1519_arbetsrapport_2013-3_metodrapport_att_handl__gga_sjukf__rs__kringen.pdf
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Försäkringskassan varav mer än hälften tidigare arbetade med utredning av sjukpenning eller 

sjukersättning och ungefär en femtedel arbetade tidigare med rehabiliteringssamordning.   

 
Tabell 2 Beskrivning av handläggarna, procent  

    

Kön Procent Anställningstid Procent  

Man 14 <5 år 11 

Kvinna 86 5-10 år 29 

  >10 år 60 

    

Ålder  Utbildningsnivå  

25-39 24 Gymnasium eller lägre 22 

40-54 39 Eftergymnasial utbildning, ej examen 30 

55-69 37 Examen högskola 48 

    

Tidigare arbetsuppgifter vid Försäkringskassan Utbildningsinriktning  

Arbetade ej vid Försäkringskassan 13 Juridik 5 

Utredning sjukpenning/sjukersättning 55 Samhällsvetenskap 48 

Utredning annat förmånsslag 4 Socialt arbete 35 

Rehabiliteringssamordning 22 Hälso-/sjukvård 6 

Försäkringsspecialist/konsult 1 Annan 6 

Föredragande/beslutsfattare 0   

Annat inom Försäkringskassan 5   

 

Ett urval av frågor från enkätundersökningen används för att skapa det index som avser mäta 

handläggarnas uppfattning av sin yrkesroll. Indexet konstrueras utifrån teorin och mäter 

huruvida personliga handläggare uppfattar att yrkesrollen huvudsakligen karaktäriseras av 

yrkesbaserad professionalism eller organisatorisk professionalism. Mätningen utgår från 

antagandet att yrkesbaserad professionalism och organisatorisk professionalism utgör 

varandras motsatser. Urvalet av frågor från enkätundersökningen bildar således ett index där 

de två olika professionella idealen utgör ändpunkterna. 

 

 

 

 

Frågorna som valts ut från enkätundersökningen mäter på detta vis graden av organisatorisk 

och yrkesbaserad professionalism samtidigt. Frågorna har valts ut för att de fångar 

karaktärsdrag som skiljer sig mellan de professionella idealen och på så vis kan åskådliggöra 

skillnader mellan handläggare som uppfattar att yrkesrollen ligger nära yrkesbaserad 

respektive professionalism och handläggare om uppfattar att yrkesrollen ligger nära 

organisatorisk professionalism*. I tabellen 3 följer en sammanställning av de frågor från 

enkätundersökningen som används för att skapa indexet samt en redogörelse för hur de hänger 

ihop med de teoretiska utgångspunkterna.  

 

 

 

 

 

                                                           
* Fortsättningsvis i uppsatsen kommer handläggare som ligger nära yrkesbaserad professionalism benämnas 

yrkesbaserade handläggare och handläggare om uppfattar att yrkesrollen ligger nära organisatorisk 

professionalism kommer benämnas organisatoriska handläggare.  

Yrkesbaserad                Organisatorisk 

professionalism              professionalism 
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Tabell 3 – Urvalet av frågor från enkäten    

Organisatorisk professionalism (0)             -               Yrkesbaserad professionalism (100) 
 

Hur tycker du att Försäkringskassan bedriver sin verksamhet i följande avseenden? 

(1= Mycket dåligt, 7= Mycket bra) 

Åstadkomma rutiner och stöd som är till hjälp i regeltillämpningen (omvänd skala) 

Lyssna och ta till sig kritik som anställda framför 

Låta sina anställda tänka själva 
 

Inom organisatorisk professionalism är det viktigt att Försäkringskassan åstadkommer rutiner och 

stöd som är till hjälp i regeltillämpningen medan detta går tvärtemot vad som anses vara effektivt 

inom yrkesbaserad professionalism. Inom yrkesbaserad professionalism är det viktigt att 

handläggaren tillsammans med sina kollegor kan framföra åsikter om verksamheten medan detta är 

tvärtemot vad som anses effektivit inom organisatorisk professionalism. 
 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 

 (1 till 7. 1= Instämmer inte alls, 7= Instämmer helt och hållet) 

Jag önskar att jag hade större frihet i hur jag handlägger ärenden 

Pinnsystemet hindrar mig att handlägga ärenden så grundligt som jag skulle önska  

Ensa-processen utgör ett bra stöd i handläggningen (omvänd skala) 

Att ha mål som formulerats för mig är en förutsättning för att jag ska kunna göra ett bra arbete (omvänd 

skala) 

Kontrollen uppifrån utgör ett hinder i mitt arbete 

Jag skulle vilja tänka mer själv som handläggare 
 

En huvudsaklig skillnad mellan den yrkesbaserade och den organisatoriska professionalismen är hur 

handlingsutrymme betraktas. Inom den organisatoriska professionalismen är handlingsutrymmet 

generellt sett betraktat som en problematiskt eftersom det tolkas som en riskfaktor vilket kan leda till 

godtycklighet i implementeringen. Inom den yrkesbaserade professionalismen har handlingsutrymmet 

tvärtemot som en ofrånkomlig och nödvändig förutsättning för att kunna uppnå önskvärda utfall. 

Dessa frågor avser fånga skillnaderna mellan de olika definitionerna av professionalism med 

avseende på handlingsutrymme – efterfrågar handläggaren större handlingsutrymme tyder det på att 

handläggaren har en yrkesbaserad uppfattning av sin yrkesroll.   
 

I vilken utsträckning är följande till hjälp i din ärendebedömning? 

 (1= I mycket liten utsträckning, 7= I mycket stor utsträckning) 

Försäkringsmedicinska gruppkonsultationer 

Vägledningarna (omvänd skala) 

Ensa – processen för sjukpenning (omvänd skala) 

Likabedömningsseminarier 

Samtal med kollegor 
 

Inom yrkesbaserad professionalism innehar det kollegiala samarbetet en nyckelroll i verksamheten 

medan det inom den organisatoriska professionalismen anses vara ineffektivt. En handläggare som 

föredrar hjälpmedel med kollegiala inslag kan betraktas som mer yrkesbaserad medan en handläggare 

som föredrar individuella hjälpmedel såsom riktlinjer och vägledningar är mer organisatorisk.   
 

Hur viktiga anser du att följande kunskaper/förmågor/färdigheter är för ditt arbete vid 

Försäkringskassan? 

 (1= Inte alls viktigt, 7= Mycket viktigt) 

Få sjukskrivna att återgå i arbete så fort som möjligt (omvänd skala) 

Förmedla nyförvärvade kunskaper till kollegor  

Nå de produktionsmål som formulerats för mig (omvänd skala) 

Verka för de uppsatta målen för den enhet jag arbetar vid (omvänd skala) 
 

Motivationen för enskilda handläggare inom den yrkesbaserade professionalismen är att de har ett 

inneboende offentligt etos, det ligger i deras natur att genomföra det bästa möjliga arbetet för 

medborgarna. Inom den organisatoriska professionalismen är det istället måluppfyllselse som väntas 

vara den viktigaste motivationen för enskilda handläggare. Handläggarna förväntas inte ha en 

inneboende vilja att värna medborgares bästa utan motiveras genom fastställda mål och 

incitamentsstrukturer som belönar mål som uppfylls. Handläggare som huvudsakligen drivs av att 
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uppfylla mål kan således betraktas som mer organisatoriska medan handläggare som inte är det kan 

betraktas som yrkesbaserade. 
 

I vilken mån stämmer följande in på ditt arbete? 

 (1 till 7. 1= Stämmer inte alls, 7= Stämmer helt och hållet) 

Jag har mycket att säga till om när det gäller vad som händer på mitt arbetsområde 

Jag har möjlighet att vara delaktig i beslut som påverkar förhållanden som har att göra med mitt arbete 

Jag har möjlighet att vara delaktig i beslut som rör vad som ingår i mina arbetsuppgifter och inte 

Jag har möjlighet att vara delaktig i beslut som rör mitt arbetes natur 

Jag har stort inflytande över beslut fattade vid min enhet 
 

Inom yrkesbaserad professionalism är det kollegiala inflytandet omfattande vilket innebär att 

handläggaren har möjlighet att påverka arbetsprocessen. Inom den organisatoriska professionalismen 

har handläggare inget direkt inflytande över arbetsfördelning eller arbetsuppgifter utan har 

uteslutande fokus på arbetsuppgifter som är delegerade från överordnade.  
 

 

Indexet konstrueras rent praktiskt genom att summan av svaren på frågorna divideras med 

antalet frågor som ingår i detta index för varje handläggare. Genom att på detta vis räkna ut 

ett medelvärde utifrån svaren på frågorna får varje handläggare ett värde på skalan 0 till 100, 

där 0 innebär fullständig organisatorisk professionalism och 100 innebär fullständig 

yrkesbaserad professionalism. Alla frågor som ingår i indexet har givits samma tyngd, inga 

frågor har viktats för att prägla indexet i högre utsträckning än andra. Inledningsvis har 

frågornas ursprungliga svarsskalor från enkäten (1-7) räknats om proportionerligt till en skala 

där det lägsta möjliga värdet är 0 och det högsta möjliga värdet är 100. Variablerna har kodats 

om enligt följande: (1 = 0, (2 = 16,667), (3 = 33,333), (4 = 50), (5 = 66,667), (6 = 83,333) och 

(7 = 100). De enkätfrågor där garderingen av svaren har legat i ”motsatt riktning” har kodats 

om så att de följer samma riktning som de andra enkätfrågorna.*  

 

I tabell 4 beskrivs det konstruerade indexet utifrån ett antal variabler. Utifrån denna går det att 

konstatera att det finns en relativt jämn fördelning mellan de olika typerna av professionalism 

på aggregerad nivå.    

 
Tabell 4 Medelvärde och antal variabler för index 

Index Medelvärde (skala 0-

100) 

Percentiler Antal 

variabler 

Cronbachs 

alfa 

 

 

Organisatorisk (0) – 

Yrkesbaserad       (100) 

 

 

 

48.9 

 

75%  53.6 

 

50%  49.3 

 

25%  44.9 

 

 

23 

 

 

 

0.9 

 

Anmärkning: Cronbachs alfa är ett mått på intern konsistens - det vill säga hur väl de ingående variablerna 

”hänger ihop” med varandra och kan sägas mäta samma underliggande dimension. Ett Cronbachs alfa som är 

högre än 0,7 brukar allmänt tolkas som att variablerna i skalan hänger väl ihop och att de kan sägas mäta 

samma sak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Svaren på frågorna kodas om i motsatt riktning om det bedöms vara nödvändigt utifrån teorin.  
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Administrativa data 
För att undersöka handläggarnas agerande i sjukfallen används Försäkringskassans register 

där det samlas uppgifter om händelser i sjukfallen.76 Dessa händelser kan exempelvis bestå av 

möten, beslut och utredningar – totalt registreras genomförandet av ett sextiotal händelser. I 

studien används fyra av dessa händelser för att mäta handläggarnas agerande i de 

sjukfallsärenden de ansvarar för. 
 

Figur 2 Händelser som används i studien 

  

 

 

 

 
 

 

90- och 180-dagarsprövning är båda arbetsförmågeprövningar vilket innebär en prövning av 

individens arbetsförmåga gentemot arbetsmarknaden vid olika tidpunkter i sjukfallet. Sassam-

kartläggning och avstämningsmöte är båda utredningar av individens förutsättningar. 

