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Abstract  

This essay is about how the government formulates its policy regarding the health insurance 

and how these ambitions are then translated in the steering of the Swedish Swedish Social 

Insurance Fund. We have formulated the following questions: 

 

● How is government policy and governance formulated in terms of health insurance? 

● How does government policy and governance differ in terms of health insurance 

policy during the period studied? 

● How does government's policy orientation affect the overall governance they provide 

to the Social Insurance Fund? 

 

We also analyze whether there are differences in policy and governance and between 

governments that took place in 2006, 2010 and 2014. We have read political material such as 

election manifesto and the Prime ministers´statement of government policy and compared 

this with the governments appropriation directions to the Swedish Social Insurance Fund and 

directions in the state budget. For the analysis, we use text analysis and we have, under the 

results and conclusions, identified two themes that all three governments commute between: 

the labor theme and the security theme. Our theoretical approach is the theory formulated by 

Frank Baumgartner och Bryan Jones Punctuated Equilibrium. 

We find that although there are differences in policy depending on the government's political 

color, governance is relatively stable. The overall objectives of the Swedish Social Insurance 

Fund have only been changed once during the period we have studied. In our analysis we 

have a reasoning for our outcome based on our theoretical perspective. 
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1. Inledning 

Hur går man från tanke till handling? Hur blir de politiska ideerna verklighet och till nytta 

för medborgarna? Vårt forskningsproblem i denna uppsats handlar om hur politiken formas 

och om styrning av myndigheter, närmare bestämt förhållandet mellan det som sägs av ett 

parti, t ex under en valrörelse, och det som blir faktisk styrning av myndigheterna. Hur 

politiken konstrueras och byggs upp och sedan blir styrning av myndigheter är en fråga som 

ofta angripits av teoretiker inom det statsvetenskapliga forskningsfältet och 

policyforskningen. Ytligt sett kan nämligen implementering av policy verka enkel, men vid 

ett djupare studium visar det sig ofta att den tänkta politiken inte bara är betydligt svårare att 

genomföra än vad de politiska partierna säger och kanske tror, utan ibland också i 

förlängningen genererar resultat som är motsatta de önskade.Att styra en stat, och särskilt om 

man vill förändra riktningen, är mycket svårt när den statliga förvaltningen är så stor som den 

är i dagens Sverige och det är inte så konstigt att man till sist utbrister: Går det alls att styra 

en modern stat? 

Hur politiken formas och möter medborgarna genom myndigheternas verksamhet och 

uppdrag är ett högaktuellt ämne som ofta kommenteras i den offentliga debatten eftersom det 

handlar om förhållandet mellan det som sägs och sedan görs. Blir det som politikerna lovar? 

Vad gör de för att det faktiskt skall bli som de sade under valrörelsen? Spelar det roll vad jag 

röstar på? När det inte blir som man sagt, när tänkt politik misslyckas eller överhuvudtaget 

inte genomförs, talas det i den allmänna debatten om politiska svek. Ordet “svekdebatt” finns 

till och med infört i Svenskaakademins ordlista. Inte sällan ställs den enskildes behov eller 

oförmåga mot lagar och regler som formas av regering och myndigheter. Detta gäller i hög 

grad i socialförsäkringspolitiken (Holmqvist 2017) som är ett område som har en mycket 

direkt påverkan på många medborgares liv och som under lång tid varit mycket omtalat och 

debatterat. Politiken kring sjukförsäkringen implementering av policy är därför det område vi 

har valt att studera i denna uppsats. 

Vi vill alltså med denna uppsats belysa utmaningarna med att kommunicera och göra 

verklighet av politiska idéer inom socialförsäkringspolitiken. Vi har valt att fokusera på 

ersättningen vid sjukdom eftersom det är ett mycket aktuellt område. Det är också ett område 

där det framför allt är en enda myndighet som dominerar förverkligandet av den policy som 

regeringen formulerat och det är ett område som påverkar en stor del av befolkningen. Inom 

detta område och det tidsintervall som vi valt hittar vi också försök till förändring av policy 
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och mål, och senare under perioden delvis en återställare från den förändringen. Frågan kring 

sjukförsäkringens regelverk och tillämpning återkommer ofta i valrörelserna, om än i ganska 

allmänna ordalag, och har haft ett särskilt fokus på tillämpningen av försäkringen sedan 

rehabkedjan infördes 2008 (Försäkringskassan, 2018). Detta anknyter till de breda 

statsvetenskapliga frågorna kring hur politiken formas i spänningen mellan det man skulle 

vilja och det som är faktiskt möjligt utifrån ekonomi och politiska förutsättningar. 

Det finns ytterligare ett viktigt skäl till varför socialförsäkringspolitiken är ett 

angeläget område: Det är en mycket stor utgiftspost i statens budget. Utgiftsområde 10 i 

statsbudgeten, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, uppgick till 102 

615 229 tkr år 2017 och är den klart största utgiftsposten om man räknar bort de allmänna 

bidragen till kommunerna, utgiftsområde 25, som ju går till många olika verksamheter och 

som uppgick till 111 385 385 tkr för 2018 års budgetproposition (Prop. 2017/18:1). Eftersom 

området är så omfattande i budgeten är det också rimligt att studera vilken riktning 

regeringen stakat ut i sin konkreta styrning. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vårt studium befinner sig i skedet när politiken kommuniceras och uppdraget att 

implementera regeringens politik lämnas till berörd myndighet. Syftet är alltså att studera 

intentionen och riktningen i politiken (policy) regeringarna pekar ut för en myndighet i 

förhållande till det man har kommunicerat i valmanifesten och regeringsförklaringar. Vi 

ämnar också undersöka om det finns skillnader i policy och styrningen beroende på vilka 

partier som sitter i regeringen. Fokus ligger på inriktning och innehåll i policy och styrning 

även om vi också kommer att beröra själva processen att formulera dessa. 

Vi kommer att undersöka regeringarnas politiska inriktningar (policy) med 

sjukförsäkringen som den formuleras i valmanifest och regeringsförklaringar. Dessa 

inriktningar jämför vi sedan med material där regeringen formulerar den konkreta styrningen 

av Försäkringskassan - regleringsbrev och inledning till budgetpropositionernas tionde 

kapitel. Det blir alltså nedslag vid två punkter i implementeringskedjan och vi är väl 

medvetna om att det finns flera steg som är viktiga i implementeringen av politik och som vi 

skulle kunnat välja. Vi har dock valt punkterna “kommunicerade vallöften” och 

“målsättningarna för Försäkringskassan” eftersom dessa i hög grad är offentliga och som vi 

ser det är aktuella i debatten.  
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Våra frågeställningar blir:  

● Hur formuleras regeringens policy och styrning vad gäller sjukförsäkringen? 

● Hur skiljer sig regeringarnas policy och styrning vad gäller 

sjukförsäkringspolitiken under perioden som studeras? 

● Hur får regeringarnas politiska inriktning genomslag i den övergripande styrning 

som de ger till Försäkringskassan? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen handlar om hur politiska idéer som kommunicerats i en valrörelse får genomslag i 

styrningen av de myndigheter som skall implementera politiken. Det innebär att vi inte 

kommer att göra en utvärdering av utfallet av förda politik, det har redan gjorts i flera 

utredningar. Materialet är omfattande och regeringen kommunicerar en lång rad detaljerade 

instruktioner. Vi har därför valt att fokusera på de stora och tydligt framskrivna målen och vi 

kommer också genom textanalysen att lyfta fram försök till förändring under vald period. 

Vi har i tid avgränsat oss till den period inom socialförsäkringspolitiken som i stor 

utsträckning fortfarande påverkar de konkreta bedömningar som Försäkringskassan gör. I och 

med regeringen som tillträdde 2006 förändrades regelverket kring sjukförsäkringen; 2008 

infördes rehabkejdan och en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Den bortre tidsgränsen togs 

visserligen bort av regeringen som tillträdde 2014, men rehabkedjan tillämpas fortfarande och 

har stor påverkan på de bedömningar som görs. Den tidsperiod som vi studerar blir alltså 

2006 till 2017 med fokus vid valen under perioden, dvs. 2006, 2010 och 2014 eftersom vi 

framför allt jämför valmanifest med styrning och jämför regeringarnas styrning över tid. 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 som följer nedan innehåller en redovisning av forskningsläget kring den politiska 

styrningen av myndigheter samt rehabkedjan och tidsgränser i sjukförsäkringen.  

Därefter följer kapitel 3 där de teoretiska perspektiven tas upp. Vi presenterar en 

kortfattat teoretisk översikt för att sedan landa i den teori som är vårt huvudfokus: Punctuated 

Equilibrium. Kapitel 4 behandlar metodavsnittet där fokus ligger på en kvalitativ textanalys 

samt val av material för uppsatsen.  

I kapitel 5 presenteras och redovisas det empiriska material för uppsatsen där olika 

textdokument såsom regleringsbrev och valmanifest presenteras och analyseras. Uppsatsen 
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avslutas med slutsatser där syftet och frågeställningen besvaras samt en avslutande diskussion 

där egna tankar framgår. Sist kommer ett avsnitt med egna reflektioner och litteraturlista. 

2. Forskningsläge  

En stat behöver styras och ju fastare former staten får desto mer ökar behovet av en 

förvaltning som kan verkställa kungens dekret. För Sveriges del var det först under Gustav 

Eriksson Vasa som kungamakten och staten konsolideras så mycket att en stark central 

förvaltning blev nödvändig. Mycket av det som vi känner som den centrala förvaltningen 

idag formades under denna period och senare också under drottning Kristinas förmyndare 

Axel Oxenstierna.  Formerna för rikets styrande skiftade inte minst på grund av att behoven 

var olika, inte minst stormaktstidens krig krävde ekonomiska resurser till staten och 

förvaltningen kom att formas därefter. (Riksrevisionsverket 1996, ss. 19-29) Under 1900-talet 

höjdes de politiska ambitionerna och statsförvaltningen växte både kvantitativ och kvalitativ, 

dvs. staten kom att ta på sig allt större åtagande. Detta krävde också allt större förvaltningar 

att förverkliga de politiska programmen, inte minst inom välfärdspolitiken. Styrbarheten och 

möjligheten för kungen och senare regeringen att genomföra sin vilja har varit central när 

förvaltningen formats och styrbarheten är alltjämt en mycket central fråga för 

statsvetenskapen. 

Svensk statsförvaltning följer två viktiga principer: Administrativ dualism och 

institutionell autonomi. Den administrativa dualismen kan kort beskrivas som att 

myndigheterna ligger utanför departementen och och den institutionella autonomin innebär 

att myndigheterna har en hög grad av självständighet. I Sverige fattar regeringen kollektivt 

beslut och myndigheterna svarar mot regeringen som helhet. Ett enskilt statsråd får därför 

inte ingripa i ett myndighetsbeslut. (Pettersson och Söderlund 1993, s.74) Denna modell 

anses mycket gammal och Axel Oxenstierna nämns som dess ursprung, men regeringsformen 

ger i sig inte någon detaljerad vägledning kring hur långt myndigheternas autonomi sträcker 

sig. Regeringsformen kap.12 §2 anger visserligen tydligt att en förvaltningsmyndighet är 

självständig i beslut gentemot enskild, men det finns ändå ett stort tolkningsutrymme kring 

exakt hur den svenska förvaltningstraditionen skall förstås. (Ahlbäck 2016 s.156) Denna 

oklarhet har lett till en diskussion kring förvaltningsmyndigheternas självständighet och 

Ahlbäck (2016, s. 159) betonar att myndigheternas ställning är långt ifrån helt tydlig i den 

svenska förvaltningen. Det har emellertid blivit vanligare med direkt och informella kontakter 

mellan myndighet och departement utan att det uppfattas som ministerstyre - gränsen mellan 
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departement och myndighet har blivit mjukare. Det är självfallet viktigt för majoriteten i 

riksdagen att regeringens politiska intentioner också blir verklighet gentemot medborgarna. 

(Ahlbäck 2016, s.158) Ahlbäck menar att alltför lite uppmärksamhet har riktats mot hur 

förvaltningen styrs och problemet som följer av detta är inte minst att ansvarsfrågan blir 

oklar. “Vem skall ställas till svars om det finns missnöje med hur den offentligt finansierade 

verksamheten organiseras och styrs?” (Ahlbäck 2016, s. 164) Vi ser vår studie kring 

styrningen av Försäkringskassan som ett bidrag till diskussionen kring hur regeringen styr 

myndigheter och hur regeringen lyckas verkställa de politiska intentioner som har 

kommunicerats gentemot medborgarna.  

Denna uppsats handlar om att göra verklighet av idéer och politik och vi ger därför en 

kortfattad översikt av de konkreta medel regeringen har för att konkretisera sin politik: Vilka 

verktyg har de till sitt förfogande när de skall styra? 

Normgivningsmakten. Regeringen kan påverka lagar och regler för myndigheter 

genom att lägga förslag som Riksdagen antar. De kan också utfärda förordningar som har en 

direkt påverkan på detaljerna i handläggningen hos en enskild myndighet. Under den period 

som vi studerar i denna uppsats är införandet av den bortre gränsen i sjukförsäkringen 

exempel på styrning genom förändring i lag och förordning. Styrningen kan också bestå i att 

tillse att mer övergripande lagar såsom förvaltningslagen följs och implementeras. (Norén 

Bretzer 2017, s.143) För Försäkringskassan kan det handla om likhet och rättssäkerhet i 

bedömningarna vilket under lång tid varit en utmaning. (Stensöta 2009, ss. 29-32) Det 

varierar hur detaljerade lagar är och det har blivit vanligare att riksdagen beslutar om en 

ramlag, vilket ger stort utrymme för regeringen och förvaltningen att utforma mer detaljerade 

förordningar och regler. Det finns fördelar med detta såsom större autonomi för förvaltningen 

vilken snabbare kan anpassa regelverket efter nya omständigheter men det kan också försvåra 

för regeringen styrning. (Jacobsson 1984, s.18) 

Finansmakten. Regeringen lägger ett budgetförslag till riksdagen och detta är en 

central del av styrningen och också en av de styrningsmedel som vi undersöker i denna 

uppsats. Med budgeten styr regeringen anslag till myndigheter men budgetpropositionen 

rymmer också instruktioner som inte direkt har med pengar att göra. För att denna styrning 

skall bli så precis som möjligt förs en kontinuerlig dialog mellan regering och myndigheter. I 

budgeten anges också hur myndigheterna skall återrapportera för att budgeten skall kunna 

följas upp. Det avsnitt i statsbudgeten som berör försäkringskassan är kapitel 10 och består 

alltså inte bara av siffror utan också i hög grad instruktioner och inriktningar för 

Försäkringskassan. (Ahlbäck 2016, s.146) 
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Regleringsbrev och instruktioner. Efter det att budgeten är antagen ger regeringen också 

myndigheterna ett regleringsbrev som vanligen anländer till myndigheterna strax före jul och 

gäller för kommande år. Där anger regeringen verksamhetens övergripande mål och 

inriktning men också hur anslagen ska fördelas. I regleringsbrevet kan nya inriktningar som 

aviserats i budgeten få en mer detaljerad utformning. (Ahlbäck 2016, s. 147) I vårt arbete 

finns flera exempel på detta vad gäller styrningen av Försäkringskassan. 

