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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna avhandling är att identifiera faktorer som tidigt i en sjukskrivning kan visa 
en persons resurser och hinder för återgång i arbete, och som kan förutsäga behov av 
professionellt stöd genom sjukskrivningsprocessen för att ge ett positivt resultat för personen.  
 
I avhandlingen ingår fyra delstudier. Studiepopulationen består av personer som vid starten av 
första studien hade varit sjukskrivna 28 dagar oavsett diagnos och var bosatta i en 
glesbygdsregion i norra Sverige. Deltagarna har sedan följts i fem år med olika 
undersökningsmetoder och undergrupper av deltagare. Studien började med en enkät och 
svaren från denna har jämförts med svar från friska referensgrupper. Syftet var att identifiera 
faktorer som tidigt i en sjukskrivningsperiod kunde förutsäga sannolikheten för återgång i 
arbete. Huvudfokus var individuella mentala resurser (Studie I). Nästa fas innehöll studier av 
sjukskrivningsstatistik vid Försäkringskassan för studiepopulationen under perioden från två 
år före till två år efter starten av detta forskningsprojekt. Materialet från 
sjukskrivningsstatistiken analyserades, tillsammans med svaren på enkäten från den första 
delstudien, med hjälp av den multivariata analysmetoden Partial Least Square (PLS). Detta 
gjordes för att söka efter samband mellan studiedeltagarna och faktorer av betydelse för 
sjukskrivning och återgång i arbete i olika undergrupper (Studie II). Djupintervjuer har också 
genomförts för att undersöka vad personer som varit sjukskrivna upplevt vara betydelsefullt 
under sjukskrivningsprocessen tillbaka till arbete, till långtidssjukskrivning eller 
förtidspension (Studie III). I sista delstudien studerades klientjournaler vid Försäkringskassan 
för att se vilken information som fanns om insatser av medicinsk- och arbetslivsinriktad 
rehabilitering – inklusive bedömning, prediktorer för utfall av sjukskrivningsprocessen och 
kvaliteten på informationen i journalerna (Studie IV).  
 
Resultaten visade att studiegruppen hade signifikant lägre livstillfredsställelse och 
psykosociala resurser än referensgrupperna. PLS-analysen visade på en kombination av 
många faktorer som på olika sätt påverkade deltagarna. Analysen visade också att PLS- 
analysmetoden kan användas som hjälpa för tidig prediktion av utfallet av sjukskrivning och 
återgång i arbete. Viktiga faktorer var: individens egen tro om sin möjlighet att arbeta i 
framtiden, antalet sjukskrivningsdagar tidigare, diagnos, självskattade symtom, 
livstillfredsställelse och känsla av sammanhang, längden på utbildning, arbetssektor och högt 
antal olika konsekvenser i vardagslivet på grund av nedsättning av aktivitetsförmågan. 
Intervjustudien gav stöd åt dessa resultat men lade också till följande viktiga resurser: 
bekräftelse och stöd, strukturella och kontextuella faktorer samt delaktighet i processen. I 
intervjustudien utkristalliserades fyra idealtyper som möjliga att identifiera tidigt i 
sjukskrivningsprocesser. Studien av klientjournalerna visade att viss information var möjlig 
att finna men stora delar av sökt information saknades varför kvaliteten på klientjournalerna 
bör förbättras för att ge bättre underlag för arbetet med sjukskrivna. 
 
Nyckelord: Sjukskrivning, återgång i arbete (RTW), förtidspension, psykosociala faktorer, 
levd erfarenhet, aktivitetsförmåga. 
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ABSTRACT 
The overall aim of this thesis was to identify factors that early in a sick leave period could 
illuminate people’s resources and obstacles for returning to work; factors that could predict 
need for professional support in the sick leave process leading to a positive outcome for the 
individual.  
 
This thesis consists of four studies. The studied population was living in a rural part of a 
northern county in Sweden, and had been on sick leave for 28 days irrespective of diagnosis. 
The participants have been followed for five years with different investigation methods and 
subgroups of participants. The thesis was initiated by sending a questionnaire to the 
participants; the responses were compared to groups of healthy controls. The aim was to find 
predictors of the likelihood of a return to work that can be identified early in a sick leave 
period. The main focus was on individual mental resources (Study I). The next phase involved 
studies of sick leave statistics obtained from the Swedish Social Insurance Office, for the 
study population two years before and two years after the start of the research project.  The 
material from the sick leave statistics was analysed together with responses from the 
questionnaire study with Partial Least Square (PLS). This was done to search for connections 
between the participants and factors of concern for sick leave and returning to work in 
different subgroups (Study II). In-depth interviews also were conducted to explore what the 
participants experienced as important in their sick leave process as they progressed back to 
work, or to long term sick leave or disability pension (Study III). Another study investigated 
client files in the Swedish Social Insurance Office to describe what information that was 
possible to find: in terms of medical and vocational rehabilitation including assessments, 
predictors for the outcome of the sick leave process, and the quality of the information in the 
files (Study IV).  
 
The findings showed significantly lower life satisfaction and psychosocial resources in the 
study-group compared to the healthy controls. The PLS analysis showed that it was the impact 
of multiple factors that influenced the study group, and the PLS analysis could help with early 
prediction of the outcome.  Important factors were: personal belief in an ability to work in the 
future, number of sick leave days in the past, diagnosis, self-evaluated symptoms, life 
satisfaction and sense of coherence, length of education and sector of employment, and many 
different consequences in daily life caused by activity limitations. The interview study 
confirmed these results and added the following important resources: confirmation and 
support, structural and contextual factors, and participation in the sick leave process. Ideal-
types were crystallized that can be identified in the early phases of the sick leave process. The 
client file study showed that some information was possible to find but a majority of the 
wanted information was limited why an improvement on the quality of documentation is 
suggested to give better basis for the files. 
 
Keywords: Sick leave, work re-entry, disability pension, psychosocial factors, lived 
experiences, human occupations. 
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Inledning 
___________________________________________________________________________ 

 

    En sak är starkare än all världens arméer:  

    en idé vars stund har kommit. 

     Victor Hugo 

 

INLEDNING  
Faktorer som har betydelse för att kunna göra en tidig bedömning av resurser och eventuella 

hinder för återgång i arbete vid sjukskrivning är ämnet för denna avhandling. Under mitt 

arbete som distriktsarbetsterapeut inom primärvården uppstod en idé, som så småningom 

växte sig allt starkare. Min tanke var att om man tidig, i samband med diskussion om behov 

av sjukskrivning, gjorde en grundlig bedömning av personens resurser och hinder för aktivitet 

i och utanför lönearbete, skulle detta kunna förhindra eller förkorta sjukskrivningen. Utifrån 

denna grundtanke formades sedan några frågeställningar. Är det möjligt att tidigt, i samband 

med en sjukskrivning, göra en bedömning om en patients/klients resurser och hinder för att 

kunna stanna kvar i, eller efter sjukskrivning återgå till arbetslivet? Kan denna bedömning i så 

fall förutsäga individens grad av självständighet och eventuellt behov av professionellt stöd 

genom sjukskrivningsprocessen, tillbaka till arbetslivet, eller till förtidspension, i de fall 

återgång i arbete inte bedöms möjlig?  

 

Bakom uppkomsten av denna idé låg åtskilliga patienters skildrade upplevelser, och de 

människoöden som jag fick dela i min ordinarie verksamhet och i samband med 

projektarbeten för utveckling av rehabilitering. En del av dessa projekt var ämnade att 

utveckla rehabiliteringen för sjukskrivna som var patienter på vårdcentralen. Från ett stort 

antal av dem framkom en frustration över den rundvandring de hamnat i inom vården och i 

kontakterna med försäkringskassa, arbetsgivare och arbetsförmedling. Inom hälso- och 

sjukvården remitterades de fram och tillbaka mellan olika enheter, ofta under en tidsrymd av 

många år. Jag upplevde också, att trots att en del patienter ytligt sett verkade lika i 

symtombild och social situation, kunde utgången bli helt olika. En del klarade rehabilitering 

och återgång till arbete av till synes egen kraft medan andra genomgick en långvarig 

sjukskrivning som så småningom avslutades med förtidspension. Det tycktes vara deras 

mentala resurser som skilde dessa patienter åt och som påverkade utfallet. Andra projekt, med 

syfte att förbättra rehabilitering för äldre, gav också värdefull kunskap om de svårigheter 

personalen i äldreomsorgen kunde möta när de upplevde sig inte längre klara av sitt arbete av 

olika orsaker. 
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Den ökande andel av patienter som blivit långtidssjukskrivna under senare decennier, och den 

debatt som så småningom kommit i blickpunkten omkring vad som skulle kunna lösa detta 

samhällsproblem gav sedermera ytterligare näring åt min idé och mina frågeställningar. Jag 

ville veta vad som låg bakom de kunskaper och de upplevelser jag fått i primärvårdsarbetet. 

Jag ville undersöka om det var individens mentala resurser som i första hand påverkade 

utfallet, eller om det var andra faktorer som var viktigast för hur sjukskrivningsprocessen 

gestaltade sig; som till exempel sjukdomens/symtomens art, den sociala situationen, kön och 

ålder, arbetsmiljön, sjukskrivningen i sig själv eller sjukskrivningens längd. Fanns det 

möjlighet att nå bakom detta komplex för att öka förståelsen och därmed finna faktorer som 

kunde möjliggöra tidig bedömning av resurser, hinder och eventuellt behov av professionellt 

stöd genom sjukskrivningsprocessen?  

 

Utifrån min arbetsterapeutiska kunskap såg jag vikten av att få en så bred bild som möjligt 

beträffande patientens/klientens fysiska, mentala och sociala situation. Individens fysiska 

resurser och hinder föreföll bli relativt väl utredda inom hälso- och sjukvården, men jag 

upplevde att utredningar angående de mentala och sociala resurserna liksom hinder för 

aktivitet som kunde finnas i individens liv var mer eftersatta. Stora brister fanns också när det 

gällde bedömningen av individens förmåga att hantera sin situation, det vill säga att kunna 

integrera sina fysiska, mentala och sociala resurser för utförande av nödvändiga och önskade 

aktiviteter. Enligt min idé skulle alltså en tidig bedömning av resurser och hinder för aktivitet, 

samt möjlighet till stöd genom sjukskrivningsprocessen, vara viktigt för att i förlängningen 

minska långtidssjukskrivning och förtidspension. Betydelsefullt skulle också vara att få 

professionellt stöd genom sjukskrivningsprocessen utifrån individuellt behov. Vad behöver då 

ingå i en tidig bedömning för att uppnå dessa mål? Vilka faktorer är det som påverkar 

människor så att de inte kan arbeta, och vilka är det som underlättar återgång i arbete?  Vilka 

faktorer kan ligga till grund för en bedömning av resurser och hinder för aktivitet och 

eventuellt behov av professionellt stöd? När jag kommit så långt i min tankegång insåg jag att 

detta arbete måste ske i flera steg. För att komma åt faktorer som skulle kunna vara 

användbara i en bedömning skulle jag först behöva undersöka vilka av dessa som kunde 

förutsäga återgång i arbete, alternativt förutsäga behov av en lång eller permanent 

sjukskrivning. Dessa faktorer måste dock vara möjliga att finna i ett tidigt skede av en 

sjukskrivning eller, allra helst, vara synliga innan sjukskrivning blivit aktuell.  
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BAKGRUND 

Sjukskrivning 
Antalet sjukskrivna har ökat avsevärt under det senaste decenniet, i Sverige men även i andra 

länder i västvärlden. Detta har fått vittomfattande konsekvenser, som försämrad livskvalitet 

för individen och dennes familj, påverkan på såväl individens som samhällets ekonomi, och 

negativa effekter för arbetsmarknad och samhället i stort (Hogstedt et al., 2004). I dag sker en 

minskning av korttidssjukskrivningarna medan långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka, 

och denna arbetsfrånvaro på grund av ohälsa förväntas dessutom fortsätta att öka dramatiskt 

under den närmaste femårsperioden (Hogstedt et al., 2004). Det finns klara könsskillnader i 

antalet sjukskrivna i Sverige, nära två tredjedelar av de sjukskrivna är kvinnor (Bergendorff et 

al., 2002).  

 

 

Det har hävdats att rehabiliteringspotentialen minskar drastiskt ju längre tiden i sjukskrivning 

fortgår (Krafft, 1990) men mer forskning har efterlysts för att verifiera detta (SBU, 2003). Vid 

jämförande studier med andra EU-länder drar Bergendorff och medarbetare (2002) slutsatsen 

att skillnader i sjukskrivningsfrekvens mellan länderna, utöver mer effektivt fungerande 

organisation omkring sjukförsäkringen, bland annat är tidigt kontakt med den sjukskrivne 

med utredning, bedömning och insatser. Som exempel nämner de Finland, där arbetstagaren i 

regel har kontakt med företagshälsovården redan första sjukdagen. Några faktorer, som 

uppmärksammats som betydelsefulla för utfallet av rehabilitering, är individens motivation till 

rehabilitering och arbete (Berglind och Gerner, 1999; Gerner, 2005), samt egen tro om sin 

förmåga att kunna återgå i arbetet (Eklund et al., 1991; Grahn et al., 1999; Gerner, 2005).  

 

Eklund och medarbetare (2004) skriver att en utförlig bedömning av arbetsförmågan är en 

förutsättning för att kunna minska heltidssjukskrivning till förmån för deltidssjukskrivning, 

eller återgång i arbete på heltid. I en nyligen publicerad rapport bedöms begreppet 

arbetsförmåga inte vara klart definierat och instrument saknas i stor utsträckning för 

bedömning av arbetsförmågenedsättning (Alexandersson et al., 2005). Eklund och 

medarbetare (2004) skriver vidare att i en arbetsförmågebedömning måste både individens 

hälsosituation och arbetssituation ingå. Ludvigsson (2003) fann genom en litteraturstudie att i 

begreppet ”arbetsförmåga” ingår tre grunddimensioner: den fysiska, den psykiska och den  
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sociala. Demografiska förhållanden, som ålder, kön, familjeförhållanden och bostadsort, har 

oftast funnits med i studier av sjukfrånvaro och man har funnit samband mellan dessa 

förhållanden och långtidssjukskrivning. Det finns dock ingen evidensbaserad kunskap om 

mekanismerna för dessa samband (SBU, 2003). I rapporten ”Sjukskrivning – orsaker, 

konsekvenser och praxis” från SBU (2003, sid 18) påtalas behovet av kvalitativt bättre 

forskning avseende bland annat hur man ska kunna identifiera de personer där tidiga insatser 

behövs för att undvika långvarig sjukskrivning. Ekholm och medarbetare (2001) konstaterar 

att tidig bedömning och metoder för insättning av erforderliga åtgärder är väsentliga att 

utveckla.  

 

Utöver antalet långtidssjukskrivna ökar också de som blir förtidspensionerade på grund av 

ohälsa. De nya förtidspensionärerna blir allt yngre, speciellt syns denna ökning bland 

kvinnorna (Höög och Stattin, 2001; Ekholm et al., 2001; Hogstedt et al., 2004). Detta gäller 

särskilt kvinnor med kortare utbildning, och kvinnor i vissa yrken som till exempel 

undersköterska, affärsbiträde, och arbetare i tillverkningsindustri (Puranen, 1991; Ekholm et 

al., 2001). På senare år har även en ökning setts bland kvinnor med arbeten efter längre 

utbildningar, som till exempel lärare och sjuksköterskor (Höög och Stattin, 2001). Andelen 

psykiska diagnoser ökar medan belastningsbesvär minskar för diagnoser som ligger till grund 

för förtidspension (a.a.). Individer som är tydligt marginaliserade på arbetsmarknaden får i 

högre grad förtidspension och även individer med klart diagnostiserbara 

funktionsnedsättningar inklusive komplicerad social situation (a.a.). 

 

Många arbetsrelaterade faktorer har uppmärksammats som riskfaktorer för ohälsa och 

sjukskrivning. En av dessa är vilken arbetssektor individen arbetar i. Det finns dessutom 

tydliga skillnader mellan sektorerna när det gäller sjukskrivningsfrekvens (RFV, 2004:16). 

Omorganisationer, neddragningar men även utökning av anställda och arbetsuppgifter har 

visat sig vara riskfaktorer (Voss et al., 2001; Hertting, 2003; Lidwall, 2003). Den fysiska och 

psykiska arbetsmiljön kan orsaka fysisk sjukdom, men kan också ge stress med 

stressrelaterade sjukdomar och symtom (Peter et al., 2002; Westerberg och Theorell, 1997; 

SBU, 2003). Även arbetsgivarens inställning till arbetstagaren och till rehabilitering är av 

betydelse som riskfaktor för sjukskrivning (Marklund, 1995; Gerner, 2005), och upplevelsen 

av stöd från medarbetare är väsentlig för återgång i arbete (Johansson och Tham, 2004).  
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Evidens finns också för att upplevelse av låg kontroll över arbetssituationen leder till högre 

sjukfrånvaro (SBU, 2003). 

 

Förutom rent arbetsrelaterade riskfaktorer har även andra faktorer visat sig vara riskfaktorer 

för långtidsfrånvaro från arbete, som till exempel: sjukdomar och symtom i rörelseorganen, 

men även andra definierade medicinska symtom i kombination med förekomst av multipla 

och diffusa symtom (Andersson et al., 1995; Johansson et al., 1997; Savikko et al., 2001), och 

särskilt tydligt blir detta om individen är skör utifrån sina psykiska eller psykosociala resurser 

(Kaiser et al., 2001).  

 

Det finns ytterligare faktorer som kan ligga bakom varför människor blir kvar i sjukskrivning 

under lång tid, bland annat diskuteras långvarig sjukskrivning i sig självt som en riskfaktor 

och som hinder för återgång i arbete (Gallagher et al., 1989; SBU, 2003). Andra riskfaktorer 

som också nämnts är hur arbetet och processen, inom och mellan olika organisationer, som 

ska bistå den sjukskrivne fungerar (Lindqvist, 2003). I samhällsdebatten har kritik riktats mot 

försäkringskassans, arbetsförmedlingens och socialtjänstens insatser och interna arbete, 

liksom mot arbetet inom hälso- och sjukvården. De långa väntetiderna till sjukvården har 

angetts vara en betydande riskfaktor för långtidssjukskrivning men det är inte klarlagt 

forskningsmässigt (Alexandersson et al., 2005). Det finns forskare som menar att också själva 

processen inom sjukvården med utredning och intygsskrivning skulle kunna anses vara en 

bidragande faktor (Sundberg och Österberg, 2005). Det har hävdats att läkares arbete med 

sjukskrivningar skulle vara bristfälligt, på det sättet att läkare intygar behovet av 

sjukskrivning för lättvindigt, och att intygen till försäkringskassan ofta är otillräckligt ifyllda. 

Det senare finns det en begränsad evidens för (SBU, 2003). Det har också framhållits att 

läkarna har otillräcklig kunskap när det gäller bedömning av arbetsförmåga, och en begränsad 

evidens finns även för detta (SBU, 2003; Alexanderson et al., 2005; Edlund, 2001).  

 

Studier har påvisat ett behov av multidisciplinärt arbetssätt och team-arbete, både i 

utredningsskedet och i rehabiliteringsarbetet (Alexandersson et al., 2005; Jakobsson et al., 

2005). En bättre samverkan mellan de organisationer som finns inom sjukskrivningsområdet 

har efterlysts (Lindqvist, 2003; Alexandersson et al., 2005; Jakobsson et al., 2005) och det har 

också förordats ett mer individinriktat arbetssätt bland aktörerna inom de offentliga 

organisationerna (SOU, 1999). Mer delaktighet för individen i sin egen sjukskrivnings- och  
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rehabiliteringsprocess är ett område som alltmer kommit i fokus, och som anses vara en viktig 

faktor för att bland annat kunna minska sjukskrivningslängd och frekvens (Krafft et al., 2003).  

 

För att kunna förutsäga återgång i arbete, alternativt långtidssjukskrivning, har en del faktorer 

som har betydelse diskuterats, som till exempel individens motivation för rehabilitering (Gard 

och Sandberg, 1998), tidig kontakt med arbetsplatsen, stöd från anhöriga och kontakt med 

andra i liknande situation (Höök, 2001). Gard uppmärksammade också andra faktorer av 

intresse: egna attityder och behov, realistiska förväntningar på framtiden, personliga intressen, 

self-efficacy (det vill säga individens egen tro om sin förmåga att kunna utföra något), och 

självkänsla, att individen i arbetet upplever klara mål, stort eget beslutsutrymme, varierat 

arbetsinnehåll, stödjande relationer och grupprocesser (Gard, 2001). Egen tro om att kunna 

återgå i arbete, vilket är närliggande self-efficacy och motivation, har också tagits upp i 

studier som starkt predicerande för utfallet (Eklund et al, 1991; Melin och Fugl-Meyer, 2003; 

Berglind och Gerner, 1999; Gerner, 2005).  

 

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att människor som är sjukskrivna genomgår en process 

över tid, det vi här kallar ”sjukskrivningsprocess”. Denna process, och utfallet av den, kan 

upplevas som positiv eller negativ av den sjukskrivne beroende på vilket mål denne har för 

sitt framtida liv, och av de olika aktörerna beroende på vilket syfte de har med 

sjukskrivningen (Gerner, 2005). Ett positivt utfall för individen är att få en snabb utredning, 

bedömning och eventuell rehabilitering tillbaka till arbetslivet, om detta stämmer med 

individens resurser och mål (a.a.). Ett positivt individuellt utfall behöver dock inte alltid vara 

återgång till arbete, det kan även vara att snabbt få hjälp till förtidspension om inte förmåga 

för lönearbete finns. För aktörerna skulle ett positivt utfall vara att kunna ge rätt service på rätt 

tid till alla klienter, och att uppfylla de mål som finns i varje organisations riktlinjer (Edlund, 

2001; Krafft et al., 2003).  

 

Rehabilitering  
Konceptet rehabilitering är ofta använt som ett paraplybegrepp för olika former av 

interventioner. Enligt Höök och Grimby (2001) omfattar rehabilitering alla åtgärder av 

medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som skall hjälpa den sjuke och 

skadade att återvinna bästa möjliga funktion och förutsättningar för ett normalt liv.  
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Rehabilitering har beskrivits som en pågående process som involverar identifiering av 

problem och behov, analyser, implementering av adekvata interventioner, och utvärdering av 

utfallet (Stucki et al., 2002; Wade och deJong, 1996). Rehabiliteringsarbetet har genom åren 

utvecklats och givits olika mening vartefter nya discipliner börjat arbeta inom 

verksamhetssfären, men också beroende på samhällets intensifierade fokus på specifika 

rehabiliteringsområden. Allt fler organisationer och professioner har blivit involverade i 

arbetet på grund av att olika perspektiv och kunskap om människors resurser, hinder för 

aktivitet och delaktighet synliggjorts (Kertz et al., 1995).  