Arbetsförmågeprövningarna är fastställda i och med rehabiliteringskedjan och ska genomföras 

av ansvarig handläggare vid olika tidpunkter och efter olika fastställda bedömningsgrunder i 

sjukfallet (se tabell 1). I denna studie används de prövningar som genomförs efter 90 

respektive 180 dagar i sjukfallet.77 

 

Utredningarna syftar till att klargöra individens behov och förutsättningar men är inte 

reglerade i rehabiliteringskedjan på samma sätt som arbetsförmågeprövningarna – utredning 

är ingenting handläggarna måste genomföra i varje sjukfall. En Sassam-kartläggning är ett 

pedagogiskt hjälpmedel för systematisk datainsamling, analys, bedömning och planering i 

mötet tillsammans med individen. Sassam är en förkortning och står för ”Strukturerad 

Arbetsmetodik för Sjukfallsutredningar och samordnad rehabilitering”. Tanken med Sassam-

kartläggningen är att den åskådliggör problemområden som kan ha betydelse för individens 

möjligheter att klara en återgång till arbetslivet Kartläggningen har utvecklats för att 

understödja handläggaren i dennes arbete med att besluta om rätt till ersättning samt utreda 

behov av samordning och rehabilitering.78 

 

Ett avstämningsmöte är ett möte med en individ som är sjukskriven, Försäkringskassan och 

minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation. Förutom arbetsgivare kan det 

handla om en behandlande läkare eller en representant från Arbetsförmedlingen. Dessutom 

kan personal från företagshälsovården och fackliga representanter vara med på mötet. Syftet 

med avstämningsmötet är dels att klarlägga vad individen på grund av arbetsoförmågan kan 

och inte kan göra, och dels att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att individen ska 

kunna komma tillbaka till arbetslivet. En grundläggande tanke med avstämningsmötet är att 

det ska resultera i en upprättad plan för återgång i arbete. Om individen behöver 

                                                           
76 Data kommer från Försäkringskassans Midas- databas. Beskrivning bifogas. 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/acb4a3b5-418e-4e75-8652-

1f40ca7019a7/MiDAS_Sjukpenning_och_rehabiliteringspenning_Version_1_02.pdf?MOD=AJPERES 
77 Se Bakgrund för närmare beskrivning av 90- och 180-dagarsprövningen.  
78 Försäkringskassan (2011) SASSAM – Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad 

rehabilitering. Utbildningsmaterial. FK 60005–2011, sidan 1-5 

  90-dagarsprövning  

Arbetsförmågeprövning 

  180-dagarsprövning 

  SASSAM-kartläggning  

Utredning 

  Avstämningsmöte 

 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/acb4a3b5-418e-4e75-8652-1f40ca7019a7/MiDAS_Sjukpenning_och_rehabiliteringspenning_Version_1_02.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/acb4a3b5-418e-4e75-8652-1f40ca7019a7/MiDAS_Sjukpenning_och_rehabiliteringspenning_Version_1_02.pdf?MOD=AJPERES
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arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder ska man undersöka vilka åtgärder som är möjliga 

och lämpliga.79 Försäkringskassan ansvarar för att behovet av rehabilitering för den anställda 

utreds samt för att samordna de insatser som behövs för att den anställda ska kunna återgå i 

arbete. 

 

För att underlätta framställningen sammanfogas i analysen de fyra händelserna till två; en som 

fångar huruvida någon utredning genomförts och en som anger om någon prövning av rätten 

till ersättning gjorts under sjukfallet.  

 

I analysen används således två utfallsvariabler som är baserade på totalt fyra olika händelser 

inom sjukfallsärendena. En utredning har genomförts i ca 19 procent av de handlagda 

sjukfallen, medan arbetsförmågeprövning har genomförts i drygt 57 procent av ärendena. 

Anledningen till att de enskilda prövningarna och utredningarna inte summerar till totalerna är 

att de inte är ömsesidigt uteslutande, exempelvis kan man genomföra Sassam-kartläggning 

och avstämningsmöte i ett och samma ärende.  

 
Tabell 5 Åtgärder i sjukfallsärendena 

 Procent 

Åtgärder  

Utredning 19 

Sassam-kartläggning 11 

Avstämningsmöte 11 

Arbetsförmågeprövning 57 

90-dagarsprövning 51 

180-dagarsprövning 29 

  

Anmärkning: Antal observationer: 104 308   

 

Statistisk metod  
För att analysera sambandet mellan handläggarnas syn på sin professionella roll och deras 

agerande inom sjukfallsärenden används logistisk regression. I den använda modellen,    
 

(1) log(𝑝𝑖𝑗/(1 − 𝑝𝑖𝑗)) = 𝑋𝑖
′𝐵0 + 𝐵1𝑦𝑟𝑘_𝑜𝑟𝑔𝑖, 

  

skattas log-oddset (log(𝑝𝑖/(1 − 𝑝𝑖))) av att genomföra initiativ j (antingen en utredning eller 

prövning av rätten till ersättning) för individ i under sjukfallet, som en funktion av 𝑋𝑖
′, en 

vektor med beskrivande information om den sjukskrivne, och 𝑦𝑟𝑘_𝑜𝑟𝑔𝑖 som fångar 

handläggarens syn på yrkesrollen där yrkesbaserad professionalism och organisatorisk 

professionalism utgör ändpunkterna 0 och 100. En utredning består antingen av en Sassam-

kartläggning eller ett avstämningsmöte, och en prövning antingen av 90- eller 180-

dagarsprövningen. De individspecifika uppgifterna i 𝑋𝑖
′ består av informationen om den 

sjukskrivnes ålder, kön och länstillhörighet; socioekonomisk situation som omfattar gift, antal 

barn, utbildningsnivå, löneinkomst; sjukfallsspecifik information med variablerna 

sjukskrivningshistorik, medicinsk diagnos och vid vilket LFC ärendet är handlagt. En 

komplett lista över bakgrundsvariablerna finns i bilaga 1. 𝐵0 och 𝐵1 anger hur olika 

individegenskaper respektive synen på yrkesrollen samvarierar med genomförandet av 

utredningar respektive prövningar av rätten till ersättning. Uppföljningsperioden är 190 dagar. 

 

                                                           
79 Försäkringskassan (2012) Sjukpenning och samordnad rehabilitering Vägledning 2004:2 Version 20 Beslutad 

2012-12-18. (Försäkringskassan 2012), sidan 130 



31 

 

För att mäta det direkta, eller kausala, sambandet mellan handläggarnas syn på yrkesrollen 

och deras agerande inom sjukförsäkringen antas att samtliga faktorer med betydelse för både 

hur fördelningen av ärenden mellan olika handläggare sker, och hur ärenden handläggs, 

fångas i modellen. Är villkoret inte uppfyllt blir resultaten skeva som en konsekvens av att 

handläggarna inte hanterat liknande ärenden. I ISF-rapport 2014:1 genomförs på detta 

dataunderlag analyser av handläggarnas attityder på bland annat individernas 

sjukskrivningstider. Författarna drar på basis av olika test slutsatsen att kausala slutsatser går 

att dra då nämnda bakgrundsfaktorer kontrolleras för i analysen. Det är därför ett rimligt 

antagande att resultaten även i denna analys är valida.80  

 

Hypotes 
Arbetsförmågeprövningarna är fastställda i rehabiliteringskedjan och därmed åtgärder 

handläggarna måste genomföra inom specifika tidpunkter för alla sjukfallsärenden. 

Utredningarna är däremot inte fastställda i rehabiliteringskedjan på samma vis som 

arbetsförmågeprövningarna och således inte åtgärder handläggarna måste genomföra inom 

varje sjukfallsärende. 

 

Inom organisatorisk professionalism är efterföljandet av regelverk samt måluppfyllelse högt 

prioriterat. En viktig drivkraft för handläggare som är organisatorisk lagda är att uppfylla 

målsättningar medan en handläggare inom yrkesbaserad professionalism inte motiveras på 

samma vis av målsättningar och krav. Yrkesbaserade handläggare prioriterar istället agera på 

det vis som anses bäst utifrån deras professionella övertygelse i det specifika fallet. Utifrån 

teorin bör organisatoriska handläggare kunna förväntas öka sannolikheten att 

arbetsförmågeprövningar genomförs. 

 

Inom yrkesbaserad professionalism är det grundläggande att handläggaren fattar ett så 

välinformerat beslut som möjligt, även om det leder till längre handläggningstid. Att 

genomföra en utredning gör att handläggaren kan säkerställa förutsättningar inför beslut. 

Inom organisatorisk professionalism finns en tydlig ambition att skapa strukturer som gör att 

ärenden drivs framåt medan det inom yrkesbaserad professionalism saknas en motsvarande 

process. Inom yrkesbaserad professionalism finns det således inget tidshinder mot att göra 

utredning medan det inom organisatorisk professionalism finns en avvägning mellan att 

genomföra en utredning och att snabbt komma vidare i ärendet. Utifrån teorin är det rimligt 

att vänta sig att yrkesbaserade handläggare ökar sannolikheten för att någon utredning 

genomförs.   

 

Givet uppsatsens teoretiska bakgrund förefaller det rimligt att förvänta sig att organisatoriska 

handläggare ökar sannolikheten för att någon arbetsförmågeprövning genomförs medan 

yrkesbaserade handläggare ökar sannolikheten att någon utredning genomförs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 ISF (2014) Effekterna av handläggarna attityders på sjukskrivningstiderna, Rapport 2014:1, sidan 45-47 
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Resultat 
Studiens resultat presenteras nedan i tabell 6 och 7. Effekterna uttrycks i oddskvoter där 

värden som överstiger 1 innebär att ju högre värde handläggaren har i indexet, desto större 

sannolikhet är det att någon arbetsförmågeprövning/utredning är genomförd inom 190 dagar. 

Eftersom att indexskalan går från organisatorisk professionalism (0) till yrkesbaserad 

professionalism (100) innebär ett värde på oddskvoten över 1 att det är större sannolikhet att 

någon arbetsförmågeprövning/utredning är genomförd ju närmare handläggaren ligger 

yrkesbaserad professionalism. Värden på oddskvoten som understiger 1 innebär således att 

det är en större sannolikhet att någon arbetsförmågeprövning/utredning är genomförd om 

handläggaren har ett lägre värde på indexet, det vill säga ligger närmare organisatorisk 

professionalism. 

 

Oddskvoten för skattningen (1) i tabell 6 anger förändringen i sannolikheten att en 

arbetsförmågeprövning genomförs av ett stegs förändring av indexet, till exempel från 41 till 

42 eller från 88 till 89. Oddskvoten för skattningen (2) anger förändringen i sannolikheten att 

en arbetsförmågeprövning genomförs när en handläggare går från att vara maximalt 

organisatoriskt lagd, det vill säga ett index lika med 0, till att vara maximalt yrkesbaserad, det 

vill säga ett index lika med 1. De skattade värdena bör inte tolkas alltför bokstavligt eftersom 

dessa extremer bland handläggarna är ovanliga. 

 
Tabell 6: Effekter av handläggarnas syn på professionalism på genomförande av 

arbetsförmågeprövningar   

  
N Oddskvot Standardfel Z P-värde [Konfidens-

intervall] 

1 Organisatorisk – 

Yrkesbaserad 

104307 1.0042*** .001 3.66 .000 1,002 – 1,006 

2 Organisatorisk - 

Yrkesbaserad 

104307 1.4161*** .134 3.66 .000 1,193 – 1,640  

Anmärkning: Logistisk regression. */**/*** anger statistisk signifikans på 10/5/1-procentsnivån.    

 

(1) Oddskvoten är 1,0042 vilket innebär att oddset för händelsen arbetsförmågeprövning ökar 

med i genomsnitt 0.42 % om indexet stiger med en enhet.* För varje steg mot mer 

yrkesbaserad professionalism ökar således sannolikheten att handläggaren genomfört en 

arbetsförmågeprövning inom med 0.42 %. Effekten är statistiskt säkerställd på 1-

procentsnivån.    