Regleringsbreven har varierat i detaljrikedom och de har varit av varierande längd också 

under den period som vi har studerat. Generellt har de dock blivit både kortare, mindre 

detaljerade vilket kan kopplas till längre planering i budgeten och ramlagar vilka ger ett 

vidare utrymme för myndigheten. (Petersson och Söderlund 1992, s. 194) 

Organisation. Regeringen får enligt regeringsformen inte styra myndigheter vad 

gäller myndighetsutövning gentemot enskild men i det som kallas myndigheternas “faktiska 

handlande”, dvs. utformning av själva myndigheten, dess verksamhet, organisation, 

arbetssätt, effektivitet m.m. finns inte några sådana begränsningar. (Petersson och Söderlund, 

1992, s.75) Också Försäkringskassan har organiserats om flera gånger och senast 2005 blev 

den en nationell myndighet. Det är intressant att just möjligheten för regeringen att effektivt 

styra myndigheten var en viktig anledning att regeringen valde att organisera om 

Försäkringskassan. (SOU 2003:106, s.38) Regeringen önskade uppnå större enhetlighet och 

rättssäkerhet i bedömningarna som Försäkringskassan gör. Genom att gå från skilda 

försäkringskassor i länen och skapa en enda sammanhållen myndighet skulle regeringens 

styrning av Försäkringskassan bli lättare och rollfördelningen klar mellan myndighet, 

regering och riksdag. (SOU 2003:106, s.27) 

Utnämningsmakten. Genom att utnämna de centrala tjänstemännen kan regeringen 

styra inriktningen för myndigheten. För Försäkringskassan handlar det om generaldirektören 

och överdirektör. En fråga som varit föremål för debatt har varit graden av politisering av 

utnämningarna. Eftersom det är svårt för regeringen att i detalj styra myndigheterna kan det 

vara avgörande för möjligheterna att genomdriva den tänka politiken att myndighetschefen 

förstår inriktningen på regeringens politik. Det kan därför ligga nära till hands för regeringen 

att utnämna före detta politiker, inte minst från de egna leden när viktiga poster skall 

tillsättas. Det gäller inte minst sådana förvaltningsområden som arbetsmarknadspolitik och 

socialförsäkringspolitik. (Norén Bretzer 2017, ss.148-149) Ett närtida exempel på hur snabbt 

det kan gå är just Försäkringskassan och den snabba och oväntade avgången av Ann-Marie 

Begler i april 2018. Ett av skälen som angavs var just att regeringen önskade en ny inriktning 

på politiken. (Svenska Dagbladet 180427) 
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Informella kontakter. Det förekommer också regelbundna mer informella kontakter mellan 

myndigheter och departement. Detta har varit en känslig fråga eftersom mycket information 

som inte är av formell karaktär utbyts och inte heller dokumenteras skriftligt, vilket skulle 

kunna skapa en misstanke om ministerstyre. Litteraturen framhåller dock att de informella 

kontakterna blivit nödvändiga i ett samhälle med snabba förändringar. (Jacobsson 1984, ss. 

26-27) 

I senare litteratur lyfts nästan bara nödvändigheten av informella kontakter fram och 

det har också skapats mer formella möten i form av resultatdialoger mellan departement och 

myndighetsledning. Utifrån litteraturen verkar det ha blivit mindre känsligt med direkta och 

informella kontakter mellan regering och myndighet. (Norén Brezer 2017, ss. 150-151) 

Vårt arbete kommer att i huvudsak anknyta till två av punkterna i styrningen - regleringsbrev 

och finansmakten. Normgivningsmakten kommer dock att finnas med parallellt eftersom 

mycket av det som skrivs i budgetinledningar och regleringsbrev kretsar kring de 

förändringar av regelverket som genomfördes av den borgerliga regeringen. 

Det är viktigt för regeringen att infria sina löften och låta sin egen politik ge avtryck i 

myndigheternas verksamhet. Samtidigt är det förknippat med stora utmaningar att styra en 

förvaltning i en modern stat. Inte bara skapar själva storleken på förvaltningen svårigheter 

utan själva komplexiteten i statsförvaltningen gör det svårt att överblicka och styra. 

2.2. Bakgrund: rehabkedjan och tidsgränser i sjukförsäkringen. 

För att resonemangen i regleringsbrev, regeringsförklaringar och politiskt material som 

valmanifest skall bli begripligt är en kort bakgrund över förändringarna i sjukförsäkringen 

från 2006 och framåt nödvändig. När alliansregeringen 2006 tog över styret genomförde de 

ett par stora förändringar i sjukförsäkringen. 2008 infördes den så kallade 

rehabiliteringskedjan och började få verklig effekt under 2009. Det innebär att den som 

uppbär sjukpenning skall bedömas mot arbetsmarknaden i flera steg utifrån fasta tidsgränser. 

Under de första 90 dagarna bedöms man mot det arbete man har och de arbetsuppgifter som 

ingår där. Kan man på grund av sjukdom inte utföra det har man rätt till sjukpenning. Efter 90 

dagar bedöms man också utifrån andra arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare. Det betyder 

att bara om den försäkrade inte kan utföra någon arbetsuppgift hos min arbetsgivare har jag 

rätt till sjukpenning. Efter 180 dagar skall den försäkrade bedömas mot arbeten på den 

vanliga arbetsmarknaden. Syftet med förändringen var att öka motivationen att återgå i arbete 
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och att uppmuntra till tidiga och aktiva insatser i sjukförsäkringen för att hindra långa 

sjukskrivningstider. 

Alliansregeringen införde dessutom också en bortre tidsgräns för hur länge man 

kunde uppbära sjukpenning, under 354 dagar under en ramtid av 450 dagar (Prop. 

2007/08:136). Utöver denna korta redogörelse fanns det också flera undantag, specialregler 

och övergångsbestämmelser i regelverket. Den bortre tidsgränsen togs bort av regeringen som 

tillträdde 2014 men däremot tillämpas fortfarande när detta skrivs (april 2018) rehabkedjan 

med sina fasta tidsgränser för bedömningar. När inte kriterierna i försäkringen uppfylls har 

man inte rätt till försäkringen och kommer att få ett avslag på sin ansökan om sjukpenning. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

Vårt teoriavsnitt fokuserar på hur policy formuleras och först presenterar vi en kortfattat 

teoretisk översikt för att sedan landa i den teori som är vårt huvudfokus: Punctuated 

Equilibrium.  

3.1 Fasmodellen 

Vår uppsats befinner sig i policyformuleringsfasen men på väg mot implementering av policy 

när regeringen går från det som sagts i valrörelsen till att överlämna regleringsbrev till 

Försäkringskassan. För att sätta in denna uppsats i ett teoretiskt sammanhang är det därför 

lämpligt att inleda detta avsnitt om teoriavsnitt med den så kallade fasmodellen.  

Utgångspunkten i denna modell är att policyprocessen kan delas in i bestämda och avdelade 

faser. Enkelt uttryckt börjar det med en politisk tanke som sedan omsätts i konkreta förslag 

eller en argumentation och därifrån till politiska förslag och beslut, för att sedan 

implementeras i verksamhet ute på myndigheterna och andra aktörer (Hertting 2014, s. 188). 

Modellen finns i flera varianter och gränserna för de olika faserna varierar - exempelvis finns 

det olika uppfattningar om beslutsfasen skall inkluderas i implementeringsfasen eller om 

implementering också inkluderar utvärdering av insatserna. Vedung menar exempelvis att 

gränsen mycket väl kan vara flytande mellan policyformulering och implementering av 

policy, men att det ändå finns en poäng att försöka skilja dem åt (Vedung 2016, s. 20). 

Fasmodellen är omskriven och nämns i snart sagt varje bok om policyprocessen men den är 

också kritiserad eftersom den bygger på en linjär tanke på hur politik formas. (Hill 2007, s. 
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185).  Processen är enligt kritikerna långt mycket mer komplicerad än så. Det kan exempelvis 

förekomma kontakter mellan aktörerna i olika faser i policyprocessen, alla är inte överens 

inom en fas och implementeringen kan gå i motsatt riktning med återkoppling från 

gräsrotsnivån som sedan påverkar själva utformningen av policyn (Vedung 2016, s. 18). 

Fasmodellen är kritiserad och ändå kommenteras och används den i flera av böckerna om 

policyprocessen och implementering vilket troligen beror på modellens pedagogiska enkelhet 

(Hertting 2014, ss.188-189). 

Denna uppsats befinner sig där politisk tanke går över från  tanke och politiska 

slagord kring sjukförsäkringen i valmanifest till konkret styrning från regering till 

Försäkringskassan. Vi kommer att referera till fasmodellen i denna uppsats trots att vi är 

medvetna om bristerna i teorin. Det finns dock uppenbara pedagogiska poänger med 

modellen och den underlättar förståelsen av var vårt arbete höra hemma i implementeringen 

av de policyn kring sjukförsäkringen.   

3.2 Comprehensive rationality 

Fasmodellen utgår från en rationalistisk uppfattning kring hur policy formas och det gör 

också den beskrivning av hur policy formas som kallas för comprehensive rationality. I den 

rationalistiska modellen (comprehensive rationality) har de politiker som formar policyn en 

perfekt, eller åtminstone mycket bra, kunskap om problemen och den verklighet som man vill 

förändra och kan så att säga enkelt följa faserna i fasmodellen. De kan också förutse de 

problem som kan uppstå och erbjuder alternativa vägar. Policyn beslutas och tas om hand av 

en byråkrati som genomför policyn såsom den formulerades av politikerna. (Bäck, Erlingsson 

och Larsson 2015 s.252) Själva modellen är att betrakta som en slags idealtyp och det är 

uppenbart att det sällan går till på detta sätt och flera forskare har tagit avstamp i den 

rationalistiska modellen och försökt hitta beskrivningar av policyformuleringen som bättre 

stämmer med en mer komplex verklighet. 

3.3 Bounded rationality 

Eftersom Comprehensive rationality tjänar som en slags idealtyp är det flera forskare som 

tagit sin utgångspunkt i denna modell och formulerat svar. Ett svar som har haft stor påverkan 

är den modell formulerad av Herbert Simon som kallas bounded rationality hon som utgår 

från en mer pessimistisk och kanske realistisk syn på hur policy skapas. (March 1978) 

Svårigheterna enligt modellen att formulera en policy och att sedan implementera den består i 
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att individer och institution har svårt att hantera många frågor samtidigt vilket i sin tur kan 

bero på informationsunderskott och/eller oklara mål inom organisationen. Tjänstemän och 

beslutsfattare nöjer sig då med en slags lägsta nivå när de sållar bland möjliga lösning. De 

kommer då naturligt att välja en väg, men samtidigt bortse från andra. Beslutsfattarna har 

alltså inte någon fullständig överblick och handlar inte utifrån enbart rationella 

bevekelsegrunder, utan de rationella grunderna blandas med personliga preferenser, påverkan 

från andra intressenter, politisk ideologi, mm. (Bäck, Erlingsson och Larsson 2015 s.252) 

Bounded rationality utgår dock fortfarande från ett rationalistiskt perspektiv men resultaten i 

policyprocessen blir betydligt mer oförutsägbara. (Baumgartner, Jones & True 2007, ss. 21-

64). 

3.4 Incrementalism 

Charles Lindblom beskrev policyprocessen som en process som sker gradvis (incremential) 

och som präglas av politiska förhandlingar och egenintressen. Policyprocessen är inte enbart 

rationell utan påverkas av ideologier, tyckanden och politiskt maktspel. Följden blir en policy 

som formas i små steg, genom politiska kompromisser och beslut grundade mer på 

ideologiska överväganden snarare än enbart rationella. (Cairney 2012 s.99) De olika politiska 

aktörerna är beroende av varandra och policyn formas inte i stora genomgripande program 

utan snarare i de små steg som är möjliga i de strider, kompromisser och överväganden som 

sker mellan de politiska aktörerna. (Bäck, Erlingsson och Larsson 2015 s.252) 

3.5 Garbage can 

För att ta ytterligare ett steg ifrån den rationalistiska modellen kan vi betrakta den modell som 

formulerats av James March och Johan Olsen och som kallas “Garbage can” - modellen. De 

beskriver en väg till beslut som präglas än mer av vilken information som råkar finnas 

tillgänglig. Processen för beslut och formulering av policy är oklar, informationen är 

otillräcklig och de enskilda aktörernas val och preferenser spelar stor roll. De beskriver fyra 

strömmar: Problem, lösningar, deltagare och beslutstillfällen som åker ner i tunnan och därur 

formas besluten utifrån den blandning i tunnan som uppstår vid ett visst tillfälle. (Cohen, 

March & Olsen 1972, ss.1-25) Det är en betydligt mer kaosartad modell där lösningarna 

tenderar att formuleras innan problemen har ringats in och formulerats tydligt. Det är mer så 

att det flyter omkring olika lösningar, inte sällan ideologiskt färgade, som söker problem som 

väntar på att bli lösta. (Cariney 2012, s.233)  
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3.6 Path dependency 

Flera av teorierna inom policyforskningen och institutionalismen angriper på olika sätt frågan 

kring stabilitet och förändring och ett viktigt begrepp från den historiska institutionalismen 

för att förklara stabilitet i policy är path dependency (stigberoende) - d.v.s. benägenheten för 

politiken och förvaltningen att fortsätta på inslagen väg - en slags inneboende tröghet i 

styrning och förvaltning (Cairney 2012, s. 76 ). När en policy väl är etablerad blir kostnader 

för att förändra ofta höga. Det kan därför vara mycket av det som utlovas i en valrörelse som 

helt enkelt inte kan genomföras och detta kan vara en förklaring till att också ett 

politikområde som kostar mycket pengar och dessutom ådrar sig mycket uppmärksamhet 

ändå förblir förhållandevis konstant över tid. Kostnaden kan vara för hög, inte minst i fråga 

om opinion, för att välja en ny väg på policyn. Det betyder att om tillträdande regering skulle 

vilja förändra ett system som är kostsamt, som socialförsäkringen, behöver det göras 

långsamt och kanske behöver man söka breda koalitioner för att försämringarna inte skall bli 

alltför kännbara för väljaren. 

Vi har så här långt beskrivit fasmodellen för att beskriva var vårt arbete hör hemma i 

policyprocessen och kort presenterat några teorier kring hur policy formuleras. Dessa teorier 

har på olika sätt varit ett svar på det rationalistiska perspektivet och modifierat bilden och gett 

bilden av en process som är mindre rationell, som involverar betydligt fler aktörer och som 

har ett inte alltid logiskt och rationellt resultat. De teorier och begrepp vi har presenterat så 

här långt i vårt teoriavsnitt kan ses som en bakgrund och ett sammanhang för det som är vårt 

teoretiska fokus: punctuated equilibrium. 

3.7 Punctuated Equilibrium – Stabilitet och förändring  

Frågan kring stabilitet och förändring av policy är huvudfokus inom den teori som 

formulerades av Frank Baumgartner och Bryan Jones och som kallas “Punctuated 

Equilibrium” (ung. avbruten jämvikt) (Jones & Baumgartner, 2012). Teorin utgår liksom de 

flesta av de teorier vi har presenterat från bounded rationality - dvs. beslutsfattarna har inte 

en perfekt överblick och sitter inte inne med all nödvändig kunskap inför beslutsfattandet. 