 

Syftet med medicinsk rehabilitering beskrivs av Höök och Grimby (2001) som inriktad på 

fysisk, psykisk och social funktionsdiagnos och därmed bedömning av patientens förmåga att 

efter egna förutsättningar fungera i sin livssituation med alla dess krav, men även den akuta 

medicinens sjukdomsorienterade fokus utgör en del av medicinsk rehabilitering. Enligt 

Palmer (2004) kan detta med en medicinsk definition beskrivas som att en persons 

förutsättningar är bedömda i symtom; det vill säga med ICF.s klassifikation bedömda i 

kroppsfunktioner, kroppsstrukturer och funktionsnedsättning. Medicinsk rehabilitering har 

dock enligt Höök och Grimby också intentionen att inriktas på människans möjlighet till 

aktivitet och delaktighet, och de eventuella begränsningar (av författarna benämnt som 

handikapp) individen upplever i förhållande till sin omgivning. Begreppet ”handikapp” har 

tagits bort i ICF därför att man menar att handikapp inte är någon egenskap hos individen utan 

funktionshindren är beroende av omgivningen (Calais van Stokkom, 2002). Medicinsk 

rehabilitering försöker, på samma sätt som i nya ICF-klassifikationen (ICF, 2001), bygga på 

en kombination av de motstridiga medicinska och sociala modellerna (Gerner, 2005). Den 

medicinska modellen dominerar dock fortfarande inom medicinsk rehabilitering (Palmer, 

2004). Palmer skriver vidare att det inte finns något klart samband mellan medicinsk 

behandling och medicinsk rehabilitering. Det finns inte heller någon klar skiljelinje mellan 

medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering. Inom försäkringsmedicinen beskrivs syftet 

med medicinsk rehabilitering vara att återge människor funktioner för återerövrande av 

förmåga att försörja sig själva (Järvholm och Olofsson, 2002). Medicinsk rehabilitering har 

också beskrivits som inkluderande allt som görs för att understödja människors hälsa (Palmer, 

2004), vilket då skulle innebära att medicinsk rehabilitering innefattar nästan alla insatser som 

ges inom hälso- och sjukvården.  
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Syftet med arbetslivsinriktad rehabilitering (som ibland benämns yrkesinriktad 

rehabilitering) är att hjälpa människor tillbaka till samma arbete som de haft före 

sjukfrånvaron, eller till ett nytt arbete, kanske efter en ny utbildning eller med en ny 

arbetsgivare. Enligt Ekholm och medarbetare (2001) har yrkesinriktad rehabilitering i vårt 

land definierats som icke medicinska åtgärder av förberedande eller direkt natur som kan 

anses erforderliga för att inlemma partiellt arbetsföra i produktionen. Denna definition 

utesluter dock inte medicinsk medverkan i vid mening vilken Ekholm et al skriver visat sig 

vara efterfrågad och troligen nödvändig ( a.a.). Många olika insatser används inom 

försäkringskassans arbetslivsinriktade rehabilitering såsom arbetsplatsöversyn och 

anpassning, prövning av arbetsförmåga i reell miljö, arbetsträning, omplacering, och 

omskolning (Palmer, 2004). Arbetsträning kan ingå som en del i både den medicinska och den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  

 

Organisationer involverade i sjukskrivningsprocessen 
En sjukskrivningsprocess startar i Sverige oftast med ett besök inom hälso- och sjukvården, 

detta ska ske senast efter sjunde dagen vid sjukdom. Hälso- och sjukvården ansvarar, enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL), för att tillhandahålla medicinsk vård, behandling, 

habilitering och rehabilitering. Sjukvården, som aktör i sjukförsäkringssammanhang, har 

alltså olika uppgifter, bland annat att diagnostisera, behandla, rehabilitera vid skada och 

sjukdom, samt att tillhandahålla medicinska underlag som grund för andra aktörers 

beslutsfattande och åtgärder. Det är oftast läkare vid vårdcentraler som sjukskriver men även 

många andra läkargrupper, som till exempel företagshälsovård, psykiatri och ortopedi 

sjukskriver många patienter (Arrelöv, 2003; Edlund et al, 2004; Alexandersson et al., 2005). 

Läkaren har olika roller i detta sammanhang som ibland kan sammanblandas och ge 

upplevelse av konflikt, vilket dock inte är unikt för läkaryrket utan kan förekomma även bland 

övriga aktörer inom offentlig service. De olika roller som läkarna kan ha i 

sjukförsäkringssammanhang är följande, dock med stor övervikt för 1 och 2 (Alexanderson et 

al 2005):  

1. Behandlande läkare  I litteraturen har ibland denna roll benämnts att vara ”patientens 

  advokat” eller ”patientens företrädare” – det vill säga att ta olika 

  initiativ för att hjälpa sin patient. 
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2. Medicinskt sakkunnig  Uppgiften är att bland annat utfärda intyg om sjukdom och 

  arbetsoförmåga.  

2. ”Grind-vakt”  Ansvara för att resurser används rättvist och ändamålsenligt 

  (Grape, 2001). (Det är dock inte läkaren som har huvudansvaret 

  för denna uppgift vid sjukskrivning).  

4. Myndighetsutövare Förekommer i samband med till exempel frihetsberövande på 

  medicinsk grund. 

 

För den första sjuklöneperioden, som varierat i längd mellan 14 dagar och 28 dagar (sedan 

första juli 2003 är sjuklöneperioden 21 dagar), lämnas läkarintyget till eventuell arbetsgivare 

efter det initiala läkarbesöket. Det är arbetsgivaren som beslutar om rätt till sjuklön under 

”arbetsgivarperioden”, vilket är den tid som arbetsgivaren har ekonomiskt ansvar för att betala 

ut sjuklön till den anställde. Efter denna period övergår ansvaret till försäkringskassan. Enligt 

utredningen SOU 2002:5 har arbetsgivaren ansvar för: åtgärder som behövs för att förebygga 

ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen,  att anpassa arbetsförhållanden till arbetstagarens 

särskilda förutsättningar, samt att utreda arbetstagarens behov av rehabiliteringsåtgärder 

inklusive de som kan behövas för återgång i arbetet. Arbetsgivaren har ett arbetsgivaransvar 

även vid sjukdom eller skada. I lagändringen 2002 fick arbetsgivaren också ett förtydligat 

ansvar för att göra en rehabiliteringsutredning tillsammans med den anställde och denna 

utredning ska göras och skickas till försäkringskassan senast efter fyra veckor. Utredning ska 

också göras om den anställde inte är sjukskriven men har många upprepade sjukperioder, eller 

själv önskar en utredning. Ett rehabiliteringsunderlag ska lämnas inom 60 dagar. En 

medfinansiering under sjukskrivningen har också lagts på arbetsgivaren (detta kommer dock 

inte att diskuteras i föreliggande arbete). 

 

Försäkringskassans ansvar kan kortfattat och övergripande beskrivas på följande sätt (SOU, 

2002:5): Att tillgodose den försäkrades rätt till ersättning och att samordna erforderliga 

rehabiliteringsinsatser. Två rekvisit krävs för att få rätt till sjukpenning, dels att sjukdom eller 

skada föreligger, och dels att denna lett till nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 % 

(AFL, 3 kap 7§). I båda fallen finns det primära ansvaret enligt ovan, det vill säga att utreda 

och betala ut ersättning samt att ansvara för att den enskildes förutsättningar för och behov av 

rehabiliteringsinsatser utreds, planeras, genomförs och följs upp. Andra orsaker till 

nedsättning av arbetsförmågan berättigar inte till ersättning (a.a.). Ansvaret är dock lite olika 
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 beroende på om den sjukskrivne har arbetsgivare eller inte. Via sjukförsäkringen finns också 

möjlighet att köpa försäkringsmedicinska utredningar. Om den sjukskrivne saknar 

arbetsgivare åligger det försäkringskassan att upprätta den första rehabiliteringsplanen, och i 

övrigt det som gäller för samtliga försäkrade. Om sjukperioden har uppgått till 12 månader 

ska försäkringskassan göra en ny utredning och tillsammans med den försäkrade och övriga 

aktörer lägga upp en ny plan.  

 

Arbetsförmedlingen kan också ha ett rehabiliteringsansvar när det gäller arbetslösa, vilket 

diskuteras när den sjukskrivne är på väg att träda ut ur sjukskrivningen helt eller på deltid. 

Arbetsförmedlingen ansvarar i första hand för att arbetsmarknadspolitiska insatser ställs till 

förfogande för personer som är arbetslösa eller riskerar arbetslöshet, med platsförmedling, 

vägledning men också arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning. Försäkringskassan kan 

som ett led i att utreda arbetsförmåga anlita arbetsförmedlingen för att få hjälp med att 

klarlägga möjligheterna till rehabiliteringsinsatser för försäkrade som saknar anställning (RFV 

Vägledning nr.: 2004:2) 

.  

Hur effektiva de offentliga organisationerna är kan vara en förutsättning för ett positivt utfall 

efter sjukskrivning (Hogstedt et al., 2004). I sjukförsäkringssammanhang upplevs de 

offentliga organisationerna ha delvis olika men också delvis överlappande ansvarsområden, 

vilket kan vara både en förutsättning för framgång och en riskfaktor för individen med behov 

av insatser från aktörerna inom dessa organisationer (Lindqvist, 2003). Gränserna mellan 

myndigheternas uppdrag har blivit tydligare genom olika samverkansprojekt som till exempel 

Delta-projektet (Allebeck et al., 2001). I det projektet blev det uppenbart att de regler och 

verksamhetsmål som myndigheterna har delvis är motverkande. Projektet Socsam 

(Gustafsson, 2001) visade att det statliga regelverket för försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen motverkar, istället för gynnar, samverkan. Reglerna för Hälso- och 

sjukvård och socialtjänst medger ett tolkningsutrymme som saknas för de statliga organen 

(Alexandersson et al., 2005).  

 

Personer med långvariga och diffusa sjukdomsbesvär och som upplevs av aktörerna ha 

svårbedömd arbetsförmåga, riskerar lätt att hamna i gråzoner mellan de olika myndigheterna 

(Lindqvist, 1997). Den enskilde kan uppleva de olika kontakterna med myndigheterna och 

aktörerna som mycket påfrestande, både beroende på sin egen situation med kanske nedsatta 
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resurser både fysiskt och psykiskt, och dålig kunskap om vad myndigheterna ska göra och hur 

de samarbetar (Lindqvist, 1997). Den praktiska verkligheten för aktörerna kan alltså kollidera 

med organisationernas olika uttalade ansvar, regler och rutiner (Lindqvist, 2003). I och med 

att flera har delvis samma arbetsområde är dessa områden ofta diffust uttryckta inom 

organisationerna, vilket kan resultera i att ingen tar på sig uppgiften, även om det samtidigt 

föreligger ett stort behov av samverkan över sektorsgränserna utöver de etablerade 

myndigheternas åtgärdsarsenal för att kunna möta behoven hos många av de sjukskrivna 

(Lindqvist, 1997). 

 

Sjukdom och arbetsförmåga 
En del av de samarbetsproblem som förekommer mellan olika organisationer, men också 

mellan olika professioner i samma organisation, kan härröra från olika syn på sjukdom, man 

har olika tolkningssystem. Det finns två övergripande modeller för sättet att se på sjukdom, 

den biomedicinska och den socialmedicinska (Gerner, 2005). I den rent biomedicinska 

modellen ses människa som en apparat som har delar som kan gå sönder och som då måste 

lagas. Denna modell har också kallats ”apparatfelsmodellen”, och i denna ryms också 

fundamentalisten, som strävar efter absolut kunskap och bevis (Juul Jensen, 1985). I den 

socialmedicinska modellen eftersträvas en helhetssyn på människan, och där anser man att 

människans subjektiva upplevelser av sjukdom, och betydelsen av det omgivande samhället, 

ska tillmätas stor uppmärksamhet (Gerner, 2005). Detta innebär att synen på vad som är sjukt 

är olika i de två modellerna, i den biomedicinska modellen är det framför allt bevisad och 

diagnostiserad sjukdom som gäller, ”det är något fel på apparaten” (Juul Jensen, 1985), och i 

den socialmedicinska modellen, där man har en holistisk syn (helhetssyn) på sjukdom, tas 

även subjektiva upplevelser och samhällelig påverkan med i sjukdomsbegreppet, och man 

räknar symtom som sjukdom (Gerner, 2005).  

 

På det sätt som sjukdom är beskrivet i socialförsäkringen är det närmast ett biomedicinskt 

begrepp, medan många av aktörerna inom arbetsfältet försöker, och uppmuntras, att arbeta på 

ett sätt som innebär att de ska ha en holistisk syn på sjukdom. Det finns alltså en konflikt 

mellan myndigheternas regler för myndighetsutövningen och reglerna för arbetsutövningen. 

På senare år har det kommit ytterligare en modell som försöker sammanfoga de två 

ovanstående, den brukar kallas den biopsykosociala modellen, och ICF-klassifikationen anses 
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utgå från denna modell (Gerner, 2005). Sivik ger följande förklaring till hur man ser på 

människan med ett biopsykosocialt synsätt: ”personen som utvecklar sjukdomen har vissa 

somatiska sårbarhetskomponenter, denne har också speciella psykologiska egenskaper, och 

har varit utsatt för en speciell livssituation som påverkar hälsotillståndet” (1995, sid 138). I 

denna modell igår alltså den fysiska och psykiska sjukdomen (bio), attityder, psykisk stress, 

coping, sjukdomsbeteende och motivation (psyko), och psykosocial och fysisk arbetsmiljö, 

ekonomi och kontroll samt kulturella attityder (socio) (Wadell, 2002). Ett biomedicinskt fokus 

kan ha sitt berättigande inom akutsjukvården men det är viktigt att klienten, och aktörerna 

runtomkring denne, inte blir kvar i den biomedicinska tankemodellen när det blir diskussion 

om att kunna fungera i vardagslivet och i arbetslivet. 

 

Ohälsa har i engelsk litteratur beskrivits med koncepten ”illness”, ”sickness” och ”disease” 

(Strandmark, 2004) vilket på svenska sammanfattas med ordet sjukdom. På grund av 

svårigheten att med ordet ”sjukdom” kunna särskilja mellan de olika aspekter som täcks in i 

begreppet har de engelska orden även börjat användas i en del svensk litteratur (SBU, 2003). 

Illness står då för den självrapporterade sjukligheten, disease står för den av den medicinska 

vetenskapen diagnostiserade sjukligheten, sickness innefattar den sociala delen av sjukdom, 

den sociala sjukrollen en person som har illness eller disease får eller tar i ett visst samhälle 

(a.a.). Enligt Nordenfeldt (1993) är sjukdom en allomfattande term som ger en kortfattad bild 

av den sjuka personen i ett socialt och kulturellt perspektiv. Det täcker den externa, allmänna 

uppfattningen om ohälsa och innefattar social roll, status, och individens sanktionerade 

position i världen; sjukdom är den sociala roll som är påtagen av den person som är sjuk. 

Orden sjukdom eller symtom används ofta vid medicinsk bedömning av en persons problem 

vid upplevd ohälsa. Begreppet ”symtom” kan beskrivas som yttringar hos individen på 

upplevd ohälsa eller sjukdom.  

 

Vid sjukskrivning får den sjuke ett helt nytt status, som oftast upplevs negativt av den sjuke 

men i vissa fall också kan upplevas positivt. Sachs (1987) har listat situationer i livet när en 

sjukroll skulle kunna vara önskvärd, några av dem kan ha relevans i samband med 

sjukskrivning. För vissa blir sjukrollen deras huvudsakliga identitet, i vissa fall kan man också 

välkomna en ofarlig sjukdom som ursäkt för att slippa krav. Sjukdom kan användas som 

ursäkt för misslyckande, och i vissa fall kan sjukdom fungera som en buffert mot motstridiga 

krav (a.a.).  
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Hur är då förhållandet mellan sjukdom och arbets(o)förmåga? Ett problem inom forskningen 

om orsaker till sjukfrånvaro är att skilja på sjukdom och sjukskrivning (SBU, 2003). Sjukdom 

i sig behöver inte leda till arbetsfrånvaro och sjukskrivning. Det är endast den sjukdom som 

leder till sådan nedsättning av funktion och förmåga att individen inte kan utföra sitt arbete 

som kan berättiga till sjukskrivning. Nedsatt arbetsförmåga relateras inte enbart till det arbete 

personen är sjukskriven från, eller vid arbetslöshet det arbete som personen söker. I 

socialförsäkringen har det införts en så kallad ”steg-modell” vilken ska stödja handläggarna 

vid försäkringskassan i sin bedömning. I sju steg ska olika möjligheter prövas till återgång i 

arbete, bland annat om den sjukskrivne kan återgå i arbete hos sin tidigare arbetsgivare med 

eller utan rehabilitering (Gerner, 2005). I det femte steget prövas individens arbetsförmåga i 

ett normalt förekommande arbete på den allmänna marknaden, för att avslutas med sjunde 

steget där bedömning görs om funktionsnedsättningen är varaktig eller för avsevärd tid och 

individen då har rätt till förtidspension (a.a.).  

 

Hur individen själv uppfattar sin arbetsförmåga har bland annat att göra med dennes bild av 

vad ohälsa och sjukdom är, ”det privata sjukdomsbegreppet” som Wikman och Marklund 

(2003) uttrycker det. De tänker sig en kontinuerlig skala som går från nästan inga till stora 

besvär, någonstans på denna skala blir besvären betydande och individen upplever ohälsa 

(a.a.). Orsaker till besvären, och att de upplevs som ohälsa, kan finnas med olika övervikt i de 

delar som tas upp under modelldiskussionen ovan, alltså i den somatiska 

sårbarhetskomponenten, i de psykologiska egenskaperna, och genom den speciella 

livssituationen. Staff (1999) menar att vid utredning av arbetskapacitet är det ofta svårt att dra 

en skiljelinje mellan kapacitet och vilja att arbeta.  

 

Behovet av sjukfrånvaro beror även på samspelet mellan sjukdom och vilka krav som ställs på 

människan i arbetet, vilket innebär att om kraven i arbetet ökar torde detta leda till ökad 

sjukfrånvaro även om sjukligheten inte förändras (Alexanderson et al., 2005). Studier har 

visat en ökning av både fysiska och psykologiska krav i flera yrken, bland annat inom hälso- 

och sjukvården (Marklund, 2000). Andra författare nämner motivation för arbete som en 

viktig del för återgång i arbete (SOU 1988; RRV, 1994; Ekström och Helgesson, 1997; 

Edlund, 2001). Enligt Öberg (1989) sjunker arbetsmotivationen snabbt vid sjukfrånvaro; med 

25 % vid tre månaders sjukfrånvaro och ända upp till 65-70 % under sex månaders 

sjukskrivning. Detta talar för vikten av att tidigt sätta in utredning och eventuella åtgärder för  
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den sjukskrivne, innan motivationen för återgång i arbete har sjunkit så mycket att personen 

inte har kvar någon motivation för detta arbete. Enligt Wadell räknas motivation in i de 

psykologiska egenskaper som en person har (Wadell, 2002) och Kielhofner (1995) beskriver 

att motivation för arbetsåtergång handlar om individens tro på sin förmåga i relation till 

arbetets krav och hur han/hon värderar, och finner mening och intresse, i en viss 

arbetsuppgift. 

 

Definitionen av sjukdom skiftar således mellan olika sjukdomsmodeller men även mellan 

olika organisationer. Arbetsförmåga och arbetsoförmåga definieras också på olika sätt av 

olika organisationer, vilket leder till att förståelsen och samarbetet mellan aktörerna över 

organisationsgränserna försvåras. Man har till exempel inte samma definition av 

arbetsförmåga - när en person ska betraktas som arbetsför - mellan försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen, vilket komplicerar samarbetet och övergången från den ena till den andra 

organisationens ansvarsområde.  

 

Aktivitet (occupation) och arbetsterapi  
Komplexiteten, och dynamiken i människans dagliga aktiviteter, framhävs när det dagliga 

livet ändras drastiskt. Konsekvenserna av dessa förändringar tydliggör resurser och hinder hos 

individen, och i dennes omgivning, och därmed individens möjligheter att utföra önskade, 

eller nödvändiga, aktiviteter (occupations) i livet. Occupation eller aktivitet är det centrala 

begreppet i professionen arbetsterapi, som på engelska benämns occupational therapy. 

Begreppet occupation har sitt ursprung i situationer när människor aktiverar sig själva i sin 

omgivning för att uppnå kontroll över sina liv (Clark F et al., 1991). Någon entydig definition 

av begreppet finns inte, varken inom arbetsterapi, eller inom andra närliggande professioner, 

där occupation vanligen bara innefattar en av de domäner, nämligen lönearbete, som ingår i 

arbetsterapins olika definitioner (Persson, 2001). Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) 

översätter occupation med ”aktivitet”, vilket är ett begrepp som också oftast används inom 

arbetsterapi i Sverige; ”Aktivitet är människans utförande av meningsfulla och betydelsefulla 

uppgifter i interaktion/samspel med omgivningen” (FSA, 2002).  Det innebär att allt som 

människor gör i sitt dagliga liv är inkluderat; det vill säga aktiviteter inom alla livets domäner: 

i arbetslivet (betalt och obetalt arbete), i personlig vård, hemmets skötsel, och på fritiden.  
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Arbetsterapi definierar dysfunktion från ett aktivitetsperspektiv till skillnad från medicinen 

som betraktar dysfunktion ur ett sjukdomsperspektiv (Rogers, 1982; Åkerstedt och Hansson, 

1998 ). Istället för att identifiera problem i termer av sjukdom och symtom identifierar 

arbetsterapi hinder för individen att engagera sig i hälsobefrämjande aktiviteter (Törnquist, 

1995). Enligt FSA är ”målet med arbetsterapi att främja patientens/kundens möjligheter att 

leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till 

omgivningens krav” (FSA, 2002). De problem, som arbetsterapeuten arbetar för att hitta en 

lösning på, är inte specifika begränsningar i kroppsfunktioner såsom kognition, 

rörelseförmåga, muskelstyrka, känsel eller motivation, utan snarare de hinder för att delta i 

normala aktiviteter som hänger samman med de specifika begränsningarna (Törnquist, 1995). 

Arbetsterapi kan därför vara värdefull i samband med tidig bedömning av personer som 

uppvisar ohälsa som kan leda till, eller redan har mynnat ut i sjukskrivning, oavsett vilka de 

individuella hindren är och oavsett vilka aktiviteter det gäller. En mer objektiv kartläggning 

av individens arbetsförmåga utförs, enligt Åkerstedt och Jonsson (1997), bäst på plats i den 

konkreta arbetssituation som individen befinner sig i. En sådan arbetsmetod är ett av de 

verktyg arbetsterapeuter använder vid bedömning av förmåga till aktivitet och arbete. 

Aktivitet kan också nyttjas som ett terapeutiskt verktyg som ger kraft på vägen tillbaka till ett 

aktivt arbetsliv och/eller socialt liv utanför arbetsmarknaden (Fisher, 1998; Persson, 2001; 

Kielhofner, 2004). 

 

Många arbetsterapeutiska teorier och modeller finns utvecklade. En av dem, Model of Human 

Occupation (MOHO) är en modell om människans aktivitet eller görande (Kielhofner, 2002). 

Syfte med denna modell är att förklara människans aktiviteter som de yttrar sig i individens 

liv. Människan beskrivs som sammansatt av tre element: volition, vilket närmast kan 

översättas med vilja, habituation med vänjande, och performance capacity med 

utförandekapacitet. I modellen införlivas också begreppet ”the lived body” - vilket definieras 

som upplevelsen av att vara och känna världen genom en särskild kropp, och utförandet av 

aktivitet vägleds av hur det känns att vara engagerad i aktiviteten. Den omgivande miljön 

beskrivs som något som ger möjligheter, resurser, krav, och tvång för människan att förhålla 

sig till och detta kallas environmental impact - påverkan från miljön. Vilja, vänjande, 

utförandekapacitet och påverkan från miljön arbetar tillsammans och skapar situationer 

genom vilka våra tankar, känslor och beteenden kan utvecklas (Kielhofner, 2004). MOHO är 
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alltså en modell som kan användas både för att förstå, förklara och få metoder för att hjälpa 

människor till ett mera aktivt liv. 

 

Psykosociala perspektiv  
Utifrån kliniskt arbete ställs ofta frågor om individuella mentala faktorer och hur de kan 

påverka utfallet av rehabilitering och sjukskrivning. I litteraturen har mentala faktorer hos 

individen diskuterats som betydelsefulla för hur man kan hantera krav, förändringar och 

påfrestningar i sitt liv (Feldt, 1997; Albertsen et al., 2001; Kaiser et al., 2001; Melin och Fugl-

Meyer, 2003). Åtskilliga människor som är sjukskrivna uppvisar både fysiska och mentala 

symtom (Andersson et al., 1995; Malmgren-Olsson och Armelius, 2001; Harter et al., 2002). 

Studier har visat att mentala resurser och hinder hos individen kan vara betydelsefulla för 

utfallet av bland annat rehabilitering (Gallagher et al., 1989; Fugl-Meyer et al., 2002). Detta 

bekräftas i en studie av Kaiser et al (2001) där sjukdomar i det muskuloskelettala systemet 

visade sig vara de vanligaste (66%) bland människor som genomgick arbetslivsinriktad 

rehabilitering, men att det var psykosociala faktorer som påverkade utfallet av 

rehabiliteringen, speciellt bland kvinnorna i studien. Att undersöka och beskriva mentala och 

psykosociala resurser och hinder hos enskilda individer har pågått under lång tid med olika 

resultat, beroende på svårigheter att fånga dessa latenta och delvis svårfångade mänskliga 

tillgångar.  