 

(2) Oddskvoten är 1,4161 vilket innebär att oddset för händelsen arbetsförmågeprövning ökar 

med i genomsnitt 42 % om indexet stiger från 0 till 1. Det är 42 % större sannolikhet att en 

handläggare som är yrkesbaserad genomför arbetsförmågeprövning än en handläggare som är 

organisatorisk. Effekten är statiskt säkerställd på 1-procentsnivån.  

 

Handläggare som uppfattar sin yrkesroll som yrkesbaserad ökar sannolikheten att någon 

arbetsförmågeprövning är genomförd inom 190 dagar. En individ som får en handläggare som 

uppfattar sin yrkesroll som yrkesbaserad professionalism har högre sannolikhet att få någon 

                                                           
* Räknas ut enligt [exp(b) – 1] × 100 vilket innebär (1.0042-1)×100  = 0.42 
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arbetsförmågeprövning genomförd inom 190 dagar än en individ som får en handläggare som 

uppfattar sin yrkesroll som organisatorisk professionell.  

 
Tabell 7: Effekter av handläggarnas syn på professionalism på genomförande av utredningar  

  
N Oddskvot Standardfel Z P-värde [Konfidens- 

interval] 

1 Organisatorisk 

– Yrkesbaserad 

104307 1.0051*** .001 3.54 .000 1,002 – 1,008 

2 Organisatorisk 

– Yrkesbaserad 

104307 1.5102*** .176 3.54 .000 1,228 – 1,793 

Anmärkning: Logistisk regression. */**/*** anger statistisk signifikans på 10/5/1-procentsnivån.    

 

(1) Oddskvoten är 1,0051 vilket innebär att oddset för händelsen utredning ökar i genomsnitt 

med 0.51 % om indexet stiger en enhet.* Handläggare som är en enhet mer yrkesbaserade 

ökar således sannolikheten för att en utredning är genomförd med 0.51 %. Effekten är statiskt 

säkerställd på 1-procentsnivån.   

 

(2) Oddskvoten är 1,5102 vilket innebär att oddset för händelsen utredning ökar i genomsnitt 

med 51 % om indexet stiger från 0 till 1. En yrkesbaserad handläggare ökar sannolikheten att 

utredning är genomförd med 51 %. Effekten är statiskt säkerställd på 1-procentsnivån.  

 

Handläggare som uppfattar sin yrkesroll som yrkesbaserad ökar sannolikheten att någon 

utredning är genomförd inom 190 dagar. En individ som får en handläggare som uppfattar sin 

yrkesroll som yrkesbaserad professionalism har högre sannolikhet att få någon utredning 

genomförd inom 190 dagar än en individ som får en handläggare som uppfattar sin yrkesroll 

som organisatorisk professionell.  

 

Sammantaget gäller att yrkesbaserade handläggare ökar oddset för att händelserna 

arbetsförmågeprövning och utredning genomförs inom 190 dagar. Dessa effekter är statistiskt 

säkerställda på 1-procentsnivån. De viktigaste resultaten går att sammanfatta enligt följande: 

 

- Handläggares uppfattning av sin yrkesroll påverkar dennes agerande inom 

sjukfallsärenden de handlägger.  

 

- Handläggare som uppfattar sin yrkesroll som yrkesbaserad ökar sannolikheten att 

någon arbetsförmågeprövning är genomförd inom 190 dagar. 

 

- Handläggare som uppfattar sin yrkesroll som yrkesbaserad ökar sannolikheten att 

någon utredning är genomförd inom 190 dagar. 

 

 

 

 

 

                                                           
* Räknas ut enligt [exp(b) – 1] × 100 vilket innebär (1.0051-1)×100  = 0.51 
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Diskussion 

Den svenska sjukförsäkringen bygger på förtroende. Dess allmänna och obligatoriska 

utformning som grundar sig på principen om solidarisk finansiering är beroende av 

medborgarnas förtroende för sin fortsatta existens – utan medborgarnas förtroende kommer 

sjukförsäkringen successivt att urholkas. I processen att upprätthålla medborgarnas förtroende 

har Försäkringskassans personliga handläggare en nyckelroll. För att skapa förtroende är det 

viktigt att Försäkringskassan har en handläggningsprocedur som säkerställer rättssäkerhet, 

likvärdighet och effektivitet. Personliga handläggares professionella roll har således betydelse 

för sjukförsäkringens legitimitet.  

 

Resultaten från studien visar att handläggarnas uppfattning av sin yrkesroll påverkar deras 

agerande inom de sjukfallsärenden de handlägger. Handläggare som är mer yrkesbaserade i 

sin yrkesroll ökar sannolikheten för att arbetsförmågeprövning eller utredning har genomförts 

inom 190 dagar. Resultaten är statiskt säkerställda på 1-procentsnivån. Att yrkesbaserade 

handläggare ökar sannolikheten för att utredningar genomförs är i enlighet med vad man 

kunde förvänta sig av teorin. Däremot är resultatet att yrkesbaserade handläggare även ökar 

sannolikheten för att arbetsförmågeprövningar genomförs tvärtemot förväntan utifrån teorin. 

Handläggare som är mer yrkesbaserade ökar sannolikheten för att arbetsförmågeprövningar 

och utredningar är genomförda. Resultaten stämmer således endast delvis överens med vad 

som kunde förväntas utifrån teorin. Det finns dock en omständighet som gör att den hypotes 

som formulerades utifrån teorin kan ifrågasättas. Hypoteserna är rimliga utifrån teorin men 

vad som påverkar är att Försäkringskassan under 2010 och 2011 hade verksamhetsmål för 

arbetsförmågeprövningar och utredningar. Detta innebär ingen förändring för hypotesen 

angående arbetsförmågeprövningar (eftersom organisatoriska handläggare redan hade 

motivation att genomföra dessa med tanke på att de är fastställda i rehabiliteringskedjan) men 

det påverkar hypotesen för utredningarna. Verksamhetsmålet innebär att det är rimligt att 

förvänta sig att organisatoriska handläggare ser ett värde i att genomföra utredningar eftersom 

detta är kopplat till att uppfylla mål. En rimligare hypotes utifrån teorin och 

Försäkringskassans verksamhetsmål vore således att organisatoriska handläggare ökar 

sannolikheten att någon utredning genomförs. Formuleras hypotesen på detta vis kan 

resultaten betraktas som än mer oväntade eftersom yrkesbaserade handläggare ökar 

sannolikheten för att någon utredning är genomförd.  

 

Resultaten visar att åtgärder som genomförs inom sjukfallsärenden inte är helt oberoende av 

handläggare – en försäkrad som får en yrkesbaserad handläggare har större sannolikhet att få 

arbetsförmågeprövning och utredning genomförd inom 190 dagar. Denna skillnad mellan 

handläggarna är problematisk för ambitionen att Försäkringskassans beslut ska vara 

oberoende av vilken handläggare som fattar det. Detta kan möjligtvis ha en negativ inverkan 

på Försäkringskassans legitimitet men vad det innebär för sjukskrivnas möjlighet till 

rehabilitering och återgång till arbetslivet förefaller mer osäkert. Forskning som involverar 

sjukskrivningstider har visat att genomförande av målsättningar som arbetsförmågeprövningar 

kortar sjukskrivningstiderna medan alltför omfattande användning av utredningar kan leda till 

längre sjukskrivningstider.81 

 

Resultaten visar även att det finns skillnader mellan vilka åtgärder olika typer av handläggare 

genomför inom sjukfallsärendena. Eftersom handläggares uppfattning av sin yrkesroll visar 

                                                           
81 Se exempelvis ISF (2014) Effekterna av handläggarna attityders på sjukskrivningstiderna, Rapport 2014:1, 

sidan 8ff 
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sig påverka den konkreta handläggningen är det rimligt att problematisera vilken typ av 

handläggare Försäkringskassan ämnar skapa och om nuvarande ambitioner får önskad effekt. 

Samtidigt som resultaten visar att yrkesbaserade handläggare ökar sannolikheten för att 

arbetsförmågeprövning och utredning genomförs indikerar tidigare forskning att 

Försäkringskassan utvecklas alltmer åt organisatorisk professionalism.82 Det är visserligen för 

tidigt att med säkerhet veta vad Försäkringskassans ökade fokus på lean får för effekter på den 

konkreta handläggningen men ambitionen att implementera lean, en filosofi med grunden i 

klassisk Taylorism, signalerar också en utveckling mot organisatorisk snarare än en 

yrkesbaserad professionalism. Det går att tolka detta som att Försäkringskassan utvecklas i fel 

riktning – givet att arbetsförmågeprövning och utredning prioriteras – men en annan tolkning 

är att organisatorisk professionalism skapar resultat som inte mäts i denna studie. Det är 

generellt sett svårt att uttala sig om Försäkringskassans ambition och målsättningar framöver 

– det viktigaste resultatet från studien i denna aspekt är att handläggares syn yrkesrollen får 

effekter på hur de handlägger sjukfallsärenden.  

 

En annan slutsats man kan dra av studien är att Försäkringskassan måste öka fokus på att 

skapa en gemensam värdegrund som omfattar handläggarnas konkreta arbete. Även om det 

finns betydande instruktioner för hur handläggarna ska agera vid vissa tillfällen i 

sjukförsäkringsärenden saknas en grundläggande konsensus kring vad det innebär att vara en 

handläggare inom sjukförsäkringen. Det är viktigt att upprätta normer och riktlinjer kring 

detta så att handläggaren har stöd även i de sjukfallsärenden där regelverket inte räcker till 

och på så vis minska risken för felbedömningar i dessa fall. Oavsett vilken typ av handläggare 

Försäkringskassan vill utveckla inom myndigheten är det viktigt att det finns en samsyn 

mellan handläggare och chefer. Det är problematiskt om Försäkringskassans ledning driver ett 

ideal medan tusentals handläggare har en helt annan uppfattning om vad det innebär att vara 

handläggare inom sjukförsäkringen.  

 

Denna studie kan i ett större sammanhang ses som en del av den diskussion som finns kring 

professionalism inom offentliga verksamheter. Inom flera områden som exempelvis skolan 

och hälso- och sjukvården har det framförts krav på att öka professionaliseringen inom 

verksamheten. Men innebörden av professionalism är inte självklar och det är en betydande 

skillnad mellan en organisatorisk professionalism och en yrkesbaserad professionalism. Innan 

förändringar genomförs kan det vara relevant att ifrågasätta vilken typ av professionalism 

organisationen eftersträvar. För anställda inom hälso- och sjukvården och för lärare, både i 

grundskolan och vid högre lärosäten kan vilken typ av professionalism som eftersträvas få 

omfattande inverkan på deras konkreta arbetssituation. 