Tvärtom påverkas besluten av den information som råkar finnas tillgäng för stunden och de 

perspektiv och det sätt som problemen uppfattas vid beslutstillfället. Jones och Baumgartner 

var missnöjda med flera av policyteoriernas mycket små och stegvisa förändringar, vilket de 

menade inte stämde med den verklighet de hade uppfattat genom sina studier. Visserligen 
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håller de med om att policyn att vara mycket stabil över lång tid - men plötsligt kan 

förändringar ske också när man inte anar eller förväntar sig det.  

Teorin fokuserar frågan kring själva förändringen av policy men också frågan varför 

policy under lång tid tenderar att vara stabil. Precis som inför en jordbävning kan allt verkar 

lugnt men under jordytan byggs spänningar upp, vilket till sist genom en till synes liten 

påverkan resulterar i en jordbävning. Baumgartner och Jones beskriver den politiska 

verkligheten på motsvarande sätt och använder just denna bild från naturvetenskapen. Under 

väldigt lång tid kan en policy ligga fast för att sedan, till synes genom en liten påverkan, 

rubbas och förändras ganska mycket på förhållandevis kort tid. (Baumgartner och Jones, 

2012) Anledningen till att en policy kan vara stabil under så lång tid kan handla om brist på 

uppmärksamhet hos politiker och beslutsfattare eller de “policymonopol” Baumgartner, Jones 

& True (2007) benämner de grupper som vid en viss tid eller situation formulerar policy. 

Dessa gemenskaper eller monopol kan bestå av beslutsfattare, tjänstemän och andra grupper 

där det råder en stabil konsensus kring en viss fråga eller problem. Att en fråga inte 

formuleras som ett problem och får en lösning kan t ex bero på att det inte finns någon 

lösning eller att kostnaden skulle bli för hög för att lyfta frågan eller att man i så fall måste 

försaka många andra frågor eftersom det inte finns utrymme att lyfta alla frågor som 

egentligen skulle kräva uppmärksamhet. 

Policy handlar enligt Baumgartner och Jones i hög grad om vem som har makten att 

påverka den politiska agendan och de återkommer ofta till begreppet agenda setting. Policy 

formas enligt Baumgartner och Jones genom mångas påverkan och inte bara politikernas. Det 

betyder att valen av politiker och förändringar i den politiska sammansättningen inte alls har 

så stor påverkan som många tror. De menar att det inte alls är säkert att policyn kommer att 

förändras bara för att en ny administration tar plats eller motsvarande att policy kan förändras 

mitt under en mandatperiod på grund av helt andra orsaker än en ny politisk riktning. De har 

fått kritik för att tona ner betydelsen av de demokratiska valen, men svarar på den kritiken att 

valen visst är viktiga som ett slags signalsystem från väljarna. Det finns dessutom självfallet 

exempel på när policy verkligen har förändrats väldigt mycket till följd av en ny politisk 

inriktning i regering.  (Baumgartner & Jones, 2012 s. 6) 

När policyn skall formuleras är det alltså avgörande vad som från början definieras 

som ett problem eftersom det påverkar hur den politiska agendan ser ut. Baumgartner och 

Jones menar att policy framför allt förändras till följd av att fokus skiftar och att en ny fråga 

får uppmärksamhet. Detta fokusskifte svarar ofta inte politikerna för själva utan där spelar 

många andra aktörer en viktigare roll, såsom media eller en yttre kris. För att anknyta till vårt 
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ämne kan det alltså vara avgörande för hur det politiska förslaget utformas, om huvudfokus i 

sjukförsäkringen är att många står utanför arbetskraften och fokus i huvudsak ligger på 

arbetsmarknadens behov mot att fokus istället ligger på den enskildes trygghet. Ett problem 

kan ibland också vara något som uppfattas som ett problem, men som möjligen har svaga 

belägg i vetenskapen. För dem som skall formulera politiken är det ändå avgörande vad som 

av potentiella väljare uppfattas som ett problem och ibland kan en lösning behöva formuleras 

på något som inte givet är ett problem utifrån ett strikt akademiskt perspektiv. Lösningarna 

kan då tendera att bli vaga och oprecisa. Det finns alltså en frestelse för de politiska partierna 

att formulera en lösning, även om själva problemet är svårt att definiera. (Knill och Tosun 

2012, ss.99-101) Detta gör att det finns en stor skillnad mellan den rent akademiska debatten 

med redovisning av fakta och argument och den politiska som är ideologiskt tyngd och där 

det finns en frestelse för politiker att bara redovisa delar av underlag och bara redovisa 

underlag och bevis på det som gynnar den egna ideologiska ståndpunkten. (Sabatier 2007, ss. 

3-4) 

Det är i detta sammanhang vi kan se valmanifesten - det handlar både om att 

formulera ett svar, men lika mycket om att på ett övertygande sätt beskriva ett problem. 

Baumgartner och Jones påpekar också att ideologin spelar en mycket större roll vid 

formuleringen av lösningarna än den gör när problemet skall beskrivas. Det betyder att de 

politiska partierna kan vara överens om problemet, t ex de höga sjuktalen, men det är först i 

lösningarna som de olika politiska inriktningarna blir tydliga. (Baumgartner & Jones, 2012) 

Vad behövs för att åstadkomma en förändring? Baumgartner och Jones har genom 

sina studier sett att ett ekvilibrium kan rubbas plötsligt och oväntat och att förändringar kan 

gå ganska snabbt. Det kan exempelvis ske genom att en aktör lyckas få upp en fråga på 

agendan och därmed rubba policymonopolet eller att en helt ny aktör kommer in på arenan 

(Baumgartner, Jones & True 2007 ss, 21-64). En fråga kan hamna på agendan genom att den 

ges en ny inramning som kopplar frågan till nya begrepp och föreställningar. Något som 

tidigare har framställts som ointressant eller tekniskt kan nu framställas på ett sätt som 

plötsligt blir angeläget för en bred massa. Det kan också ske genom att en ny 

policygemenskap eller aktör har en lösning på ett problem. Då finns det plötsligt ett 

incitament att lyfta frågan (Cairney 2012, s. 186).  

En given faktor som kan få upp en fråga på agendan och rubba ett ekvilibrium kan 

också vara en kris, såsom en naturkatastrof eller ett yttre hot. Det behöver dock inte vara ett 

verkligt hot utan det räcker med att en aktör lyckas framställa ett visst förhållande som en 

kris. Trycket kan då bli så stort från allmänhet och media på beslutsfattarna att de inte längre 
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kan ignorera det framställda problemet och därmed tvingas agera, även om det är oklart vad 

som skall göras. (Knill och Tosun 2012, s.116) Cairney (2012, s. 187) lyfter också fram 

mätning som ett sätt att sätta fokus på en ny fråga. Det kan verka trivialt men det kan vara 

avgörande hur man mäter och presenterar exempelvis en utgiftspost i statsbudgeten. Inom 

vårt område kan det handla om att jämföra utgifterna för sjukförsäkringen med något annat 

viktigt område statsbudgeten, t ex försvarsbudgeten. 

Baumgartners och Jones teori har inspirerat flera andra forskare men Baumgartner 

och Jones (2012) påpekar själva att de flesta av dessa studier har varit kvantitativa och att de 

själva skulle vilja se fler kvalitativa studier inom ramen för sitt teoretiska ramverk. Denna 

studie kan trots att den är förhållandevis liten vara ett sådant bidrag. 

4. Metod 

Vi har genom att läsa det politiska materialet analyserat hur den politiska nivån har 

formulerat politiska ideér och policy om sjukförsäkringen och sedan utifrån det teoretiska 

perspektivet analyserat hur talet om sjukförsäkringen fått genomslag i styrningen av 

Försäkringskassan. Ansatsen är kvalitativ och metoden är textstudium. 

4.1 Teoretisk ram 

Under teoriavsnittet ovan har vi fokuserat på punctuated equilibrium vilket med sitt fokus på 

förändring och stabilitet har gett oss en teoretisk utgångspunkt för analysen. Eftersom vårt 

syfte och frågeställningar utgår från jämförelser, både mellan policy och styrning och mellan 

regeringar, har teorin hjälpt oss både i urval av och analys av texterna. Punctuated 

equilibrium beskriver flera olika orsaker till förändringar och vi har med hjälp av teorin 

kunnat bli uppmärksamma i texten på hur förändringar i policy motiveras. Vidare har teorins 

beskrivning av orsakerna till stabilitet hjälpt oss att se vad som inte nämns i empirin - vad är 

det som utlämnas och förbigås med tystnad? Under analysen har teorin kring stabilitet och 

förändring också blivit den struktur i vilken analysen har redovisats. 

Uppsatsen är inte teoriprövande (deduktiv) men teorin har hjälpt oss att fokusera 

läsningen på de delar som beskriver stabilitet och förändring vilket i sin tur hjälpt oss besvara 

våra frågeställningar (Halperin och Heath 2017, s. 31). Det teoretiska perspektivet har alltså 

hjälpt oss att i texten se det som representerar förändring respektive stabilitet.  
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4.2 Kvalitativ textanalys 

Denna studie kommer att bestå till stor del av texter där innehållet ska analyseras och väljas 

ut. Kvalitativ textanalys innebär att vi arbetar oss fram till det väsentliga materialet för vår 

studie, detta genom att genomföra en noggrann läsning av de texter som valts ut. Denna 

systematik fokuserar även på att plocka ut de delar av texten som är relevanta för studien och 

därmed fokuseras dessa mycket mer än helheten i texten. Det är dessa partier som har en 

innebörd och därmed blir viktigare att fånga upp. Givetvis är val av material viktigt då alla 

olika typer av texter som hör till ämnet inte kan analyseras (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012, ss. 210-211).  

Eftersom materialet är omfattande kommer vi att lägga in korta sammanfattningar och 

ta fram viktiga aspekter som vi vill lyfta vidare för att stegvis ta oss närmare den slutgiltiga 

analysen. Vi gör detta dels för att underlätta för läsaren som inte behöver bläddra lika mycket 

men också för transparensens skull för att kunna härleda våra slutsatser. 

4.2.1 Kategorier och teman 

Ansatsen är induktiv vilket betyder att vi har utgått från själva texten för att sedan ur texten 

identifiera de mönster, kategorier och teman som både är ett resultat i sig och som gett oss 

strukturen för att analysera texten djupare. Stabilitet, förändring och orsakerna bakom är 

alltså det övergripande teoretiska ramverket och den nära textanalysen hjälpt oss att 

identifiera hur denna övergripande teoretiska ram konkretiseras i texterna. Konkret har vi 

alltså läst texterna, först i sin helhet och därefter har vi kunnat identifiera de kategorier eller 

teman som vi redovisar under analysen.  

Dessa kategorier är alltså inte på förhand givna utan har tagits fram ur texten vid en 

första genomläsning av hela textmassan. Efter den första genomläsningen och identifieringen 

av kategorier har vi återvänt till texterna och då kunnat fokusera på de texter som bäst 

beskriver de kategorier vi identifierat. Dessa båda kategorier har vi kallat: Arbetstemat 

respektive trygghetstemat. De båda temana beskrivs mer utförligt under resultat och analys 

men kort inkluderar arbetstemat texter där sjukförsäkringen betonas som en väg åter till 

arbete, det kan också handla om sådant som rehabilitering och eget ansvar för att komma åter 

i arbete. Trygghetstemat betonar tryggheten som försäkringen ger och möjligheten till 

försörjning även om man är sjuk. Vi har alltså inte kodat för enskilda ord utan utifrån texter 

som vi har tolkat ryms i de båda temana (Halperin och Heath 2017, 349). Vid genomläsning 

av materialet har vi markerat i marginalen vilket tema vi identifierat och sedan sammanställt 
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och jämfört med varandra. Det är framför allt dessa båda teman som förekommer med olika 

kontinuitet och stabilitet mellan de olika regeringarna. Våra båda teman är alltså det konkreta 

verktyg vi har använt för att analysera vår övergripande fråga kring stabilitet och förändring i 

sjukförsäkringspolitiken.  

I vår analys används korta citat för att ge exempel på hur dessa teman används. 

Sammanfattningsvis har vi alltså använt en öppen kodning och metoden liknar i hög grad det 

som Halperin och Heath (2017, s.350) beskriver som en tredelad kodningsprocess, där vi har 

börjat med att med hjälp av texten själv identifiera våra teman (kodningar) för att sedan 

återvända till texten och identifiera kategorierna i hela texten. Slutligen har vi jämfört 

kategorierna och relevanta citat med varandra för att säkerställa att de hör till samma kategori 

(Halperin och Heath 2017, s.353). Vi har sedan i analysen ordnat kategorierna utifrån det vi 

har fokuserat på i vår teoretiska ram. De områden vi har fokuserat på utifrån vår teori har 

blivit rubriker i analysen: “Stabilitet”, “förändring”, “att sätta agenda och beskriva problem” 

och slutligen “Spelar det någon roll vem som styr?”. Skillnaden från processen som den 

beskrivs av Halperin och Heath är att vi inledningsvis inte har använt ett litet urval av texten 

utan hela textmassan men läst den extensivt för att identifiera våra teman (kodningar) inför 

den mer intensiva läsningen, som var steg två i den tredelade processen. 

Textmassan har varit relativt omfattande men med hjälp av både det teoretiska 

ramverket och våra frågeställningar har vi kunnat fokusera på rätt textavsnitt och kunnat 

undvika sidospår och irrelevant information som inte är aktuell för det problemområde vi valt 

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, ss. 216-217). 

4.3 Val av material 

Vi kommer att jämföra två typer av material: för det första material där politiken formuleras 

och kommuniceras till väljare och för det andra material där denna politik sedan blir konkret 

styrning av en myndighet. Den första typen av material representeras i huvudsak av 

valmanifest, men också statsministerns regeringsförklaringar. Här har vi kunnat se teorins 

betoning av faktorerna bakom både förändring och stabilitet. Den andra typen av material vi 

har läst består i huvudsak av den konkreta styrning som skickas till myndigheten som skall 

verkställa den tänkta och kommunicerade politiken. Denna typ av material representeras av 

regleringsbrev, men också av inledningarna till kapitel tio i budgetpropositionen. Vi har valt 

tidsperioden 2006-2017, med fokus på valåren 2006, 2010 och 2014. Här har vi kunnat läsa 
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fram nästa steg i policyprocessen där politiska överväganden och val har konkretiserats i 

direkt styrning. 

En svaghet i valet av material är att vi inte kommer att kunna fånga hela bredden av 

styrning eftersom en myndighet styrs på fler sätt än genom regleringsbrev - inte minst lagar 

och regler, förarbeten till lagar, förordningar från regeringen och andra aktörer som påverkar. 

Vi bedömer ändå att myndigheten förhåller sig till regleringsbrevet som den övergripande 

styrningen och att den mer detaljerade styrningen utgår från denna övergripande styrning. Det 

är i regleringsbrevet regeringen pekar på huvudriktningen i sin styrning av myndigheten och 

det är framför allt regeringens intentioner vi vill analysera, inte hur Försäkringskassan har 

svarat på styrningen. Man kan betrakta regleringsbreven som en slags essens av styrningen, 

även om regeringen styr på fler sätt än genom regleringsbrev (Erlandsson 2014, s.3). 