 

I samband med teoribildning utifrån ett psykosocialt perspektiv har ofta någon form av 

frågeformulär och mätmetoder utvecklats. Ett ofta använt i detta sammanhang är coping, som 

kortfattat har beskrivits som pågående kognitiva och meningsfulla handlingar ämnade för att 

hantera stressorer (stressande faktorer) (Lazarus, 1993). I samband med coping diskuteras 

också strategier för coping (coping strategies). Hammer och Marting (1988, sid 2) definierar 

strategier som ”människors handlingar, vad människor gör, som reaktion på specifika 

stressorer som visar sig i specifika miljöer”. Resurser för coping (coping resources) betyder i 

sammanhanget de fysiska, mentala och psykosociala resurser människan behöver för att klara 

av förändringar. Hammer och Martings definierar dessa resurser på följande sätt: 

”copingresurser är de inneboende resurser och attribut som gör det möjligt för individen att 

hantera stressorer effektivare, och att uppleva färre och mindre intensiva reaktioner av dessa 

faktorer, och att rehabiliteras snabbare efter påverkan av stress” (sid 2). Det sätt på vilket  
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människan uppnår sina uppsatta mål genom alla livets skeenden kommer att bero på hennes 

förmåga till coping. Människor som bedömts ha låg copingförmåga har beskrivits vara 

sårbara, medan människor med hög copingförmåga har karakteriserats som mer 

motståndskraftiga (Hammer och Marting, 1988). Goda copingresurser är en förutsättning för 

effektiva copingstrategier, vilket i förlängningen kan ge god anpassning till nya 

förutsättningar i livet vid sjukdom och sjukskrivning, och anpassning till förändrad aktivitets- 

och arbetsförmåga. 

 

En annan teori är Rotters internal versus external control of reinforcement, benämns vanligen 

med locus of control (Rotter, 1966), vilken handlar om hur man upplever vad som styr 

händelseutvecklingen i ens liv. Locus of control definieras som ett personligt karaktärsdrag, 

det kan uttryckas som individens tendens att hänföra orsaker till sitt beteende eller vad som 

sker på interna eller externa faktorer. Termen ”locus of control” har inte kunnat översättas till 

svenska men har beskrivits som ett känslomässigt tillstånd som kan förklara varför vissa 

människor aktivt, medvetet och gärna, försöker ta itu med svåra omständigheter, medan andra 

uppvisar en mängd negativa känslor och ger efter för dem (Lefcourt, 1991). Människor som 

karakteriseras ha intern locus of control är mer benägna att förklara situationer de är i och som 

de hanterar som att de har egen kontroll över situationen (Eisemann et al., 1988). Individer 

med extern locus of control däremot förklarar den situation de är i som att den orsakas av 

externa faktorer, alltså av yttre omständigheter, och är därför utanför individens egen kontroll. 

De menar att skeendet styrs av till exempel ödet, lyckliga omständigheter, vårdgivare, eller av 

personer som är viktiga för individen, eller en högre makt (Buckelew et al., 1990). En studie 

av Bränholm et al (1998) visade att en mer intern locus of control var signifikant associerad 

med högre tillfredsställelse med livet. Locus of control har en stark relation till användandet 

av aktiva copingstrategier ochen  positiv anpassning till nya situationer (Lefcourt et al., 1972). 

Millet (2003) fann att locus of control spelar en viktig roll i utfallet av arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 

 

Individers copingprocesser kan också undersökas för att få kunskap om hur tillfredsställd en 

person är med olika områden i livet. Hur tillfreds man är med sitt liv påverkar hur man 

hanterar situationer i livet. Självrapporterad livstillfredsställelse har beskrivits som en social 

indikator på hur människor har klarat av att hantera olika aspekter av livet och livet i sin 

helhet (Bränholm et a.l, 1996; Eklund et al., 1991). Vid oönskade förändringar har förmågan  
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att fortsätta vara en aktiv deltagare i livet under olika förhållanden visat sig leda till låg 

tillfredsställelse inom flera livsområden (Bränholm et al., 1991). Inom rehabilitering har 

livstillfredsställelse använts bland annat som ett mått på effekten av aktörernas insatser. I en 

studie med män och kvinnor med nedsatt arbetsförmåga visades att klienten, med de rätta 

insatserna från aktörerna, fick en höjd nivå av tillfredsställelse med livet i sin helhet, och att 

tillfredställelsen med de olika livsdomänerna normaliserades (Bränholm, Eklund et al., 1991).  

 

Då det är viktigt att finna faktorer som i förlängningen kan minska frånvaron i arbetslivet är 

det naturligt att både arbetsmiljön, och hur nöjd individen är med sin arbetssituation, 

undersöks. Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och tillfredsställelse med livet i sin 

helhet har debatterats. Bränholm et al (1996) fann en relation mellan uppfyllandet av önskade 

aktivitetsroller och tillfredsställelse med livet i sin helhet. Enligt en tidigare litteraturstudie 

ansågs det emellertid vara helt utrett hur relationen mellan lönearbete, som en av människans 

aktivitetsroller, och tillfredsställelse med livet i sin helhet var (Rice et al., 1980). Några av 

studierna från litteraturgenomgången visade att arbetstillfredsställelse påtagligt ökar 

säkerheten i förutsägelsen av tillfredsställelse med livet i sin helhet. Å andra sidan visade 

andra studier att arbetstillfredsställelse har liten unik kraft att förutsäga en tillfredsställelse 

med livet i sin helhet (a.a.). I en studie av personer efter genomgången hjärnskada, fann 

Johansson och Bernspång (2003) inget samband mellan arbete och livstillfredsställelse. 

Däremot visade det sig i en intervjustudie, med deltagare som haft hjärnskada, att 

arbetskamraterna kom att spela en större roll efter hjärnskadan, och att arbetslivet påverkade 

det sociala livet positivt genom att ge struktur åt vardagslivet (Johansson och Tham, 2004). 

Vid diskussioner om arbetstillfredsställelse talas om inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) 

faktorer. Inre faktorer som har betydelse för arbetstillfredsställelse är de faktorer som finns i 

arbetet i sig självt, som prestation, erkännande, arbetsstatus och ansvar, medan yttre faktorer 

är till exempel: företagspolicy, arbetsledning, arbetsförhållanden och lön, som redan 1995 

påpekades av Hertzberg och medarbetare (Gard, 2001).  

 

Genom förändringar i livet, till exempel ålder, civilstånd, sjukdom, organisationsförändringar, 

arbetsbyte, kan individens status förändras. Dessa förändringar kan vara av olika slag och 

upplevas på olika sätt av olika individer. Att studera statuspassager hos människor, som på 

grund av upplevd ohälsa tvingas till förändringar av sitt liv, kan vara ett hjälpmedel för att 

kunna urskilja dessa individers förändringsbenägenhet och förmåga till coping. Fenomenet  
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Status Passage introducerades av van Gennep 1908 i boken Les rites de passage. Van Gennep 

analyserade i huvudsak passager som uppstår på grund av olika status som uppnås under olika 

åldrar under människans livscykel, som passagerna mellan födelse, barndom, tonårstid och 

vuxenvärlden. Senare sociologer har även studerat statuspassager som inträffar inom 

arbetslivet och inom olika organisationer. Sådana statuspassager kan leda till förflyttningar till 

en annan social struktur, förlorade privilegier, påverkansmöjligheter och makt, och de kan 

också ändra identiteten och självkänslan samt beteendet (Glaser och Strauss, 1971).  En status 

passage kan upplevas på ett positivt sätt eller negativt av individen och av samhället, och kan 

påverka framtida känslor och handlingar i livet. I boken Status Passage (1971) beskrev Glaser 

och Strauss egenskaper som kan karakterisera passager: passagen kan betraktas som 

önskvärd, oundviklig, reversibel eller återkommande. Andra egenskaper att ta hänsyn till är 

om individen som passerar passagen gör det ensam, kollektivt eller tillsammans med någon 

viss person. Personen kan vara medveten eller omedveten om att hon passerat en status 

passage och den kan innehålla olika grad av egenkontroll. Passagen kan kräva speciell 

legitimation, som till exempel en läkares intygande för att få sjukersättning eller 

förtidspension. Sjukskrivna har ofta en upplevelse av någon form av begränsningar i livet, en 

funktionsnedsättning som kan leda till förändringar av status i arbetet och i familjelivet och 

hela det sociala livet som i förlängningen ger en passage till ett nytt status för individen.  

 

Bland det viktigaste, när det gäller att söka efter faktorer som påverkar människor med 

upplevd ohälsa, är att undersöka om individen upplever ett sammanhang i livets skeenden och 

mellan livets alla områden, det vill säga hur begripligt, meningsfullt och hanterbart man 

upplever sin tillvaro, de tre begrepp som är beståndsdelar i teorin om ”Känsla av 

sammanhang”, Sense of Coherence (Antonovsky, 1987). Denna teoribildning utgår från ett 

salutogent perspektiv vilket innebär att utgångspunkten är att se till det friska och vitala hos 

människan, detta till skillnad från patogenesen som är inriktad på att förklara varför 

människor blir sjuka (Nilsson, 2002).  Känsla av sammanhang grundar sig på ett salutogent 

tänkesätt, vilket enligt Nilsson (2002), redan Marcus Aurelius (121-180 e.Kr) och Mäster 

Eckhart (1260-1328) hade tankegångar omkring. Antonovsky (1987) utvecklade utifrån detta 

salutogena perspektiv en teori och myntade, tillsammans med sin hustru, Sense of Coherence 

samt utvecklade även ett undersökningsinstrument. I Skandinavien har både teorin om känsla 

av sammanhang och instrumentet KASAM under senare år ofta använts och ett flertal studier 

har genomförts inom arbete, stress och andra arbetsrelaterade områden (Kalimo ochVuori,  
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1990; Karasek och Theorell, 1990; Feldt, 1997; Hanse och Engholm, 1999; Kivimäki et al., 

2000; Söderfeldt et al., 2000), inom hälso- och sjukvårdsforskning (Tishelman, 1993; 

Cederblad och Hansson, 1996; Nilsson och Westman, 1997; Santavirta, 1997; Nilsson 

ochWestman, 1999), samt inom annan hälsoforskning (Hamarat et al., 2001; Håkansson et al,. 

2003). Stabiliteten av en människas känsla av sammanhang över tid har diskuterats. I en 

populationsstudie visades känsla av sammanhang endast vara stabil hos individer med initialt 

höga ingångsvärden. studier i små populationer, och där människor genomgått olika 

omställningar i livet, kan därför förväntas visa tydliga förändringar vad gäller känsla av 

sammanhang (Nilsson, 2002).  

 

Det finns en stor mängd vetenskapligt publicerade studier och rapporter om sjukskrivning, 

konsekvenser och interventioner. Enligt SBU rapporten ”Sjukskrivning – orsaker, 

konsekvenser och praxis” (SBU, 2003) finns det trots denna mängd av studier förhållandevis 

liten vetenskapligt baserad kunskap som grund för beslutsfattare inom detta område, både 

beträffande vad som orsakar sjukfrånvaro och vad som kan påverka snabb återgång i arbete. 

Det konstateras att det finns stort behov av mer forskning om orsaker till och konsekvenser av 

sjukfrånvaro, liksom om hur sjukskrivningsärendena handläggs både generellt och på mer 

detaljnivå. Ett stort antal delområden måste studeras ytterligare. En förhoppning med detta  

avhandlingsarbete är att bidra med mer kunskap inom den del av hela sjukskrivnings-

komplexet som gäller faktorer som kan förutsäga utfall från sjukskrivning, och som kan 

användas vid tidig bedömning i samband med sjukskrivning. 
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SYFTE 
Syftet med denna avhandling är att identifiera faktorer som tidigt i en sjukskrivning kan visa 

en persons resurser och hinder för återgång i arbete, och som kan förutsäga behov av 

professionellt stöd genom sjukskrivningsprocessen för att ge ett positivt resultat för personen.  

Specifika syften är: 

 

1. Att genom enkät söka efter prediktorer för möjlig återgång i arbete, som kan 

identifieras tidigt i en sjukskrivningsperiod, med huvudfokus på individuella mentala 

resurser (Studie I). 

 

2. Att genom multivariat analys identifiera undergrupper i undersökningspopulationen 

och påvisa relationen mellan deltagarna och faktorer av betydelse för sjukskrivning 

och återgång i arbete i undergrupperna. Syftet är också att pröva den multivariata 

analysmetoden Partial Least Square för att analysera data om personer i sjukskrivning 

(Studie II). 

 

3. Att med hjälp av intervjuer undersöka vad personer som varit sjukskrivna upplevt vara 

betydelsefullt under deras sjukskrivningsprocess tillbaka till arbete, till 

långtidssjukskrivning, eller till förtidspension (Studie III). 

 

4. Att genom studier av klientjournaler vid försäkringskassan undersöka om information 

är möjlig att finna angående:  

- insatser av medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering, inklusive bedömningar,  

- prediktorer för utfallet av en sjukskrivningsprocess.  

Syftet är också att beskriva kvaliteten på informationen i journalerna (Studie IV). 
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METOD 

Studiedesign och översikt 
Design för avhandlingen utvecklades successivt utifrån den begynnande enkäten, eftersom 

resultaten från denna gav nya tankar och frågor som därmed fick styra fortsatta delstudier. I 

tabell 1 presenteras en sammanfattning av delstudierna. 

 

Tabell 1. Deltagare, datainsamlingsmetoder och datanalysmetoder i Studie I –IV. 
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versiktligt presenteras hela avhandlingsarbetet med en tidslinje från 1997 till 2004 (Figur 1). 
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Ö

Studiestart var 1999 men sjukskrivningsdata från försäkringskassan insamlades för två år före 

och två år efter denna tidpunkt, senare inhämtades data ånyo för ytterligare tre år efter 

studiestarten. Avhandlingsarbetet innehåller därmed sjukskrivningsstatistik för samma 

sjukskrivna under 7 år. 
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Sjukskr.data,2 år 

 
Figur 1. Datainsamling, datainsamlingsmetoder och år för insamling. 

 

Deltagare 
Deltagarna, i de studier som ingår i avhandlingen, består av både män och kvinnor. 

Samarbetet med dem startade 1999 då de, som varit sjukskrivna hel eller deltid i 28 dagar,  

fick besvara enkäten. Inklusionskriterierna var: sjukskriven helt eller deltid i 28 dagar, inte 

sjukskriven månaden före den aktuella sjukskrivningen, oberoende av sjukskrivningsdiagnos. 

Inga kriterier för uteslutning användes (Studie I). I studie II uteslöts dock kvinnor som varit 

sjukskrivna på grund av graviditetsrelaterade problem, och de personer som antingen fått 

ålderspension eller avlidit under tvåårsperioden mellan studie I och studie II (Studie II). För 

studie III, en intervjustudie, utvaldes intervjupersonerna från den grupp som deltog i studie II, 

och som var positiva till att delta i en intervju (Studie III). Även för studie IV valdes 

deltagarna från studiegruppen som deltog i studie II. En översikt av urvalsproceduren 

presenteras i Figur 2. 

 

För jämförelser i studie I användes resultat från studier som genomförts i normalpopulationer, 

på män och kvinnor boende i samma landsdel som deltagarna i vår studie: en grupp med 163 

ej funktionshindrade arbetande personer (Fugl-Meyer et al., 1991) användes för jämförelser 

av livstillfredsställelse; 105 friska kontrollpersoner (Eisemann et al., 1988) användes för 

jämförelse av locus of control; och en grupp om 1802 personer från Northern Sweden 

MONICA centre (Nilsson, 2002), användes för jämförelser av känsla av sammanhang. 

Jämförelser gällande copingresurser utfördes med en köns- och åldersmatchad grupp som var 

utvald från en populationsbaserad grupp insamlad i en normalbefolkning i samma landsdel. 

Denna undersökning var genomförd av Bergdahl, Institutionen för Psykologi, Umeå 

Universitet (opublicerat material). 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ÅR 

STUDIESTART 

Enkät Intervju Journal 

Sjukskr.data, 2år 

Sjukskrivningsdata, 7 år 
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Av de 135 personer som deltog i den första studien var 23 % arbetslösa, 80 % arbetare, och 

två tredjedelar var kvinnor. Det fanns ingen signifikant åldersskillnad mellan könen. Fler män 

än kvinnor var ensamstående, och ett fåtal av både män och kvinnor var skilda, tre av 

kvinnorna var änkor. Femtiosju procent av kvinnorna hade hemmaboende barn medan 

motsvarande siffra för männen var 38 %. Högsta antalet barn per deltagare var fyra för både 

män och kvinnor. Majoriteten av deltagarna ,77 % av männen, och 74 % av kvinnorna, var 

Personer som fick en enkät   n=180 

Bortfall n=45 

Deltagare i studie I n=135 

 
 

Figure 2. Deltagare i de fyra studierna samt urvalsproceduren 

 

heltidssjukskrivna när de besvarade enkäten vid inträdet i första delstudien. Fjorton potentiella 

deltagare uteslöts före uppföljningen efter två år (Studie II) eftersom tre av männen och två av 

kvinnorna hade endera fått ålderspension eller avlidit, och nio kvinnor hade komplikationer 

 

Deltagare i studie II n=121 

Bortfall en man 

Utvalda deltagare för 
studie III n=15 

Bortfall n=20 

Varannan utvald  
n=51 

Deltagare i studie IV n=47 
 

Graviditetsrelaterade 
symtom n=9, Ålders-
pension/avliden n=5 

 Uteslutna på grund 
av bias n=3 
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relaterade till graviditet som diagnos på sjukskrivningsintyget vid tiden för enkätstudien. 

Dessa kvinnor hade fått sjukersättning vissa perioder, och under andra hade de 

föräldraledighet, vilket gav dem liten möjlighet att återvända i arbete och de uteslöts från de 

fortsatta delstudierna då de inte bedömdes vara jämförbara med de övriga deltagarna. Se även 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Beskrivning av deltagarna i studie I – IV för män/kvinnor samt i procent för 
civilstånd, utbildning, arbete och diagnos/symtom. 
 I II III IV 
                                         n 48/87 45/76     5/10  19/28 
Antal år från projektstart    0    2      4     5 
Ålder (medel) 
Range 

47/43 
26-64/20-62

49/49 
28-64/25-64

  44/46 
31-57/33-63 

 45/44 
27-61/26-61

Civilstatus              (i procent)    
Gift/sambo 
Ensamstående 

   
88/76 
12/24 

   
80/92 
20/  8 

     
100/80 
    0/20 

   
74/100 
26/  0 

Utbildning              (i procent)    
Nioårig grundskola 
Yrkesutbildning 
Gymnasieutbildning 
Universitetsutbildning 

    
25/22 
35/32 
27/33 
13/13 

    
27/24 
27/30 
35/34 
11/12 

  
  20/20  
  80/50 
    0/20 
    0/10  

 
21/18 
21/35 
42/35 
16/12 

Arbete                     (i procent) 
Arbetare, offentlig sektor 
Arbetare, privat sektor 
Tjänsteman, offentlig sektor 
Tjänsteman, privat sektor 

    
  4/39 
77/39 
11/12 
  8/10 

   
  2/40 
80/38 
14/18 
  4/  4 

   
    0/60 
100/  0 
    0/20 
    0/20 

 
  5/25 
79/47 
16/21 
  0/  7 

Diagnos/Symtom    (i procent) 
Muskuloskelettala 
Internmedicnska, inkl.hjärt/kärl 
Mentala 
Diffusa / multipla  
Graviditetsrelaterade 

Diagnos 
85/51 
11/26 
  4/13 
  0/  0 
  0/10 

Symtom 
82/38 
  7/26 
  2/11 
  9/25 
  0/  0 

Symtom 
  60/30 
    0/10 
    0/  0 
  40/60 
    0/  0 

Diagnos 
95/57 
  5/32 
  0/11 
  0/  0 
  0/  0 

 

Diagnoser i Tabell 2, studie I och IV är hämtade från läkarintyg noterat i den inledande 

enkäten, symtomen i studie II och III är hämtade från de självrapporterade symtomen från 

densamma enkäten. Diagnoserna från läkarintygen var indelade i fyra kategorier: sjukdomar i 

rörelseapparaten (diagnoser relaterade till skelett, leder och muskler), internmedicinska 

sjukdomar (diagnoser syftande på sjukdomar i kroppsorgan), mentala sjukdomar (diagnoser 

relaterade till psykologiska och psykiatriska sjukdomar), och graviditetsrelaterade sjukdomar.  

 

I samband med arbetet med studie II undersöktes skillnader mellan diagnoserna i läkarintygen 

och de självskattade symtomen. Enligt läkarintygen hade 69 % av deltagarna diagnoser 
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nu

I I
I

I
I
I

relaterade till rörelseapparaten, 21 % hade internmedicinska diagnoser och tio procent hade 

graviditetsrelaterade diagnoser. Från de självskattade symtomen kunde en något annorlunda 

bild utläsas. Ett antal av dem, med framför allt diagnoser i relation till rörelseapparaten, kunde 

istället bedömas ha psykosociala och/eller psykosomatiska symtom i kombination med ett 

flertal olika diagnoser och/eller diffusa symtom (19 %). Av denna anledning har de 

självskattade symtomen använts i studie II och III istället för diagnoserna på läkarintygen  

 

eftersom de verkade vara mera relevanta för de faktiska förhållandena för att fånga upp 

”diffusa/multipla symtom”. Majoriteten av dem som tillhör gruppen med ”diffusa/multipla 

symtom” var kvinnor, som i läkarintygen rapporterades ha sjukdomar/symtom från 

rörelseapparaten. De egenrapporterade symtomen, i kombination med diagnosen, gav alltså en 

vidare bild av ohälsa. I den fjärde studien fanns bara tillgång till diagnoser från läkarintygen 

(Studie IV). 

 

Instrument, datainsamlings- och analysmetoder 
En sammanställning presenteras i Tabell 3 av samtliga undersökningsinstrument som är 

använda, samt de metoder som använts för datainsamlingen och för analysarbetet i de fyra 

delstudierna. 

 

Tabell 3. Undersökningsinstrument, datainsamlings- och analysmetoder som  
används i de fyra studierna.  

                            Studie 
mmer: 

I
V

Undersökn
ngs- 

i

instrument 

Känsla av sammanhang 
(K

L

Coping Resources Inventory 
(C

L

A t) 

x

x

x

x

ASAM) 

ocus of Control (LOC)  

RI)  

ivstillfredsställelse (LiSat 9) 

rbetstillfredsställelse (JobSa

x

x

x

x

x

Data-  

insamlings- 

metoder 

Studier av databas statistik 

Fr lär 

In

Studier av klientjournal 

x

xågeformu

tervju 

x

x

x

x

x
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G

C

Jä

Pa

St

 

 

x

 

x

 

 

 

Analys- 

metoder 

rounded Theory 

ontent analysis (inspirerad av) 

mförelser med referensgrupper 

rtial Least Square (PLS) 

atistiska beräkning med SPSS  

x

x

x

x

x

 

Undersökningsinstrument 

Den version av instrumentet Känsla av sammanhang (KASAM) som använts är 

Antonovsky´s kortare som inkluderar 13 av de 29 frågor som ingår i det längre instrumentet 

(Antonovsky, 1987). I tidigare studier har de två instrumenten visat sig korrelera väl med 

varandra (Nilsson et al., 2000). Deltagarna ombeds att välja en siffra på en skala från ett till 

sju som svar på frågor där polerna kan vara till exempel: ”mycket sällan eller aldrig” och 

”mycket ofta”. Höga poäng indikerar stark känsla av sammanhang. Gana och Garnier (2001)  

 

har efter genomgång av ett flertal studier visat att KASAM har hög reliabilitet för både intern 

konsistens och test-retest reliabilitet. 