 

Denna uppsats är första gången som detta teoretiska ramverk appliceras på ett stort empiriskt 

material vilket kan ge upphov till vissa problem. Det finns inget vedertaget sätt att mäta 

varken organisatorisk eller yrkesbaserad professionalism utan operationaliseringen utifrån 

enkätundersökningen har skapats för denna uppsats. Det index som konstruerats är väl 

förankrat i teorin men det är möjligt att mätinstrumentet inte enbart fångar den effekt studien 

avser mäta i analysen. Att applicera detta omfattande teoretiska ramverk på detta empiriska 

material är inte oproblematiskt – men helt nödvändigt. För att skapa ytterligare förståelse för 

handläggares roll i implementeringsfasen av offentlig politik behövs det fler studier med solid 

empirisk grund. Lipskys inflytelserika studie från 1980 var viktig för att uppmärksamma 

                                                           
82 ISF 2011:2, Melander (2013); Andersson, F; Bergström, T; Bringselius, L; Dackehag, M; Karlsson, TS; 

Melander, S & Paulsson, G (2011) Organisatoriska vägval: en studie av Försäkringskassans förändringsarbete 

sidan 28; Bringselius, L. (2012) Gaining Legitimacy as a Public Official: The Case of Supportive Employee 

Attitudes to the Standardization of Work  sidan 550f 
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förvaltningen och handläggares roll vid implementeringen av offentlig politik. Men Lipskys 

studie var huvudsakligen teoretisk och denna har länge utgjort en mall för hur handläggares 

roll studeras. Få studier inom området fokuserar på den empiriska aspekten snarare än den 

teoretiska vilket gör att det finns ett väl utbyggt teoretiskt ramverk som till stora delar inte 

undersökts med kvantitativ empiri. För att utveckla forskningen om handläggares roll i 

policyprocessen och samtidigt öka relevansen för statsvetenskapliga studier behövs mer 

forskning baserad på stora empiriska material. Ambitionen i denna uppsats har varit att koppla 

samman den teoretiska diskussion som finns inom professionsforskningen med omfattande 

empiriskt material för att på så vis kunna få en mer fruktbar analys. 

 

Denna studie kan fungera som ett underlag för den fortsatta diskussionen kring handläggarens 

professionella roll på Försäkringskassan. Handläggarna spelar en viktig betydelse för 

Försäkringskassans legitimitet och förtroendet för sjukförsäkringen men deras roll är dock till 

stor del underproblematiserad. Handläggarna arbetar inom ett område som karaktäriseras 

dynamiska förhållanden och interventionistiska insatser där det ofrånkomligen kommer att 

finnas handlingsutrymme och förväntas kunna säkerställa rättssäkerhet, likvärdighet och 

effektivitet. För sjukförsäkringens legitimitet är det viktigt att handläggare får de resurser och 

det stöd som krävs för att säkerställa detta. Handläggare är inte maskiner som kan 

implementera lagstiftning och reglering rakt av men de bör inte heller ersättas av maskiner om 

den svenska sjukförsäkringen ska behålla nuvarande form.  
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Bilaga 
I denna bilaga presenteras de fullständiga resultaten från de logistiska regressioner som 

genomförts samt en lista på de bakgrundsvariabler som används.  

 

Arbetsförmågeprövning (skala organisatorisk, 0 – yrkesbaserad, 100) 

                              a26     1.133067   .1153295     1.23   0.220     .9281454    1.383234

                             a25      .617936   .3500011    -0.85   0.395     .2036198    1.875284

                             a24            1  (omitted)

                             a23     .4721071    .336159    -1.05   0.292     .1169368     1.90603

                             a22     3.613974     4.0159     1.16   0.248     .4093713    31.90455

                             a21            1  (omitted)

                             a20     .9965352   .0936481    -0.04   0.971     .8288999    1.198073

                             a19     .8043502   .0619848    -2.83   0.005      .691592    .9354928

                             a18     1.442157   .1233585     4.28   0.000      1.21956    1.705384

                             a17     1.456954   .2560165     2.14   0.032     1.032458    2.055982

                             a16      1.03671    .721511     0.05   0.959     .2650043    4.055659

                             a15     .8751906   .0703077    -1.66   0.097     .7476908    1.024432

                             a14     .5961181   .0574369    -5.37   0.000     .4935348    .7200238

                             a13     1.241013   .0943554     2.84   0.005     1.069199    1.440436

                             a12     1.039131   .1150096     0.35   0.729     .8364899    1.290863

                             a11     .7943569   .0694546    -2.63   0.008     .6692539    .9428453

                             a10     .8898654   .0841652    -1.23   0.217      .739292    1.071106

                              a9     1.411015   .1150428     4.22   0.000     1.202629     1.65551

                              a8     1.077988   .1076268     0.75   0.452        .8864    1.310987

                              a7      .821751   .0678507    -2.38   0.017      .698969    .9661012

                              a6     1.631006   .1239033     6.44   0.000     1.405374    1.892862

                              a5      .765155   .0718865    -2.85   0.004     .6364713    .9198564

                              a4      1.07551   .1000853     0.78   0.434     .8961959    1.290702

                              a3     2.593282   .2135093    11.57   0.000      2.20683    3.047408

                              a2     .9987053   .1423366    -0.01   0.993     .7553063     1.32054

                              a1     .9017455   .1183415    -0.79   0.431     .6972294    1.166252

                         arbete3     1.351686   .0571891     7.12   0.000     1.244119    1.468553

                         arbete2     .9736741   .0300321    -0.86   0.387     .9165561    1.034352

                          pgioai     .9999994   1.54e-07    -3.76   0.000     .9999991    .9999997

                             pgi     1.000001   1.67e-07     5.69   0.000     1.000001    1.000001

                           sa_nu     .9240566   .1345256    -0.54   0.587     .6946713    1.229187

                   histtid_sjuk4     1.591986   .0364749    20.29   0.000     1.522078    1.665105

                   histtid_sjuk3     1.369102   .0273685    15.72   0.000     1.316498    1.423808

                   histtid_sjuk2     1.131945   .0215895     6.50   0.000     1.090411     1.17506

                         ersatt4     .5825687   .0192529   -16.35   0.000     .5460299    .6215527

                         ersatt3      .910404   .0257436    -3.32   0.001     .8613202    .9622849

                         ersatt2     1.091824   .0272796     3.52   0.000     1.039645    1.146622

                        kvartal5     .9197469   .0190165    -4.05   0.000     .8832204     .957784

                        kvartal4     2.806475   .4496261     6.44   0.000      2.05017    3.841779

                        kvartal3     1.886497   .2383401     5.02   0.000     1.472703    2.416556

                        kvartal2     1.316199   .0957009     3.78   0.000     1.141381    1.517792

                    besokmanad12     .3033746   .0495262    -7.31   0.000     .2203027    .4177714

                    besokmanad11     .3024725   .0491254    -7.36   0.000     .2200087    .4158455

                    besokmanad10     .2787032   .0452504    -7.87   0.000     .2027405    .3831277

                     besokmanad9       .44649   .0578116    -6.23   0.000     .3464161    .5754737

                     besokmanad8     .4899255   .0633334    -5.52   0.000     .3802717    .6311986

                     besokmanad7     .5422631   .0715568    -4.64   0.000     .4186835    .7023186

                     besokmanad6     .7751456   .0624703    -3.16   0.002     .6618864    .9077853

                     besokmanad5     .7476197   .0589661    -3.69   0.000     .6405382    .8726026

                     besokmanad4     .7365716   .0575948    -3.91   0.000     .6319125    .8585647

                     besokmanad3     .8115442   .0208853    -8.11   0.000     .7716249    .8535286

                     besokmanad2     .8002902    .019914    -8.95   0.000     .7621961    .8402883

                       barn_u_18     .9550486   .0156755    -2.80   0.005     .9248141    .9862715

                      anstalld10     1.457805   .0708876     7.75   0.000     1.325283    1.603578

                       anstalld9     4.742409   .2426605    30.42   0.000     4.289875    5.242682

                       anstalld8     5.979482   .2728134    39.20   0.000     5.467988    6.538823

                       anstalld7     5.540043   .3045268    31.15   0.000     4.974209    6.170243

                       anstalld6     5.635231   .2637476    36.94   0.000     5.141296    6.176618

                       anstalld5     5.474807   .2654759    35.06   0.000     4.978444    6.020658

                       anstalld4     6.337776   .1986221    58.92   0.000     5.960198    6.739272

                       anstalld3      5.67135   .2246974    43.80   0.000     5.247617      6.1293

                       anstalld2     5.834769   .1905931    54.00   0.000      5.47292    6.220542

                       anstalld1     6.147117   .2717446    41.08   0.000     5.636929    6.703481

                     utbildning3     .9616157   .0217674    -1.73   0.084     .9198849     1.00524

                     utbildning2     .9263393    .017968    -3.94   0.000     .8917836    .9622339

                     utbildning0     1.345592   .1641952     2.43   0.015     1.059366    1.709153

                         utrikes     1.093279   .0211763     4.60   0.000     1.052552    1.135582

                            ald5     1.133199   .0376048     3.77   0.000     1.061841    1.209353

                            ald4     1.072026   .0359841     2.07   0.038     1.003769    1.144926

                            ald3     1.057143   .0366826     1.60   0.109     .9876365     1.13154

                            ald2     .9867265   .0340668    -0.39   0.699     .9221658    1.055807

                            gift     1.000892   .0140697     0.06   0.949     .9736925    1.028852

                             man     1.118465    .018086     6.92   0.000     1.083573     1.15448

                          heltid      .775529   .0173642   -11.35   0.000     .7422318    .8103199

Organisatorisk_Yrkesbaserad0_100     1.004161   .0011398     3.66   0.000      1.00193    1.006398

                                                                                                  

       arbetsförmågeprövning_190   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                  

Log likelihood = -65309.784                       Pseudo R2       =     0.0822

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(146)    =   11696.55

Logistic regression                               Number of obs   =     104307
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                           _cons     .2347081   .0300721   -11.31   0.000      .182586    .3017094