Motsvarande svaghet finns också i det politiska materialet eftersom politiken formas och 

kommuniceras på fler sätt än i valmanifest och regeringsförklaringar, men vi gör 

motsvarande bedömning också här: Det är i valmanifestet och regeringsförklaringar partierna 

lägger ut huvudlinjen i de löften partiet ger väljarna under valrörelsen. 

Vi har redan nämnt att en myndighet styrs på flera olika sätt och vi gör ett tvärsnitt 

med denna uppsats. För att kunna ställa materialet mot valmanifest har vi valt en längre 

tidsserie, men har för att materialet inte skall bli alltför omfattande valt de övergripande 

målen. Ett alternativ hade varit att göra analysen av styrningen ännu mer detaljerad, men då 

hade vi inte kunnat ställa det mot tillräckligt många valmanifest utan kanske fått nöja oss med 

ett val och styrningen efter det. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Denna studie har som metod en kvalitativ textanalys. Reliabiliteten i denna studie kan därav 

hålla samma nivå som en kvantitativ studie med variabler. Reliabiliteten betyder att 

replikerbarhet där liknande studier följer samma metod och system för analys får väldigt 

liknande resultat (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss. 104-105). I denna studie där 

metoden är textnära finns det ändå en risk att liknande studier med samma upplägg 

fortfarande kan få olika resultat beroende på hur man analyserar texterna och vad som är det 

mest väsentliga i texten som används för undersökning. Det som blir viktigare i kvalitativa 

studier är att vara öppen och transparent i de tolkningar som görs. 

För att uppnå så hög validitet som möjligt handlar det om att nå en hög grad av trovärdighet 

samt relevans mellan begrepp, teori och syftet med studien (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 
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2010, ss. 104-105). Detta betyder att de teorier som vi har valt i hög grad skall kunna hjälpa 

oss besvara syftet och frågeställningen som arbetats fram, samt att materialinsamlingen skall 

kopplas till detta. Genom att studera olika politiska och styrande texter kopplat till 

Försäkringskassan anser vi att detta är det bästa alternativet för att få in det vi behöver till 

denna studie.  

Dessa texter hjälper oss sedan till att dra slutsatser till vår frågeställning kring hur 

styrningen och implementeringen av Försäkringskassan ser ut och om det kan upptäckas 

skillnader inom den. På så sätt stärks validiteten i studien genom att vi använder oss av 

material som ligger nära det som vi undersöker samt stärker transparensen då detta material 

är lättillgängligt. Textanalysen framhäver även citat som gynnar graden av genomskinlighet i 

texten som används för studien. Validiteten i denna studie styrks då det är ett omfattande 

material som samlats in i anknytning till frågeställningen och syftet, detta stärker även de 

slutsatser som uppsatsen ger och gör dem mer trovärdiga. 

 

5. Resultatredovisning och analys 

5.1 Valmanifest 

Sidhänvisningarna i detta kapitel hänvisar till valmanifest för respektive år och parti eller 

partier i Alliansens fall. 

5.1.1 Valmanifest 2006 

Alliansen. Detta är första gången som de fyra borgerliga partierna går till val med en 

gemensam valplattform. Även om arbete och arbetsmarknad är framträdande i manifestet är 

det intressant att notera att det inte kommer allra först i manifestet. På sidan tre kommer 

frågan om arbete och här är ambitionen tydlig: arbetslinjen och arbetets värde skall 

återupprättas. Det handlar enligt Alliansens partier inte bara om ekonomi utan lika mycket 

om att känna trygghet genom att ha ett arbete och vara en del av en gemenskap. Lite längre 

fram talas det om att bryta utanförskapet och att bryta “massarbetslösheten” inte minst genom 

att vända uppgången av antalet förtidspensionärer. Under rubriken “Fler jobb och fler 

företag” skriver de att “trösklarna till arbetsmarknaden måste sänkas och en ökad arbetsinsats 

eller ett större ansvarstagande belönas.” (s.6) Bara en gång nämns arbetslöshetsförsäkringen 
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explicit och det är längre fram under samma rubrik som ovan. Där skall arbetslinjen 

tydliggöras i arbetsmarknadspolitiken, arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Målet 

är dock att nivån för ersättning skall ligga kvar på 80%. Under avsnittet som berör vården och 

omsorgen återkommer de till sjukförsäkringen och nämner också Försäkringskassan som ges 

uppdraget att erbjuda alla sjukskrivna en personlig koordinator och Försäkringskassan skall 

också vara skyldig att genomföra rehabiliteringsutredningar inom fyra veckor. Människor 

skall ha rätt till rehabilitering, men också skyldighet att delta. (s. 20) Syftet är att fler skall 

komma åter till arbetslivet men kopplingen är inte lika tydlig till arbetslivet som vi kommer 

att se längre fram. Vi kan redan nu konstatera att de stora förändringar, bland annat 

tidsgränsen i sjukförsäkringen inte annonserades i valmanifestet och inte heller nämns, vilket 

är nästan lika genomgripande, rehabkedjan. 

Socialdemokraterna. Under rubriken “Alla skall med” börjar första avsnittet “Arbete 

åt alla är socialdemokratins viktigaste mål”. Det står inte mycket om socialförsäkringarna 

men i inledningen skriver de om män och kvinnor som slits ut i arbetslivet och de som har ett 

funktionshinder. Det är inga specifika mål eller åtgärder som antyds men man skriver om ett 

inkluderande samhälle där alla skall med. På sidan fem i samma manifest adresseras sjuktalen 

och målet är att till 2008 halvera ohälsan. Detta skall ske genom satsningar på företagshälsa 

och rehabilitering. Det skall också vara möjligt att gå ner i arbetstid de sista åren i arbetslivet 

för att orka arbeta tills pensionen. Vad gäller socialförsäkringarna är den största reformen 

som föreslås en bättre tandvårdsförsäkring. På sidan 10 skriver de att förtidspensionärerna 

skall ha bättre villkor och det skall ske genom att bostadstillägget anpassas till samma nivå 

som ålderspensionärerna. På samma sida skriver de också att alla som kan och vill arbeta 

skall kunna göra det, även om det inte är heltid. Man skjuter därför också till pengar till 

Samhall, varför det är rimligt att anta att det framför allt är personer med uttalade 

funktionshinder som påverkar arbetsförmågan som avses i detta stycke.  

5.1.2 Valmanifest 2010 

Alliansen har nu suttit vid makten en mandatperiod vilken har präglats av ekonomisk oro till 

följd av finanskrisen. Det märks också i valmanifestet vars första egentliga kapitel har 

rubriken Ekonomisk osäkerhet kräver ansvarsfull politik. Att arbetsmarknad och 

sysselsättning är en del av denna politik är tydligt eftersom följande avsnitt handlar om vad 

regeringen har gjort och man konstaterar att det blivit “mer lönsamt att arbeta”. Här nämns 

också reformerna av trygghetssystemen. “Bättre drivkrafter och ökat stöd har minskat 
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ohälsan” skriver man. (s. 5). Lite längre fram under avsnitt fem (“Fler i arbete”) återkommer 

Alliansen till trygghetssystemen, men återigen inom ramen för arbete och arbetsmarknad. 

Alla skall kunna delta i arbetslivet utifrån egna förutsättningar är ambitionen, eftersom arbete 

“är grunden till människors makt över det egna livet”. (s.9) Det är mycket tydligt att 

sjukförsäkringen skall vara en del av verktygen för att höja arbetskraftsdeltagandet. 

Sjukförsäkringen skall också präglas av aktivitet, inte passivitet. Under avsnittet om en bättre 

fungerande arbetsmarknad skrivs detta fram väldigt tydligt när viktiga delar av 

arbetsmarknadspolitiken inte bara inkluderar arbetsmarknadsåtgärder utan också rehabkedjan. 

Det finns också ett stycke i manifestet som explicit avhandlar sjukförsäkringen och det har 

rubriken Värna arbetslinjen i trygghetsförsäkringarna. Man skriver att försäkringarna skall 

utformas så att de uppmuntrar aktivitet, sysselsättning och arbete samt motverkar 

bidragsfusk. Alliansen säger även att de brutit den tidigare passivitet som präglat 

försäkringarna. Det är intressant att de också skriver om den oro som följer med stora 

förändringar och tillsätter också en utredning av försäkringarna för att de skall bli 

“sammanhållna, balanserade och hållbara samt bidra till långsiktigt högre sysselsättning” (s. 

16). Det verkar som om Alliansen anser att det finns en bit kvar innan målet är nått eftersom 

de väljer att tillsätta en utredning. 

Också Socialdemokraterna har ett tydligt jobbfokus i sitt ganska korta manifest 

2010. Efter en allmän inledning handlar också den första punkten om just arbete och har 

rubriken “Fler jobb”. De talar tydligt här om “arbetslinjen” vilket tolkas både “rätt till arbete 

[och] plikt att arbeta” (s.2) Inga direkta referenser görs dock här till försäkringarna däremot 

flera formuleringar som ordning och reda på arbetsmarknaden och mer pengar till utbildning. 

Under avsnittet som heter “Bättre sjukvård och skola” finns det referenser till 

sjukförsäkringar men då bara när man talar om “gräddfiler i vården där de med privata 

försäkringar kan gå före”. Under avsnittet “Minska klyftorna” finns inledningsvis en referens 

till sjukförsäkringen även om inte ordet finns utskrivet när man talar om att “Cancersjuka och 

andra svårt sjuka hänvisas till socialkontoret.” De ser också ett nytt utanförskap i dem som 

saknar försäkring. Socialdemokraterna vill även höja taken i försäkringarna och här skriver 

man också det egentligen enda uttalade om sjukförsäkringen: “Stupstocken i sjukförsäkringen 

skall bort. Alla sjuka skall ha rätt till en individuell bedömning och rätt att arbeta efter sin 

förmåga”. Detta är enda gången som ordet “sjukförsäkringen” finns med och det är intressant 

att notera att det också i det Socialdemokratiska manifestet nämns i samma mening som 

rätten att arbeta. 
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5.1.3 Valmanifest 2014 

Alliansen har vid detta val haft makten i åtta år och valmanifestet blir också i hög grad en 

redogörelse för vad som gjorts under dessa år. Valmanifestet präglas av ord som “ansvar” och 

“ordning och reda”. Allianspartierna vill uppenbarligen förmedla bilden av en regering som 

tagit ansvar för ekonomin och för att säkra utrymmet för välfärden. Förändringarna till det 

bättre lyfts självfallet fram och det är flera inslag av sifferexercis i manifestet, i synnerhet 

kring arbetsmarknaden. Redan på första sidan nämns dock skyddsnätet vid sjukdom och 

alliansen vill där framhålla, redan i första stycket, att vi “tillsammans skapar ett skyddsnät 

som ger stöd om vi hamnar snett, om vi blir sjuka eller om vi för stunden eller inte längre 

orkar av egen kraft.” (Alliansens valmanifest 2014, s. 6). Också under rubriken 

“Utgångspunkter för Alliansens politik” nämns på första raden att politiken syftar till att 

“bygga ett samhälle som tar tillvara varje människas förmåga.” (s. 9). 

Ordet “arbetslinjen” återkommer på flera ställen, och inte bara när det talas om 

arbetsmarknaden. Det är också under rubriken “Jobbmålet - över 5 miljoner i arbete 2020” 

(Alliansens valmanifest 2014, s. 19) som den reformerade socialförsäkringen nämns. Dock 

bara i en mening. Även om inte sjukförsäkringen nämns explicit på fler håll när det talas om 

arbete finns det ändå med implicit när det talas om att fler skall ingå i arbetskraften och att 

det skall göras mer lönsamt att arbeta. Att arbetskraften skall växa antyds ju också i själva 

rubriken på stycket. 

Under rubriken “Bredare vägar till jobb” avhandlas huvuddelen av det som sägs om 

försäkringarna, både sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. De skriver att stödet för dem som 

står långt ifrån arbetsmarknaden måste förbättras och det skall ske genom tidiga 

rehabiliteringsinsatser. “Sjukförsäkringen skall ge trygghet vid sjukdom” skriver man och det 

har alliansen bidragit till genom “återupprättandet av arbetslinjen” med det uttalade syftet att 

“alla som vill och kan arbeta skall ha ett jobb” (Alliansens valmanifest 2014, s.32). 

Socialdemokraterna och Alliansens valmanifest delar betoningen av arbete som 

grunden för välfärden. Arbetslinjen som begrepp nämns inte men manifestet inleds med 

rubriken “Ett bättre Sverige. För alla.” och direkt därefter följer avsnittet om arbete och 

arbetsmarknad. Det är intressant att notera att sjukförsäkringen inte nämns i avsnittet om 

ökade klyftor. Inte heller i avsnittet om arbetsmarknad talas det primärt om att öka utbudet på 

arbetsmarknaden utan snarare ligger fokus på efterfrågesidan. Man skall öka efterfråga på 

arbetsmarknad genom investeringar. Fokus verkar inte ligga på att utöka arbetskraften i sig 
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utan på att utbilda den arbetskraft som finns, för att den skall kunna ta de nya jobb som 

Socialdemokraterna tänker skapa genom investeringar. 

Det enda som skrivs vad gäller hälsa i samband med arbetsmarknadspolitik är 

satsningen på bättre arbetsmiljö. Längre fram i manifestet återkommer de specifikt till 

sjukförsäkringen. På sidan 40 i kapitlet “En pålitlig välfärd. För alla.” där frågor kring 

sjukvård och åldringsvård finns också avsnittet “Förbättra sjukförsäkringen och ta bort 

stupstocken”. I styckets sista mening lovar Socialdemokraterna att göra det som sägs i 

rubriken, men i stycket utlovas också sjukförsäkringen både skall erbjuda trygghet men också 

rehabilitering. Sjukdom, skall inte innebära ekonomisk stress och konstaterar också att 

“människor har farit illa av att bli utförsäkrade trots att de fortfarande är sjuka och får 

behandling.” Vidare vill man att ersättningen skall ligga på 80% under hela 

sjukdomsperioden.  

Miljöpartiet nämner en del kring sjukförsäkringen och reglerna kring sjukskrivning. 

Under avsnittet som handlar om folkhälsa skriver de att de “vill förbättra reglerna kring 

sjukskrivning så det blir lättare för den som behöver att arbeta deltid.” (Miljöpartiets 

valmanifest 2014, s.15) Lite mer utförligt och fler konkreta förslag kring sjukförsäkringen 

kommer under avsnittet “Ekonomi och arbetsmarknad”. Där ges en allmänt hållen 

programförklaring: “Den som blir sjuk eller förlorar sitt arbete skall inte dömas till 

fattigdom” men också ett konkret förslag att införa en gemensam sjuk- och 

arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla. 