 

De undersökningsinstrument som använts för Locus of Control (LOC) är en svensk version 

utvecklad av Eisemann och medarbetare (1988) som bygger på Nowicki och Stricklands 

(1973). Denna svenska version innehåller 50 påståenden, 40 som refererar till locus of control 

med en jämn fördelning mellan intern och extern orientering av personens locus of control, 

samt 10 som tillskrivs social desirability. Det senare kan enklast översättas med ”social 

önskvärdhet” och representerar en persons behov av att få bekräftelse från andra genom att 

framställa sig själv på ett socialt acceptabelt sätt, i en positiv dager (Crowe och Marlowe, 

1964). Det är generellt erkänt att social önskvärdhet spelar en roll i samband med 

undersökningar av olika slag, och att detta måste tas hänsyn till i samband med utformandet 

av frågeformulär. I många av frågeformulären har man bifogat frågor för att undersöka 

personens sätt att svara och agera (Edwards, 1970). Deltagarna kan välja mellan fyra 

alternativa svar: stämmer inte alls, stämmer inte särskilt väl, stämmer ganska bra, stämmer 

precis. Ju högre poäng desto mer extern är individens locus of control. Enligt Eisemann och 

medarbetare (1988) är test-retest reliabiliteten god för både locus of control och social 

desirability i detta instrument. 
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Det instrument vi använt för att undersöka coping resurser är Hammer och Martings Coping 

Resources Inventory (CRI) (1988), som utvecklades för att identifiera resurser som är 

tillgängliga för individen för att kunna hantera stressorer. Instrumentet innehåller 60 

påståenden som undersöker fem domäner av resurser: kognitiva, sociala, emotionella, fysiska 

och andliga/filosofiska. För varje påstående har respondenten en fyrgradig svarsskala för att 

indikera hur ofta under de senaste sex månaderna denne har engagerat sig i beteendet som  

 

beskrivs i påståendet. Högre poäng indikerar starkare copingresurser. God reliabilitet och 

validitet för instrumentet har rapporterats av konstruktörerna (Hammer och Marting, 1988). 

 

För undersökning av livstillfredsställelse har ett av Fugl-Meyer och medarbetare utvecklat 

instrument om nio frågor för olika livsdomäner använts (LiSat-9) (1991). Domänerna är 

tillfredsställelse med: yrkessituation, fritidssituation, ekonomi, ADL (dagliga livets  

 

aktiviteter), familjeliv, äktenskap/samliv, sexualliv, kontakten med vänner samt ytterligare en 

domän som refererar till tillfredsställelse med livet som helhet. Svaren för varje fråga ges på 

en sexgradig skala från 1 som innebär mycket otillfredsställd till 6 som innebär mycket 

tillfredsställd. En uppdelning i två grupper (så kallad dikotomi) har utförts, utifrån 

rekommendationer av dem som utvecklat instrumentet, där svarsalternativen 1-4 motsvarade 

ej tillfredsställd, och 5-6 tillfredsställd. God validitet och reliabilitet har rapporterats för 

LiSat-9 (Fugl-Meyer et al., 1991). 

 

Arbetstillfredsställelse undersöktes med ett instrument som framtagits av Simovici (1976) 

som vi i denna avhandling förkortar till ”JobSat”. Detta instrument bygger på Hertzberg´s 

Motivator-Hygiene theory, och innehåller åtta frågor gällande tillfredsställelse med fysisk 

arbetsmiljö, inkomst, arbetskamrater, arbetsledning, arbetsuppgifter, befordringsmöjligheter, 

erkänsla för arbetsinsats, och ansvar i arbetet. Svaren avges på en tregradig skala: ingen 

tillfredsställelse, måttlig tillfredsställelse, stor tillfredsställelse.  

 

Datainsamlingsmetoder   

Studier av databasstatistik för en period av sju år; två år före och fem år efter deltagarnas 

inträde i detta projekt utfördes på Försäkringskassan. Den statistik som insamlades gällde 
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studiedeltagarnas dagar med ersättning från socialförsäkringen för sjukskrivning, 

rehabilitering, sjukbidrag eller förtidspension. 

 

Frågeformuläret som var inledningen för detta projekt innehöll frågor om socio-demografiska 

karakteristika, diagnosen från det första läkarintyget, självrapporterade fysiska och mentala 

symtom, sjukskrivningens omfattning (hel eller deltid), geografiskt boende (boende i 

ensamgård/by, kommuntätort, eller stad), utbildning, samt det arbete undersökningspersonen 

hade (eller vid arbetslöshet sökte). En fråga gällde undersökningspersonens tro på sin förmåga 

att kunna arbeta igen (hel eller deltid, i nuvarande eller annat arbete) eller tro på behov av 

sjukbidrag och förtidspension. Frågeformuläret innehöll också de fem frågeinstrumenten 

KASAM, LOC, CRI, LiSat 9, och JobSat. Dessutom fanns en fråga med öppet svar där vi 

efterfrågade en beskrivning av de konsekvenser deltagaren upplevde i det dagliga livet på 

grund av sina symtom. Dessa svar kategoriserades sedan i fyra domäner: personlig vård, 

hemarbete, fritid och lönearbete.  

 

Metoden för de i studien ingående djupintervjuer beskrivs under rubriken Procedur, Studie III.  

 

Journalstudien med genomgång av allt material som handlade om studiedeltagarna utfördes 

på försäkringskassan och beskrivs under rubriken Procedur, Studie IV. 

 

Analysmetoder 

Grounded Theory är en kvalitativ metod ämnad att förstå den process som intervjupersonerna 

har gått igenom under sjukskrivningsperioden (Glaser och Strauss, 1967). Fokus i metoden är, 

att idéer och tänkbara teorier utvecklas, och att de är grundade i den empiriska verkligheten. 

Med intervjudata som grund är tolkningarna, som bör utföras av flera forskare tillsammans, 

inte bara uttryck för forskarnas egna idéer utan är också giltiga för intervjupersonerna. 

Metodologin är inte beskrivande varför intervjupersonernas egna röster inte är huvudtemat, 

Grounded Theory handlar om generalisering och studiedeltagarna försvinner ofta som 

enskilda individer i presentationen (Dahlgren et al., 2004). Intervjuerna tas oftast upp på band 

men korta noteringar kan också föras under intervjun. Band och minnesanteckningar skrivs 

sedan ut på dator. Analysen av texten sker i tre steg: öppen kodning, kategorisering i 

teoretiska koder och huvudkategorier. I studie III har huvudkategorierna sedan klassificerats i 

idealtyper. Denna metod är grundad på empiriska data från intervjuerna men är samtidigt en 
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sammanfattad konstruktion som har som syfte att lyfta fram och särskilja mellan olika 

fenomen som beskrivs av intervjupersonerna. Metodologin med idealtypskonstruktion brukar 

refereras till Weber (Shils och Finch, 1949; Bell, 1973, Edlund, 2001). 

 

Journalstudien genomfördes delvis med en metod inspirerad av Qualitative Latent Content 

Analysis och är beskriven av Graneheim och Lundman (2003). Denna form av innehållsanalys 

har en kvalitativ ansats angående analyser av innehållet i textmaterial, och med intentionen att 

försöka utröna den underliggande betydelsen av vad som är skrivet. Metoden användes i delar 

av studie IV (se vidare under rubriken Procedur, Studie IV). 

 

Jämförelsen med olika  referensgrupper utfördes genom att vi sökte fram studier gjorda i 

samma geografiska del av Sverige i normalpopulation och där man använt samma 

psykosociala undersökningsinstrument som i våra studier. De grupper som användes  

 

 

presenteras under rubriken Deltagare. För de statistiska beräkningarna vid jämförelserna 

användes chi-square test och t-test. 

 

Den multivariata metoden vi använt, Partial Least Square of Latent Structures (PLS), bygger 

på en metod för principal component analys (PCA) utarbetad i dataprogrammet SIMCA 

(SIMCA for Windows, Umetri AB, Umeå, Sweden). Metoden har sitt ursprung i chemometri 

(Wold et al 1993). Henningsson och medarbetare beskriver i en artikel hur den kan användas 

inom psykologi (2001), och i studie II har vi använt denna metod inom 

socialförsäkringsområdet. En fördel med metoden är att den kan hantera ett stort antal 

variabler trots att antalet deltagare i undersökningsgruppen kan vara litet. Man kan också 

samtidigt använda data som i grunden kan vara både kvantitativa och kvalitativa. De senare 

måste dock kategoriseras. I en PLS modellbyggnad används endast ett fåtal latenta variabler, 

se vidare beskrivning under Procedur, Studie II. 

 

Statistisk beräkning har utförts med hjälp av SPSS i studie I, II och VI. 

(Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc, USA). 

 

Genomförande 
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Studie I 

Försäkringskassehandläggare vid åtta kontor i Västerbottens inland ombad alla nysjukskrivna, 

under cirka en månads tid under 1999, om de var villiga att delta i en undersökning. 

Tidpunkten varierade något mellan de olika kontoren beroende på när de kom igång med 

arbetet. Insamlingen avbröts efter det att etthundraåttio personer samtyckt till att delta. Enligt 

försäkringskassehandläggarna var det endast en minoritet av de tillfrågade som avböjde att 

delta, exakta bortfallet går inte att beräkna eftersom inte alla handläggare noterat antalet. 

Handläggarna lämnade en enkät och ett frankerat svarskuvert och gav både muntlig och 

skriftlig information om syftet med studien, samt att deltagandet var helt frivilligt. De 

presumtiva deltagarna fick också information att det var konfidentiellt, och att om de valde att 

delta var det endast en person som skulle känna till deras identitet (första författaren). Totalt 

135 personer (75 %) besvarade enkäten i sitt hem och sände den i det frankerade kuvertet till 

första författaren. Det interna bortfallet i enkäten var litet och de flesta hade besvarat alla  

 

 

delfrågor. Det enskilda instrument som hade största bortfallet var Locus of Control där sex 

procent inte var fullständigt besvarade. Utöver enkätsvaren hade information insamlats från 

 

försäkringskassans dataregister om deltagarnas sjukskrivningsfrekvens två år före och två år 

efter ifyllandet av enkäten (d.v.s. projektstart). Enkätsvaren analyserades med hjälp av SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc., USA). Jämförelser med 

referensgrupperna gjordes för undersökningsinstrumenten: Känsla av Sammanhang 

(KASAM), Locus of Control (LOC), Coping Resources Inventory (CRI), och 

Livstillfredsställelse (LiSat 9). 

 

Studie II 

Inledningsvis utfördes två olika analyser med korstabell av de medelvärden som var resultatet 

från de psykosociala instrumenten använda i enkäten i studie I. Den första korstabuleringen 

utfördes efter gruppering av deltagarna utifrån de självrapporterade symtomen och den andra 

utifrån det antal sjukskrivningsdagar deltagarna hade haft från tiden för ifyllandet av enkäten 

upp till två år efteråt. En liten skillnad framkom mellan grupperna i båda fallen. En slutsats 

som kunde dras från detta analysarbete var att psykosociala frågeinstrument ensamt inte 

kunde ge tillräckligt bra information för att förutsäga sannolik återgång i arbete. Nästa steg 
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blev därför att introducera en multidimensionell analysmetod, och vi valde en så kallad 

principal component analysis method benämnd Partial Least Square of Latent Structures 

(PLS). Från totalt 171 variabler valdes 56 ut, nämligen de variabler som kan vara tillgängliga 

för alla personer som blir sjukskrivna, till exempel information som kan inhämtas med hjälp 

av en enkät och de data som kan finnas tillgängliga från tidigare sjukskrivningsperioder. Det 

material, som duplicerade information från det insamlade materialet, uteslöts hos samtliga 

undersökningspersoner, som till exempel alla svar på delfrågor i de använda psykosociala 

frågeinstrumenten och endast summan av varje instrument användes. Några av instrumenten 

hade indelning i domäner (LiSat 9, JobSat och CRI) och för dem användes summan av varje 

domän. Två uppföljningskriterier testades: den första om sjukskrivningsstatus två år efter 

ifyllandet av enkäten. För denna formades tre grupper; de som var tillbaka i heltidsarbete, de 

som delvis var tillbaka i arbete, samt de som var helt sjukskrivna eller hade förtidspension. 

Den andra uppföljningen formades utifrån antalet sjukskrivningsdagar från tillfället för 

besvarandet av enkäten och upp till två år efter denna tidpunkt. Viss skillnad utföll i de  

 

PLS-analyser som utfördes med dessa två uppföljningskriterier. Den analys som gav den 

starkaste modellen för att kunna predicera återgång i arbete, alternativt långtidssjukskrivning, 

visade sig vara den med kriteriet ”antalet sjukskrivningsdagar”. Därför valdes den som 

beroende variabel i de fortsatta PLS-analyserna. Den resulterande PLS-modellen bestod av en 

vector med laddningen (värdet) för variablerna och en vector med poängen (värdet) för 

deltagarna. Tre olika modeller skapades: en för hela gruppen deltagare, en för enbart männen, 

och en för enbart kvinnorna. En lista med de viktigaste variablerna extraherades för varje 

modell baserat på den så kallade variable importance procedure (VIP) i PLS. Kortfattat kan 

denna procedur beskrivas som ett sätt att ta fram de variabler som har de högsta värdena för 

det som analyseras. I denna studie var det variablerna med högsta signifikansvärdet (kan 

också uttryckas som starkaste prediktionskraften) för utfallet i form av antalet 

sjukskrivningsdagar. Utfallet kan också formuleras som få sjukskrivningsdagar och återgång i 

arbete i ena polen, eller många sjukskrivningsdagar och kvarvarande i långtidssjukskrivning 

eller förtidspension i den andra polen. För en mer omfattande beskrivning av proceduren i 

denna analysmetod hänvisas till Henningsson och medarbetare (2001).  

 

Studie III 
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Intervjupersonerna valdes från den grupp som deltog i studie II. Största möjliga olikhet 

eftersträvades vid det val av deltagare som skedde successivt, enligt rekommendation i 

Grounded Theory. Den utvalde kontaktades per telefon, syftet beskrevs, personen tillfrågades 

om intresse att delta, och om besök i hemmet eller annan plats önskades för intervju. En 

skriftlig information sändes också. Fram till intervjutillfället gavs möjlighet att ångra sig och 

lämna återbud per telefon eller mail.  Dessa djupintervjuer startade med en öppen fråga 

omkring vad intervjupersonen upplevt vara betydelsefullt för processen som följt efter 

sjukskrivningen fem år tidigare; om vägen tillbaka till arbete, till långtidssjukskrivning, eller 

till förtidspension. Intervjuerna startade oftast med meningen ”Kan du berätta för mig om dina 

upplevelser under din sjukskrivning, det du anser har varit betydelsefullt för vad som sedan 

hänt?”. Intervjupersonerna ombads berätta sin version av händelseförloppet, om sina känslor 

under denna tid och om den process de genomgått från det sjukskrivningstillfälle som ledde 

till medverkan i forskningsprojektet och fram till tiden för intervjun. I detta skede av intervjun 

lämnades stort utrymme för intervjupersonen att berätta om allt denne ansåg viktigt utan att 

bli avbruten med frågor som skulle kunna leda bort från det som kändes viktigast. De ämnen  

 

som intervjupersonen tog upp efter den inledande frågan fick i stort styra frågor och 

diskussioner som senare följde för att om det behövdes fördjupa, gå in på mer detaljer, 

klargöra ämnen, och belysa nya aspekter. Tio av intervjuerna spelades in på band med 

efterföljande datorutskrift, medan de övriga fem skrevs ner för hand under intervjun och de 

kompletterades omgående efter avslutad intervju. Även dessa intervjuer skrevs sedan ut på 

dator. Anledningen till att alla intervjuer inte bandades var att två personer inte ville att 

bandspelare användes, och i samband med tre intervjuer uppstod tekniska problem med 

apparaturen.  

 

Analyserna av texten skedde i tre steg enligt metoden i Grounded Theory  (Dahlgren et al 

2004). Först gjordes öppen kodning av intervjuutskrifterna, därefter grupperades dessa koder i 

teoretiska koder i den inledande kategoriseringen, och från dessa blev nästa steg 

kärnkategorierna som så småningom kunde formas till så kallade ”idealtyper”. Under det 

inledande tolkningsarbetet var vår förförståelse lämnad utanför arbetet, först i det senare 

skedet av tolkningen jämfördes våra tolkningsfynd med existerande teorier (Dahlgren et al 

2004). Under tolkningsprocessen fann vi betydelsefulla likheter och olikheter bland 

intervjudeltagarna. Detta resulterade i fokusering på vissa koncept från flera teorier (Model of 
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Human Occupation, Känsla av Sammanhang och Status Passage) vilka användes som 

hjälpmedel för att belysa dessa skillnader och likheter bland de fenomen som deltagarna tog 

upp. I beskrivningen av idealtyperna har de utvalda teorierna använts för att förkroppsliga 

idealtyperna. Intervjumaterialet bestod av 373 sidor utskrifter. 

 

Intervjuerna genomfördes av förste författaren, som är legitimerad arbetsterapeut med 

kunskap om intervjuteknik, och med erfarenhet från forskningsområdet genom många års 

arbete med rehabilitering av sjukskrivna inom primärvård och försäkringskassa. Analysarbete 

i grupp genomfördes (det som inom Grounded Theory kallas a joint venture) i en process från 

en konkret till en mer abstrakt analysnivå. Medarbetare under hela denna procedur var andre 

författaren, socionom och forskare med specialkunskaper inom epidemiologi och med 

erfarenhet från arbete och forskning inom socialförsäkringsområdet, och tredje författaren, 

professor i medicinsk sociologi och med kunskap inom kvalitativ forskning och speciellt 

Grounded Theory. De skilda arbets- och livserfarenheterna hos författarna gav olika 

perspektiv och var fruktsamt i analysarbetet.  

 

Studie IV 

Via brev informerades deltagarna från studie II om syfte och metoder för en journalstudie, och 

tillfrågades om deltagande, vilket innebar att de därmed godkände studier av 

dokumentationen i deras journaler på försäkringskassan. I arbetsgruppen för denna studie 

beslöts att minst 40 journaler skulle studeras för att få tillräcklig kunskap utifrån syftet för 

studien. Arbetsgruppen bestod av författarna av artikel IV, det vill säga en arbetsterapeut och 

en socionom, som båda beskrivs under Studie III, samt en professor i arbetsterapi med god 

kunskap om människans aktiviteter och forskning inom rehabilitering och arbetsterapi. Från 

listan av tänkbara deltagare som inte avsagt sig att delta valdes varannan ut. Från denna grupp 

gallrades ytterligare tre deltagare bort med anledning av bias på grund av att förste författaren 

under någon period varit deras försäkringskassehandläggare eller arbetsterapeut. För 

återstående 47 personer insamlades försäkringskassejournaler och akter, det innebar både 

pappers- och datajournaler och akter omkring deras sjukskrivning. I de fall andra journaler 

och akter förekom, som till exempel rehabiliteringsakter och pensionsakter samlades dessa 

också in.  
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Det insamlade materialet från åtta deltagare, det vill säga var sjätte deltagare från vår lista 

med hela undersökningsgruppen, valdes ut och lästes gemensamt igenom i arbetsgruppen. 

Syftet var att se vilken information som var möjlig att finna i journalerna, och att bestämma 

vilken metod som skulle vara mest lämplig att använda för denna journalstudie. Innehållet i 

deltagarnas journaler skilde sig mycket i omfattning, och det var ofta ostrukturerat, vilket 

ledde till att journalerna fick läsas många gånger för att finna information som var relevant 

utifrån vårt syfte. En viktig upptäckt var, att det som var möjligt att finna var utredningar, 

värderingar och beslut gjorda av de aktuella aktörerna. Ytterst få noteringar fanns som direkt 

visade de sjukskrivnas egen bedömning av sin situation.  

 

Förste författaren gick därefter igenom materialet från de 47 deltagarjournalerna ett flertal 

gånger och noterade den information som var möjlig att finna utifrån syftet med studien. 

Insamlingen gällde följande faktorer: ålder, kön, utbildning, arbete, diagnos, självrapporterade 

symtom, sjukskrivningstider och omfattning; medicinska utredningar, behandlingar och 

rehabilitering; arbetslivsinriktade utredningar och rehabilitering; fysiska och psykiska  

 

 

arbetsmiljöfaktorer, geografisk boendemiljö, och slutligen resurser och hinder: hos personen 

själv, i det professionella nätverket, och i det sociala nätverket.  

 

I våra tidigare studier hade några av ovanstående faktorer visat sig kunna förutsäga utfall efter 

sjukskrivning nämligen utbildning och arbetssektor, diagnos och självskattade symtom, samt 

tidigare sjukskrivning. Ytterligare prediktiva faktorer från dessa tidigare studier, som vi nu 

sökte efter i datamaterialet, var individens egen tro om sin förmåga att kunna arbeta i 

framtiden och känsla av sammanhang i livet (Hansen et al., 2005, i press; Hansen et al., i 

press). Kvaliteten på informationen i journalerna var bedömd utifrån allt insamlat material 

enligt ovan när det gällde den information vi fastställde som nödvändig vid bedömning av de 

sjukskrivnas resurser och hinder för aktivitet, inklusive aktiviteten lönearbete. 

 

Metoden, som användes för nästa steg i studien, kategorisering av materialet från varje 

journal, var inspirerat av qualitative content analysis. Denna metod har syftet att analysera 

den underliggande meningen i texter vilket passade väl för denna del av studien. Stora delar 

av materialet i journalerna var ostrukturerat och det var ofta svårt att finna målsättningar och 
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resultat. Detta gjorde att orsakssambandet var osäkert. Vi har därför endast redovisat det vi 

kan utläsa tydligt och vad vi anser saknas för vårt syfte; det vill säga om information är möjlig 

att finna angående insatser av medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering inklusive 

bedömningar, och prediktorer för utfallet av sjukskrivningsprocessen, samt att beskriva 

kvaliteten på informationen i journalerna. Genom hela analysprocessen hade arbetsgruppen 

möten för att avgöra om tillräckligt material var insamlat, samt för att diskutera ämnen, teman 

och slutligen huvudteman tills det slutligen stod klart vilka resultaten var och hur de skulle 

presenteras.  

 

De fyra studierna som ingår i denna avhandling var godkända av Forskningsetiska kommittén 

vid Umeå Universitet, och även godkända forskningsetiskt av Västerbottens läns 

Försäkringskassa. Studiedeltagarna har blivit informerade om syfte med studierna, konfidens, 

och frivillighet. 

    41



Resultat 
 

___________________________________________________________________________ 
 

RESULTAT 
I presentationen redovisas först resultaten från respektive studie för att därefter följas av en 

avslutande del där resultaten sammanfattas utifrån huvudsyftet med denna avhandling.  

 

Studie I 
Vid analysen av studiegruppens svar i enkäten visades skillnad mellan läkardiagnos och de 

självskattade symtomen, då 19% företedde en vidare bild av ohälsa i sin självskattning, en 

bild som närmast skulle kunna kategoriseras vara biopsykosocial. I denna avhandling 

benämns denna symtomgrupp ”diffusa multipla symtom”. Deltagarna visade på signifikant 

lägre nivåer av tillfredsställelse med livet i stort jämfört med referensgrupperna (p=0.007), 

och även med domänerna tillfredsställelse med arbetsliv och ekonomi (p<0.0001), samt ADL 

(p<0.000). Ungefär hälften av båda grupperna var tillfredsställda med sin fritid. Detta gällde 

också för tillfredsställelse med sexuallivet i studiegruppen. I båda grupperna var majoriteten 

tillfredsställda med äktenskap och samliv, familjeliv, och kontakten med vänner, se tabell 4. 

 

Tabell 4. Självrapporterade nivåer av livstillfredsställelse  
(skalgraderna 5-6) hos den sjukskrivna gruppen och en  
referensgrupp, redovisat i procent och signifikansnivå.  
Tillfredsställd 
med: 

Stud. 
n: 134    

Ref. 
n: 163    

Sign. 

Livet i stort 
ADL 
Fritid 
Arbetssituation 
Ekonomi 
Sexualliv 
Äktenskap/samliv 
Familjeliv 
Kontakt med  
vänner 

  58 
  76 
  54  
  40 
  33 
  54 
  70 
  74 
  68 

  73 
  94 
  56             
  59 
  47 
  67 
  77 
  82 
  59  
                    

0.007   
0.000  
ns 
0.001 
0.012    
ns 
ns 
ns 
ns 
 

 

Studiegruppen hade signifikant lägre medelvärden än de aktuella studiegrupperna när de 

undersöktes med Känsla av sammanhang (KASAM) och Coping Resources Inventory (CRI). 