                           lan25     .4372288   .0484634    -7.46   0.000     .3518517    .5433227

                           lan24     .5147573   .0613968    -5.57   0.000     .4074525    .6503214

                           lan23     1.009086   .2015642     0.05   0.964      .682184     1.49264

                           lan22     1.096841   .2047846     0.50   0.621     .7607133     1.58149

                           lan21     .6578488   .0685543    -4.02   0.000     .5363182    .8069185

                           lan20     1.006827   .1530017     0.04   0.964     .7474853    1.356148

                           lan19     .8886944   .0922548    -1.14   0.256     .7250864    1.089219

                           lan18     1.534338   .1677321     3.92   0.000     1.238422    1.900962

                           lan17      .381433   .0539727    -6.81   0.000     .2890503     .503342

                           lan14     .7799879    .054839    -3.53   0.000     .6795821    .8952282

                           lan10     .7279307   .1226831    -1.88   0.060      .523156    1.012859

                            lan9     .5635009    .096811    -3.34   0.001     .4023981    .7891024

                            lan8     .6338581   .1064229    -2.72   0.007     .4561187    .8808587

                            lan7     .5274943   .0896881    -3.76   0.000     .3779992    .7361133

                            lan6     1.189182   .1442792     1.43   0.153     .9375085    1.508418

                            lan5     .7165845   .0897636    -2.66   0.008     .5605843    .9159967

                            lan4      .780497   .0569798    -3.39   0.001     .6764406    .9005603

                            lan3     .6576656   .0732471    -3.76   0.000     .5286923    .8181015

                          lfc_56     .3859234   .0473273    -7.76   0.000     .3034694    .4907805

                          lfc_55     .9688595   .2073853    -0.15   0.883     .6368839    1.473877

                          lfc_54     .8251484   .1718943    -0.92   0.356     .5485427    1.241234

                          lfc_53     .4478434   .0563174    -6.39   0.000      .350014    .5730161

                          lfc_52     .6901338   .0647242    -3.95   0.000      .574253    .8293986

                          lfc_51     1.520197   .2792649     2.28   0.023     1.060551    2.179055

                          lfc_50     .9613017   .1172269    -0.32   0.746     .7569359    1.220844

                          lfc_49       1.6619   .3216467     2.62   0.009     1.137266    2.428554

                          lfc_48     .8003052   .1345155    -1.33   0.185     .5756857    1.112566

                          lfc_47     .9330314   .1402337    -0.46   0.645     .6949627    1.252654

                          lfc_46      .805859   .0655229    -2.65   0.008     .6871465    .9450803

                          lfc_45     1.457057   .1941097     2.83   0.005     1.122223    1.891794

                          lfc_44     1.079253   .1256441     0.66   0.512     .8590698     1.35587

                          lfc_43     .8427787   .0684297    -2.11   0.035     .7187866    .9881598

                          lfc_42     1.140119   .1267949     1.18   0.238     .9168245    1.417797

                          lfc_41     .6886952   .0661198    -3.88   0.000     .5705655    .8312825

                          lfc_40     1.128551   .0893472     1.53   0.127     .9663436    1.317986

                          lfc_39     .7559767   .1515826    -1.40   0.163     .5103076    1.119914

                          lfc_38     1.010661   .0817562     0.13   0.896     .8624793    1.184302

                          lfc_37     .8762973   .0770412    -1.50   0.133     .7375927    1.041085

                          lfc_36     .5195582   .1278507    -2.66   0.008     .3207555     .841578

                          lfc_35     .8071813   .0875089    -1.98   0.048     .6526642    .9982801

                          lfc_34     1.699397   .2353912     3.83   0.000     1.295361    2.229454

                          lfc_33     1.270027   .1157692     2.62   0.009     1.062237    1.518462

                          lfc_32     1.142914   .1667024     0.92   0.360     .8587354    1.521134

                          lfc_31     .7003327   .0586231    -4.26   0.000     .5943639    .8251947

                          lfc_30     .8785695   .1600428    -0.71   0.477     .6147786    1.255548

                          lfc_29     .6605392   .0518573    -5.28   0.000     .5663342    .7704144

                          lfc_28     1.941535   .2885622     4.46   0.000      1.45089    2.598099

                          lfc_27     .8707967   .0699731    -1.72   0.085     .7439063    1.019331

                          lfc_26     1.902468   .2629926     4.65   0.000     1.450939    2.494511

                          lfc_25     1.278009   .1859021     1.69   0.092     .9609841    1.699619

                          lfc_24     .6682917   .0545924    -4.93   0.000     .5694188    .7843327

                          lfc_23     2.036941   .3502627     4.14   0.000     1.454152    2.853297

                          lfc_22     1.068217   .1960522     0.36   0.719     .7454813    1.530673

                          lfc_21      .582739   .0783423    -4.02   0.000     .4477548    .7584168

                          lfc_20     1.341088   .2548377     1.54   0.122     .9240792    1.946279

                          lfc_19     1.685117   .2913897     3.02   0.003     1.200717    2.364936

                          lfc_18      .944256   .1456615    -0.37   0.710     .6978834    1.277605

                          lfc_17     .8632971   .1348012    -0.94   0.347     .6356936    1.172392

                          lfc_16     1.128435   .0933463     1.46   0.144     .9595408    1.327057

                          lfc_15     .9113387   .0784657    -1.08   0.281     .7698249    1.078867

                          lfc_14      1.17886   .1054778     1.84   0.066     .9892401    1.404828

                          lfc_13     .8817905   .0915622    -1.21   0.226     .7194149    1.080815

                          lfc_12     .7737314   .0820742    -2.42   0.016       .62849    .9525376

                          lfc_11     .9262848   .0974418    -0.73   0.467     .7537047    1.138381

                          lfc_10     .9798162   .1269342    -0.16   0.875     .7601028    1.263039

                           lfc_9     1.255202   .2156014     1.32   0.186     .8964085    1.757605

                           lfc_8     .6230606   .0971885    -3.03   0.002     .4589391    .8458737

                           lfc_7     1.062399   .1155084     0.56   0.578     .8585026    1.314722

                           lfc_6     .7218135   .0565563    -4.16   0.000     .6190571    .8416262

                           lfc_5     1.073209   .1123984     0.67   0.500     .8740515    1.317746

                           lfc_4     .8755308   .1473505    -0.79   0.430     .6295286    1.217664

                           lfc_3     1.064011   .1488284     0.44   0.657     .8088801    1.399612

                           lfc_2     2.041383   .3370862     4.32   0.000      1.47696    2.821502
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Arbetsförmågeprövning (skala organisatorisk, 0 – yrkesbaserad, 1)  

                             a26     1.133067   .1153295     1.23   0.220     .9281454    1.383234

                            a25      .617936   .3500011    -0.85   0.395     .2036198    1.875284

                            a24            1  (omitted)

                            a23     .4721071    .336159    -1.05   0.292     .1169368     1.90603

                            a22     3.613974     4.0159     1.16   0.248     .4093713    31.90455

                            a21            1  (omitted)

                            a20     .9965352   .0936481    -0.04   0.971     .8288999    1.198073

                            a19     .8043502   .0619848    -2.83   0.005      .691592    .9354928

                            a18     1.442157   .1233585     4.28   0.000      1.21956    1.705384

                            a17     1.456954   .2560165     2.14   0.032     1.032458    2.055982

                            a16      1.03671    .721511     0.05   0.959     .2650043    4.055659

                            a15     .8751906   .0703077    -1.66   0.097     .7476908    1.024432

                            a14     .5961181   .0574369    -5.37   0.000     .4935348    .7200238

                            a13     1.241013   .0943554     2.84   0.005     1.069199    1.440436

                            a12     1.039131   .1150096     0.35   0.729     .8364899    1.290863

                            a11     .7943569   .0694546    -2.63   0.008     .6692539    .9428453

                            a10     .8898654   .0841652    -1.23   0.217      .739292    1.071106

                             a9     1.411015   .1150428     4.22   0.000     1.202629     1.65551

                             a8     1.077988   .1076268     0.75   0.452        .8864    1.310987

                             a7      .821751   .0678507    -2.38   0.017      .698969    .9661012

                             a6     1.631006   .1239033     6.44   0.000     1.405374    1.892862

                             a5      .765155   .0718865    -2.85   0.004     .6364713    .9198564

                             a4      1.07551   .1000853     0.78   0.434     .8961959    1.290702

                             a3     2.593282   .2135093    11.57   0.000      2.20683    3.047408

                             a2     .9987053   .1423366    -0.01   0.993     .7553063     1.32054

                             a1     .9017455   .1183415    -0.79   0.431     .6972294    1.166252

                        arbete3     1.351686   .0571891     7.12   0.000     1.244119    1.468553

                        arbete2     .9736741   .0300321    -0.86   0.387     .9165561    1.034352

                         pgioai     .9999994   1.54e-07    -3.76   0.000     .9999991    .9999997

                            pgi     1.000001   1.67e-07     5.69   0.000     1.000001    1.000001

                          sa_nu     .9240566   .1345256    -0.54   0.587     .6946713    1.229187

                  histtid_sjuk4     1.591986   .0364749    20.29   0.000     1.522078    1.665105

                  histtid_sjuk3     1.369102   .0273685    15.72   0.000     1.316498    1.423808

                  histtid_sjuk2     1.131945   .0215895     6.50   0.000     1.090411     1.17506

                        ersatt4     .5825687   .0192529   -16.35   0.000     .5460299    .6215527

                        ersatt3      .910404   .0257436    -3.32   0.001     .8613202    .9622849

                        ersatt2     1.091824   .0272796     3.52   0.000     1.039645    1.146622

                       kvartal5     .9197469   .0190165    -4.05   0.000     .8832204     .957784

                       kvartal4     2.806475   .4496261     6.44   0.000      2.05017    3.841779

                       kvartal3     1.886497   .2383401     5.02   0.000     1.472703    2.416556

                       kvartal2     1.316199   .0957009     3.78   0.000     1.141381    1.517792

                   besokmanad12     .3033746   .0495262    -7.31   0.000     .2203027    .4177714

                   besokmanad11     .3024725   .0491254    -7.36   0.000     .2200087    .4158455

                   besokmanad10     .2787032   .0452504    -7.87   0.000     .2027405    .3831277

                    besokmanad9       .44649   .0578116    -6.23   0.000     .3464161    .5754737

                    besokmanad8     .4899255   .0633334    -5.52   0.000     .3802717    .6311986

                    besokmanad7     .5422631   .0715568    -4.64   0.000     .4186835    .7023186

                    besokmanad6     .7751456   .0624703    -3.16   0.002     .6618864    .9077853

                    besokmanad5     .7476197   .0589661    -3.69   0.000     .6405382    .8726026

                    besokmanad4     .7365716   .0575948    -3.91   0.000     .6319125    .8585647

                    besokmanad3     .8115442   .0208853    -8.11   0.000     .7716249    .8535286

                    besokmanad2     .8002902    .019914    -8.95   0.000     .7621961    .8402883

                      barn_u_18     .9550486   .0156755    -2.80   0.005     .9248141    .9862715

                     anstalld10     1.457805   .0708876     7.75   0.000     1.325283    1.603578

                      anstalld9     4.742409   .2426605    30.42   0.000     4.289875    5.242682

                      anstalld8     5.979482   .2728134    39.20   0.000     5.467988    6.538823

                      anstalld7     5.540043   .3045268    31.15   0.000     4.974209    6.170243

                      anstalld6     5.635231   .2637476    36.94   0.000     5.141296    6.176618

                      anstalld5     5.474807   .2654759    35.06   0.000     4.978444    6.020658

                      anstalld4     6.337776   .1986221    58.92   0.000     5.960198    6.739272

                      anstalld3      5.67135   .2246974    43.80   0.000     5.247617      6.1293

                      anstalld2     5.834769   .1905931    54.00   0.000      5.47292    6.220542

                      anstalld1     6.147117   .2717446    41.08   0.000     5.636929    6.703481

                    utbildning3     .9616157   .0217674    -1.73   0.084     .9198849     1.00524

                    utbildning2     .9263393    .017968    -3.94   0.000     .8917836    .9622339

                    utbildning0     1.345592   .1641952     2.43   0.015     1.059366    1.709153

                        utrikes     1.093279   .0211763     4.60   0.000     1.052552    1.135582

                           ald5     1.133199   .0376048     3.77   0.000     1.061841    1.209353

                           ald4     1.072026   .0359841     2.07   0.038     1.003769    1.144926

                           ald3     1.057143   .0366826     1.60   0.109     .9876365     1.13154

                           ald2     .9867265   .0340668    -0.39   0.699     .9221658    1.055807

                           gift     1.000892   .0140697     0.06   0.949     .9736925    1.028852

                            man     1.118465    .018086     6.92   0.000     1.083573     1.15448

                         heltid      .775529   .0173642   -11.35   0.000     .7422318    .8103199

Organisatorisk_Yrkesbaserad_0_1     1.416146   .1346841     3.66   0.000     1.175313    1.706328

                                                                                                 

      arbetsförmågeprövning_190   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                 

Log likelihood = -65309.784                       Pseudo R2       =     0.0822

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(146)    =   11696.55

Logistic regression                               Number of obs   =     104307
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                          _cons     .2510538   .0305018   -11.38   0.000     .1978564    .3185544