5.1.4 Sammanfattning av valmanifesten 

Båda blocken talar om rätten eller möjligheten till arbete även om den inte alltid nämns 

explicit, det kan som hos Socialdemokraterna t ex talas om “rätten att arbeta”. Det är 

uppenbarligen en balansgång för det verkar vara viktigt att förknippa sjukförsäkringen både 

med trygghet och vägen åter genom att betona arbetslinjen (Alliansen) eller rätten till 

rehabilitering (Socialdemokraterna). Alliansen förknippar sjukförsäkringen mer med arbete 

och betonar att sjukförsäkringen skall stödja arbetslinjen. Sjukförsäkringen tar relativt liten 

plats hos båda partierna och det kommer förhållandevis få konkreta förslag. Införandet av 

bortre gräns i sjukförsäkringen och införandet av rehabkedjan nämns exempelvis inte 2006 

hos Alliansen och 2014 är egentligen de enda konkreta förslaget vad gäller sjukförsäkringen 

från Socialdemokraterna att ta bort “stupstocken”. 
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Båda blocken kommenterar och tar sig an konsekvenserna av förändringarna efter 2006 i 

sjukförsäkringen. Alliansen gör detta genom att lova en utredning och Socialdemokraterna 

genom att lova att ta bort “stupstocken” och betona tryggheten i sjukförsäkringen. 

Miljöpartiet ger inga konkreta förslag utan ger bara inriktningen: Man skall inte drabbas av 

fattigdom för att man blir sjuk. Det är intressant att notera att miljöpartiet inte fått något 

gehör för en gemensam och obligatorisk sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. 

För att redan här anknyta till vårt teoriavsnitt kan vi se tydliga exempel på hur viktig 

problemformuleringen är. När socialdemokraterna talar om stupstocken är detta ett ord som i 

sig också formulerar ett problem - utförsäkringarna uppfattas som ett straff. Motsvarande 

exempel från Alliansen skulle kunna vara ordet “utanförskap”. Båda orden väcker negativa 

associationer och beskriver ett problem - som sedan kan åtgärdas. 

5.2.1 Regeringsförklaringar 

Samtliga citat i detta avsnitt kommer från regeringsförklaringarna för respektive år. 

2006 Den första regeringsförklaringen levereras av Fredrik Reinfeldt och börjar med 

arbete och kretsar i hög grad kring arbete och utanförskap. Reformer av 

arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen nämns och syftet med sjukförsäkringen 

fastslås, att skapa trygghet vid sjukdom men “Samtidigt skall den ge motiv och möjlighet att 

återgå till arbete.”  

Det skall ges bättre möjlighet till vård och rehabilitering och samtidigt skall den motverka 

felaktig användning och överutnyttjande. De aviserar också att behålla ersättningen på samma 

nivå som tidigare. 

2007 Detta år kom alliansregeringen att lägga förslag till riksdagen för införandet av 

rehabiliteringskedjan och den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Detta nämns flera gånger 

i regeringsförklaringen. I inledningen talar statsministern om utanförskapet och dem som 

jobbar mindre än de vill på grund av att de inte får något stöd. Att bryta utanförskapet är 

tydligt kopplat till att ha ett arbete. Hela inledningen talar om arbete och vikten av arbete för 

att bryta utanförskapet. Statsministern berör också vägarna åter till arbete för dem som är 

sjuka och syftet med de reformer som aviseras är att de som drabbas av sjukdom skall kunna 

behålla en nära koppling till arbetsmarknaden. När sjukförsäkringen nämns är det i ett 

sammanhang av mer pengar till företagshälsovård och trygghet. 

2008 Här nämns utanförskapet i form av färre sjukskrivningar i uppräkningen av 

åtgärder som regeringen har vidtagit. Finanskrisen har uppenbarligen inte blommat upp i full 
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skala eftersom detta kommenteras ganska långt ner i texten. Banken Lehman Brothers 

ansökte om konkurs den 15 september 2008, dagen innan denna regeringsförklaring hålls. 

Det är värt att notera att reformer av sjukförsäkringen inte nämns specifikt och det som sägs 

om sjukförsäkringen kommer i samma stycke som arbetsmarknadsreformer, inte under 

avsnittet kring hälsa och andra sociala insatser. 

2009 Nu har finanskrisen skapat stor oro och statsministern inleder med att konstatera 

att Sverige ändå står starkt, inte minst på grund av hög sysselsättning och starka finanser. 

Detta som en följd av regeringens reformer. Denna regeringsförklaring blir därför udda 

jämfört med tidigare eftersom inledningen är en internationell utblick (den brukar komma 

långt ner) där vikten av samarbete understryks. Statsministern knyter an till sjukförsäkringen 

i summeringen över det finansiella läget efter finanskrisen och konstaterar att kostnaderna för 

sjukskrivningar minskar. Längre fram nämns också sjukförsäkringen helt kort i 

konstaterandet att med “reformerna i sjukförsäkringen öppnas dörrar tillbaka för människor 

som tidigare stängts ute.” Sammanhanget här är arbetsmarknadsreformer. I en mer högstämd 

avslutning nämns åter att regeringen möjliggjort “för människor att åter komma i arbete”, 

sagt som ett svar gentemot dem som menar att politik inte kan åstadkomma något. 

2010 Återigen börjar regeringsförklaringen med finanskrisen men nu med nytt hopp 

och ljusare tider. Sjukskrivningarna har enligt statsministern halverats och förtidspensionerna 

sjunker tydligt. Det konstateras att arbetslinjen ligger fast vilket utläses som att “alla skall 

kunna få jobb efter sin förmåga” och “alla människors arbetsinsatser behövs”. Ett 

förhållandevis långt stycke ägnas åt socialförsäkringen och beskrivs som ett system som skall 

skapa trygghet och uppmuntra återgång till arbete genom aktiva insatser. Det finns också ett 

erkännande av att “enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser” och de 

tillsätter en utredning för att se över trygghetssystemen där också arbetslöshetsförsäkringen 

inkluderas. 

2011 Finanskrisen har gått över i skuldkris och orosmolnen hopar sig igen. Detta är 

utgångspunkten för årets regleringsbrev. Bland politikområdena är det arbete och arbetslinje 

som kommer först i regeringsförklaringen. Sjukförsäkringen nämns uttryckligen först i ett 

sammanhang som berör välfärden och strax därefter satsningar på att förstärka sjukvården. 

Nu handlar det om att utveckla sjukförsäkringen och rätta till brister. Stycket efter berör 

ungdomsvården. Arbete och arbetslinje nämns i samma stycke, men kontexten är ändå 

annorlunda än tidigare. 

2012 Sjukförsäkringen nämns inte men som tidigare tar statsministern upp arbetet 

med att öka drivkrafterna till arbete. Detta återkommer flera gånger men sjukförsäkringen 
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nämns inte någon gång. Men däremot sägs att “Trygghetssystemen skall vara utformade så att 

de främjar återgång till arbete” vilket inkluderar sjukförsäkringen. 

2013 Återigen inleds läget med den oro som läget i Syrien och skuldkrisen skapat och 

följden blir snävare ekonomiska ramar. I detta sammanhang nämns att sjuktalen går upp: 

“Samtidigt har utgifterna för bland annat kortvariga sjukskrivningar ökat. Detta bidrar till att 

utrymmet för utgiftsreformer under utgiftstaket är mycket begränsat 2014.” Statsministern 

återkommer inte till sjukförsäkringen eller trygghetssystemen igen, mer än att som tidigare 

nämna arbetslinjen. 

2014 Stefan Löfven håller regeringsförklaringen som nytillträdd statsminister. Också 

denna regering börjar med arbete och lägger fast ett mycket ambitiöst sysselsättningsmål: den 

högsta i EU 2020. I ett avsnitt om välfärdspolitiken nämns kort om sjukförsäkringen och det 

konstateras att den “ska hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning”. Taket i 

försäkringen skall höjas “och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort.” Tidsgränserna 

i övrigt skall ses över och rehabiliteringen skall stärkas. Också här kopplas syftet med 

försäkringen samman med återgång i arbete. 

2015 Statsministern börjar i försvaret och knyter därmed an till det försämrade 

säkerhetspolitiska läget i Sveriges närhet. Efter den internationella utblicken och en plädering 

för samarbetet i EU så kommer statsministern till arbete och arbetsmarknad. Som året innan 

återkommer statsministern till sjukförsäkringen i avsnittet om vård och välfärd. Först nämns 

att fusket i trygghetssystemen skall bekämpas. Återigen konstateras att den bortre tidsgränsen 

i sjukförsäkringen tas bort eftersom “Sjukförsäkringen ska leda människor tillbaka till arbete, 

inte till fattigdom”. Man utlovar också ett kraftfullt åtgärdspaket mot de stigande sjuktalen. 

2016 I stycket kring social välfärd och satsningar på arbetsmiljö konstaterar 

statsministern att prognosen för sjuktalen skrivs ner och han berömmer parterna på 

arbetsmarknaden för att ha tagit arbetsmiljöproblemen på allvar. I övrigt nämns inte 

sjukförsäkringen och vi har inte hittat några andra implicita referenser till sjukförsäkringen 

eller socialförsäkringen. 

2017 Också här börjar statsministern i det oroliga världsläget för att sedan via 

försvaret hamna i klimatutmaningarna och först därefter i arbetsmarknadspolitik. Här nämns 

dock inte sjuktalen eller socialförsäkringspolitiken. Det kommer dock längre ner när 

arbetsmiljösatsningarna nämns: “Arbetet för friska arbetsplatser och snabb rehabilitering ger 

resultat. De skenande sjukskrivningstalen har bromsats.” I samband med kriminalpolitiken 

nämns trygghetssystemen som “får bättre skydd mot fusk och bedrägerier.” Som 2016 nämns 

inte sjukförsäkringen explicit och det finns också mycket få referenser. 
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5.2.2 Sammanfattning av regeringsförklaringarna.  

Inledningsvis har sjukförsäkringen, särskilt hos Alliansen men också hos 

Socialdemokraterna, ett större fokus för att under senare regeringsförklaring under 

mandatperioderna tonas ner. Under de första regeringsförklaringarna från Fredrik Reinfeldt 

kopplas sjukförsäkringen tydligt till arbetslinjen för att under de senare 

regeringsförklaringarna och den tydliga kopplingen till arbetslinjen tonas ner något. 

Sjukförsäkringen nämns allt längre ner i regeringsförklaringarna och verkar hamna ur fokus. 

Successivt mjukas kopplingen mellan arbetslinje och sjukförsäkringen upp, det påbörjas 

redan under alliansregeringen. Det fanns ett uppenbart incitament att förändra politiken kring 

sjukförsäkringen eftersom det enligt regeringen snarare skapade ett utanförskap än hjälpte 

människor åter till arbete. Intrycket vi får i läsningen av regeringsförklaringarna är dock att 

de tänkta åtgärderna inte fick önskad effekt och därför hamnar socialförsäkringen ur fokus. 

Löfven talar också om sjukförsäkringen som en hjälp åter till arbete och egen 

försörjning, men ger den också allt mindre utrymme under mandatperioden. De konkreta 

åtgärderna inom området är snarare kopplade till arbetsmiljön och sjukförsäkringen nämns 

mest i samband med dessa åtgärder. Efter att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tagits 

bort är det framför allt arbetsmiljöarbetet som verkar vara vägen att sänka sjuktalen. Målet på 

9,0 sjukdagar nämns inte i själva regeringsförklaringen. 

För att koppla till teorierna om förändring kan vi här se att agendan inte toppas av 

sjukförsäkringen trots att det är något som har stort utrymme i media. Enligt teorin om 

garbage can kan det bero på att blandningen inte är den rätta mellan aktörer, politiska 

förslag, problem och lösningar. Det kan bero på att det saknas bra lösningar och därför finns 

inget intresse av att lyfta frågan högt på agendan. Socialdemokraterna går en balansgång där 

de kan plocka politiska poäng på att kritisera alliansregeringens politik, men verkar ha svårt 

att formulera ett bra alternativ. De åtgärder som föreslås i regeringsförklaringarna ligger i hög 

grad utanför sjukförsäkringen med satsningar på bättre arbetsmiljö vilket snarare berör 

Arbetsmiljöverket. 

5.3.1 Regleringsbrev och inledningar till utgiftsområde 10 i statsbudget. 

Eftersom regleringsbrev och inledning till statsbudget ligger nära varandra innehållsmässigt 

kommer vi för att inte upprepa oss allt för mycket att fokusera på regleringsbrevens 

målskrivningar och komplettera med inledningarna till budgeten där det är relevant. 

Regleringsbrev och budgetinledningarna är omfattande textmässigt och vi har därför 
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fokuserat på det som är en faktisk styrning och uppdrag och inte utvärdering av tidigare 

insatser, vilket är större delen av innehållet. Även om perioden vi studerar är 2006-2017 har 

vi funnit det nödvändigt att ta med regleringsbrevet för 2005 eftersom 2006 i hög grad griper 

tillbaka på resonemang från 2005. 

2005 I regleringsbrevet 2005 sätter socialdepartementet upp olika mål för 

Försäkringskassan, de flesta är övergripande och lämnar en del detaljer utanför. I detta brev 

ska arbetet leda till att förhindra eller korta ner sjukskrivningarna samt att fler personer som 

har rehabiliteringsåtgärder ska återgå till arbete. Sjukpenningen ska även minska under år 

2005 jämfört med tidigare år. Under denna tid befann sig Försäkringskassan under ett 

förändringsarbete till vad som kom till att kallas den nya Försäkringskassan, detta är kopplat 

till tidigare regleringsbrev som även i detta är kvar som ett uppdrag. 

I inledningen till kap. 10 i budgetpropositionen refereras först till det målet som sattes 2002 

att sjuktalen skall halveras till 2008. Vidare säger man också att för den som inte kan arbeta 

på grund av sjukdom skall de ha en levnadsstandard som är anpassad till den ekonomiska 

utvecklingen i samhället. Under avsnittet “Politikens inriktning” förs ett resonemang kring de 

höga sjuktalen, särskilt de långa sjukfallen, och vad som kan göras åt det. Bland annat måste 

vägen åter till arbete bli kortare och handläggningen mer effektiv och rättssäker. Ett av målen 

är att skillnaderna i bedömningarna skall bli mindre och underlagen för sjukskrivning bättre. 

Regeringen skriver också i inledningen om vikten av att tillvarata varje förmåga och inte 

fokusera på oförmåga vid bedömning av sjukpenning. Sjukskrivning på heltid skall inte heller 

vara ett förstahandsalternativ. Regeringen trycker mycket på samverkan och inte minst med 

AMS. Stort utrymme ges åt arbetet med arbetsgivarna och deras ansvar i 

rehabiliteringsprocessen.  

2006 Frånvaron på grund av sjukdom ska halveras i förhållande till 2002 samtidigt 

som antalet nya aktivitets- och sjukersättningar ska minska under detta år. Detta mål kräver 

att berörda myndigheter, kommuner och landsting behöver samarbeta samt arbeta aktivt för 

att uppnå detta mål (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2006, s. 3). 

Sjukskrivningsprocessen ska även fungera mer effektivt genom att rätt ersättning ges i rätt tid 

och syftar till att återgång till arbete ska underlättas och vara på lika villkor mellan män och 

kvinnor (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2006, s. 7). Inledningen till 

budgetpropositionens kap. 10 beskriver halveringsmålet men talar också behovet av nya 

metoder för snabbare återgång i arbete. Passiviteten i sjukförsäkringen utmålas som ett stort 

problem och regeringen trycker på vikten av samarbete med arbetsgivare, fackförbund, AMS, 

sjukvård och andra berörda myndigheter.  
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2007 Detta regleringsbrev, det första för alliansregeringen, beskriver att sjukfrånvaron ska 

minska samt bibehålla och utveckla sjukskrivningsprocessen, beskrivningen innehåller inga 

detaljer med hur mycket det ska minska endast att trenden ska vara att fler ska återgå till 

arbete (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2007, ss. 6-7). Försäkringskassan får i detta 

brev uppdrag till att analysera och utvärdera tidigare års arbete inom exempelvis aktivitets- 

och sjukersättning, rehabiliteringspenning samt hur resurstillskottet ska användas. 