En könsskillnad framkom vid jämförelsen mellan grupperna, när de undersöktes med 

KASAM, då studiegruppens kvinnor hade signifikant lägre KASAM än referensgruppens 

kvinnor (p<0.001) något som inte var fallet bland männen i de undersökta grupperna.  
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Resultaten av CRI visade på signifikant skillnad mellan kvinnorna i studiegruppen jämfört 

med referensgrupperna; studiegruppens kvinnor hade lägre värden för två domäner  

( emotionell p<0.05, andlig/filosofisk p<0.01), medan skillnaden för männen var signifikant i 

den fysiska domänen (p<0.01). Medelvärdet för locus of control i studiegruppen var 88.0 

(utbredning 65-105), vilket indikerar en extern orientering hos flertalet studiedeltagare, och 

det var signifikant högre än referensgruppens medelvärde. Graderingen är som tidigare 

nämnts, ju högre värde desto mer extern locus of control (Tabell 5).  

 
Tabell 5. Medelvärde, standarddeviation, och signifikansnivå för känsla av  
sammanhang (KASAM), coping resurser (CRI), och locus of control (LOC)  
för studiegrupp och referensgrupper. 
       Studiegrupp    Referensgrupper  
   n värde SD    n värde SD p 
KASAM 135   65.5 13.1 1802   70.7 10.1 <0.001 
CRI 135 158.81 20.58   135 175.97 15.27 <0.001 
LOC 127   88.0   8.6   105   76.7   8.7 <0.001 
 

Uppföljning efter två år 

För 130 av de 135 sjukskrivna som ursprungligen deltog i enkätstudien utfördes 

uppföljningen via sjukskrivningsstatistik via försäkringskassan. Ett internt bortfall uppstod då 

fem personer hade fått ålderspension eller hade avlidit. Data insamlades om deltagarnas 

sjukskrivningsfrekvens under perioden två år före och upp till två år efter ifyllandet av 

enkäten. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gällde ålder, 

civilstånd och utbildning, och det förelåg inte heller någon signifikant skillnad mellan arbetare 

och tjänstemän för återgång i arbete. Däremot visades en skillnad beträffande deltagarnas 

egen tro om att kunna komma tillbaka i arbete. Drygt 60 % av dem som var tillbaka i arbete 

hade också trott att de skulle vara det, medan 74 % av dem som var kvar i sjukskrivning också 

hade trott att de skulle vara det. Som framgår av Tabell 6 hade både män och kvinnor med 

grundskola som högsta utbildning en hög frekvens av sjukskrivning, i jämförelse med dem 

som hade yrkesskoleutbildning, vilka återvände till arbetslivet i större omfattning.  

 

Ungefär en tredjedel av deltagarna tillhörde gruppen med diagnoser från rörelseapparaten. 

Någon signifikant skillnad i diagnos för dem som återgått i arbete och de som var kvar i 

sjukskrivning framkom inte. En analys av de självrapporterade symtomen visade att 

kvinnorna, som var kvar i sjukskrivning efter två år hade signifikant (p<0.001) högre frekvens 
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av diffusa multipla symtom, och de hade också fler internmedicinska symtom än de män som 

var tillbaka i arbete. En tredjedel av kvinnorna, som varit sjukskrivna på grund av 

graviditetsrelaterade problem, var sjukskrivna också efter två år. En signifikant skillnad 

uppvisades mellan personerna med högre antal sjukskrivningsdagar, och de med få eller inga 

sjukskrivningsdagar (p<0.001) före enkätundersökningen. 

 

Tabell 6. Sociodemografiska karakteristika för studiegruppen delat i fyra undergrupper vid en 
tvåårsuppföljning: I = arbetar heltid, II = arbetar deltid/deltid sjukskrivning, III = hel 
sjukskrivning/sjukbidrag, IV = förtidspension, presenterat i män, kvinnor och procent för 
varje grupp. 
 Män     Undergrupper Kvinnor undergrupper 
   n    I   II  III IV  n    I   II III IV 
Medelålder  47  44  51  47  57  46  40  45  47  56 
 
Antal              (i procent) 

  
 45 

 
 51 

 
 20 

 
 20 

    
   9 

 
85 

 
39 

 
 19  

 
 22 

 
 20  

Civilstånd    (i procent) 
Gift/sambo 
Ensamstående 

  
 32 
 13 

  
 53 
 46 

  
 22 
 15 

  
 16 
 31 

    
   9 
   8 

 
72 
13  

 
39    
38 

  
 21 
   8 

  
 21 
 31 

  
 19 
 23 

Utbildning   (i procent) 
Grundskola 
Yrkesskola 
 Gymnasium 
 Universitet 

  
 12 
 16 
 12 
   5 

  
 25 
 69 
 67 
 20 

  
 17 
 12 
 17 
 60 

  
 33 
 19 
   8 
 20 

   
 25 
   - 
   8 
   - 

 
21 
27 
28 
  9 

 
22 
57 
31 
40 

  
 11 
 18 
 17 
 40 

  
 28 
 11 
 35 
 10 

 
 39 
 14 
 17 
 10 

Arbete            (i procent) 
Arbetare, offentlig sektor 
Arbetare privat sektor 
Tjänsteman, off. sektor 
Tjänsteman, privat sektor 

 
   1 
 36 
   6 
   2 

   
   - 
53 
33 
100

   
    - 
19   
 33 
   - 

   
100
  20
  17
    - 

   
   - 
   8  
17 
   - 

 
 34 
 33 
 15 
   3 

   
 35 
 43 
 33 
 67 

   
 17 
 12 
 33 
 33 

   
 24 
 24 
 20 
    - 

   
 24 
 21 
 14 
   - 

Diagnos         (i procent) 
Rörelseapparaten 
Internmedicinsk 
Mental 
Graviditetsrelaterad 

 
  40 
    4 
    1 
    - 

  
  57
    - 
    - 
    - 

  
  18
  25
100
    - 

  
  18
  50
    - 
    - 

   
   7 
 25 
   - 
   - 

  
 44 
 21 
 11 
   9 

  
 27 
 48 
 45 
 67 

  
 14 
 19 
 45 
 11 

  
 27 
 19 
 10 
 22 

 
 32 
 14 
   - 
   - 

 

Vi fann inga signifikanta skillnader i LiSat 9, KASAM, LOC och CRI mellan de personer 

som var tillbaka i arbete och de som var kvar i sjukskrivning, men en tendens pekade på att de 

som var tillbaka i arbete hade högre medelvärde för KASAM och CRI och lägre medelvärde 

för LOC (d.v.s. mer intern locus of control). Fyrtiotre procent var inte sjukskrivna vid 

uppföljningen efter två år (51 % av männen och 39 % av kvinnorna). Genom att följa varje 

individs sjukskrivningsfrekvens i försäkringskassans databas genom hela perioden kunde vi se 

om det var samma personer som varit sjukskrivna hela tiden eller om det varierat. Vi fann då  
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att den situation (arbetande, deltidssjukskriven, helt sjukskriven) man hade vid tre månader 

efter enkätstudien hos majoriteten stod sig även vid tvåårsuppföljningen. 

Studie I visade en signifikant skillnad mellan studiegruppen (kvinnor och män tillsammans) 

och referensgrupperna gällande KASAM, LOC, CRI och LiSat 9. Studien visade också några 

viktiga faktorer, som kan användas som prediktorer, nämligen: tidigare sjukskrivningsdagar 

som omfattat mer än enstaka dagar, personens egen tro om sin möjlighet att kunna arbeta i 

framtiden, och de självskattade symtomen. KASAM visade sig möjligen också kunna nyttjas 

som prediktor. (Skillnaden i KASAM mellan de som var tillbaka i arbete och de som var kvar 

i sjukskrivning efter två år hade en signifikansnivå på 0.07). 

 

Studie II 
I Tabell 7 och Figur 2 visas de variabler som PLS-analysen tagit fram som de mest 

utslagsgivande för prediktion av återgång i arbete, alternativt långtidssjukskrivning, för hela 

gruppen män och kvinnor tillsammans. Modellen var signifikant för båda komponenterna.  

För att öka läsbarheten av tabellen och figuren har bara variabler med de allra högsta värdena 

tagits med.  

 

I Figur 3 används antalet sjukskrivningsdagar efter studiens start som beroende variabel 

(inringad). De faktorer som är utmärkta i Figur 2 är de med höga värden, i motsatt pol finns 

dessa faktorer med låga värden, de är dock inte synliga i figuren. Faktorer med VIP 1.0 och 

över är med i figuren, samt CRI och locus of control (inom parentes) vilka har VIP strax  

under 1.0.  

 

Faktorer som finns i närheten av varandra har nära samband. Exempel på detta är ”CRI”, som 

innebär starka copingresurser, har nära samband med ”KASAM”, stark känsla av 

sammanhang i livet. ”Egen tro” visar på stark tro att inte ha arbetsförmåga, där samband finns 

med många sjukdagar både tidigare och under de senaste åren. En relation finns också med 

diffusa multipla symtom. Locus of control visar ett högt värde som innebär upplevelse av 

extern kontroll av livet. De variabler, som bidrar mest till modellen, kan också presenteras i 

två dimensioner, stark – svag känsla av sammanhang och extern – intern locus of control. 
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Tabell 7. Variabler som anger signifikanta faktorer för män och kvinnor med få och med många 
sjukskrivningsdagar. Endast variabler med VIP (variables importance procedure) 1.0 och över 
redovisas. (Se också Figur 3 där variablerna åskådliggörs i en PLS-modell). 
 
Variabel identitet VIP Beskrivning av variablerna som definierar män och kvinnor med 

få sjukskrivningsdagar, tillbaka i arbete vid uppföljning.  
 

Symtom rörelseapp. 1.53 Självrapporterade symtom relaterade till muskuloskelettala systemet. 
Tillfreds. arbete 1.36 Tillfredsställd med arbetssituationen. 
Tjänsteman privat 

sektor 
1.36 Tjänsteman som arbetar inom privat sektor. 

Tillfreds. ADL 1.21 Tillfredsställd med sina aktiviteter i dagliga livet. 
Tillfreds. med  

livet i stort 
1.20 Tillfredsställd med livet i sin helhet. 

KASAM 1.14 Hög känsla av sammanhang i livet. 
 

Variabel identitet VIP Beskrivning av variablerna som definierar män och kvinnor med 
många sjukskrivningsdagar, kvar i sjukskrivning/förtidspension. 
 

Egen tro 2.90 Stark tro på att inte kunna återvända i arbete. 
Sjukdgr före 2.54 Många sjukskrivningsdagar under de två år som föregick aktuell studie. 
Multi-symtom 2.07 Många personer med diffusa multipla diagnoser. 
Konsekvenser i 

dagliga livet 
1.74 Redovisar många konsekvenser i sitt vardagsliv p.g.a. uppgivna 

symtom. 
Ålder 1.64 Högre ålder. 
Tillfreds. sexualliv 1.53 Tillfredsställd med sitt sexualliv. 
Arbetare off.sektor 1.10 Många arbetare som har sina arbeten i offentlig sektor. 
Tillfreds.partner 1.10 Tillfredsställd med relation inom äktenskap/samboförhållande. 
Tillfreds.ekonomi 1.08 Tillfredsställd med sin ekonomiska situation. 
 

 

multisymtomÅlder
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Sjukdgr före
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Figur 3. Förenklad PLS-modell för hela gruppen män och kvinnor. Modellen visar de variabler 
 som hade högsta signifikansvärdet för prediktion av utfallsvariabeln (antalet sjukdagar efter första 
sjukskrivningen).  
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Komponent 1: Känsla av sammanhang 

Till vänster i figur 3 återfinns de med en stark känsla a  sammanhang i livet och hög 

sannolikhet att återkomma i arbete, och till höger de som har svag känsla av sammanhang och 

hög sannolikhet att bli förtidspensionerade. De se re ser också ett flertal konsekvenser i sitt 

vardagsliv på grund av diagnos/symtom. Deltagarnas tro på sin möjlighet att kunna 

återkomma i arbete finns också representera här, hög tro om återgång i arbete till v ste

hög tro om behov av förtidspension till höger. 

 

  

 

Komponent 2: Intern- extern dimension 

I den övre delen av figuren finns en intern dimension med representation av intern locu

control, tillsammans med goda copingresurser och hög tillfredsställelse med domäner s

till den personliga sfären. Den nedre delen av figuren representerar extern locus of cont

liksom hög tillfredsställelse med arbetsrelaterade domäner och ADL, trots att där också

demonstreras hög andel symtom som påverkar fysiska kroppsfunktioner. 

 

Som tidigare nämnts har samma analys utförts för män och kvinnor var för sig och bild

separata modeller. Analysen med män resulterade i en modell som var signifikant i två 

komponenter, medan analysen med kvinnor resulterade i en modell som var signifikant

komponent. De faktorer, som var mest sannolika för prediktion av fortsatt sjukskrivning

förtidspension för både män och kvinnor, var personernas egen tro på att inte kunna åte

arbete, många tidigare sjukskrivningsdagar (under två år före studierna i denna avhandl

symtom med många konsekvenser i vardagslivet, och diagnoser i rörelseapparaten angi

läkarintygen. Vid sidan av dessa faktorer, med en överensstämmelse mellan könen, visa

män mer resurser för god coping och stark känsla av sammanhang, vilket är positiva fak

för återgång i arbete. Kvinnorna däremot hade fler negativa faktorer som förutsäger 

långtidssjukskrivning, som diffusa multipla symtom, högre ålder, arbetare i offentlig se

och hög grad av social desirability. 
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Studie III 
Betydelsefulla upplevelser under sjukskrivningsprocessen har i denna studie beskrivits i fyra 

idealtyper. De grundar sig på 15 intervjuer där intervjupersonerna berättat om sina egna 

upplevelser av sjukskrivning, möjligheterna och hindren som uppkom, och valen som de 

gjorde under denna process. Dessa beskrivningar resulterade i formandet av fyra idealtyper 

genom en kombination av empiriska data från intervjuerna, förförståelsen (konkret och 

teoretisk) samt teorierna som genererades under analysarbetet i forskargruppen. De 

konstruerade idealtyperna var: Självstyrande, Ambivalent, Begränsad, och Accepterande. De 

fyra idealtyperna som formades utifrån analysarbetet ansågs bäst representera de övergripande 

sinnesstämningar, känslor och situationer som intervjupersonerna beskrev (Tabell 8). 

 

Tabell 8. Huvudsakliga särdrag för de fyra idealtyperna i deras sjukskrivningsprocesser. 
 
Sjukskrivnings-
process 

 
Huvudsakliga särdrag 

Självstyrande Kvinna eller man med en klar diagnos. Ser sig själv som arbetare. 
Karakteriseras av en egen drivkraft med god kännedom om sig själv och 
sina resurser. Kan hantera såväl fysiska, psykiska som sociala hinder. Har 
en stark känsla av sammanhang, har genomgått en tydlig status passage 
som upplevs önskvärd. 
 

Ambivalent Kvinna, eller man, med delvis diffus diagnos. Vet inte om hon/han kan 
arbeta längre. Har låg drivkraft och egenkontroll, och låg kännedom om 
sig själv och sina resurser. Klarar inte att hantera hinder av egen kraft. Är 
överhuvudtaget osäker (ambivalent) till det mesta i livet. Är medveten om 
att vara i någon form av status passage men vet inte varför, hur, vilka 
konsekvenserna är och vad som ska göras i situationen. Har svag känsla av 
sammanhang. 
 

Begränsad Kvinna, eller man, med delvis diffus diagnos. Ser sig inte kunna arbeta nu 
längre. Har liten egen drivkraft. Upplever en tydlig status passage och den 
känns inte positiv. Hon/han känner sig sviken och utlämnad, accepterar 
inte mer ” krångel”, har givit upp. Måttlig känsla av sammanhang. 
 

Accepterande Kan vara en man, men är oftare en kvinna, med en klar diagnos som också 
är erkänd av aktörerna. Kan hantera en del hinder men har inte kapacitet 
för lönearbete. Är medveten om genomgången status passage och är, under 
nuvarande omständigheter, nöjd med det. Har en relativt stark känsla av 
sammanhang. 

 

Att tillhöra en idealtyp är inget som ska betraktas som helt permanent; individer kan förflytta 

sig från en idealtyp till en annan, och kommer att göra så när särskilda personliga likväl som 
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kontextuella och strukturella faktorer avsevärt förändras. Riktningen på en förflyttning till en 

annan idealtyp kan vara både mot en, där arbete blir verkligt, men mer sannolikt i motsatt 

riktning där förtidspension blir en nödvändighet. Det är dock framför allt den Ambivalente 

och den Begränsade som, i brist på stöd från aktörerna, går från att ha målet att komma 

tillbaka i arbete istället ändrar detta till målet att få förtidspension (Figur 4).  

 
                                     Tillbaka i arbete 
                                                                      
         
                                            Självstyrande                    Ambivalent 
 
 
                              Stark                                                                         Svag                      
                           drivkraft                                                                   drivkraft  
                                                                                                         
                                            Accepterande                    Begränsad 
 
 
                                                             
                 Förtidspension 
                                                                                                           
 
Figur 4. Några viktiga egenskaper och mål bland intervjupersonerna. 
 

Den rubbade balans, som sjukskrivningen förde med sig för deltagarna i studien, har hanterats 

olika. En del hade resurser och drivkraft i sin repertoar, för att utveckla och vidmakthålla sin 

kompetens, som de kunde använda effektivt för att utföra uppgifter som blivit en följd av 

deras nya livsroller i relationen till betalt arbete, medan andra inte hade detta (Figur 4). 

 

Den Självstyrande har en god portion egen drivkraft i sin repertoar och målet att komma 

tillbaka i arbete. Även den Accepterande har en god egen drivkraft men fysiska och/eller 

psykiska hinder för lönearbete. Den Begränsade har initialt målet att återgå i arbete, men har 

svag egen drivkraft och när samhällets stöd saknas ger han/hon upp och ändrar sitt mål mot 

förtidspensionering. Den Ambivalente har en önskan att återgå i arbete men är mycket osäker 

om sina resurser. Den egna drivkraften är för svag så där finns behov av samhällets stöd. 

 

Studie IV 
Resultaten i studie IV grundar sig på den dokumentation som fanns i 47 studerade 

försäkringskassejournaler och som nedan presenteras i fyra delar.  
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1. Beskrivning av undersökningsgruppen.  

Den diagnos som presenteras i Tabell 8 är den/de som framkommit successivt i 

journalstudien. Sjukskrivningsdagarna i tabellen är totala antalet dagar (omräknat i heltid) 

under de fem år som gått sedan enkätstudien.  

 

Våra kriterier för kategoriseringen av diagnoserna var följande:  

”Klar diagnos” Diagnos satt av läkaren och beskriven på ett sätt som var lätt att 

  förstå, inkluderat fanns en bedömning av funktionsförmågan. 

  (Vanligen var det diagnoser i muskuloskelettala systemet eller 

  invärtesmedicinska som till exempel hjärt/lungsjukdom).  

 

”Delvis klar/oklar  En blandning av klart diagnostiserade symtom tillsammans med 

diagnos”  andra diagnoser som var oklart beskrivna, och bristfällig 

  bedömning av funktionsförmågan. (Här ingick till exempel 

  mentala och stressrelaterade symtom och oklar smärta).  

 

”Oklar diagnos”  En blandning av inte klart diagnostiserade symtom, och mycket 

  bristfällig, eller ingen bedömning, av funktionsförmågan. (Vanligt 

  var mentala och stressrelaterade symtom och oklar smärta). 

 

Undersökningsgruppen bestod av 19 män, medelålder 50 år, och 28 kvinnor, medelålder 49 

år. Från den tidigare enkätstudien kunde information om vissa bakgrundsvaribler hämtas 

(Studie I). Majoriteten hade gymnasie- eller yrkesutbildning, och hade företrädesvis manuella 

yrken ( så kallade arbetaryrken). Sjuttioåtta procent av männen arbetade inom privat sektor, 

och 22 % inom offentlig sektor framför allt som tjänstemän eller motsvarande. Av kvinnorna 

arbetade 55 procent i privat sektor mestadels med manuella yrken, och 45 % arbetade inom 

offentlig sektor. Enligt intyg från läkare, som framkom i enkäten, hade 94 % av männen 

muskuloskelettala diagnoser, medan 59 % av kvinnorna hade den diagnosen, 31 % hade en 

internmedicinsk diagnos och 10 % mental diagnos. 

 

Vid tiden för studie IV hade nästan hälften av totala gruppen återgått i arbete. En uttalad 

könsskillnad förelåg, då 63 % av männen återgått i arbete medan endast 36 % av kvinnorna 
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gjort detta. När det gällde förtidspension var förhållandet omvänt, då 1/5 av männen och 

hälften av kvinnorna hade fått förtidspension (Tabell 9). Männen, som huvudsakligen 

arbetade inom privat sektor, hade lättare att komma tillbaka i arbete än kvinnorna, som oftast 

arbetade inom offentlig sektor. Femtiosju procent av denna undersökningspopulation hade 

varit sjukskrivna mer än ett år efter det första deltagandet i studien för fem år sedan, och 51 % 

hade mer än två år i sjukskrivning. Många i gruppen hade varit sjukskrivna eller haft 

sjukbidrag eller förtidspension hela tiden. 

 

Enligt diagnoserna som kunde inhämtas från journalerna genom de fem år som gått visade sig 

en annorlunda bild än utifrån enkätstudien, då det framkom att en mycket högre andel av 

kvinnorna hade mentala och diffusa multipla symtom som inte hade kommit fram vid de 

första läkarbesöken, eller kommit till under de fem åren, 54 % nu jämfört med 10 % då.  

 
Tabell 9. Data från journalerna om deltagarna fördelat bland män och  
kvinnor, presenterat i antal och procent. 
 Män Kvinnor 
    n (%)   n (%) 
Totalt antal                                        19   28 
Arbetssituation                                
Återgått i arbete   12 (63)   10 (36) 
Förtidspension    4 (21)   14 (50) 
Deltid arbete/förtidspension    1 (  5)     1 (  3) 
Ålderspension    2 (11)     3 (11) 
Sjukskrivningsdagar                     
29 till  och med 90 dagar    7 (37)     2 (  7) 
91 till och med 180 dagar    2 (10)     4 (14) 
181 till och med 365 dagar    1 (  6)     4 (14) 
366 till och med 730 dagar    2 (10)     1 (  4) 
Mer än 730 dagar    7 (37)   17 (61) 
Diagnos                                          
Muskuloskelletala   15 (79)     5 (18) 
Mentala     0 (  0)     1 (  4) 
Diffusa multipla     1 (  5)   14 (50) 
Invärtesmedicinska     0 (  0)   2 (  7) 
Mer än en klar diagnos     3 (16)     6 (21) 
Diagnosens beskaffenhet               
Klar   14 (74)   11 (39) 
Delvis klar/oklar     4 (21)     9 (32) 
Oklar       1 (  5)     8 (29) 
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Av Tabell 10 framgår olika former av stöd och processer, när de tre bedömda grupperna av 

diagnoser (klar, delvis klar/oklar, och oklar) jämförs med antalet som återgått i arbete, 

alternativt är kvar i sjukskrivning/fått förtidspension. Klienter med klar diagnos fick snabb 

hjälp och stöd från aktörer och arbetsgivare och kunde lätt komma tillbaka i arbete igen. De 

fyra deltagare som hade en delvis klar/oklar eller oklar diagnos och som var tillbaka i arbete 

hade inte fått relevant hjälp/stöd, men hade ändå klarat att ta sig tillbaka till arbete. De flesta 

av de övriga deltagarna med delvis klar/oklar diagnos var fortfarande i långtidssjukskrivning, 

medan övriga med oklar diagnos hade fått förtidspension efter mycket lång tid. 

 

Tabell 10. Bedömda grupper av diagnoser i jämförelse med återgång i arbete eller  

förtidspension, erhållet stöd och sjukskrivningsprocess, presenteras i män/kvinnor och procent.  

 Arbetsåtergång 

    n män / n kvinnor 

Sjukskrivning/ förtidspension 

     n män / n kvinnor 

KLAR 

DIAGNOS  

 

  11 (58) / 6 (21) 

Snabbt stöd, snabb process 

tillbaka till arbete. 

     3 (16) / 5 (18) 

Snabbt stöd, snabb process till 

förtidspension. 