                          lan25     .4372288   .0484634    -7.46   0.000     .3518517    .5433227

                          lan24     .5147573   .0613968    -5.57   0.000     .4074525    .6503214

                          lan23     1.009086   .2015642     0.05   0.964      .682184     1.49264

                          lan22     1.096841   .2047846     0.50   0.621     .7607133     1.58149

                          lan21     .6578488   .0685543    -4.02   0.000     .5363182    .8069185

                          lan20     1.006827   .1530017     0.04   0.964     .7474853    1.356148

                          lan19     .8886944   .0922548    -1.14   0.256     .7250864    1.089219

                          lan18     1.534338   .1677321     3.92   0.000     1.238422    1.900962

                          lan17      .381433   .0539727    -6.81   0.000     .2890503     .503342

                          lan14     .7799879    .054839    -3.53   0.000     .6795821    .8952282

                          lan10     .7279307   .1226831    -1.88   0.060      .523156    1.012859

                           lan9     .5635009    .096811    -3.34   0.001     .4023981    .7891024

                           lan8     .6338581   .1064229    -2.72   0.007     .4561187    .8808587

                           lan7     .5274943   .0896881    -3.76   0.000     .3779992    .7361133

                           lan6     1.189182   .1442792     1.43   0.153     .9375085    1.508418

                           lan5     .7165845   .0897636    -2.66   0.008     .5605843    .9159967

                           lan4      .780497   .0569798    -3.39   0.001     .6764406    .9005603

                           lan3     .6576656   .0732471    -3.76   0.000     .5286923    .8181015

                         lfc_56     .3859234   .0473273    -7.76   0.000     .3034694    .4907805

                         lfc_55     .9688594   .2073853    -0.15   0.883     .6368839    1.473877

                         lfc_54     .8251484   .1718943    -0.92   0.356     .5485427    1.241234

                         lfc_53     .4478434   .0563174    -6.39   0.000      .350014    .5730161

                         lfc_52     .6901338   .0647242    -3.95   0.000      .574253    .8293986

                         lfc_51     1.520197   .2792649     2.28   0.023     1.060551    2.179055

                         lfc_50     .9613017   .1172269    -0.32   0.746     .7569359    1.220844

                         lfc_49       1.6619   .3216467     2.62   0.009     1.137266    2.428554

                         lfc_48     .8003052   .1345155    -1.33   0.185     .5756857    1.112566

                         lfc_47     .9330314   .1402337    -0.46   0.645     .6949627    1.252654

                         lfc_46      .805859   .0655229    -2.65   0.008     .6871465    .9450803

                         lfc_45     1.457057   .1941097     2.83   0.005     1.122223    1.891794

                         lfc_44     1.079253   .1256441     0.66   0.512     .8590698     1.35587

                         lfc_43     .8427787   .0684297    -2.11   0.035     .7187866    .9881598

                         lfc_42     1.140119   .1267949     1.18   0.238     .9168245    1.417797

                         lfc_41     .6886952   .0661198    -3.88   0.000     .5705655    .8312825

                         lfc_40     1.128551   .0893472     1.53   0.127     .9663436    1.317986

                         lfc_39     .7559767   .1515826    -1.40   0.163     .5103076    1.119914

                         lfc_38     1.010661   .0817562     0.13   0.896     .8624793    1.184302

                         lfc_37     .8762973   .0770412    -1.50   0.133     .7375927    1.041085

                         lfc_36     .5195582   .1278507    -2.66   0.008     .3207555     .841578

                         lfc_35     .8071813   .0875089    -1.98   0.048     .6526642    .9982801

                         lfc_34     1.699397   .2353912     3.83   0.000     1.295361    2.229454

                         lfc_33     1.270027   .1157692     2.62   0.009     1.062237    1.518462

                         lfc_32     1.142914   .1667024     0.92   0.360     .8587354    1.521134

                         lfc_31     .7003327   .0586231    -4.26   0.000     .5943639    .8251947

                         lfc_30     .8785695   .1600428    -0.71   0.477     .6147786    1.255548

                         lfc_29     .6605392   .0518573    -5.28   0.000     .5663342    .7704144

                         lfc_28     1.941535   .2885622     4.46   0.000      1.45089    2.598099

                         lfc_27     .8707967   .0699731    -1.72   0.085     .7439063    1.019331

                         lfc_26     1.902468   .2629927     4.65   0.000     1.450939    2.494511

                         lfc_25     1.278009   .1859021     1.69   0.092     .9609841    1.699619

                         lfc_24     .6682917   .0545924    -4.93   0.000     .5694188    .7843327

                         lfc_23     2.036941   .3502627     4.14   0.000     1.454152    2.853297

                         lfc_22     1.068217   .1960522     0.36   0.719     .7454813    1.530673

                         lfc_21      .582739   .0783423    -4.02   0.000     .4477548    .7584168

                         lfc_20     1.341088   .2548377     1.54   0.122     .9240792    1.946279

                         lfc_19     1.685117   .2913897     3.02   0.003     1.200717    2.364936

                         lfc_18      .944256   .1456615    -0.37   0.710     .6978834    1.277605

                         lfc_17     .8632971   .1348012    -0.94   0.347     .6356936    1.172392

                         lfc_16     1.128435   .0933463     1.46   0.144     .9595408    1.327057

                         lfc_15     .9113387   .0784657    -1.08   0.281     .7698249    1.078867

                         lfc_14      1.17886   .1054778     1.84   0.066     .9892401    1.404828

                         lfc_13     .8817905   .0915622    -1.21   0.226     .7194149    1.080815

                         lfc_12     .7737314   .0820742    -2.42   0.016       .62849    .9525376

                         lfc_11     .9262848   .0974418    -0.73   0.467     .7537047    1.138381

                         lfc_10     .9798162   .1269342    -0.16   0.875     .7601028    1.263039

                          lfc_9     1.255202   .2156014     1.32   0.186     .8964085    1.757605

                          lfc_8     .6230606   .0971885    -3.03   0.002     .4589391    .8458737

                          lfc_7     1.062399   .1155084     0.56   0.578     .8585026    1.314722

                          lfc_6     .7218135   .0565563    -4.16   0.000     .6190571    .8416262

                          lfc_5     1.073209   .1123984     0.67   0.500     .8740515    1.317746

                          lfc_4     .8755308   .1473505    -0.79   0.430     .6295286    1.217664

                          lfc_3     1.064011   .1488284     0.44   0.657     .8088801    1.399612

                          lfc_2     2.041383   .3370862     4.32   0.000      1.47696    2.821502
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Utredning (skala organisatorisk, 0 – yrkesbaserad, 100) 

 

                              a26     .8738645   .1215627    -0.97   0.332     .6653252    1.147768

                             a25     .3630513   .3830314    -0.96   0.337     .0459115    2.870877

                             a24            1  (omitted)

                             a23     1.499291   1.212486     0.50   0.617     .3072657    7.315731

                             a22     7.355712   6.228279     2.36   0.018     1.399231    38.66874

                             a21            1  (omitted)

                             a20     .9986201   .1255887    -0.01   0.991     .7804612     1.27776

                             a19     .5420804   .0569055    -5.83   0.000     .4412735    .6659161

                             a18     1.420939   .1569613     3.18   0.001     1.144324    1.764419

                             a17     1.106158    .248429     0.45   0.653      .712276    1.717854

                             a16     2.089226   1.491341     1.03   0.302     .5156758    8.464358

                             a15     .1210347   .0164211   -15.56   0.000     .0927738    .1579045

                             a14     .3243112   .0513396    -7.11   0.000      .237801    .4422931

                             a13     1.258539   .1271747     2.28   0.023     1.032412    1.534193

                             a12     .9379983   .1373077    -0.44   0.662     .7040443    1.249695

                             a11     .6518649   .0795554    -3.51   0.000     .5131857    .8280196

                             a10     .9494187   .1205138    -0.41   0.683     .7403057      1.2176

                              a9     1.172268   .1266862     1.47   0.141     .9485022    1.448824

                              a8     1.198307   .1558329     1.39   0.164     .9286974    1.546186

                              a7     1.010006   .1108434     0.09   0.928     .8145326    1.252389

                              a6     2.431948   .2445996     8.84   0.000     1.996837    2.961871

                              a5       .65561   .0861057    -3.21   0.001     .5068175    .8480855

                              a4     .4659257   .0665971    -5.34   0.000      .352087    .6165712

                              a3     .3639413   .0427633    -8.60   0.000     .2890777    .4581926

                              a2     .8242773   .1628965    -0.98   0.328     .5595719    1.214201

                              a1     .6720882   .1350542    -1.98   0.048     .4532938    .9964896

                         arbete3      1.10133   .0505149     2.10   0.035     1.006643    1.204924

                         arbete2     .9874137   .0357361    -0.35   0.726     .9197986    1.059999

                          pgioai     .9999976   1.78e-07   -13.28   0.000     .9999973     .999998

                             pgi     1.000002   1.99e-07     8.21   0.000     1.000001    1.000002

                           sa_nu     1.081502   .1864814     0.45   0.650     .7713585    1.516347

                   histtid_sjuk4     1.487257   .0432419    13.65   0.000     1.404874    1.574471

                   histtid_sjuk3     1.177671    .032103     6.00   0.000     1.116402    1.242303

                   histtid_sjuk2     1.092676   .0299535     3.23   0.001     1.035518     1.15299

                         ersatt4     .9128251   .0405556    -2.05   0.040     .8367002    .9958761

                         ersatt3     1.153008   .0403594     4.07   0.000     1.076558    1.234888

                         ersatt2     1.251251   .0369196     7.60   0.000     1.180943    1.325746

                        kvartal5     1.168688    .031806     5.73   0.000     1.107983    1.232719

                        kvartal4     1.377017   .2388043     1.84   0.065      .980218    1.934443

                        kvartal3     1.245213   .1725283     1.58   0.113      .949089    1.633731

                        kvartal2      1.17975   .0931566     2.09   0.036     1.010594     1.37722

                    besokmanad12     .8005752   .1423209    -1.25   0.211     .5650426    1.134287

                    besokmanad11     .8076951   .1425155    -1.21   0.226     .5715515    1.141404

                    besokmanad10     .7647414   .1349285    -1.52   0.128      .541167    1.080682

                     besokmanad9     .8788501   .1255984    -0.90   0.366     .6641523    1.162952

                     besokmanad8     1.005896    .143208     0.04   0.967     .7609722     1.32965

                     besokmanad7     .7849315   .1152848    -1.65   0.099      .588591    1.046767

                     besokmanad6      .832848   .0750163    -2.03   0.042     .6980658    .9936539

                     besokmanad5      .742198   .0652038    -3.39   0.001     .6247982    .8816573

                     besokmanad4     .7260332   .0628825    -3.70   0.000      .612679    .8603595

                     besokmanad3     .7933932   .0264737    -6.94   0.000      .743166    .8470151

                     besokmanad2      .811239   .0260769    -6.51   0.000     .7617059    .8639931

                       barn_u_18     1.007381   .0207234     0.36   0.721     .9675719    1.048828

                      anstalld10     .5552257   .0340591    -9.59   0.000      .492328     .626159

                       anstalld9     .9543334   .0534005    -0.84   0.404     .8552054    1.064952

                       anstalld8     .7777643   .0434258    -4.50   0.000      .697143     .867709

                       anstalld7     .7510729   .0544773    -3.95   0.000     .6515417    .8658088

                       anstalld6     .8019635   .0458915    -3.86   0.000     .7168784    .8971471

                       anstalld5     .6438016    .040742    -6.96   0.000     .5687024     .728818

                       anstalld4     .8269858   .0288606    -5.44   0.000     .7723114    .8855309

                       anstalld3     .8438182   .0395166    -3.63   0.000     .7698154     .924935

                       anstalld2      .869072   .0315987    -3.86   0.000     .8092949    .9332643

                       anstalld1     .8143978   .0439465    -3.80   0.000     .7326627     .905251

                     utbildning3     .9462144   .0268258    -1.95   0.051     .8950709     1.00028

                     utbildning2     .9686809   .0234707    -1.31   0.189     .9237543    1.015792

                     utbildning0      1.10717   .1751358     0.64   0.520      .812023    1.509594

                         utrikes     1.316493    .030596    11.83   0.000     1.257871    1.377847

                            ald5     1.531649   .0791642     8.25   0.000      1.38409     1.69494

                            ald4     1.669778   .0863927     9.91   0.000     1.508754    1.847988

                            ald3     1.648383   .0872313     9.44   0.000     1.485981    1.828534

                            ald2     1.348154   .0722168     5.58   0.000     1.213789    1.497393

                            gift     .9476134   .0168754    -3.02   0.003     .9151088    .9812727

                             man      .953214   .0191759    -2.38   0.017     .9163613    .9915489

                          heltid      .865671   .0230983    -5.41   0.000     .8215625    .9121476

Organisatorisk_Yrkesbaserad0_100     1.005102    .001444     3.54   0.000     1.002276    1.007937