Regleringsbrevet är i denna mån mer specifik vad gäller vad som ska ingå i utvärderingen 

och sätter en tidsram på arbetet. 

I inledningen till budgeten (Prop. 2006/07:1 utgiftsområde 10) sägs om 

halveringsmålet till 2008 att det tas bort eftersom det enligt regeringen är alltför oprecist, i 

stället skall man återkomma med mer precisa mål och ger också uppdraget att arbeta med 

sjukskrivningsprocessen. Likaså nämns också att redovisa rutiner vid indrag och avslag på 

sjukpenningen när den tidigare försäkrade övergår till Arbetsförmedlingen. Regeringen vill 

ha ett tydligare fokus på återgång i arbete och aktivare sjukskrivning och att tiden för 

sjukpenning skall minska utan att antalet beviljade aktivitets- och sjukersättningar skall öka, 

vilket de hävdar inte var fallet tidigare. 

2008 Försäkringskassan ska bidra till att sjukfrånvaron minskar i landet, ökad 

kunskap om resultat av vidtagna åtgärder samt arbeta för en väl fungerande 

sjukskrivningsprocess där rätt åtgärder ges i rätt tid (Regleringsbrev för Försäkringskassan 

2008, s. 6). Utöver de mål som anges i brevet finns även uppdrag som ska genomföras, det 

handlar bland annat om samverkan med Arbetsförmedlingen för personer som återgår i arbete 

och vad som gjorts för att detta ska ske. Försäkringskassan får också en finansiell 

samordnande roll av rehabiliteringsinsatser där Försäkringskassan ska ha det övergripande 

ansvaret samt redovisa de åtgärder som samarbetet lett till (Regleringsbrev för 

Försäkringskassan 2008, ss. 15-17). 

I inledningen till statsbudgetens utgiftsområde 10 säger man liksom förra året att 

arbete pågår med att ta fram nya mål. Arbetslinjen är mer närvarande i texten eftersom 

regeringen trycker på vikten av att sjukförsäkringen främjar återgång till arbete och en hög 

sysselsättning i landet. Regeringen skriver också att Försäkringskassan skall bidra till att 

förebyggande åtgärder vidtas under sjukskrivningsprocessen. 

2009 Målen för detta år är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på 

en låg och stabil nivå, verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess och berörda parter 

ska ha god kunskap kring de nya reglerna i sjukförsäkringen (Regleringsbrev för 

Försäkringskassan 2009, ss. 2-3). Rehabiliteringskedjan införs som är en utveckling på 
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sjukskrivningsprocessen med ambition om att ge ökade möjligheter till arbete för berörda 

personer. Genom implementeringen av denna kedja krävs ökat samarbete med 

Arbetsförmedlingen då detta vid behov kan underlätta omställningen till ett nytt arbete (s, 9). 

Försäkringskassan ska även utarbeta en statistisk utvärdering och analys av den nya 

sjukförsäkringen som trätt i kraft under 2008 samt en uppföljning över den finansiella 

samordningen inom rehabiliteringsområdet (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2009, ss. 

9-10). 

I budgetinledningen för detta år återkommer regeringen nu med de utlovade målen 

vilket blir att sjukfrånvaron skall ligga i linje med jämförbara OECD-länder, man vill också 

att de regionala skillnaderna i sjuktal skall minska och att variationerna i sjuktalen inte skall 

vara större än normala säsongsvariationer. Tidigare mål kring förebyggande arbete ligger 

också fast, liksom fokus i skrivningarna på att tillvarata arbetsförmåga. Regeringen anger 

också nivån på ohälsotalen som man menar bättre belyser utanförskapet och ohälsan. Detta 

mått inkluderar sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukpenning och rehabpenning. Tanken är 

att den minskade sjukpenningen inte skall resultera i större antal beviljade sjukersättningar 

eftersom frånvaron från arbetslivet på grund av ohälsa då i realiteten inte minskar, det bara 

byter namn.  

2010 Försäkringskassan ska genom rehabiliteringskedjan bibehålla en aktiv 

sjukskrivningsprocess, ge ökade möjligheter till arbete för dem med en sjuk- eller 

aktivitetsersättning. Frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga lågt och stabilt för 

de kommande åren. Målen för Försäkringskassan är följande: verka för en väl fungerande 

sjukskrivningsprocess och att berörda parter ska ha god kunskap kring de nya reglerna i 

sjukförsäkringen (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2010, ss. 2-3). Uppföljningsarbete 

ska genomföras på rehabiliteringskedjan där den ska följas upp i och med att de nya reglerna 

träder i kraft samt kartlägga de personer som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen och hur 

de ska kunna försörja sig tiden efter försäkringen. En redovisning ska ske av de åtgärder som 

tagits för att höja kvaliteten i de medicinska underlagen men även bistå socialstyrelsen i dess 

arbete kring detta och hur de kan höja kvaliteten (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2010, 

ss. 6-8). I budgetinledningen ligger samma mål som föregående år fast, om än tydligare 

uppställt och redovisat. För de långtidssjukskrivna prövar man sedan 2008 alternativa insatser 

via kompletterande aktörer som ges ersättning baserat på prestation. 

2011 Regleringsbrevet för 2011 har ett mål där förtroendet för socialförsäkringen och 

Försäkringskassan ska vara högt. De ska även verka för en välfungerande 

sjukskrivningsprocess där aktiva åtgärder ger rätt hjälp vid rätt tillfälle så att sjukdom och 
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sjukfrånvaro kan förhindras och ligga på en stabil nivå (Regleringsbrev för Försäkringskassan 

2011, ss. 1-2). Stöd för ungdomar som har aktivitetsersättning ska utvecklas och förbättras 

under detta år, detta ska ske genom samverkan med Arbetsförmedlingen och berörda parter 

som ska prioritera ungdomar. En uppföljning över det nya högkostnadsskyddet mot 

sjuklönekostnader ska genomföras, detta har som ambition till att hjälpa små företag att 

anställa fler (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2011, ss. 6-7). 

2012 Försäkringskassan ska fortsätta arbeta med att förtroendet för dem och 

socialförsäkringen ska öka bland medborgarna. Utveckling kring samspelet mellan 

sjukvården ska även utvecklas detta resulterar i att sjukskrivningsprocessen kortas ner och 

blir mer effektiv. Bedömningsinstrument för olika medicinska underlag ska utvecklas och 

implementeras då, metoder och instrument för att mäta arbetsförmåga utvecklas även 

tillsammans med Arbetsförmedlingen (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2012, ss. 6-7). 

Rehabiliteringsinsatser ska även utvecklas ännu mer då kunskapen kring detta ses som 

otillräckliga, rehabiliteringskedjan betonar detta mest och samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan blir viktigare. Metoder ska arbetas fram där 

insatser behövs för den berörda personen (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2012, s. 4). 

2013 Uppdrag som lämnats till Försäkringskassan är att följa upp och analysera 

sjukfrånvarons utveckling i Sverige, speciellt viktiga är de som är försäkrade och ligger vid 

de olika tidsgränserna inom detta. En analys kring rättsläget för sjukförsäkringen ska även 

ingå där domar från domstolar med fokus på prövning mot hela arbetsmarknaden har 

genomförts (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2013, s. 5). En vidare uppföljning och 

utbetalning av sjukhusmiljarden ska genomföras tillsammans med de åtgärder för en 

kvalitativ och säker sjukskrivningsprocess, det ska även ske ett breddat elektroniskt 

informationsutbyte mellan Försäkringskassan och sjukvården (Regleringsbrev för 

Försäkringskassan 2013, ss. 4-5). 

2014 Sjukfrånvaron ska ligga stabil och låg i landet där en effektiv 

sjukskrivningsprocess genomförs och utvecklas. Stora variationer i sjukfrånvaron ska inte 

förekomma än inom ramen för säsongsvariationer, inte heller ska det förekomma stora 

regionala skillnader (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2014, s. 3). De enskilda som 

behöver rehabiliteringsbehov ska även säkerställas där den får rätt hjälp vid rätt tid och 

bedöms korrekt, utredningen ska även säkerställas att den genomförts korrekt. Det ska även 

ske en uppföljning kring finansiella samarbetsområden vid rehabiliteringsinsatser samt över 

den samordning som sker mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården och hur man 

använt pengarna. Prioriteringen för sjukfrågan ska även öka inom landstingen, för att 
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stimulera detta ska Försäkringskassan kartlägga arbetet kring dessa frågor. Faktorer för 

integrationen inom hälso- och sjukvården ska även redovisas i denna uppföljning 

(Regleringsbrev för Försäkringskassan 2014, ss. 4-5). 

I budgetinledningen ligger tidigare mål fast men man säger också under avsnittet om 

Försäkringskassan att fokus i styrningen sedan 2005 i hög grad har varit en rättssäker 

tillämpning av sjukförsäkringen och hög rättssäkerhet och detta menar man från regeringens 

sida ha gett tydliga resultat och att administrationskostnaderna har minskat - med undantag av 

just sjukförsäkringen. Man kommer också från regeringens sida att följa hur förtroendet för 

myndigheten utvecklas men man påpekar att i förtroendearbetet är det viktigt att “värna 

försäkringen och säkerställa att rätt personer får rätt ersättning” (Prop. 2013/14:1 

Utgiftsområde 10, s.20). 

2015 Uppföljning ska ske för de individer som beviljats tre fjärdedels sjukersättning 

eller aktivitetsersättning, omfattningen av hjälpen ska redovisas och hur denna insats ska 

kunna eller har hjälpt individen till en möjlig anställning. En uppföljning ska även ske för den 

finansiella samordningen inom området för rehabiliteringsinsatser där målgrupper, insatser 

och resultat ska framkomma (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2015, s. 4). Stödet för 

unga personer med aktivitetsersättning ska även öka och arbetet ska bidra till att individen 

återfår arbetsförmågan som leder till återgång till arbete. Detta arbete ska genomföras i 

samordning med Arbetsförmedlingen, de båda ska även redovisa de åtgärder som tagits och 

de resultat som myndigheterna fått utav detta arbete (Regleringsbrev för Försäkringskassan 

2015, s. 3). 

Regeringen utvecklar sin politik i budgetinledningen och ger en slags 

programförklaring. I inledningen ligger samma mål fast som tidigare, dvs. stabilitet i 

sjukfrånvaron, minskade regionala skillnader samt låga nivåer i sjuktalen. Man konstaterar att 

aktivitetsnivåer i arbetslivsintroduktionen (ALI) är låg och att många återvänder till 

sjukförsäkringen. ALI har också lett till sämre ekonomi för dem som blivit utförsäkrade. Vad 

gäller de konkreta målen för Försäkringskassan nämns vikten av en effektiv handläggning 

och kontroller.  Den nytillträdda regeringen bedömer inte heller att sjukskrivningarna ligger 

på en stabil nivå, dvs. målet är inte nått. Eftersom det är en ny regering som skriver finns det 

ett längre avsnitt under politikens inriktning. Regeringen skriver “Regeringens politik syftar 

till att göra sjukförsäkringen mer human och förutsägbar. Ersättningen från sjukförsäkringen 

ska ge trygghet och lämnas under den tid det tar för en person att återfå arbetsförmågan.” 

(Prop 2014/15 Utgiftsområde 10, s.24) Regeringen trycker liksom tidigare regering på vikten 

av att bibehålla arbetslinjen i försäkringen. En skillnad från tidigare regerings skrivningar är 
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vikten av en god arbetsmiljö och att arbetet med sjukförsäkringen involverar arbetsgivarna. 

Det är också för regeringen självklart att “varje person som på grund av sjukdom inte kan 

arbeta ha rätt till sjukpenning”. Ett första steg för en human sjukförsäkring är att den bortre 

tidsgränsen avskaffas och att taket höjs, däremot nämner man inte rehabkedjan utan har 

samma formulering som tidigare kring en väl fungerande sjukskrivningsprocess.  

2016 Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukförsäkring där rätt 

åtgärder ges vid rätt tidpunkt, vidare ska arbetet leda till att sjukpenningtalet inte överstiger 

9,0 dagar vid år 2020 (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2016, s. 1). Uppföljning kring 

samordningsförbundens insatser ska redovisas, Försäkringskassan ska då redovisa 

målgrupper, insatser och resultat som detta har lett till. Vidare ska stödet för individer med 

långtidssjukskrivna öka detta genom att förstärka rehabiliteringsinsatser och samordning med 

Arbetsförmedlingen. Utvecklingen i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män ska även följas 

och utvärderas, analysen ska särskilt analysera sjukfallens varaktighet och inflödet av 

sjukpenning (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2016, ss. 3-4). 

Till skillnad från föregående år är det i inledningen inte alls lika mättat av 

målskrivningar och programförklaringar. Målen ligger som tidigare fast och även 

rehabkedjan nämns som en självklarhet och uppföljningen utgår till viss del utifrån 

tidsgränserna vid 90 och 180 dagar. Målet om ett sjukpenningtal på 9,0 finns inte med i 

budgetskrivningarna eftersom det fastställdes av regeringen ungefär samtidigt som budgeten 

presenterades. 

2017 Försäkringskassan får i uppdrag att analysera utvecklingen av nybeviljade 

sjukersättningar och aktivitetsersättningar, analysen ska ta hänsyn till skillnaden mellan 

kvinnor och män. I samarbete med Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan stärka de 

insatser till sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning, detta ska leda till att individen 

återfår arbetsförmågan och kan återgå i arbete och därmed stanna så kort som möjligt i 

sjukförsäkringen (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2017, ss. 3-4). Befintligt regelverk 

ska även ses över vid de fall där kvinnor och män deltar vid rehabiliteringsinsatser, syftet är 

att individen ska uppnå egen försörjning. Vid ett behov kan regelverket göras om eller att 

föreslagna förändringar implementeras i regelverket, detta är ett uppdrag för 

Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Utredningar kring beslut om 

aktivitetsersättningar ska utvecklas, syftet med detta är att säkra likformighet, ta tillvara på 

arbetsförmåga samt kvalitetssäkra besluten (Regleringsbrev för Försäkringskassan 2017, ss. 

4-5).  Detta år refereras i inledningen till budgetpropositionen förra årets fastställda mål om 
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sjukpenningtalet på 9,0 dagar. De övriga målen som formulerades av alliansregeringen ligger 

fast men har alltså kompletterats med ett kvantifierat mål för sjukförsäkringen. 

5.3.2. Sammanfattning av regleringsbrev och inledning i statsbudgetens 

utgiftsområde 10.  