DELVIS 

KLAR/ 

OKLAR 

DIAGNOS 

      0 (0) / 2 (7) 

Svagt eller inget stöd, 

långdragen process tillbaka 

till arbete.  

     5 (26) / 7 (25) 

Svagt stöd, långdragen process, 

mestadels till långtidssjukskrivning. 

OKLAR 

DIAGNOS 

      0 (0) / 2 (7) 

Svagt eller inget stöd, 

långdragen process tillbaka 

till arbete. 

       0 (0) / 6 (22) 

Svagt eller inget stöd, mycket 

långdragen process till 

förtidspension. 

 

2. Medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering, inklusive bedömningar 

Information angående medicinsk rehabilitering hämtades från läkarintygen, eller i några fall 

från kopior på läkarjournal, där en notering kunde finnas att remiss var skickad till någon 

aktör. I de fall en deltagare remitterats till flera professioner har de noterats under 

”rehabiliteringsteam”, det gäller dock endast ett fåtal, övriga under den interventionsrubriken 

hade remitterats till rehabiliteringscenter eller liknande. Stor del av journalerna hade ingen 

notering om de interventionsaktiviteter vi sökte. 
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Det var en marginell skillnad mellan männen och kvinnorna bland de noterade interventions-

aktiviteterna presenterade i Tabell 11, och analyserat med krosstabulering. En signifikant 

skillnad fanns emellertid i en aktivitet, då fler kvinnor hade fått en prövning av 

arbetsförmågan i reell miljö (p 0.02). En skillnad, men inte signifikant, fanns i remittering till 

medicinsk rehabilitering, då 89 % av kvinnorna i undersökningsgruppen fått en sådan mot 58 

% av männen.  

 

 
Tabell 11. Information i de 47 klientjornalerna, antecknade interventioner i procent.  
Möjliga interventions 
aktiviteter 

Noterade 
interventioner 

Möjliga interventions 
aktiviteter 

Noterade 
interventioner 

Remiss för medicinsk 
rehabilitering, till 

 Prövning  av arbets-
förmåga i reell miljö 

 

Sjukgymnast     26 Var utförd    11 
Arbetsterapeut       4 Information saknas    89 
Kurator       6 Arbetsplatsanpassning   
Psykolog       4 Var utförd      9 
Rehabiliterings team     34 Information saknas    91 
Information saknas     26 Arbetsträning i  
Rehabiliteringsplan  ordinarie arbete  
Var utförd     43 Var utförd      9 
Information saknas     57 Information saknas    91 
Bedömning av 
arbetsförmåga     

 Omplacering 
Var utförd 

 
     6 

Var utförd     17  Information saknas    94 
Information saknas     83 Omskolning  
Träning arbetsförmåga  Var utförd      2 
Var utförd       9 Information saknas    98 
Information saknas     91   
 

3. Prediktorer för utfallet av en sjukskrivningsprocess  

Av de prediktorer vi sökte var det några som var möjliga att finna medan det saknades 

noteringar om andra. Arbetssektorn kunde utläsas från de arbeten deltagarna hade eller sökte 

och det var noterat i alla journaler utom en. Tidigare sjukskrivningsdagar före det 

sjukskrivningstillfälle aktuellt för inträdet i denna studie fanns också dokumenterade. 

Dokumentation om vilken utbildning klienten hade saknades däremot i 62 procent av 

journalerna. Anteckningar, som kunde berätta om den sjukskrivnes egen tro om sina 

möjligheter att återgå i arbete, fanns i 1/5 av journalerna. Framför allt var det i fall där 

klienten hade ansökt om förtidspension. Noteringar om klientens egen skattning av sina 
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symtom saknades i nästan alla journaler, och information saknades helt angående klientens 

livstillfredsställelse och känsla av sammanhang. 

 

4. Kvaliteten på informationen i journalerna 

Noteringar om klientens arbete fanns ofta i journalerna men däremot inte beskrivning av de 

arbetsuppgifter som ingick i arbetet. Klar diagnos och/eller symtom uppfattas vara viktig 

information för aktörernas arbete med klienterna men även för att kunna korta ner 

sjukskrivningsperioden. I vår undersökningspopulation bedömdes hälften ha en klar diagnos. 

Anteckningar om medicinsk behandling var möjlig att finna i en hel del av journaler men 

resultaten av denna saknades oftast. Likaså fann vi anteckningar om remittering till medicinsk 

rehabilitering men däremot ytterst sällan hur utfallet från denna blev. Uppgift angående 

rehabiliteringsplan, som enligt bestämmelserna ska göras, saknas i mer än hälften av 

journalerna. Bedömning av arbetsförmåga var utförd i 17 % av fallen, oftast från hälso- och 

sjukvården eller i några fall från rehabiliteringscenter. Annan arbetslivsinriktad rehabilitering 

var nästan aldrig noterad vilket kan ses i Tabell 11. Noteringar om individens resurser och 

hinder för återgång i arbete saknades i alla journaler, enligt de kriterier vi fastslagit att denna 

information borde vara en bedömning från individen själv, från sjukvården (inkluderat 

bedömning utförd av den profession som har specialkunskap om den individuelle patientens 

symtom och problem), från arbetsgivaren eller i de fall klienten var arbetslös från 

arbetsförmedlingen, och från försäkringskassan. 

 

I Figur 5 finns en summering av kvaliteten på de studerade journalerna. Kvaliteten är graderad 

i ”God” – viket innebär att tillräcklig information fanns i journalen för en bedömning, ”Delvis 

god/dålig” – informationen var inte komplett vilket gav osäker bedömning, ”Dålig” – 

informationen var mycket undermålig och bedömning var inte möjlig. ”Inte användbar” – 

journalen hade nästan ingen text och kunde inte studeras utifrån våra syften. 
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6%

66%

13%

15% God
Delvis god/dålig
Dålig
Inte användbar

 
Figur 5. Bedömd kvalitet på klientjournalerna presenterat i procent.  

 

Det var ingen signifikant skillnad mellan männens och kvinnornas journaler när det gällde 

kvaliteten men större andel av männens journaler var bedömda ”Dålig” eller ”Inte 

användbar”, medan större andel av kvinnornas journaler var bedömda ”Delvis bra/dålig”. Tre 

av de 47 klientjournalerna bedömdes vara ”Bra”. 
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Sammanfattning av de viktigaste resultaten 
Den sjukskrivna gruppen skilde sig signifikant från referensgrupperna som bestod av 

normalpopulationer i samma geografiska område. De sjukskrivna hade som grupp lägre 

copingresurser, en svagare känsla av sammanhang, och en lägre livstillfredsställelse, samt en 

högre (mer extern) locus of control än referensgrupperna. 

 

En stor andel av gruppen var kvar i sjukskrivning eller hade fått förtidspension efter fem år. 

Det visade sig att den situation visavi sjukskrivning eller inte som klienterna var i vid tre 

månader efter första sjukskrivningen, den situationen gällde hela tiden upp till två år för ca 

2/3 av gruppen. Vid uppföljningen efter två år var 43 % av undersökningsgruppen tillbaka i 

arbete, 51 % av männen och 39 % av kvinnorna. Vid en uppföljning som gjordes med delar av 

gruppen (ej selektivt utvalda) efter fem år var förhållandet nästan detsamma med 47 % åter i 

arbete, men andelen av männen hade ökat till 63 % medan andelen av kvinnorna minskat till 

36 %. 

 

Faktorer som förutsäger (predicerar) utfall har successivt genom delstudierna successivt dels 

bekräftats men också utökats, och särskilt viktig upptäckt är att ingen enskild faktor har den 

starkaste prediktionskraften utan denna uppnås när flera faktorer kombineras. I första studien 

visade det sig att den tro klienten hade på sin möjlighet att återgå i arbete var predicerande för 

det utfall från sjukskrivning som visat sig efter två år, liksom tidigare sjukskrivningsdagar och 

egenskattade symtom. Dessa faktorer stod sig även i den multivarata analysen som 

genomfördes i studie två. För fortsatt sjukskrivning tillkom många konsekvenser i det dagliga 

livet, högre ålder, arbetare i offentlig sektor, samt upplevde tillfredsställelse med familjeliv, 

sexualliv och ekonomi. Faktorer som tillkom, och som kunde förutsäga återgång i arbete, var 

förutom egen tro om att kunna arbeta, tjänsteman i privat sektor, samt att uppleva 

tillfredsställelse med arbetet, ADL, livet i sin helhet, och ha en stark känsla av sammanhang. 

De självskattade symtomen visade att diffusa multipla symtom predicerade fortsatt 

sjukskrivning, medan självrapporterade symtom från muskuloskelettala systemet predicerade 

återgång i arbete.   

 

 De teoretiska idealtyperna, formade ur våra data, visade på olikheter hos de sjukskrivna, 

beroende på vilka faktorer i form av uppsättning av resurser och hinder de hade, både hos sig  
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själva och i sin omgivande miljö. Vi anser att dessa idealtyper kan medverka till att fördjupa 

aktörernas förståelse för de sjukskrivnas olikheter, deras skilda situationer, samt olika behov 

av professionellt stöd. Våra resultat pekade på att individens egen drivkraft inverkade på hur 

behovet var av professionellt stöd i sjukskrivningsprocessen. Hur stödet utformats påverkade i 

sin tur hur utfallet blev. Väsentligt för utfallet var också klarhet i diagnosen, då detta 

påverkade aktörernas stöd till den sjukskrivne, liksom sjukskrivningens längd. Våra resultat 

visade att aktiviteten i stort sett upphörde efter tre månader, som därför verkade vara en form 

av brytpunkt, då majoriteten av dem som var sjukskrivna vid denna tidpunkt, även var detta 

fortsättningsvis, vilket talar för vikten av tidigt insatta åtgärder. 

 

Journalstudien visade att några av de faktorer som kunde förutsäga utfall efter sjukskrivning 

var möjliga att finna: I alla journaler fanns uppgifter sjukskrivningsdagar bakåt i tiden, och i 

nästan alla vilken arbetssektor klienten arbetade i. Många av de predicerande faktorer vi sökte 

efter var dock information som idag inte samlas in och noteras i försäkringskassans journaler. 

Stora brister fanns också angående annan information som vi ansåg nödvändig för att kunna 

göra en bedömning av klientens situation och som borde ha funnit där. Kvaliteten på 

journalerna, utifrån vårt syfte att finna relevant information om klienterna, var bedömd God 

för 6 % av journalerna, Dålig för 13 %, och Delvis god/delvis dålig för 66 % av journalerna. 

Femton procent av journalerna hade så lite dokumentation att det över huvud taget inte gick 

att dra några slutsatser från dem. Speciellt anmärkningsvärt var att dokumentation om 

rehabiliteringsplan var utförd saknades i 57 % av journalerna. Information om de 

arbetsuppgifter som ingick i en klients arbete saknades i stort sett helt. Bedömning av 

arbetsförmåga var noterad endast i 17 % av journalerna och de flesta av dessa bedömningar 

var utförda inom hälso- och sjukvården. Prövning av arbetsförmågan i reell miljö var noterat 

endast i 11 % av journalerna. 

 

Klarheten i diagnosen från läkaren visade sig också här vara viktigt för vilket utfallet blev. Ju 

klarare diagnos desto snabbare stöd och snabbare process åter i arbete eller till förtidspension 

i de fall arbetsförmåga inte fanns. Dokumentation om resultatet av medicinsk behandling och 

medicinska rehabiliteringsinsatser saknades oftast, liksom vilket resultatet blivit av eventuella 

insatser med arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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DISKUSSION 
Insikten om komplexiteten, när det gäller sjukskrivning och sjukskrivna, har genom detta 

avhandlingsarbete blivit fördjupad. Genom att studera faktorer hos en grupp kvinnor och män 

i samband med att de blev sjukskrivna, och sedan följa upp vad som har hänt med dem under 

ett antal år, har faktorer upptäckts som kunde förutsäga det faktiska utfallet i form av återgång 

i arbete, fortsatt sjukskrivning eller förtidspension. Resultaten indikerar ett antal faktorer som 

visat sig kunna förutsäga utfallet för denna studiegrupp redan en månad efter sjukskrivningen. 

Vi anser därför att dessa faktorer bör kunna prövas i en tidig bedömning av behov av 

sjukskrivning.  

 

De teoretiska idealtyperna som konstruerades visade på olikheter hos de sjukskrivna beroende 

på vilka faktorer i form av uppsättning av resurser och hinder de hade, hos sig själva och i sin 

omgivande miljö. Dessa idealtyper kan fördjupa aktörernas förståelse för klienternas olikheter 

och deras skilda situationer, samt olika behov av professionellt stöd. Individens egen drivkraft 

inverkar på behovet av professionellt stöd i sjukskrivningsprocessen, som i sin tur påverkar 

utfallet. Klarhet i diagnosen visade sig påverka stödet som gavs av aktörerna och den tid som 

klienten var sjukskriven. Ett resultat var också att det efter tre månader inte hände mycket 

med individerna i studien Var de sjukskrivna vid den tidpunkten så fortsatte majoriteten att 

vara det, vilket talar för vikten av tidigt insatta åtgärder. Slutligen har journalstudien pekat på 

stora brister i försäkringskassans journaler och dokumentation som underlag för aktörernas 

arbete. Detta har lett till insikter om vad som är nödvändig dokumentation för tidig 

bedömning av arbetsförmåga och behov av professionellt stöd i sjukskrivningsprocessen.  

 

Diskussionen har följande avsnitt: 1/ Prediktorer, 2/ Klientjournaler, 3/ Resurser, hinder och 

professionellt stöd,  4/ Metodologiska överväganden, 5/ Forskningsområden, och 6/ 

Konklusion.  

 

1/ Prediktorer för utfall av sjukskrivning 
Var och en av nedanstående faktorer har visat sig ha stark eller relativt stark prediktionskraft 

för utfall av sjukskrivning men det var kombinationen av prediktorer som tydligast visade 

utfallet. Även om en prediktor visar på ett troligt utfall, för till exempel långtidssjukskrivning, 

kan det finnas andra faktorer hos individen som uppväger detta och som istället kan visa på  
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trolig återgång i arbete. Detta understryker tankegången från inledningen av avhandlingen om 

vikten av att aktörerna verkar för en så bred bild som möjligt av klientens situation. 

Kausalriktningen för de samverkande faktorerna kan vara svår att se, såväl här som i ett flertal 

andra av våra, och andras, fynd inom sjukskrivningsområdet, då det finns ett stort antal 

faktorer som på olika sätt kan påverka varandra (SBU, 2003). 

 

Individens egen tro  

I Studie I visades att individens egen tro på att inte ha någon arbetsförmåga kunde förutsäga 

förtidspension. Sextioen procent av dem som var åter i arbete efter två år hade förutsett att de 

skulle vara detta, medan 74 % av dem som var långtidssjukskrivna, eller hade fått 

förtidspension, också hade uppgett tro på behov av förtidspension i svaren som gavs efter 28 

dagars sjukskrivning. Studie II och III styrkte detta resultat. Även andra studier har visat på att 

individens egen tro om sin framtid kan förutsäga utfall (Eklund et al., 1991; Gerner, 2005).  

 

Användningen av begreppet ”individens tro” kan möjligen misstolkas. Det har inget med en 

religiös tro eller trosuppfattning att göra. Vår definition är ett fenomen som kan innefatta tillit 

till sin förmåga, men också en förmodan om att kunna eller inte kunna, en önskan om ett visst 

utfall från sjukskrivningen. Det kan också röra sig om ett inte uttalat men aktivt val. Denna 

”tro” är ett fenomen som kan tolkas på olika sätt, dels utifrån individens kännedom om sin 

egen psykiska och fysiska förmåga i relation till arbete, men det kan också ses som individens 

vilja och motivation för att arbeta eller inte arbeta. Redan 1991 fann Eklund och medarbetare 

hos en grupp patienter med somatiska skador, att patientens tro på sin framtida kapacitet och 

motivationen för att arbeta visade högt prediktivt värde för återgång i arbete efter 

rehabilitering. Författarna sammanfattar denna tro och motivation med begreppet ”vocational 

drive” - drivkraft för arbete. 

 

Den Begränsade i vår studie hade från början en tro på att kunna återgå i arbete men visade 

sig inte klara av detta självständigt, och ju längre tid sjukskrivningen pågick dessto mer 

sänktes både tilltron till den egna förmågan och motivationen för arbete. Enligt intervjuarens 

bedömning fanns det arbetsförmåga hos denna idealtyp, men inte tillräcklig egen drivkraft, ett 

professionellt tidigt stöd hade behövts. Den Ambivalente vacklar fram och tillbaka i sin tro 

om sin förmåga. Även här fanns arbetsförmåga men hindren var för många för individen att  
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själv klara av dem och det professionella stödet fanns inte under sjukskrivningsprocessen. Att 

diskutera med en person om dennes tilltro till sin förmåga kan också vara ett sätt att göra 

klienten delaktig i sin sjukskrivningsprocess och vara underlag för en gemensam planering för 

eventuell rehabilitering. Genom att tidigt ta upp diskussion med den sjukskrivne om dennes 

tro om sin förmåga kan ett samarbete inledas som sannolikt kan leda till återgång i arbete i 

större omfattning än vad som sker idag.  

 

Tidigare sjukskrivning  

Att ha varit sjukskriven många dagar de senaste åren före den aktuella sjukskrivningen var en 

riskfaktor för långtidssjukskrivning och förtidspension. I denna studie gick vi tillbaka två år 

före aktuell sjukskrivning. Rimligt är att den, som har många sjukskrivningsdagar, tidigare har 

medicinska orsaker till detta från till exempel obotlig skada eller kronisk sjukdom. Nya 

sjukskrivningstillfällen kan i så fall vara väntade. Förmodligen kan också brister i individuella 

mentala resurser vara en utlösande faktor för sjukskrivning, liksom brister i den psykosociala 

arbetsmiljön eller i den privata miljön.  

 

Sjukskrivningen i sig kan också även vara riskfaktor för ny sjukskrivning. Forskningen inom 

detta område är dock mycket begränsad, bland annat beroende på stora problem att genomföra 

denna typ av studier (SBU, 2003). Studierna handlar istället företrädesvis om konsekvenser av 

förtidspension. De flesta studier som man i SBU-rapporten (2003) fann omkring effekter av 

sjukskrivning i sig hade ekonomiskt fokus (vilket inte behandlas specifikt i denna 

avhandling). Ockander och Timpka (2001) visar dock konsekvenser i form av inaktivitet, 

social isolering, nedstämdhet och sämre självförtroende som så småningom uppträder hos 

klienter i sjukskrivning. Edlund (2001) fann att sjukskrivna kan känna maktlöshet och 

hopplöshet över sin situation och omedvetet överlåter till andra att tillgodose deras behov.   

 

Även längden av den aktuella sjukskrivningen visade sig betydelsefull i vår studie, vilket 

också Gjesdal och Bratberg funnit (2002). Berättelserna från intervjuerna visade på att lång 

tid i sjukskrivning minskar tilltron till sina resurser och minskar motivationen för en 

arbetsåtergång. 
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Diagnos och egenskattade symtom 

Egenskattade symtom framträdde som mer predicerande för utfallet än diagnoserna på 

läkarintygen, utifrån de som fanns tillgängliga efter 28 dagars sjukskrivning. Eftersom vi vår 

studie sökte faktorer för tidig bedömning anser vi att information om de självskattade 

symtomen är viktig kunskap. Läkarens medicinska bedömning är dock grunden för att en 

klient ska få sjukersättning. Diagnos och självskattade symtom kan, och måste, kombineras 

genom att läkaren först lyssnar till patientens berättelse, ännu mer än vad som oftast sker idag, 

och sedan ställer kompletterande frågor och gör utredningar. Detta arbetssätt har prövats och 

befunnits mycket framgångsrikt i forskning i primärvård i Norge (Berg, 1999). 

 

Ålder 

Högre ålder visade sig predicera långtidssjukskrivning och förtidspension, vilket också 

redovisats i andra studier, till exempel av Gjesdal och Bratberg (2002). Ålder har regelmässigt 

varit en stark prediktor för sjukfrånvaro (Marklund 1994; Thomson et al., 2000; SOU 

2000:78; Edlund, 2001). Förändringar i åldersstrukturen på arbetsmarknaden, det vill säga att 

medelåldern i den yrkesverksamma befolkningen ökat, har också diskuterats som bidragande 

orsak till ökningen av sjukskrivning. I studien ”Den svenska sjukan” har man dock funnit att 

endast 5 % av ökningen av sjukfrånvaro kan förklaras med förändringar i åldersstrukturen, 

(Nyman et al., 2002). I statistik från RFV 2003 ses en ökning av personer i sjukskrivning och 

förtidspension i alla åldersgrupper och för båda könen men ökningen är större för kvinnorna, 

från 2002 till 2003 ses dock att ökningstakten inte är lika kraftig. Samtidigt som högre ålder 

predicerar frånvaro från arbetet kan det också diskuteras om en högre ålder kan vara innebära 

något positivt på arbetsmarknaden. Fugl-Meyer och medarbetare (2002) har visat att högre 

ålder har positivt samband med bland annat tillfredsställelse med arbetssituationen.  

 

Arbetssektor 

Att vara arbetare i offentlig sektor predicerade långtidssjukskrivning och förtidspension 

medan ett arbete som tjänsteman i privat sektor predicerade arbetsåtergång. 

Sammanfattningsvis var det fler av deltagarna i våra studier, med arbeten inom privat sektor, 

som var åter i arbete vid den avslutande journalstudien än som var fallet inom den offentliga 

sektorn. Rimligen kan man utifrån dessa resultat anta att det är lättare att komma tillbaka i 

arbete i privat sektor än i offentlig sektor.  Kvinnor och män arbetar i stor utsträckning inom 
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olika sektorer i samhället, och även med olika arbetsuppgifter inom samma sektor. I studier 

har det konstaterats att kommunal anställning är en riskfaktor för både män och kvinnor, och 

då främst vad gäller sjukskrivning på grund av psykisk sjukdom och utbrändhet (Vingård och 

Lindberg, 2000).  

 

Det är en avsevärd skillnad mellan privata och offentliga arbetsgivare och arbeten beträffande 

sjukskrivning på grund av stressrelaterad sjukdom; bland privata arbetsgivare hade fem % av 

de sjukskrivna diagnos inom detta område, bland egenföretagare var det ännu lägre – fyra %, 

medan sjukskrivna i offentlig anställning hade 9 % stressrelaterad sjukdom (SOU, 2000:78). 

Det kan finnas många förklaringar till dessa skillnader. Offentlig sektor har genomgått stora 

förändringar sedan 90-talets början med kraftiga neddragningar vilket innebär högre 

belastning på dem som är kvar. Medelåldern har också höjts i och med att det varit de senast 

anställda som blivit uppsagda. Eget beslutsutrymme har minskat samtidigt som kontrollen 

ökat vilket visat sig vara en riskfaktor för stressrelaterade symtom. Högst andel av de 

sjukskrivna i Sverige idag finns inom offentlig vård och omsorg. Förhållandevis få män är 

anställda inom offentlig sektor, varför arbete i offentlig sektor med all sannolikhet kan 

förklara en hel del av kvinnornas sjukfrånvaro. Samtidigt finns fynd i annan forskning som 

kan tolkas strida mot denna förklaring. Alexanderson och medarbetare har funnit att det kan 

vara riskfaktor att vara i minoritet på arbetsplatsen, de fann att i synnerhet kvinnors 

sjukfrånvaro var betydligt högre på mansdominerade arbetsplatser, och att både mäns och 

kvinnors sjukfrånvaro var lägre på arbetsplatser med jämnare könsfördelning (1994).  

 

Livstillfredsställelse 

Den multifaktoriella analysen visade att tillfredsställelse med olika delar av livet var en av de 

faktorer som, i PLS-modellen med många bidragande faktorer, visade på stark 

prediktionskraft för återgång i arbete alternativt sjukskrivning och förtidspension. Samband 

visades mellan återgång i arbete och tillfredsställelse med livet i sin helhet, och med 

tillfredsställelse med ADL och arbete. Melin och medarbetare (2003) fann också ett positivt 

samband mellan att vara i arbete och tillfredsställelse med arbetssituationen och med livet i 

stort. De fann inget klart samband mellan tillfredsställelse med ADL och att vara i arbete 

(a.a.). Johansson och Bernspång (2003) fann däremot ett signifikant samband mellan att vara i 

arbete och tillfredsställelse med IADL (instrumentell ADL). Möjligen kan vårt resultat  
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förklaras av att det bland dem som var tillbaka i arbete fanns bland annat tjänstemän i privat 

sektor, varav de flesta hade universitetsutbildning. Melin och medarbetare (a.a.) fann samband 

mellan universitetsutbildning och tillfredsställelse med ADL.  