                                                                                                  

                   utredning_190   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                  

Log likelihood = -44419.956                       Pseudo R2       =     0.1227

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(146)    =   12429.45

Logistic regression                               Number of obs   =     104307
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                           _cons      .082393   .0140227   -14.67   0.000     .0590231    .1150162

                           lan25     .7496974   .1190097    -1.81   0.070     .5492414    1.023314

                           lan24     .5239258   .0902079    -3.75   0.000     .3738631    .7342213

                           lan23     .9844699   .2721442    -0.06   0.955     .5726623    1.692413

                           lan22     .9341547   .2455715    -0.26   0.796     .5580255    1.563808

                           lan21     .7912382   .1106103    -1.68   0.094     .6016091    1.040639

                           lan20     1.365236   .2721075     1.56   0.118     .9237475    2.017726

                           lan19     .6763999   .0872945    -3.03   0.002       .52523     .871079

                           lan18     1.316587   .2150978     1.68   0.092      .955838    1.813489

                           lan17     .4468563   .0915476    -3.93   0.000     .2990763    .6676577

                           lan14     .6437049   .0595098    -4.76   0.000     .5370246    .7715774

                           lan10      .964024   .2043145    -0.17   0.863     .6363336    1.460464

                            lan9     .9672599   .2522744    -0.13   0.898     .5801474    1.612679

                            lan8      1.04299    .231725     0.19   0.850     .6747856    1.612111

                            lan7     .8426669   .1779327    -0.81   0.418     .5570846    1.274649

                            lan6     1.668335   .2507767     3.41   0.001     1.242609    2.239918

                            lan5     1.441007   .2513118     2.09   0.036     1.023803    2.028223

                            lan4       1.5299   .1389649     4.68   0.000     1.280402    1.828016

                            lan3      .555181   .0857219    -3.81   0.000     .4102098     .751386

                          lfc_56     .4235994   .0867382    -4.19   0.000     .2835693    .6327781

                          lfc_55     .7504435   .2220881    -0.97   0.332     .4201567     1.34037

                          lfc_54     1.673138   .4819231     1.79   0.074     .9513835    2.942443

                          lfc_53     .4888894   .0907559    -3.85   0.000     .3397787    .7034369

                          lfc_52     2.411564   .2817678     7.53   0.000     1.917981    3.032169

                          lfc_51      2.27869   .5229876     3.59   0.000     1.453195    3.573111

                          lfc_50      1.87836   .2911531     4.07   0.000     1.386243     2.54518

                          lfc_49     1.789971   .4493889     2.32   0.020     1.094319    2.927844

                          lfc_48     .6579049   .1705844    -1.61   0.106     .3957855     1.09362

                          lfc_47     .6953192   .1346991    -1.88   0.061     .4756496    1.016439

                          lfc_46     1.175246   .1288144     1.47   0.141     .9480512    1.456887

                          lfc_45     1.714094   .3134814     2.95   0.003     1.197741    2.453049

                          lfc_44     2.624751   .3944527     6.42   0.000     1.955095    3.523777

                          lfc_43     1.127336    .124065     1.09   0.276     .9086099    1.398715

                          lfc_42     1.300073   .1942388     1.76   0.079     .9700472    1.742378

                          lfc_41     1.016983   .1325655     0.13   0.897     .7876946    1.313013

                          lfc_40     .5974447    .066115    -4.65   0.000     .4809514    .7421543

                          lfc_39     .8967388   .2524164    -0.39   0.699     .5164967    1.556913

                          lfc_38     2.051197   .2181744     6.75   0.000     1.665213    2.526649

                          lfc_37     1.229128   .1442956     1.76   0.079     .9764926    1.547125

                          lfc_36      1.45557   .4674901     1.17   0.242     .7756215    2.731595

                          lfc_35     1.677678   .2431311     3.57   0.000     1.262849    2.228773

                          lfc_34      1.48891   .2896411     2.05   0.041     1.016909     2.17999

                          lfc_33      1.23991   .1489281     1.79   0.073       .97983    1.569025

                          lfc_32     .9026967   .1818547    -0.51   0.611     .6082207    1.339746

                          lfc_31     1.045358   .1202024     0.39   0.700     .8344261     1.30961

                          lfc_30     .4202555   .1050903    -3.47   0.001     .2574302    .6860684

                          lfc_29      1.76178   .1843636     5.41   0.000     1.435081    2.162851

                          lfc_28     1.003552   .2156311     0.02   0.987     .6586342      1.5291

                          lfc_27     1.613172   .1723108     4.48   0.000     1.308458    1.988849

                          lfc_26     1.165322    .226222     0.79   0.431     .7965326    1.704858

                          lfc_25        .6292    .127165    -2.29   0.022     .4234049    .9350213

                          lfc_24     2.264682    .241693     7.66   0.000     1.837235    2.791578

                          lfc_23     3.435815   .8234607     5.15   0.000     2.147942    5.495877

                          lfc_22     1.221119   .2856831     0.85   0.393     .7720011    1.931516

                          lfc_21     .7748405   .1517369    -1.30   0.193     .5278635    1.137373

                          lfc_20     2.091657   .5191497     2.97   0.003     1.285944    3.402192

                          lfc_19     1.703998    .395503     2.30   0.022     1.081191    2.685564

                          lfc_18     2.537329    .480922     4.91   0.000     1.750012    3.678853

                          lfc_17     1.941438   .3750127     3.43   0.001     1.329546    2.834938

                          lfc_16     1.151152    .126608     1.28   0.201     .9279279    1.428075

                          lfc_15     2.538857   .2789879     8.48   0.000     2.046926    3.149013

                          lfc_14      1.72175    .196655     4.76   0.000     1.376409    2.153737

                          lfc_13     1.362857   .1901893     2.22   0.027     1.036725    1.791584

                          lfc_12     1.774929   .2517305     4.05   0.000     1.344184    2.343706

                          lfc_11     1.373365   .1937757     2.25   0.025     1.041562    1.810868

                          lfc_10     1.147159   .1990699     0.79   0.429     .8164166    1.611889

                           lfc_9     1.426088   .3358874     1.51   0.132     .8987989    2.262718

                           lfc_8      1.71525     .33915     2.73   0.006     1.164187    2.527158

                           lfc_7     .6572774   .0943649    -2.92   0.003     .4960692    .8708736

                           lfc_6     1.024563   .1097643     0.23   0.821     .8305139    1.263951

                           lfc_5     2.014908   .2791671     5.06   0.000      1.53575    2.643564

                           lfc_4      1.05939   .2358262     0.26   0.796     .6848154    1.638846

                           lfc_3     .6276638    .123509    -2.37   0.018     .4268067    .9230452

                           lfc_2     4.105565   .9536005     6.08   0.000     2.604139    6.472644



47 

 

Utredning (skala organisatorisk, 0 – yrkesbaserad, 1) 

 

                             a26     .8738645   .1215627    -0.97   0.332     .6653252    1.147768

                            a25     .3630513   .3830314    -0.96   0.337     .0459115    2.870877

                            a24            1  (omitted)

                            a23     1.499291   1.212486     0.50   0.617     .3072657    7.315731

                            a22     7.355712   6.228279     2.36   0.018     1.399231    38.66874

                            a21            1  (omitted)