Det är svårt att kort sammanfatta alla de mål och styrningar som Försäkringskassan får och vi 

har försökt hålla oss till uppsatsen syfte och de tydliga och kommunicerade målskrivningarna 

som Försäkringskassan har fått genom åren. Utöver dessa finns också skrivningar om vad 

som bör göras, men inte lika tydligt formulerat som uppdrag. Stort fokus ligger som för de 

flesta myndigheter på uppföljningar och återrapporter till regeringen. Utöver detta finns också 

problembeskrivningar som implicit anger en inriktning. 

I grova drag kan sägas att Försäkringskassan har haft två uppsättningar av de mest 

övergripande målen. I början av denna studerade period angavs ett halveringsmål - sjuktalen 

skulle halveras till 2008. Detta mål togs bort av alliansregeringen med motiveringen att det 

var alltför oprecist. Efter ett år av överväganden återkom alliansregeringen med målen att 

sjuktalen skulle ligga på en låg och stabil nivå, att de regionala skillnaderna skulle minska 

och att sjuktalen skulle ligga på samma nivå som jämförbara OECD-länder. När sedan den 

socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen tillträdde behöll man samma övergripande 

mål. I regleringsbrevet 2016 återges det tidigare beslutade målet om ett sjukpenningtal på 9,0 

till 2020. Detta är ett mycket ambitiöst mål och första gången ett kvantifierat mål fastställs på 

övergripande nivå sedan halveringsmålet togs bort av alliansregeringen. Överlag är återgång 

till arbete ett självklart fokus och det skall ske genom ökad samverkan, genom en rättssäker 

sjukskrivningsprocess, bättre rehabilitering och ökat fokus på arbetsmiljö. Detta är teman 

som återkommer med lite olika fokus och betoningar men som återfinns under alla år som vi 

studerat. 

5.4 Analys 

Vid en analys av materialet kan vi inledningsvis konstatera att det som kommuniceras i det 

politiska materialet, valmanifest och regeringsförklaringar, ofta är mycket allmänt skrivet och 

med förhållandevis få detaljer och konkreta förslag. Det är knappast förvånande och hör till 

genren. Den största delen av styrningen till Försäkringskassan handlar inte heller om frågor 

som är politiskt kontroversiella utan utgörs av sådant som har att göra med likvärdighet och 

effektivitet i handläggningen, god samverkan med andra aktörer, hushållning med resurser. 
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Det är med andra ord egentligen en ganska liten del kring styrningen som är tydligt politisk 

och det är därför en fördel att vi har granskat ett ganska omfattande material för att få ett 

underlag för våra slutsatser. Det är också i de stora övergripande målen som den politiska 

inriktningen får genomslag medan det i de mindre detaljerna verkar vara mycket små 

skillnader. Det finns dock nyansskillnader och vi återkommer till dem längre ner i detta 

avsnitt. 

5.4.1 Hur formuleras policy och styrning?  

Vi kan konstatera inledningsvis att styrningen, sett över hela perioden, är förhållandevis stabil 

i förhållande till det stora utgiftsområdet och det som har kommunicerats på politisk nivå och 

oavsett färg på regeringen. En relevant fråga blir då: vad är stora förändringar och vad är små 

förändringar? Vi är medvetna om att detta är en bedömningsfråga men med risk att bli 

överdrivet förenklande tillåter vi oss ändå för överskådlighetens skull att ställa upp det i en 

tabell.  

 

 

Valår och 

regering 

Vilken politisk ambition 

kommuniceras? (Valmanifest och 

regeringsförklaringar) 

Styrningen till  Försäkringskassan 

(Regleringsbrev och inledningar på 

budgetprop. kap 10) 

2006-2010 

Alliansen 

Arbetslinjen tydliggörs i 

arbetsmarknadspolitiken, 

arbetslöshetsförsäkringen och 

sjukförsäkringen. Ersättning skall 

ligga kvar på 80%. Rätt till 

rehabilitering. Sjukförsäkringen 

skall skapa trygghet vid sjukdom 

men också ge motiv och möjlighet 

att återgå till arbete. Bryta 

utanförskapet. Rehabkedjan och 

bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. 

Sjukfrånvaron ska minska samt 

bibehålla och utveckla 

sjukskrivningsprocessen. Tidigare 

halveringsmål tas bort. 

Sjukförsäkringen ska främja återgång 

till arbete. 

Tre nya mål: 

*Sjukfrånvaron i linje med 

jämförbara OECD-länder. 

* Regionala skillnaderna i sjuktal 

skall minska. 

*Variationerna i sjuktalen skall inte  
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vara större än normala 

säsongsvariationer. 

2010-2014 

Alliansen 

Sjukförsäkringen skall präglas av 

aktivitet, inte passivitet. 

Försäkringarna skall utformas så att 

de uppmuntrar aktivitet, 

sysselsättning och arbete och 

motverkar bidragsfusk. En 

utredning av försäkringarna för att 

de skall bli “sammanhållna, 

balanserade och hållbara samt bidra 

till långsiktigt högre sysselsättning” 

Arbetslinjen ligger fast: “alla skall 

kunna få jobb efter sin förmåga” 

och “alla människors arbetsinsatser 

behövs”. 

Samma tre punkter som ovan och 

Försäkringskassan ska genom 

rehabiliteringskedjan bibehålla en 

aktiv sjukskrivningsprocess, ge ökade 

möjligheter till arbete för dem med en 

sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Förtroendet för Försäkringskassan 

skall öka. 

2014 - 

Socialdemo

kraterna 

och 

Miljöpartiet 

(S): Betoning av arbete som 

grunden för välfärden. Satsningen 

på bättre arbetsmiljö. “Förbättra 

sjukförsäkringen och ta bort 

stupstocken”. Sjukförsäkringen 

skall både erbjuda trygghet men 

också rehabilitering. Sjukdom skall 

inte innebära ekonomisk stress. 

(Mp) :“Den som blir sjuk eller 

förlorar sitt arbete skall inte dömas 

till fattigdom”  

Gemensam sjuk- och 

arbetslöshetsförsäkring som 

omfattar alla. 

Regeringsförklaringar: 

Samma tre mål ligger fast som 

tidigare, dvs. stabilitet i 

sjukfrånvaron, minskade regionala 

skillnader samt låga nivåer i 

sjuktalen. Betonar både vikten av en 

effektiv handläggning och kontroller. 

Regeringen vill “göra 

sjukförsäkringen mer human och 

förutsägbar. Ersättningen från 

sjukförsäkringen ska ge 

trygghet och lämnas under den tid det 

tar för en person att återfå 

arbetsförmågan.” Betonar vikten av 

att bibehålla fokus på arbete och 

rehabilitering i försäkringen och en 
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sjukförsäkringen “ska hjälpa 

människor tillbaka till arbete och 

egen försörjning”. Taket i 

försäkringen skall höjas “och den 

bortre tidsgränsen i sjukpenningen 

tas bort.” Tidsgränserna i övrigt 

skall ses över och rehabiliteringen 

skall stärkas. “Sjukförsäkringen ska 

leda människor tillbaka till arbete, 

inte till fattigdom” “De skenande 

sjukskrivningstalen har bromsats.” 

 

bättre arbetsmiljö. En väl fungerande 

sjukskrivningsprocess. Kvantifierat 

mål: sjukpenningtalet ska inte 

överstiga 9,0 dagar år 2020. (2016) 

 

 

Vi kan urskilja två olika teman mellan vilka talet om sjukförsäkringen svänger. Den ena 

handlar om arbete och formuleras som rätten eller plikten att arbeta, men också möjligheten 

att komma tillbaka till arbete efter sjukdom. Vi väljer att kalla detta för arbetstemat. När 

Alliansen talar om utanförskapet är det i hög grad enligt detta tema de argumenterar och de 

har en egen term - arbetslinjen. Utanförskapet angriper de efter valsegern 2006 med framför 

allt två huvudförslag: rehabkedjan och den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det är 

emellertid inte bara Alliansen som talar om sjukförsäkringen inom ramen för arbete och 

arbetsmarknadens behov - det gör både socialdemokrater och miljöpartiet i sina respektive 

manifest och i regeringsförklaringarna. Arbetstemat handlar inte heller bara om tidsgränser 

och kontroller utan också om andra vägar att återgå till arbete såsom rehabilitering och 

insatser för bättre arbetsmiljö. Båda blocken talar också om vikten av en rättssäker 

tillämpning av sjukförsäkringen och ett av målen som fortfarande (2018) gäller är att de 

regionala skillnaderna skall minska, vilket hänger nära samman med rättssäkerhet och lika 

bedömningar i sjukförsäkringen. På olika sätt skall alltså sjukförsäkringen vara en väg 

tillbaka till arbete. 

Den andra temat vi kunnat urskilja rör trygghet i sjukförsäkringen och vi kallar den 

trygghetstemat. Där betonas vikten av att den som är sjuk inte skall hamna i fattigdom. 

Sjukförsäkringen skall som Socialdemokraterna säger vara “mänsklig” och erbjuda ett 

skyddsnät när man är sjuk. I Alliansens politiska material finns inledningsvis en mycket stark 

betoning av arbetslinjen men detta mjukas sedan upp och vi kan se  en svängning från 
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arbetstemat mot trygghetstemat under den senare delen av mandatperioderna när de tillsätter 

en utredning för att se över konsekvenserna av de reformer som genomförts. Regeringen som 

tillträdde 2014 betonade i högre grad vikten av trygghet, men arbetstemat finns hela tiden 

närvarande. Det är exempelvis intressant att notera att miljöpartiet talar mer om 

sjukförsäkringen under avsnittet om arbetsmarknad än under avsnittet om vård och folkhälsa. 

När Baumgartner och Jones talar om att sätta agendan kan man se dessa två teman 

som uttryck för detta. Genom att betona arbete eller trygghet i samband med sjukförsäkringen 

har politikerna också beskrivit ett problem: att medborgaren står utanför arbetsmarknaden 

respektive att medborgaren är otrygg. Problembeskrivningen blir ett sätt att påverka den 

politiska agendan. 

Det är intressant att notera att när regeringen har förändrat Försäkringskassans 

organisation har ett viktigt mål varit just att minska de regionala skillnaderna i 

bedömningarna och öka likvärdigheten. Detta var t ex målet vid sammanslagningen till en 

myndighet 2005. Det blir uppenbart i vårt material att detta fortfarande är en huvudfråga för 

regeringarna eftersom att minska de regionala skillnaderna har varit ett av huvudmålen för 

alla regeringar under perioden vi har studerat. Målet för organisationsförändringarna är 

uppenbarligen ännu inte uppnått eftersom regeringens styrning fortfarande fokuserar på att 

skillnaderna skall minska. 

5.4.2 Stabilitet 

Att det finns en skillnad mellan det som sägs till väljarna och det som sägs till 

implementerande myndighet är naturligt, men det kan ändå vara värt att reflektera över att 

den konkreta styrningen ligger så stabil i förhållande till vad som kommunicerats - trots de 

skillnader i retorik som finns i valmanifesten. I det som kommunicerats i valmanifesten går 

det att se vissa skillnader i tabellen ovan, men i själva styrningen är likheten betydligt mer 

påtaglig än skillnaderna. Regeringen som tillträdde 2014 betonade vikten av att 

sjukförsäkringen inte skall innebära ekonomisk stress och tar även bort den bortre gränsen i 

sjukförsäkringen men behåller samtidigt rehabkedjan med sina fasta tidsgränser för att 

bedöma rätten till sjukpenning. För att återknyta till teorierna kring punctuated equilibrium 

och vikten av problemformulering för att kunna genomdriva en policy kan en förklaring till 

att rehabkedjan inte lyfts i det som kommunicerats offentligt, t ex valmanifesten, vara att 

frågan är för komplicerad att passa in där, eller att det helt enkelt fanns få andra förslag. Det 

kan utifrån det teoretiska perspektivet vara så att det inte har funnits intresse inom 
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policymonopolen (Baumgartner, Jones & True 2007) att lyfta användandet av rehabkedjan 

eftersom det inte finns något bättre förslag från socialdemokratisk och miljöpartistisk sida. 

Däremot har den så kallade stupstocken varit enklare att kommunicera och det är enklare att 

kommunicera att den behöver tas bort. 

I valmanifest och i det som kommunicerats offentligt verkar partierna vilja betona 

vikten av trygghet men också rehabilitering och möjligheten att ta till vara arbetsförmågan 

även om den är liten, medan det i den mer direkta styrningen blir nödvändigt att förhålla sig 

till de höga kostnaderna och nödvändigheten av att sänka sjuktalen. Målen kommer därför att 

sättas utifrån en realitet som verkar svår att kommunicera i valmanifest och 

regeringsförklaringar. Målsättningarna som ges till Försäkringskassan i regleringsbrev 

påverkar självfallet myndighetens arbete och den faktiska policyn som möter medborgarna, 

men väldigt lite av målsättningarna finns kommunicerade i valmanifest och annat politiskt 

material. 

Om vi skall återknyta till de teman vi har identifierat kan vi alltså säga att 

trygghetsteman är mer närvarande i den politiska inriktningen i valmanifest och 

regeringsförklaringar medan arbetstemat tenderar att vara tydligare i den konkreta styrningen 

till Försäkringskassan. 

Stabilitet och förändring är intressant och vid en analys av materialet är det uppenbart 

att styrningen är förhållandevis stabil oavsett färg på regeringen men det finns vissa 

nyansskillnader. När regeringen Löfven talar om åtgärder för att få ner sjuktalen förändras 

visserligen inte målen för Försäkringskassan men man betonar vikten av rehabilitering och 

lyfter tydligare än Alliansregeringen vikten av åtgärder för en bättre arbetsmiljö och skriver 

också fram vikten av att samverka med arbetsgivare och fackförbund i Försäkringskassans 

regleringsbrev. 

Vi kan också se att talet om sjukförsäkringen verkar tappa mark och konkret utrymme 

allt eftersom tiden går, både i regeringsförklaringar och valmanifest (även om tidsserien där 

är för kort för att säga något säkert). Detta gäller för alla tre regeringar vi har studerat under 

perioden. Inledningsvis, särskilt hos Alliansen, ligger förändringarna i sjukförsäkringen högt 

på agendan för att sedan tappa i utrymme, åtminstone i regeringsförklaringarna. Miljöpartiet 

nämner inte så mycket kring själva sjukförsäkringen mer än att ingen skall tvingas till 

fattigdom och Socialdemokraterna lovar att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, 

vilket de även gör. Utöver det finns inte många konkreta förslag varken i det som 

kommuniceras på den politiska nivån eller i den konkreta styrningen till myndigheten. 
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Enligt Baumgarnter och Jones teoretiska perspektiv har alltså frågan kring sjukförsäkringen 

hamnat ur fokus och finns inte längre högt upp på agendan. Enligt teorin förändras policy 

framför allt genom att en fråga får uppmärksamhet, men vanligen inte annars även om det 

finns en sådan politisk inriktning som har kommunicerats i valrörelsen. 

Även om det finns skillnader i den politiska inriktningen påverkas inte styrningen 

alltså i lika hög grad som de formulerade politiska ambitionerna antyder. Regeringen Löfven 

behåller t ex samma övergripande mål som regeringen Reinfeldt formulerade men lägger 

senare till ett mål om 9,0 sjukdagar i genomsnitt. Som ett svar på en av våra frågor kan vi 

konstatera att den politiska inriktningen får ett förhållandevis litet genomslag i den konkreta 

styrningen. Förändringarna sker förhållandevis långsamt, trots eller kanske snarare på grund 

av utgiftsområdets storlek. Under perioden sker det visserligen förändringar vad gäller 

tidsgräns och tillämpning av rehabkedjan men resultatet där vi just nu befinner oss är att 

tidsgränserna i formell mening borta, medan rehabkedjan fortfarande tillämpas fullt ut.  