 

Beträffande deltagarna i vår studie som var långtidssjukskrivna eller fått förtidspension fanns 

ett visst samband med tillfredsställelse med familjeliv och sexualliv, samt tillfredsställelse 

med ekonomi. Denna tillfredsställelse med de förstnämnda som Fugl-Meyer och medarbetare 

(2002) kallar ”closeness” (närhet) har enligt dem samband med dels samboförhållande men 

ännu mer med äktenskap. De flesta i vår studie var sambo eller gifta, med en viss övervikt för 

kvinnorna, det var också betydligt fler kvinnor som var långtidssjukskrivna, vilket delvis kan 

förklara vårt resultat. Det är civilståndet, som är avgörande för tillfredsställelsen med närhet 

till familj och partner, om man är i arbete eller har förtidspension blir därför underordnat. 

Tillfredsställelsen med ekonomi bland deltagarna som var i långtidssjukskrivning eller 

förtidspension är något svårare att förklara. Möjligen kan man tänka sig att de som fått 

sjukbidrag eller förtidspension känner en lättnad över att ha en fast inkomst, att inte behöva 

bekymra sig över om de blir fortsatt sjukskrivna, och om sjukersättningen kommer att betalas 

ut i tid. Detta bekräftas av de upplevelser som kom fram i intervjuerna i studie III. 

 

Individuella mentala faktorer  

Hur mentala faktorer påverkade sjukskrivning och återgång i arbete var en av huvudfrågorna i 

inledningen av detta arbete. ”Mentala” faktorer är ett begrepp där flera tolkningar är möjliga. 

”Mental” som vi huvudsakligen använder i denna avhandling har enligt ordböcker framför allt 

innebörden psykisk och själslig. Begreppet ”psykisk” har en lite annan innebörd i 

ordböckerna; även här själslig, men också parapsykisk, övernaturlig och spiritistisk. Olika 

människor lägger också olika innebörd i de två begreppen. När det här talas om ”mentala 

resurser” och ”mentala faktorer” menas både funktionen – det vill säga individens biologiska 

mentala resurser, och faktorer av betydelse för den mentala förmågan och sättet att hantera en 

situation, till exempel copingresurser, attityder, och motivation.  

 

Resultaten från de psykosociala instrumenten diskuteras med den PLS-modell, som 

redovisades i Figur 3 på sidan 45, som bas. PLS-modellen visade en polarisering med fler 

män tillbaka i arbete, och fler av kvinnorna i långtidssjukskrivning eller förtidspension. De 
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som var tillbaka i arbete upplevde tillfredsställelse allmänt i livet och med domäner inom mer 

fysiska/externa områden, de hade fysiska symtom, och starkare psykosociala resurser. De som 

var kvar i sjukskrivning eller fått förtidspension redovisade något mer tillfredsställelse med 

sociala/interna områden, hade diffusa multipla symtom och svagare mentala och psykosociala 

resurser. Känsla av sammanhang har en tydlig polarisering mellan stark KASAM och 

arbetsåtergång i ena polen och svag KASAM och förtidspension i den andra. Locus of control 

hade också en klar polarisering där intern LOC hade högre samband med starka 

copingresurser och känsla av sammanhang samt hög tillfredsställelse med nära relationer. 

Extern LOC hade närhet till återgång i arbete speciellt för tjänstemän i privat sektor.   

 

Polariseringen av locus of control var ett överraskande resultat, och låter sig inte enkelt 

förklaras. Andra studier (Millet, 2005) har visat samband mellan intern LOC och 

arbetsåtergång medan vårt resultat är delvis tvärt om.  Enligt Millet är locus of control inte en 

form av inneboende kraft eller styrka utan en kognitiv process för problemlösning. Han 

skriver också att en person med externt orienterad LOC kan handla som om denne istället 

hade en intern orientering genom att nyttja ett inlärt beteende från en tidigare situation som 

var under egen kontroll. Detta skulle möjligen kunna var en förklaringsmodell för vårt resultat 

att en person med extern LOC mer rättar sig efter chefens, eller försäkringskassans, önskemål 

än till sina egna. Man går tillbaka till arbete trots att man har förmågenedsättningar (som 

resultat av till exempel värk). De, med mer intern LOC, ser möjligen mer till egna önskemål 

och behov och väljer sjukskrivning och att få ett mer balanserat privatliv, där de orkar med 

familj och partner. Det senare framkom också i samtalen vid en del av intervjuerna. 

 

Den bild vi fått fram i PLS-modellen kan läsas som en grov schablon med två grupper, en 

grupp har återgått till arbete och en är kvar i sjukskrivning eller förtidspension. En fördel med 

att tolka på detta sätt är att det möjliggör analys som förtydligar olika faktorer och fenomen, 

det är således ett annat sätt att synliggöra dem än konstruktionen av idealtyper. Bilden är 

givetvis mer komplicerad än vad som framgår av denna presentation. Människorna bakom 

dessa faktorer är spridda över hela modellen och uppvisar mer eller mindre av olika faktorer. 

Det finns de som är tillbaka i arbete, som i modellen är lokaliserade intill den vågräta axeln 

mot Stark KASAM, som inte har någotdera av extremvärdena gällande LOC, vilket däremot 

är fallet för de tjänstemän som är noterade längst ner i modellen. Dessa tjänstemän är  
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lokaliserade långt ifrån KASAM och CRI, vilket kan tolkas som att de har en svagare känsla 

av sammanhang och svagare copingresurser än de som är tillbaka i arbete som finns längre 

upp i modellen.  

 

Ett sätt att åskådliggöra faktorerna som positiva resurser och negativa hinder är att tänka sig 

en människa som en gungbräda med många olika faktorer på varje sida, resurserna på en sida 

och hindren på den andra. En person kan ha många negativa faktorer, men om de positiva 

överväger tippar gungan åt det hållet. Om däremot någon eller några av de faktorer som varit 

positiva omvandlas till negativa så kan gungan svänga över. Vi kan ta den Begränsade som 

beskrivits tidigare som ett exempel, denne hade från början tro på och motivation för återgång 

i arbete. Dessa resurser förändrades dock till ”ej tro” och ”ej motivation”, de blev hinder 

genom att de inte uppmärksammades och förstärktes.  

 

Vid en mer detaljerad studie av spridningen av delområdena i de olika anvämda instrumenten 

kunde ses att för delfrågorna i KASAM (SOC) hade alla med höga poäng en klarare 

polarisering mot arbetsåtergång än de som hade hög poäng för coping (CRI) och 

livstillfredsställelse (LiSat). Vilket visas i Figur 6. Locus of control (LOC) och Social 

Desirability (SocDes) visas också. 
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Figur 6. Spridningen av delområdena för KASAM (SOC), Coping Resources Inventory 

(CRI),  
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Känsla av sammanhang visar sig alltså vara det undersökningsinstrument som gav högst 

utdelning för distinktionen mellan arbete och förtidspension. Tidigare studier har funnit 

liknande resultat. Nilsson och medarbetare fann att relaterat till krav-kontroll modellen (som 

handlar om relationen mellan krav och beslutsutrymme i arbetssituationen) var KASAM lägst 

bland personer med spänd arbetssituation, och högst bland de som hade en arbetssituation 

som präglades av låga krav och bra beslutsutrymme (Nilsson, 2002). Söderfeldt och 

medarbetare (2000) visade att KASAM interagerade med emotionell påfrestning i arbetet, de 

hävdar vidare att vid studier av arbetsbelastning ska KASAM alltid tas med. Utifrån resultaten 

i vår studie är KASAM också ett lämpligt instrument att använda som en del av 

undersökningsmaterialet vid tidig bedömning i samband med sjukskrivning. 

 

Utifrån ovanstående modell ses nära samband mellan känsla av sammanhang och delar av 

domänerna för både livstillfredsställelse och coping. Däremot tycks sambandet vara något 

svagare med locus of control, och inget samband finns mellan stark känsla av sammanhang 

och höga poäng på Social Desirability. Begreppet social desirability beskrivs av Crowne och 

Marlowe (1964) som en individs sätt att uppfylla sitt behov av bekräftelse från andra genom 

att framställa sig själv i en fördelaktig dager. De som var kvar i sjukskrivning svarade på ett 

sätt som tydde på en stark önskan att vara till lags. Tankeväckande är då hur detta stämmer 

överens med deras interna locus of control? En förklaring kan vara att de prioriterar sin familj 

och sitt privatliv och väljer att satsa sin kraft (som kanske är nedsatt pga sjukdom /skada) på 

ett tillfredsställande liv med partner och familj utanför arbetslivet.  

 

Resultatet av social desirability, och dess relation till de undersökningsintrument som använts 

i våra studier, är intressant och tankeväckande men en djupare tolkning är inte möjlig i denna 

avhandling då det ligger utanför mitt kompetensområde. Utifrån min profession 

(arbetsterapeut) vill jag istället återge några av de reflektioner som uppstått, utifrån svaren på 

de psykosociala instrumenten, om olika styrkor och svagheter och hur dessa har påverkat 

studiedeltagarnas aktiviteter. Det diskuteras i stycket om resurser och hinder. 

 

Stabiliteten i de undersökningsinstrument vi använt har diskuterats, och studier har visat att 

både känsla av sammanhang och Locus of Control är möjliga att påverka, då KASAM 

företrädesvis är funnet att vara stabilt hos individer med en stark känsla av sammanhang  
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medan den för människor med svag KASAM kan variera om förutsättningarna hos individen 

och/eller i dennes omgivning förändras (Nilsson 2002; Snekkevik et al., 2003 ). Millet (2005) 

visade att Locus of control kan bli mer intern efter genomgången rehabilitering.   

 

2/ Klientjournaler 
Med utgångspunkt från syftet med avhandlingsarbetet kunde vi konstatera att betydligt mer 

information om de sjukskrivna måste insamlas, och finnas dokumenterade i 

försäkringskassejournalerna, för att den skall kunna ligga till grund för en bedömning av 

individens resurser och hinder för arbetsåtergång, liksom för behov av professionellt stöd i 

processen. Många viktiga delar saknas idag. 

 

Intyget från läkaren ska innehålla såväl en god och lättfattlig beskrivning av sjukdomen som 

en bedömning av funktionsförmågan. Våra resultat visade att kvaliteten på det första 

läkarintyget var mycket väsentligt för vad som sedan hände med klienten. I de fall en klar 

diagnos, med god bedömning av funktionsförmåga förelåg, fick klienten snabbt och relevant 

stöd, och processen tillbaka till arbete eller till förtidspension blev snabb. En annan iakttagelse 

var att om läkaren i sin bedömning av funktionsförmåga fick hjälp av andra kompetenser, 

valda utifrån varje klients behov kunde bedömningen tidigt göras mera heltäckande och på så 

sätt underlätta den fortsatta processen. De flesta av dessa kompetenser, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, psykologer och socionomer och dietister, finns redan idag i viss omfattning på 

vårdcentralerna eller sjukhusen men behöver kanske kompletteras.  

 

Det föreligger ett stort behov av ett utökat teamarbete inom hälso- och sjukvården för att 

underlätta bedömningen av arbetsförmåga och att ta ställning till och genomföra 

interventioner. Behovet av att utveckla teamarbete har diskuterats i många år. Redan 1976 

genomfördes förändringar i arbetsmiljölagen som påtalade detta behov och 1988 kom 

rehabiliteringsberedningens betänkande ”Tidig och samordnad rehabilitering (SOU, 1988:41). 

Betänkandet påtalade bland annat snabbhet i att upprätta arbetsplatsutredning, 

försäkringskassans ansvar för att tillse och samordna utrednings- och rehabiliteringsåtgärder 

och behovet av bättre fungerande hälso- och sjukvård för att få till stånd en snabb utredning.  
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Utifrån detta betänkande (a.a.) var det flera landsting som tog fram riktlinjer för sitt arbete 

med sjukskrivna och med rehabilitering. Även i Västerbotten, där våra studier har genomförts, 

upprättades ett aktionsprogram (Västerbottens Läns Landsting, 1991). I detta framhölls vikten 

av att hälso- och sjukvården skulle delta i den höjning av ambitionsnivån, som riksdag och 

regering hade beslutat om i betänkandet från 1988. Primärvården gavs samordnings- och 

huvudansvaret inom hälso- och sjukvården, och de skulle samverka med övriga 

rehabiliteringsaktörer. Det poängterades att behovet av utveckling av teamarbetet på 

vårdcentralerna prioriterades. Inom vissa områden och inom en del enheter kan en viss 

utveckling skönjas, men tyvärr kvarstår stora brister beträffande både arbetet med att utveckla 

”tidig” bedömning och rehabilitering, liksom att få till stånd en god ”samordning”, vilket 

också påtalas i ett flertal nyare studier och rapporter (Alexanderson et al., 2005; Jakobsson et 

al., 2005). Begreppet ”team” kan, som många andra, tolkas mycket olika och ett flertal olika 

modeller för team finns mer allmänt beskrivna, men specifikt beskrivna, finns också i en 

rapport, ett antal olika teammodeller som kan förekomma vid vårdcentraler (Jonasson, 1994).  

 

Inom försäkringskassan utformades också direktiv och vägledning om hur det utökade 

ansvaret skulle bedrivas utifrån direktiven i SOU 1988:41. Presentationen i denna avhandling 

visar att det brister mycket i klienternas möjlighet att få personlig kontakt med handläggare 

inom försäkringskassan, och flera uppgav att de aldrig, eller först efter mycket lång tid, hade 

fått ett personligt möte med någon. Löpande kontakt och uppföljningar under 

sjukskrivningsprocessen är också ett bristområde, liksom handläggarnas samverkan med 

andra rehabiliteringsaktörer. Ett problem inom försäkringskassan har varit, och är fortfarande, 

de dubbla rollerna handläggarna har, med att samtidigt vara myndighetsperson och rådgivare, 

ledsagare och hjälpare till de försäkrade. Ett försök att lösa detta har varit genom att särskilja 

utredning och beslut om sjukpenning från rehabiliteringsarbetet. Detta har delvis gjort arbetet 

lättare men har också försvårat det genom att det är fler människor som de sjukskrivna, och 

andra aktörer omkring den sjukskrivne, ska ha kontakt med. Ett problem är också alla 

omorganisationer som de anställda fått anpassa sig till. Som vid alla omorganisationer tar det 

tid att implementera nya rutiner, och kanske också att tvingas helt byta arbetsuppgifter. 

Kunskap och fart sänks en period i organisationen, och klienterna känner osäkerhet inför alla 

byten av handläggare som blir följden. Omorganisation, men även neddragning eller utökning 
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 i en organisation, har påvisats vara riskfaktorer för sjukskrivning bland de anställda (Voss 

et.al., 2001; Hertting, 2003; Lidwall, 2003).   

 

Arbetsförmågan var ytterst sällan relevant bedömd i de studerade journalerna i studie IV. För 

att kunna göra en god bedömning krävs god kännedom om klientens hela situation med 

beskrivning av dennes fysiska, psykiska och sociala hinder och resurser. Det innebär kunskap 

om klientens egen bedömning av sin arbetsförmåga, sin ”tro” om sin förmåga, och motivation 

för återgång i arbete, och hur klienten upplever sin omgivande fysiska och psykiska miljö – i 

arbetet, hemmet och på fritiden måste inhämtas. Det har ofta sagts att det är viktigt att börja 

där klienten är i sina tankar och känslor. För att kunna göra en god bedömning av 

arbetsförmågan måste man vara ytterst väl insatt i vilka förutsättningar som gäller för denna 

klients arbete, eller i det arbete denne söker, och vilka specifika arbetsmoment som ingår. 

Många arbeten/yrken kan ha samma namn eller titel men innehålla väsentligt skilda 

arbetsuppgifter. Det går inte att göra en bedömning av arbetsförmågan utan detta.  

 

I ett flertal studier har behovet av specialkompetens för bedömning av arbetsförmåga visats, i 

första hand av arbetsterapeut, som genom sin utbildning har utvecklade metoder och 

instrument speciellt för bedömning av arbetsförmåga och interventioner vid nedsatt förmåga i 

arbetet (Erlandsson, 1990; Håkansson et al., 1990; Åkerstedt och Jonsson, 1997; Johansson 

och Bernspång, 2001). I vår journalstudie användes bland annat arbetsterapeutiska 

arbetsmodeller och teorier (Andersson et al., 1996; Kielhofner, 2004) vid fastställandet av 

vilken information som behöver finnas för att en bedömning av arbetsförmåga ska vara möjlig 

att göra. Arbetsterapeutisk teori handlar om mänsklig aktivitet, om människans ”görande” 

oavsett inom vilket livsområde det gäller och oavsett vilken förmågenedsättningen som 

föreligger. Det är viktigt att också komplettera med andra professioner med specialkompetens 

inom olika områden av en klients funktioner och psykosociala situation, som nämnts tidigare.  

 

Samarbete med arbetsgivaren är en nödvändighet, och ska ske i ett mycket tidigt skede av en 

sjukskrivning, eller allra helst i samband med diskussion om behov av sjukskrivning. I många 

fall kan en förändring i den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön hindra eller minska 

behovet av sjukskrivning. Om klienten är arbetssökande borde motsvarande tidiga samarbete 

upprättas mellan hälso- och sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 
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Nedan följer en sammanställning i punktform av de utredningar, analyser, bedömningar, 

insamling av material och dokumentation som anses nödvändiga i arbetet med och omkring 

sjukskrivna. Den är inte rangordnad utifrån de viktigaste områdena, utan snarare skriven i den 

ordning som data ofta insamlas och dokumenteras. 

 

• Klienten ska göras helt delaktig i allt under sin sjukskrivningsprocess. 

• Bakgrundsfaktorer: ålder, kön, civilstånd, utbildning, barn, föräldrar och husdjur. 

Dessa kompletteras med ort och typ boende, samt avstånd och färdsätt till arbete. 

• Arbete, och arbetsuppgifterna som finns i just denna klients arbete, och/eller om 

arbetssökande - sökt arbete och de arbetsuppgifter som brukar ingå i detta arbete. 

• Sjukskrivning bakåt i tiden ska uppmärksammas liksom tiden i den aktuella 

sjukskrivningen. 

• Diagnos, självskattade symtom. 

• Känsla av Sammanhang (KASAM). 

• Medicinska utredningar och behandling, inklusive resultat av dessa. 

• Medicinsk rehabilitering och resultat av denna. 

• Arbetslivsinriktad utredning och insatser av olika slag, samt resultat av dessa. 

• Klientens upplevelse och tankar om sina resurser och hinder, ”tron” om sin förmåga 

att arbeta, upplevelsen av balans i livet, och genomgångna svåra livshändelser. (Här 

kan SASSAM-kartan användas, och den kan också med fördel användas hela vägen 

från första läkarbesöket genom processen, som klientens eget dokument i diskussionen 

med varje vårdgivare). 

• Arbetsgivarens syn på klientens resurser och hinder (i förekommande fall också 

företagshälsovårdens). 

• Hälso- och sjukvårdens syn på klientens resurser och hinder. 

• Försäkringskassans syn på klientens resurser och hinder. 

 

3/ Resurser, hinder och professionellt stöd   
Olika faktorer som kan klassificeras som resurser framkom i våra studier. De egna mentala 

och psykosociala resurserna, liksom den egna drivkraften, var viktiga för de personer som tog 

sig tillbaka till arbete i många fall trots kvarstående funktionsnedsättningar, och några fall 

också trots att de upplevde att de motarbetats av olika aktörer. Det sociala stödet från familj 
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och vänner upplevdes också som mycket väsentligt för många av dem som återgått i arbete. 

Aktörer, inom både hälso- och sjukvård och försäkringskassa, hade också varit starkt 

bidragande som resurs i flera fall för klientens upplevelse att utfallet blivit positivt, oavsett om 

det var tillbaka i arbete eller till förtidspension. En bidragande faktor i dessa fall var att 

samverkan mellan aktörerna hade gått mycket smidigt, här exemplifierat av en av deltagarna 

som sade ”alla drog åt samma håll”. Dessa klienter upplevde att de fått professionellt stöd i 

den omfattning de behövt, ett stöd som varierat mycket i omfång och typ av insatser beroende 

på de individuella behoven. 

 

Ett flertal av deltagarna i våra studier har upplevt hinder av olika slag för att komma tillbaka i 

arbete, en del klarade att överbrygga dessa medan många inte gjorde det utan har fått 

förtidspension. Det var ett mindre antal som hade så stora medicinska hinder att de inte skulle 

kunna utföra något arbete alls. Ändå blev många, som vi uppfattar hade restarbetsförmåga, 

förtidspensionerade efter att de gått sjukskrivna en lång tid. Orsakerna till deras 

pensioneringar var mycket skiftande.  

 

För ett antal fanns det hinder hos dem själva i form av nedsatta mentala och psykosociala 

resurser, men i de flesta av dessa fall var det bristen på bekräftelse och professionellt stöd som 

varit det utslagsgivande för att de accepterat, eller valt, förtidspension. I flera fall var det krav 

eller behov eller problem i familjen som övervägde till fördel för förtidspension. Det var till 

exempel ensamstående förälder, eller förälder som var ensam veckovis pga partnerns arbete, 

som inte orkade med alla uppgifter med barn och i hemmet, och dessutom förvärvsarbeta med 

funktionsnedsättningar av skador eller symtom. Husdjur är också något som kommit fram 

som en faktor som kan väga över så hindren för arbete blir för många.  

 

Geografiska och arbetsmarknadsmässiga hinder förekom också. I glesbygd kan det vara svårt 

att använda kommunala fortskaffningsmedel, det kanske inte finns några, eller bussens eller 

tågets tider passar inte med arbetstiderna.  Den begränsade arbetsmarknaden som detta 

glesbygdsområde hade var också ofta ett hinder för att få lämpligt arbete efter skada eller 

sjukdom som givit funktionsnedsättning. 
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Mest av allt visade deltagarna på hinder de upplevt som kommit från de offentliga 

organisationerna. Det kunde vara väntan på undersökning och behandling inom hälso- och 

sjukvården. I flera fall blev det ett hinder att läkaren inte hade uttalat att andra 

rehabiliteringsinsatser eller annat arbete kunde utföras under väntetiden. Försäkringskassans 

långa väntetider, eller helt uteblivet stöd togs ofta upp som stora hinder både för 

arbetsåtergång och för att få förtidspension inom rimlig tid. Åtskilliga deltagares hinder var i 

form av uteblivet professionellt stöd. Flera av de som deltagit i studierna skulle troligen 

kunnat komma i åtminstone visst arbete om det professionella stödet funnits i tidigt skede och 

sedan följt med genom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Andra studier har också 

påvisat vikten och värdet av rätt professionellt stöd i rätt tid. I en studie om faktorer som 

kunde underlätta för arbetssökande att komma i arbete fann Isaksson Mettävaino och Ahlgren 

(2004) att individuellt professionellt stöd var en av de faktorer som befordrade fortsatt 

arbetssökande. Under denna period med stöd främjades en process med anpassning till 

symtom eller sjukdom och en omorientering till lämpligt arbete utifrån förmåga (a.a.). 

 

Den multifaktoriella studien visade att det fanns grupper bland deltagarna med fortsatt 

sjukskrivning eller som fått förtidspension som hade lägre copingresurser och känsla av 

sammanhang. Detta kan peka på ett behov av professionellt stöd, något som blev än mer 

påtagligt genom resultaten från intervjustudien. Idealtyperna Begränsad och Ambivalent 

visade tydligt behovet av professionellt stöd. Klienter, som dessa två idealtyper, hade kunnat 

upptäckas i tidigt skede genom att man tagit in de uppgifter som rekommenderas i denna 

avhandling under Klientjournaler ovan, och genom att samarbeta MED klienterna, göra dem 

helt delaktig genom hela processen, samt genom att utveckla samarbete och teamarbete inom 

och mellan de offentliga organisationerna. 