                            a20     .9986201   .1255887    -0.01   0.991     .7804612     1.27776

                            a19     .5420804   .0569055    -5.83   0.000     .4412735    .6659161

                            a18     1.420939   .1569613     3.18   0.001     1.144324    1.764419

                            a17     1.106158    .248429     0.45   0.653      .712276    1.717854

                            a16     2.089226   1.491341     1.03   0.302     .5156758    8.464358

                            a15     .1210347   .0164211   -15.56   0.000     .0927738    .1579045

                            a14     .3243112   .0513396    -7.11   0.000      .237801    .4422931

                            a13     1.258539   .1271747     2.28   0.023     1.032412    1.534193

                            a12     .9379983   .1373077    -0.44   0.662     .7040443    1.249695

                            a11     .6518649   .0795554    -3.51   0.000     .5131857    .8280196

                            a10     .9494187   .1205138    -0.41   0.683     .7403057      1.2176

                             a9     1.172268   .1266862     1.47   0.141     .9485022    1.448824

                             a8     1.198307   .1558329     1.39   0.164     .9286974    1.546186

                             a7     1.010006   .1108434     0.09   0.928     .8145326    1.252389

                             a6     2.431948   .2445996     8.84   0.000     1.996837    2.961871

                             a5       .65561   .0861057    -3.21   0.001     .5068175    .8480855

                             a4     .4659257   .0665971    -5.34   0.000      .352087    .6165712

                             a3     .3639413   .0427633    -8.60   0.000     .2890777    .4581926

                             a2     .8242773   .1628965    -0.98   0.328     .5595719    1.214201

                             a1     .6720882   .1350542    -1.98   0.048     .4532938    .9964896

                        arbete3      1.10133   .0505149     2.10   0.035     1.006643    1.204924

                        arbete2     .9874137   .0357361    -0.35   0.726     .9197986    1.059999

                         pgioai     .9999976   1.78e-07   -13.28   0.000     .9999973     .999998

                            pgi     1.000002   1.99e-07     8.21   0.000     1.000001    1.000002

                          sa_nu     1.081502   .1864814     0.45   0.650     .7713585    1.516347

                  histtid_sjuk4     1.487257   .0432419    13.65   0.000     1.404874    1.574471

                  histtid_sjuk3     1.177671    .032103     6.00   0.000     1.116402    1.242303

                  histtid_sjuk2     1.092676   .0299535     3.23   0.001     1.035518     1.15299

                        ersatt4     .9128251   .0405556    -2.05   0.040     .8367002    .9958761

                        ersatt3     1.153008   .0403594     4.07   0.000     1.076558    1.234888

                        ersatt2     1.251251   .0369196     7.60   0.000     1.180943    1.325746

                       kvartal5     1.168688    .031806     5.73   0.000     1.107983    1.232719

                       kvartal4     1.377017   .2388043     1.84   0.065      .980218    1.934443

                       kvartal3     1.245213   .1725283     1.58   0.113      .949089    1.633731

                       kvartal2      1.17975   .0931566     2.09   0.036     1.010594     1.37722

                   besokmanad12     .8005752   .1423209    -1.25   0.211     .5650426    1.134287

                   besokmanad11     .8076951   .1425155    -1.21   0.226     .5715515    1.141404

                   besokmanad10     .7647414   .1349285    -1.52   0.128      .541167    1.080682

                    besokmanad9     .8788501   .1255984    -0.90   0.366     .6641523    1.162952

                    besokmanad8     1.005896    .143208     0.04   0.967     .7609722     1.32965

                    besokmanad7     .7849315   .1152848    -1.65   0.099      .588591    1.046767

                    besokmanad6      .832848   .0750163    -2.03   0.042     .6980658    .9936539

                    besokmanad5      .742198   .0652038    -3.39   0.001     .6247982    .8816573

                    besokmanad4     .7260332   .0628825    -3.70   0.000      .612679    .8603595

                    besokmanad3     .7933932   .0264737    -6.94   0.000      .743166    .8470151

                    besokmanad2      .811239   .0260769    -6.51   0.000     .7617059    .8639931

                      barn_u_18     1.007381   .0207234     0.36   0.721     .9675719    1.048828

                     anstalld10     .5552257   .0340591    -9.59   0.000      .492328     .626159

                      anstalld9     .9543334   .0534005    -0.84   0.404     .8552054    1.064952

                      anstalld8     .7777643   .0434258    -4.50   0.000      .697143     .867709

                      anstalld7     .7510729   .0544773    -3.95   0.000     .6515417    .8658088

                      anstalld6     .8019635   .0458915    -3.86   0.000     .7168784    .8971471

                      anstalld5     .6438016    .040742    -6.96   0.000     .5687024     .728818

                      anstalld4     .8269858   .0288606    -5.44   0.000     .7723114    .8855309

                      anstalld3     .8438182   .0395166    -3.63   0.000     .7698154     .924935

                      anstalld2      .869072   .0315987    -3.86   0.000     .8092949    .9332643

                      anstalld1     .8143978   .0439465    -3.80   0.000     .7326627     .905251

                    utbildning3     .9462144   .0268258    -1.95   0.051     .8950709     1.00028

                    utbildning2     .9686809   .0234707    -1.31   0.189     .9237543    1.015792

                    utbildning0      1.10717   .1751358     0.64   0.520      .812023    1.509594

                        utrikes     1.316493    .030596    11.83   0.000     1.257871    1.377847

                           ald5     1.531649   .0791642     8.25   0.000      1.38409     1.69494

                           ald4     1.669778   .0863927     9.91   0.000     1.508754    1.847988

                           ald3     1.648383   .0872313     9.44   0.000     1.485981    1.828534

                           ald2     1.348154   .0722168     5.58   0.000     1.213789    1.497393

                           gift     .9476134   .0168754    -3.02   0.003     .9151088    .9812727

                            man      .953214   .0191759    -2.38   0.017     .9163613    .9915489

                         heltid      .865671   .0230983    -5.41   0.000     .8215625    .9121476

Organisatorisk_Yrkesbaserad_0_1     1.510213   .1757481     3.54   0.000     1.202212    1.897121

                                                                                                 

                  utredning_190   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                 

Log likelihood = -44419.956                       Pseudo R2       =     0.1227

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(146)    =   12429.45

Logistic regression                               Number of obs   =     104307
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                          _cons     .0907584   .0146164   -14.90   0.000     .0661916    .1244432

                          lan25     .7496974   .1190097    -1.81   0.070     .5492414    1.023314

                          lan24     .5239258   .0902079    -3.75   0.000     .3738631    .7342213

                          lan23     .9844699   .2721442    -0.06   0.955     .5726623    1.692413

                          lan22     .9341547   .2455715    -0.26   0.796     .5580255    1.563808

                          lan21     .7912382   .1106103    -1.68   0.094     .6016091    1.040639

                          lan20     1.365236   .2721075     1.56   0.118     .9237475    2.017726

                          lan19     .6763999   .0872945    -3.03   0.002       .52523     .871079

                          lan18     1.316587   .2150978     1.68   0.092      .955838    1.813489

                          lan17     .4468563   .0915476    -3.93   0.000     .2990763    .6676577

                          lan14     .6437049   .0595098    -4.76   0.000     .5370246    .7715774

                          lan10      .964024   .2043145    -0.17   0.863     .6363336    1.460464

                           lan9     .9672599   .2522744    -0.13   0.898     .5801474    1.612679

                           lan8      1.04299    .231725     0.19   0.850     .6747856    1.612111

                           lan7     .8426669   .1779327    -0.81   0.418     .5570846    1.274649

                           lan6     1.668335   .2507767     3.41   0.001     1.242609    2.239918

                           lan5     1.441007   .2513118     2.09   0.036     1.023803    2.028223

                           lan4       1.5299   .1389649     4.68   0.000     1.280402    1.828016

                           lan3      .555181   .0857219    -3.81   0.000     .4102098     .751386

                         lfc_56     .4235994   .0867382    -4.19   0.000     .2835693    .6327781

                         lfc_55     .7504435   .2220881    -0.97   0.332     .4201567     1.34037

                         lfc_54     1.673138   .4819231     1.79   0.074     .9513835    2.942443

                         lfc_53     .4888894   .0907559    -3.85   0.000     .3397787    .7034369

                         lfc_52     2.411564   .2817678     7.53   0.000     1.917981    3.032169

                         lfc_51      2.27869   .5229876     3.59   0.000     1.453195    3.573111

                         lfc_50      1.87836   .2911531     4.07   0.000     1.386243     2.54518

                         lfc_49     1.789971   .4493889     2.32   0.020     1.094319    2.927844

                         lfc_48     .6579049   .1705844    -1.61   0.106     .3957855     1.09362

                         lfc_47     .6953192   .1346991    -1.88   0.061     .4756496    1.016439

                         lfc_46     1.175246   .1288144     1.47   0.141     .9480512    1.456887

                         lfc_45     1.714094   .3134814     2.95   0.003     1.197741    2.453049

                         lfc_44     2.624751   .3944527     6.42   0.000     1.955095    3.523777

                         lfc_43     1.127336    .124065     1.09   0.276     .9086099    1.398715

                         lfc_42     1.300073   .1942388     1.76   0.079     .9700472    1.742378

                         lfc_41     1.016983   .1325655     0.13   0.897     .7876946    1.313013

                         lfc_40     .5974447    .066115    -4.65   0.000     .4809514    .7421543

                         lfc_39     .8967388   .2524164    -0.39   0.699     .5164967    1.556913

                         lfc_38     2.051197   .2181744     6.75   0.000     1.665213    2.526649

                         lfc_37     1.229128   .1442956     1.76   0.079     .9764926    1.547125

                         lfc_36      1.45557   .4674901     1.17   0.242     .7756215    2.731595

                         lfc_35     1.677678   .2431311     3.57   0.000     1.262849    2.228773

                         lfc_34      1.48891   .2896411     2.05   0.041     1.016909     2.17999

                         lfc_33      1.23991   .1489281     1.79   0.073       .97983    1.569025

                         lfc_32     .9026967   .1818547    -0.51   0.611     .6082207    1.339746

                         lfc_31     1.045358   .1202024     0.39   0.700     .8344261     1.30961

                         lfc_30     .4202555   .1050903    -3.47   0.001     .2574302    .6860684

                         lfc_29      1.76178   .1843636     5.41   0.000     1.435081    2.162851

                         lfc_28     1.003552   .2156311     0.02   0.987     .6586342      1.5291

                         lfc_27     1.613172   .1723108     4.48   0.000     1.308458    1.988849

                         lfc_26     1.165322    .226222     0.79   0.431     .7965326    1.704858

                         lfc_25        .6292    .127165    -2.29   0.022     .4234049    .9350213

                         lfc_24     2.264682    .241693     7.66   0.000     1.837235    2.791578

                         lfc_23     3.435815   .8234607     5.15   0.000     2.147942    5.495877

                         lfc_22     1.221119   .2856831     0.85   0.393     .7720011    1.931516

                         lfc_21     .7748405   .1517369    -1.30   0.193     .5278635    1.137373

                         lfc_20     2.091657   .5191497     2.97   0.003     1.285944    3.402192

                         lfc_19     1.703998    .395503     2.30   0.022     1.081191    2.685564

                         lfc_18     2.537329    .480922     4.91   0.000     1.750012    3.678853

                         lfc_17     1.941438   .3750127     3.43   0.001     1.329546    2.834938

                         lfc_16     1.151152    .126608     1.28   0.201     .9279279    1.428075

                         lfc_15     2.538857   .2789879     8.48   0.000     2.046926    3.149013

                         lfc_14      1.72175    .196655     4.76   0.000     1.376409    2.153737

                         lfc_13     1.362857   .1901893     2.22   0.027     1.036725    1.791584

                         lfc_12     1.774929   .2517305     4.05   0.000     1.344184    2.343706

                         lfc_11     1.373365   .1937757     2.25   0.025     1.041562    1.810868

                         lfc_10     1.147159   .1990699     0.79   0.429     .8164166    1.611889

                          lfc_9     1.426088   .3358874     1.51   0.132     .8987989    2.262718

                          lfc_8      1.71525     .33915     2.73   0.006     1.164187    2.527158

                          lfc_7     .6572774   .0943649    -2.92   0.003     .4960692    .8708736

                          lfc_6     1.024563   .1097643     0.23   0.821     .8305139    1.263951

                          lfc_5     2.014908   .2791671     5.06   0.000      1.53575    2.643564

                          lfc_4      1.05939   .2358262     0.26   0.796     .6848154    1.638846

                          lfc_3     .6276638    .123509    -2.37   0.018     .4268067    .9230452

                          lfc_2     4.105565   .9536005     6.08   0.000     2.604139    6.472644
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Lista på bakgrundsvariabler  

 

Individsspecifik information 

Heltid 

Man 

Gift 

ald2 

ald3 

ald4 

ald5 

utrikes 

utbildning0 

utbildning2 

utbildning3 

anstalld1 

anstalld2 

anstalld3  

anstalld4 

anstalld5 

anstalld6 

anstalld7 

anstalld8 

anstalld9 

anstalld10 

barn_u_18 

 

Sjukskrivningshistorik 

besokmanad2 

besokmanad3 

besokmanad4 

besokmanad5 

besokmanad6 

besokmanad7 

besokmanad8 

besokmanad9 

besokmanad10 

besokmanad11 

besokmanad12 

kvartal2 

kvartal3 

kvartal4 

kvartal5 

ersatt2 

ersatt3 

ersatt4 

histtid_sjuk2 

histtid_sjuk3 

histtid_sjuk4 

sa_nu 

pgi 
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pgioai 

arbete2 

arbete3 

 

Medicinsk diagnos 

a1 

a2 

a3 

a4 

a5 

a6 

a7 

a8 

a9 

a10 

a11 

a12 

a13 

a14 

a15 

a16 

a17 

a18 

a19 

a20 

a21 

a22 

a23 

a24 

a25 

a26 

 

Ansvarigt LFC   

lfc_2 

lfc_3 

lfc_4 

lfc_5 

lfc_6 

lfc_7 

lfc_8 

lfc_9 

lfc_10 

lfc_11 

lfc_12 

lfc_13 

lfc_14 

lfc_15 

lfc_16 

lfc_17 

lfc_18 
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lfc_19 

lfc_20 

lfc_21 

lfc_22 

lfc_23 

lfc_24 

lfc_25 

lfc_26 

lfc_27 

lfc_28 

lfc_29 

lfc_30 

lfc_31 

lfc_32 

lfc_33 

lfc_34 

lfc_35 

lfc_36 

lfc_37 

lfc_38 

lfc_39 

lfc_40 

lfc_41 

lfc_42 

lfc_43 

lfc_44 

lfc_45 

lfc_46 

lfc_47 

lfc_48 

lfc_49 

lfc_50 

lfc_51 

lfc_52 

lfc_53 

lfc_54  

lfc_55 

lfc_56 

 

Länstillhörighet 

lan3 

lan4 

lan5 

lan6 

lan7 

lan8 

lan9 

lan10 

lan14 

lan17 
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lan18 

lan19 

lan20 

lan21 

lan22 

lan23 

lan24 

lan25 

 

 

 