5.4.3 Spelar det någon roll vem som styr? 

Utifrån det teoretiska perspektivet path dependency kan den relativa stabiliteten tolkas som 

om sjukförsäkringspolitiken tenderar att följa samma stigar som tidigare eftersom 

kostnaderna för verklig förändring av policy kring sjukförsäkringen skulle bli för höga, både i 

fråga om opinion och faktiska kostnader. Det skulle kunna vara en teoretisk förklaring till att 

talet om sjukförsäkringen kommer ur fokus under mandatperioden. Stabilitet kan också 

beskrivas utifrån James March och Johan Olsens (1972) “Garbage can” - modell och då kan 

stabiliteten bero på att mixen i den politiska tunnan helt enkelt inte är den rätta. Det saknas 

kanske bra lösningar, beslutstillfälle, problembeskrivningen har blivit något annat. Det kan 

också bero på den som de kallar “deltagare” och då konkret att regeringen inte har egen 

majoritet i riksdagen och det är svårt att hitta koalitioner för sin förda politik. Det verkar 

finnas en medvetenhet om att flera aktörer påverkar hur politiken kan genomföras och 

regleringsbreven betonar samarbete mellan både myndigheter och andra aktörer.  

Skillnaderna är små vad gäller målsättning inom sjukförsäkringspolitiken men det 

finns dock förändringsförsök under den studerade perioden för när alliansregeringen tillträdde 

hade de i valmanifestet signalerat förändringar i sjukförsäkringen, men i mycket allmänna 

ordalag. Det kom dock ganska stora förändringar (som delvis återställdes efter 2014), varav 

rehabkedjan och bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är de största. Regeringen som tillträdde 

2014 talar också om rätten till arbete men det finns ett större fokus på trygghetstemat i 
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valmanifest och regeringsförklaringar. Samma betoning av trygghetstemat är dock inte enkel 

att urskilja i styrningen som sedan skickas till Försäkringskassan och man behåller också 

samma mål som föregående alliansregering. Talet om sjukförsäkringen på den politiska nivån 

svänger mellan arbetstemat och trygghetsdistemat men de övergripande målen har alltså 

egentligen bara förändrats en gång under den period vi studerat - från halveringsmålet till att 

handla om stabilitet, mindre regionala skillnader och att sjuktalen skall ligga på samma nivå 

som jämförbara OECD-länder. 

Baumgartner och Jones (2012) tonar i sin teori Punctuated Equilibrium ner vikten av 

de politiska valen och menar att de inte spelar så stor roll som gemene man ofta tror. Vi 

menar att denna studie delvis bekräftar detta och vi ser det konkret genom att målen inom 

sjukförsäkringspolitiken har legat förhållandevis stabila om man ser över hela perioden. Även 

om det funnits olika betoningar i det som kommunicerats i valrörelsen och förändringar har 

signalerats i det politiska materialet (valmanifest och regeringsförklaringar) har den konkreta 

styrningen inte påverkats i lika hög grad. 

5.4.4. Att sätta agenda och beskriva problemen 

En viktig del av att formulera en policy är att kunna framställa en fråga som ett problem som 

söker en lösning. Baumgartner, Jones & True (2007) påpekar att det inte är det alltid givet att 

ett problem definieras som ett problem av alla - men det är viktigt för politikerna som 

formulera en lösning att på ett övertygande sätt först framställa problemet. Utan problem 

behövs det ju ingen lösning. Vid en nära läsning av valmanifesten är det uppenbart att det är 

på problembeskrivningen fokus ligger mer än att på ett detaljerat sätt presentera lösningarna. 

Baumgartner och Jones (2012) talar om att de stora skillnaderna mellan partier ofta 

ligger på lösningssidan snarare än problemsidan. Det är uppenbart och självklart att alla 

tycker att höga sjuktal är problematiskt - däremot har de lite olika fokus i 

problembeskrivningarna. Det grundläggande problemet i sjukförsäkringen är de alltså eniga 

om, men vi uppfattar de olikheter som ändå finns i problembeskrivningarna snarare som ett 

sätt att bädda för de egna politiska förslagen - mer än egentliga skillnader i 

problembeskrivningen. 

Alliansen bäddar för förändringarna i sjukförsäkringen just genom att framställa 

“utanförskapet” som själva problemet. Därigenom fokuseras på vägen åter till arbete snarare 

än tryggheten i försäkringen. Själva problemet med sjukskrivningen framställs då som att den 

som uppbär försäkringen hålls utanför gemenskapen i arbetslivet. Ytterligare ett begrepp är 
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“massarbetslösheten” vilket också vill skapa känslan av att det är väldigt många som inte är 

del av arbetskraften. 

Socialdemokraterna använder motsvarande sätt att sätta fokus på ett problem som de 

sedan kan presentera en lösning på när de talar om dem som “slits ut” i arbetet och senare om 

stupstocken i sjukförsäkringen. Genom språkbruket manar de fram bilden av ett oåterkalleligt 

slut i sjukförsäkringen och människor som lämnas utanför. Rubriken för manifestet 2006 blir 

då logisk: “Alla skall med.” Det är också intressant att notera att till valet 2010 använder 

socialdemokraterna samma ord som Alliansen, utanförskapet, men skruvar på innehållet. De 

talar också om utanförskapet - men inte hos dem som inte har arbete utan de som saknar 

försäkring i det allmänna försäkringssystemet. Vidare plockar Socialdemokraterna 2010 upp 

ett av de ord som Alliansens när nog gjorde till sitt slagord “arbetslinjen” - men betonar 

snarare rätten till arbete och rehabilitering om man inte förmår att arbeta. 

5.4.5 Förändring 

Eftersom kostnaden för sjukförsäkringen är så stor är det givet att det finns ett incitament från 

regeringens sida att sänka sjuktalen, så har ju också styrningen genomgående sett ut. 

Dessutom är höga sjuktal kopplat till mänskligt lidande vilket alla har ett intresse att minska. 

Baumgartner och Jones (2012) fokuserar på stabilitet och förändring inom ramen för sin teori 

om punctuated equilibrium och några av de incitament till förändring som de identifierar kan 

också spåras i vårt material. Det finns flera saker som kan utlösa snabba förändringar efter en 

lång tid av stabilitet. En sådan kan vara en yttre eller inre kris. De mycket höga kostnaderna 

för sjukskrivningarna är visserligen ingen dramatisk förändring men det finns ändå ett yttre 

starkt tryck att sänka sjuktalen. Alliansregeringen gjorde försök att gripa an frågan på ett nytt 

sätt, dvs. detta skulle kunna tolkas som ett rubbat equilibrium sprunget ur ett yttre tryck. Det 

yttre trycket skulle kunna vara höga kostnader, men också enligt det alliansregeringen 

kommunicerade själv om ett dramatiskt ökande utanförskap. Under inledningen av den första 

mandatperioden hade den borgerliga regeringen ett högt förändringstempo som hade 

kommunicerats i valrörelsen, om än på en mycket allmän och övergripande nivå. Ändå kan vi 

konstatera att sjukförsäkringen glider ur fokus under mandatperioderna. Inledningsvis under 

den borgerliga regeringen hamnar visserligen sjukförsäkringen högt på den politiska agendan, 

framför allt i regeringsförklaringen, men tappar senare mark och hamnar allt längre ner och 

omtalas mer kortfattat. Detta gäller också för regeringen Löfven. 
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Att talet om sjukförsäkringen hamnar längre ner på agendan kan bero på flera saker. Under 

den borgerliga regeringen skedde det en ekonomisk kris att hantera och den 

socialdemokratiska hade ett oroligt världsläge och flyktingkris att förhålla sig till. För att 

återknyta till det teoretiska perspektivet kan det också vara ett utslag av path dependency - 

förvaltningen tenderar följa samma hjulspår. Det skulle kunna vara en förklaring till att man 

från regeringens sida inte vill förändra för mycket - varje förändring tar kraft och energi och 

stör också myndigheterna. Det kan också vara så utifrån resonemangen kring att sätta 

agendan att intresset för att få upp en fråga på dagordningen ökar om de har en bra politisk 

ide eller lösning, men motsatt om det saknas bra idéer kring ett område. Den relativt stabila 

styrningen av Försäkringskassan skulle kunna indikera att det är så - få politiska idéer ger en 

styrning med få förändringar vilket också ligger i linje med Baumgartner, Jones & Trues 

(2007) perspektiv inom punctuated equilibrium.  

Att formulera policy och att göra verklighet av den följer sällan en rak linje - också 

inom vårt område kan vi se att regeringen antingen backar eller helt enkelt låter ett område 

glida ur fokus vilket vi har kunnat se i regeringsförklaringarna under den period vi har 

studerat. Det finns få om några universallösningar och vi har under perioden sett tydliga 

förändringsförsök som sedan har återställs och det övergripande intrycket är att det finns en 

stor tröghet när det gäller förändring kring sjukförsäkringen. 

 

 

6. Slutsatser 

● Hur formuleras regeringens policy och styrning vad gäller sjukförsäkringen? 

Vi kan urskilja två teman i både politisk inriktning och styrning. Det första är 

trygghetstemat där syftet med sjukförsäkringen är att ge ekonomisk trygghet vid 

sjukdom. Det andra temat är arbetstemat där syftet med försäkringen i huvudsak är att 

hjälpa den försäkrade åter till arbete. Under detta tema ryms också satsningar på 

rehabilitering och arbetsmiljösatsningar. Båda dessa teman återfinns hos båda 

regeringarna och generellt finns en betoning på arbetstemat i styrningen till 

Försäkringskassan och det gäller också oberoende av politisk sammansättning i 

regeringen. 
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● Hur skiljer sig regeringarnas policy och styrning vad gäller 

sjukförsäkringspolitiken under perioden som studeras? 

Det går egentligen inte att se stora skillnader som hänförs till politik. Tvärtom visar 

analysen på en påfallande stabilitet i styrningen av Försäkringskassan. En stor del av 

styrningen handlar om effektivitet och likvärdighet i försäkringen. Alliansregeringen 

tar bort halveringsmålet och inför nya målsättningar, dessa behålls sedan av 

regeringen som tillträdde 2014. Socialdemokrater betonar i högre grad trygghetstemat 

i den politiska inriktningen i valmanifest och regeringsförklaringar medan 

Alliansregeringen tenderar att betona arbetstemat. Båda teman finns dock närvarande 

hos alla partier och regeringar vi har granskat och skillnaderna är inte stora. 

 

● Hur får regeringarnas politiska inriktning genomslag i den övergripande styrning 

som de ger till Försäkringskassan? 

Alliansregeringen talade i valmanifest och regeringsförklaringar om arbetslinjen och 

det konkreta genomslaget förhållandevis stora förändringar i regelverket vilket 

konkretiseras i den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen samt rehabkedjan. 

Alliansregeringen gav också nya mål till Försäkringskassan som betonar likvärdighet i 

handläggningen och samma nivåer som jämförbara OECD-länder. 

Socialdemokraterna betonar tryggheten i sjukförsäkringen och lovar att ta bort den 

bortre tidsgränsen och det gör de också 2015. Däremot behöll man samma mål som 

alliansregeringen. Den socialdemokratiska regeringen betonar också rehabilitering 

och arbetsmiljö vilket också återkommer i styrningen. Utöver detta är det svårt att ur 

materialet läsa fram att den politiska inriktningen som kommunicerats i valmanifest 

och regeringsförklaringar får ett stort genomslag i styrningen. Det beror dels på att det 

som kommuniceras i det politiska materialet är mycket allmänt hållet, dels på att den 

stora delen av styrningen är av sådan art att det knappast är avgörande vilken politisk 

inriktning regeringen har. Ett exempel kan vara styrning som syftar till högre 

rättssäkerhet i handläggningen vilket inte är politiskt kontroversiellt. 
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7. Avslutande reflektioner 

Att säga att något är komplext i ett så stort fält som att styra en modern stat är att slå in öppna 

dörrar, ändå är det intressant att så få konkreta förslag kommer upp kring sjukförsäkringen, 

både i de politiska ambitionerna och i den konkreta styrningen av Försäkringskassan. Det kan 

rimligen inte fattas incitament eftersom en regering som lyckas sänka sjuktalen också 

kommer att kunna frigöra mycket pengar till reformer på annat håll. Vi tillåter oss så här på 

slutet lite funderingar kring varför det då inte kommer fler politiska förslag för att sänka 

sjuktalen. En viktig orsak kan vara att det kostar på att driva en tydlig politik som kanske 

uppfattas som hård av massmedia och allmänhet. Vi började i vår inledning med att beskriva 

utmaningarna med att omsätta vallöften i konkret politik. Det gäller inte minst i ett så 

komplext område som sjukförsäkringen och det finns naturligtvis en gräns för hur många 

artiklar med människor som hamnat i kläm, som en regering kan kosta på sig. Debatten 

blossar ju upp med jämna mellanrum och är säkert svårhanterlig för vilken regering som 

helst. En annan orsak kan också vara att fältet helt enkelt är för stort: det går inte att riktigt 

överblicka och ett program som på pappret ser bra och effektiv ut får konsekvenser på annat 

håll inte som inte är önskvärda. En lösning kan helt enkelt vara att inte lova allt för mycket i 

det som kommuniceras till väljarna, men ändå vara tydlig i styrningen av myndigheterna. 

Att politiken kring sjukförsäkringen är ett politiskt känsligt område blev den 27 april 

detta år (2018) uppenbart eftersom regeringen samma dag entledigande Försäkringskassans 

generaldirektör Ann-Marie Begler från hennes tjänst. Några tydliga skäl till hennes avgång 

har inte framkommit, mer än att regeringen har önskat en annan inriktning på 

Försäkringskassans arbete. Enligt Försäkringskassan är målet om ett sjukpenningtal på 9,0 

dagar inom räckhåll men ändå är inte regeringen nöjd med generaldirektörens arbete. Detta 

sätter fokus på hur komplext området är för regeringen att hantera - man vill ha ner sjuktalen 

men konsekvenserna av denna styrning är opinionsmässigt svåra att hantera. 

Skall vi avslutningsvis ha några tankar kring fortsatt forskning finns det flera 

intressanta trådar att nysta vidare på. En sådan skulle kunna vara att välja en kortare 

tidsperiod men att göra en ännu djupare analys av exempelvis argumentation i 

riksdagsprotokoll kring förändringarna i sjukförsäkringen och också djupare analys av 

Försäkringskassans styrdokument, kanske också fler involverade myndigheter. Detta skulle 

också kunna kompletteras med en analys av bilden av sjukförsäkringen i media - hur 

framställs den och vilka diskurser används? Ett annat intressant fält är att avända den 

teoretiska utgångspunkten vi har använt i uppsatsen kring stabilitet och förändring, och inte 
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minst de politiska valens betydelse, men tillämpa den på ett annat politikområde, exempelvis 

flykting- och migrationspolitiken. 
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