 

4/Metodologiska överväganden  
Delstudierna i denna avhandling har utförts under en tid när det skett stora förändringar i 

samhället. Syftet med avhandlingen var att söka efter faktorer av betydelse för sjukskrivnas 

möjlighet att återgå i arbete och inte att undersöka samhällsförändringarna i sig. Sannolikt har 

dock en hel del förändringar varit faktorer som delvis påverkat utfallet av 

sjukskrivningsprocessen för deltagarna i studierna. Problemen på arbetsmarknaden med hög 

arbetslöshet är en sådan faktor, liksom neddragningar som skett inom offentliga verksamheter 
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som haft negativa effekter för både arbetstagare, och för de klienter/patienter som varit i 

behov av deras service. De resultat som vi fått i de studier, som ingår i denna avhandling, 

skulle säkert ha sett något annorlunda ut i en annan region av Sverige. Möjligheterna till 

försörjning för klienter som upplever problem med arbetet på olika sätt skiftar mellan olika 

orter, vilket visats i en studie om olika försörjningsslag i samhället (Goine och Edlund, 2004). 

Lagar och regler bedöms olika av aktörerna i olika områden, varför en person som i ett 

område är sjukskriven i ett annat skulle kunna vara arbetslös eller få socialbidrag, studien 

visar att när man slår ihop de olika försörjningsslagen blir det inte så stora skillnader mellan 

olika områden (a.a.).  

 

De undersökningsmetoder som använts i studierna har valts utifrån syftet med 

avhandlingsarbetet och vad som varit praktiskt möjligt och känt vid tiden för planeringen av 

varje studie. En styrka är att flera olika metoder använts för att få så bred kunskap som 

möjligt om de sjukskrivna i studiepopulationen; både kvalitativa och kvantitativa metoder har 

använts via enkät, intervju och statistikdata samt studier av journaler. Olika analysmetoder har 

också använts. Instrumenten som ingick i första studien är delvis kompletterande och är till 

viss del överlappande varandra. De studerar dock i huvudsak olika områden av människans 

psykosociala situation, känslor och beteende, och var, utifrån mitt syfte, ett försök att täcka så 

mycket som möjligt utifrån befintliga kunskaper och erfarenheter och utifrån syftet. Samtliga 

instrument är väl beprövade inom olika forskningsområden i Sverige och internationellt. 

 

Studier på gruppnivå som i Studie I har fördelar genom att de ger en överblick över det som 

studeras och att de gör jämförelser med andra grupper möjliga, vilket kan ge en bas inför 

fortsatta studier. En nackdel är att individuella skillnader inte blir synliga. Den 

multidimensionella analysmetod vi använt har fördelar genom att den ger bra överblick av ett 

forskningsmaterial, eftersom den kan hantera och se sambandet mellan många faktorer 

samtidigt. En nackdel kan vara att den kräver en kvalitativ diskuterande analys av resultaten 

som kan upplevas mindre vetenskaplig och pålitlig utifrån kvantitativ forskningstradition, 

men upplevas positiv från en kvalitativ. 

 

Nackdelen med kvalitativa studier, som i Studie III, är svårigheten att generalisera utifrån 

dem. Dessa studier har dock klara fördelar genom möjligheten att kunna inhämta information 
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från ”experterna” själva, det vill säga från de som studierna handlar om. Metoden Grounded 

Theory som vi använde har dock som mål att bygga teori omkring det studerade, vilket har 

påbörjats genom skapandet av idealtyperna. 

 

En brist i vårt arbete var att vi inte fick möjlighet att analysera bortfallet i studiepopulationen i 

samband med den första studien, vilket var orsakat av att vissa uppgifter om de sjukskrivna 

som tog emot enkäten inte ifylldes i tillräckligt stor omfattning. De senare bortfallen har 

däremot varit möjliga att analysera. Jämförelser med sjukskrivningsstatistik för Sverige i sin 

helhet visar dock på att mycket stämmer överens med vår studiepopulation. Skiljer sig gör det 

i fördelningen av diagnoser på så sätt att vår population hade fler kvinnor och färre män med 

invärtesmedicinska sjukdomar än totalt i Sverige. Andelen i arbetslöshet var också högre i 

studiepopulationen, men skiljer sig inte så mycket från andra län i regionen.  

 

Att kunna finna allt som har betydelse i denna sammansatta helhet omkring människor i 

sjukskrivning låter sig inte göras i ett arbete. Resultaten som kommit fram ska snarare ses som 

ett bidrag till kunskapen om den del av sjukskrivnas process tillbaka till arbetsliv eller 

förtidspension som jag valt att benämna ”tidig bedömning”. Genom delstudierna och 

samarbetet med de forskare som deltagit i dem, har flera resultat framkommit där några av 

dem kan verifiera fynd från annan forskning, och andra kan anses tillföra något nytt till 

kunskapen inom fältet. Flera områden som berör människor i sjukskrivning har inte studerats 

i detta avhandlingsarbete, bland annat situationen för arbetslösa, och ekonomiska aspekter i 

samband med sjukskrivning, gender perspektiv har inte heller studerats specifikt. Inte för att 

dessa områden inte är av stor vikt utan för att detta avhandlingsarbetet måste begränsas, och 

huvudintresset har ägnats åt de faktorer som kan förutsäga utfall från sjukskrivnings-

processen.  
 

5/Forskningsområden 
Många fler faktorer skulle behöva studeras i relation till dem som vi funnit i detta arbete, en 

del finns det mycket forskning omkring, andra mindre eller ingen. En fortsättning på studierna 

i denna avhandling skulle vara att studera hur arbetsförmåga ska utredas på bästa sätt för att 

ge ett bra underlag både för klientens och aktörernas möjlighet till samarbete och beslut om 

den fortsatta processen. Utveckling av undersökningsinstrument är en del i detta.  
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Interventionsstudier med försöksgrupper och prövning av nya arbetssätt behövs. Att bättre 

kunna ta tillvara klientens arbetsförmåga även om den är nedsatt är också ett område som 

behöver studeras.  

 

Ett annat forskningsfält är vad som ligger bakom svårigheterna att få igång ett långsiktigt 

fungerande teamarbete bland personal på vårdcentralerna och inom försäkringskassan och 

dem emellan. Det finns behov av att studera vilka faktorer det är som hindrar, respektive 

främjar, detta. Behovet av teamarbete och ett förbättrat samarbetet är ämnen som tas upp i 

många utredningar och studier inom sjukförsäkringsforskningen (Lindqvist, 2003; 

Alexanderson et al., 2005; Jacobsson et al., 2005). 

 

Hur ser skillnaden ut beroende på vilket kön man har angående tillgången till professionellt 

stöd? Sjukdomar och åkommor som ofta leder till sjukskrivning av kvinnor (t.ex. fibromyalgi) 

får del av forskningsresurser i betydligt mindre omfattning än de sjukdomar och åkommor 

som ligger bakom mäns sjukskrivningar (t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar) (RFV 2004:16). 

Kvinnor har också oftare svårt att få sina besvär erkända av läkare medan vanliga sjukdomar 

hos män är mer väldefinierade (a.a.). Forskning behövs omkring kvinnors sjukdomar och 

kvinnors beteende och uttryckssätt.  

 

Den försäkrades tro på återgång i arbete eller inte har visat sig högt predicera vad som sedan 

händer. Denna tro tycks dock innehålla många olika komponenter hos olika individer vilket 

vore av värde att studera. Motivationens betydelse för återgång i arbete har inte heller 

studerats mycket hittills. 

 

Flera studieområden är vilka positiva och negativa effekter på återgång i arbete från 

sjukskrivning finns av: arbetslöshet, ekonomiska aspekter, och geografiska förhållanden, att 

vara i sjukskrivning eller förtidspension, familjeförhållanden, svåra livshändelser, klientens 

delaktighet. Det finns otvivelaktigt många områden inom sjukförsäkringsforskningen där mer 

vetenskapliga studier krävs.  
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6/Konklusion 
Människor som är, eller riskerar att bli, sjukskrivna är en stor och utsatt grupp i samhället 

idag. För de enskilda sjukskrivna, men också för samhället, är det viktigt att var och en av 

dem kan få ett för denne lämpligt professionellt stöd. Att kunna ge det kräver dock kunskap 

om vilka behoven är. Avhandlingen visar att det är möjligt att göra en tidig bedömning i 

samband med sjukskrivning, därigenom har studien bidragit till forskning inom några av de 

områden som enligt SBU (2003) är efterfrågade och viktiga i framtida forskning. Det gäller 

framför allt avseende studier om varför vissa personer vid sjukskrivning återgår snabbare än 

andra i arbete, och hur man ska identifiera personer där tidiga insatser behövs.  

 

Den multivariata analysmetoden Partial Least Square of Latent Structures används här för 

första gången i forskning om sjukskrivna. Metoden visade sig användbar som 

prediktionsinstrument. Från analysen framgår bland annat att alla individer har plus och 

minusfaktorer i sin vågskål. Faktorer hos en och samma individ, kan visa på både resurser 

som kan förutsäga återgång i arbete, samtidigt som de utgör hinder som förutsäger 

förtidspension. Bristen på professionellt stöd har visat sig vara en faktor som kan få vågskålen 

att tippa över mot förtidspension.  

 

Flera undersökningsinstrument har använts i dessa studier men särskilt Känsla av 

Sammanhang visade sig vara ett värdefullt, och ett hanterbart instrument för att mycket tidigt 

kunna lyfta fram underliggande psykosociala hinder som, utan denna typ av utredning, annars 

kan vara dolda under lång tid. 

 

Idealtyper som konstruerades utifrån deltagarnas berättelser om sina upplevelser i och på 

vägen ut ur sjukskrivningsprocessen beskriver de komplexa situationer som är avgörande för 

återgång i arbete eller inte och kan vara vägledande för aktörerna inom arbetsfältet.  

 

Mycket av den information som bedömdes vara väsentlig om klienterna saknas i journalerna. 

De måste kompletteras med mer och delvis annan information för att kunna ligga till grund 

för bedömning av klientens resurser och hinder för återgång i arbete, och behov av 

professionellt stöd i sjukskrivningsprocessen. Bedömningen av arbetsförmåga måste också 
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utvecklas inom hälso- och sjukvården och inom försäkringskassan och i samverkan dem 

emellan och med alla övriga aktörer som arbetar med sjukskrivna personer. 

 

Kunskapen från dessa studier bedöms kunna användas vid utveckling framför allt av 

primärvårdens och försäkringskassans arbete med och omkring människor som är eller 

riskerar att bli sjukskrivna. En del av detta kan sannolikt också vara användbart inom 

arbetsförmedlingen, och inom företagshälsovård. 
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TACK! 
 
Min äventyrsresa in i forskarvärlden har möjliggjorts genom värdefullt och generöst stöd på 
olika sätt från många människor. Genom Er kunskap, Ert intresse och Er tilltro till mig och 
min förmåga har detta arbete blivit genomförbart. 
 
Först av allt vill jag å det allra varmaste tacka alla deltagare i studierna, utan Er och Er stora 
givmildhet med att svara på alla frågor och berätta om Era tankar, önskningar och erfarenheter 
skulle detta arbete inte kunnat komma till stånd. Jag kunde inte göra något i gengäld men 
hoppas att andra inom de offentliga organisationerna har hjälpt Er i de fall det behövts. Jag 
hoppas också att resultaten av min avhandling ska kunna komma andra i samma situation till 
gagn så Ert bidrag inte varit förgäves. 
  
Inga-Britt Bränholm, in memorial, min handledare genom de första åren av studier och 
forskning. Hon delade med sig till mig av sin stora kunskap och introducerade mig i detta 
komplicerade arbetsområde och den främmande miljö som forskarvärlden var, vilket jag idag 
är mycket tacksam för.  
 
Birgitta Bernspång, min handledare, som väglett mig genom denna resa de senare åren av 
min forskning. Jag är verkligen mycket tacksam för att du accepterade mig som din doktorand 
när jag var som mest i behov av stöd, och för din tro på detta projekt och på min förmåga att 
genomföra det (– i sinom tid). Jag vill också framföra mitt stora tack för dina klara och 
värdefulla råd, snabb feed-back, och ditt kamratskap. 
 
Curt Edlund, min samarbetspartner, och de senare åren också handledare utan vilken jag 
aldrig hade klarat av att genomföra detta arbete. Tack för din vägledning inom 
sjukförsäkringsområdet och genom hela detta projekt, och för att du så välvilligt delat med dig 
till mig av din stora kunskap och visdom, och inte minst för din vänskap.  
 
Lars Dahlgren, lärare och medarbetare, det har varit ett privilegium att få ta del av din djupa 
vetenskapliga kunskap och din ödmjuka attityd till forskning och ditt sätt att fråga utmanande 
och reflekterande frågor. Stort tack!  
 
Mikael Henningsson, min medarbetare, tack för att du introducerade mig i din multi-
dimensionella värld. Det har varit lärorikt, men också mycket roligt, att få arbeta med dig. 
 
Martin Ericson, min handledare för D-uppsatsen. Jag är mycket tacksam för att du 
uppmuntrade mig att slutföra uppsatsen för min magisterexamen, och för att du med stark 
tilltro till mig och med entusiasm uppmuntrade mig att söka till doktorsstudier.  
 
Anne Fisher, You were in need of all your knowledge and experience to “cram into my head” 
some occupational therapy theory, but I’m on my way – I hope!? Thank you Anne! 
 
Berit Nilsson, som successivt har blivit en kär vän under våra stimulerande vetenskapliga 
diskussioner om forskning och specifikt om känsla av sammanhang, och delandet av våra 
erfarenheter av livet självt. Ditt språkliga stöd har varit oskattbart. Tack Berit, ser fram emot 
fortsatt givande och tagande. 
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Ulla Johansson, min tidigare doktorandkollega som genom åren blivit en mycket nära vän. 
Tack för alla inspirerande diskussioner och värdefulla råd, och för kamratskapet i det delade 
livet som doktorand, med svårigheter och hinder, liksom glädje och framgång - i snö och sol. 
Ser fram emot fortsatta kontakter privat och i arbete. 
 
Gun-Marie Hariz, min före detta doktorandkollega och rumskamrat. Fantastisk att du stod ut 
med att ha mig omkring dig när du var mitt inne i ditt slutskede. Du lärde mig mycket – om  
forskarvärlden och hur man klarar balansen mellan privatliv och arbete. Stort och varmt tack! 
 
 Det finns dessutom så många fler som jag nu får en chans att överräcka mitt varma och 
innerliga tack till:  
 
Thomas Nilsson, min ”psykologsupport” under de första (skälvande) månaderna. Det var 
mycket värdefullt för mig att få hjälp i min tankegång omkring psykosociala instrument.  
 
Jan Bergdahl, psykolog och forskare. Du var mycket generöst som lät mig ta del av din 
normalpopulation, som blev min referensgrupp.  
 
Eva-Britt Malmgren-Olsson, korridorkollega och rådgivare. Du har alltid givit mig ditt 
kamratliga och professionella stöd inom vårt gemensamma intresseområde. Ser fram emot 
möjligheten till fortsatt samarbete.  
 
Doktorandgruppen inom arbetsterapi, för att ni varit och är de ni är, och som gett mig 
möjlighet till råd och stöd – i vått och torr! 
 
Lärargruppen i arbetsterapiutbildningen, Ni har tagit emot mig som en av Er, trots att mitt 
bidrag varit litet, det känns varmt i hjärtat. 
 
Alf Gunnarsson, vår statistiklärare, ditt tålamodiga och trevliga stöd, vid alla mina små och 
stora statistiska problem, har varit mycket värdefullt. 
 
Larry Fredriksson, dataingenjör, du har så godmodigt korsat korridoren så fort jag behövt 
hjälp med mina tekniska problem. (Hur ska jag klara mig utan dig och Alf i framtiden?) 
 
Kristina, Lillemor och Marie, jag kan inte nog uttrycka min glädje över att jag fått möjlighet 
att lära känna Er, och att ha fått åtnjuta er hjälp och kamratskap. 
 
Handläggare vid försäkringskassorna i Västerbottens inland, utan Er medverkan hade inte 
detta projekt fått en början ens. Trots svår arbetssituation ställde Ni upp för mig. 
 
Min familj; min syster och min man, barnen och bonusbarnen med respektive, för att inte tala 
om alla barnbarnen. Det outtröttliga stöd ni givit mig har varit det absolut värdefullaste för 
mig i mitt arbete, och att ni insisterat på min medverkan ibland så att jag klarat at hålla mig 
kvar i det ”verkliga livet”. 
 
 
En förutsättning för att detta arbete skulle kunna genomföras är det ekonomiska stöd som 
givits från: Västerbottens läns landsting, AFA försäkringar, Norrlandstingens 
samverkansfond, och Försäkringskassan i Västerbotten.  
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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 
 
ADL  Activity of Daily Living, det dagliga livets aktiviteter. 
 
Aktivitet  ”Människans utförande av meningsfulla och betydelsefulla 
  uppgifter i interaktion/samspel med omgivningen” (FSA, 2005,    
  sid 14). Används här synonymt med occupation och sysslor, och 
  innefattar aktiviteter inom alla livets domäner. 
  
Aktivitetsförmåga ”Människans förmåga att utföra de uppgifter hon vill och behöver 
  göra i syfte att tillfredsställa behov och uppnå vitala livsmål” 
  (FSA, 2005, sid 14).  
 
Aktörer  Med detta begrepp menas i denna avhandling de personer som 
  yrkesmässigt har till uppgift att arbeta med och omkring den 
  sjukskrivne, alltså personal inom hälso- och sjukvård, 
  försäkringskassa, arbetsförmedling, social service och 
  arbetsgivares företagshälsovård. 
 
Blue collar workers Arbetare utan arbetsledande position inom t.ex. industri, 
  skogsbruk, gruvnäring, handel, hemtjänst och sjukvård. 
 
Coping  Klara av, orka, stå pall, gå i land med (Nordstedts, 2000). Coping-
  begreppet har kortfattat beskrivits som pågående kognitiva och 
  meningsfulla handlingar ämnade för att hantera stressorer (Lazarus 
  1993). 
 
Coping resources ”Coping-resurser är de inneboende resurser och attribut som gör 
  det möjligt för individen att hantera stressorer (stressande faktorer) 
  effektivare, och att uppleva färre och mindre intensiva reaktioner 
  av dessa faktorer, och att rehabiliteras snabbare efter påverkan av 
  stressorer” (Hammer och Marting 1988, sid 2).  
 
CRI  Coping Resources Inventory, undersökningsinstrument (Hammer 
  och Marting, 1988).  
 
Diffusa multipla symtom En blandning av diffusa och flera diagnoser och symptom (på 
  engelska: multiple, multifactorial eller multifaceted).  
 
Evidens  Beteckning som används för att visa att det finns vetenskapligt 
  underlag som stödjer användandet av metoden eller behandlingen. 
  Graderas (inom SBU, se nedan) i fyra nivåer: Stark, måttligt, 
  begränsat eller otillräckligt vetenskapligt underlag.  
 
Funktion  Specifika kroppsfunktioner som perception, kognition, 
  rörlighet och muskelstyrka. 
 
Förtidspension Benämning av invalidpension i folkpensioneringen och ATP som 
  utbetalas före ålderspensionens inträdande (från 1/1 2003 benämns 
  förtidspension och sjukbidrag med ett ord: sjukersättning). 
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JobSat  Job Satisfaction Scale (Simovici, 1976)., benämns här JobSat. 
  Undersökning av arbetstillfredsställelse.   
 
KASAM  Känsla Av SAMmanhang, Sense of Coherence på engelska, 
  undersökningsinstrument (Antonovsky, 1987). 
 
Klient  Används i denna avhandling synonymt med den försäkrade, vilket 
  är benämningen inom försäkringskassan, och patient som används 
  inom hälso- och sjukvården. 
 
Korttidssjukskrivning Definieras här upp t o m 29 dagars sjukfrånvaro. 
 
LiSat  Life Satisfaction, livstillfredsställelse. 
 
LiSat 9  Life Satisfaction Scale, undersökningsinstrument bestående av nio 
  frågor (Fugl-Meyer et al., 1991). (Finns nu också i en version med 
  11 frågor - LiSat 11). 
 
LOC  Locus of Control, svensk version av ett instrument för 
  undersökning av locus of control (Eisemann et al., 1988). 
 
Locus o control Betecknas vara ett personligt karaktärsdrag, och kan uttryckas som 
  individens tendens att hänföra orsaker av ens beteende eller vad 
  som sker på interna eller externa faktorer. (Rotter 1966).  
 
Långtidssjukskrivning Definieras här som minst 30 dagars sjukfrånvaro (RFV, Social 
  Insurance in Sweden, 2000). 
 
Medicinsk rehabilitering Rehabiliterande åtgärd ”inriktad på fysisk, psykisk och social 
  funktionsdiagnos och därmed bedömning av patientens förmåga att 
  efter egna förutsättningar fungerar i sin livssituation med dess 
  krav” (Höök och Grimby, 2001). 
 
Mental  Avvänds här synonymt med ”psykisk”. Enligt ordboken betyder 
  ”mental” – psykisk, själslig, medan ”psykisk” betyder själslig, 
  parapsykisk, medial (Nordstedts, 2000). 
 
MOHO  Model of Human Occupation, teori om människans aktiviteter 
  (sysslor). Arbetsterapeutisk teori och modell (Kielhofner, 2002). 
 
MONICA  En förkortning av Multinational MONItoring of trends and 
  determinants in CArdiovascular disease, ett internationellt 
  forskningsporjekt som initierats och samordnats av  
  Värdshälsoorganisationen (WHO). I studien ingick 37 olika 
  centra i 26 länder. Ett av dessa centra utgjordes av länen 
  Västerbotten och Norrbotten i norra Sverige. 
 
 

    93



 

Offentliga organisationer   Med detta menas här hälso- och sjukvård, försäkringskassa, 
  arbetsförmedling och den kommunala sociala servicen. 
 
PCA  Principal Component Analysis 
 
PLS  Partial Least Square of Latent Structures, kan ses som en 
  utvidgning av PCA. PLS kan användas som en generell multipel 
  regressionsmetod som kan hantera multipla linjära X och Y 
  variabler (Wold et al., 1983). 
 
Prediktion  Förutsägelse.  
 
Rehabilitering ”Alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad 
  art som skall hjälpa den sjuka och skadade att återvinna bästa 
  möjliga funktion och förutsättningar för ett normalt liv” (Höök och 
  Grimby 2001). 
 
Salutogenes  Med ett salutogent perspektiv söker man förstå vad det är som 
  betingar hälsa. Till skillnad från ett patogent perspektiv där 
  sjukdom och dess orsaker är i fokus (Antonovsky 1987, 1991). 
 
SBU  Statens beredning för medicinsk utvärdering, The Swedish Council 
  on Technology Assessments in Health Care. 
 
Sjukbidrag  Benämning av tidsbegränsad ersättning, vanligen ett eller två år 
  (från 1/1 2003 benämns sjukbidrag och förtidspension med ett ord: 
  sjukersättning). 
 
Sjukfrånvaro  Med sjukfrånvaro menas kort och långtidssjukskrivning, 
  sjukbidrag och förtidspension. 
 
Sense of Coherense  På svenska Känsla av sammanhang – KASAM, ingående delar är 
  känsla av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. ”Det 
  specifika för en människa med hög känsla av sammanhang är att  
  hon väljer det mest passande sättet att hantera en uppkommen 
  situation” (Antonovsky 1987). 
 
Status Passage Statuspassager (van Gennep, 1908) kan föra med sig förflyttning 
  till en annan social struktur; eller förlorade privilegium, 
  påverkansmöjligheter, och  makt, de kan också ge ändrad identitet 
  och självkänsla, likväl som ändrat beteende (Glaser och Strauss, 
  1971).  
 
White collar worker Tjänsteman eller motsvarande, t.ex. chef, arbetsledare, eller 
  sekreterare. Vi har även räknat in t.ex. sjuksköterska, läkare, 
  arbetsterapeut, och sjukgymnast som har i sitt arbete att handleda 
  andra anställda, patienter och anhöriga. 
 
Ålderspension Pension som inträder vid uppnådd pensionsålder (idag vanligen 65 
  år). 
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