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FÖRORD 

Rimma förord får man det? 
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Rapport, artikel...rapport, artikel? 
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Rehab. får hemma bli, 

men kön går ej att strunta i. 
Kanhända finns det där att få 
konjaksflamberad Caldejrada 

om inte...går det lika bra att bada. 
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fantastiska hjälp med att "translata". 
Evy Gunnarsson 

vilken (för)opponent! 
Bättre jag inte kunnat få. 
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det du sa var mycket viktigt. 

Konstruktiva kommentarer som mig hjälpte. 
Det är så seminarier bör vara, 
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Ewa Persson 
vår expert på datorn 

SPSS, Windows, fönstergluggar. 
Högre fem 

Anta Ek, Kerstin Hamreby, Eva Magnusson, 
Nea Mellberg, Elisabeth Moen och Malin Rönnblom. 

Anta och Nea för mycket mer än klänning. 
Elisabeth som påminde mig om drömmen. 

Inger Olofsson för Wolf, han Rickard 
och alla stunder vi begrundat väsentligheter i livet. 

Minior du nu blivit bland doktorander. 
Lugn. det fixar sig, det går bra. 

Lyssna nu på senioren. 



Lennart Nygren (eller var det Nugren): 
Det har vart så mycket. 

Alltför mycket ja, jovisst, 
men det blev väl bra till sist? 

Hur ska handledare vara - göra? 
Ett entydigt svar på den frågan lär man knappast höra. 

Det beror på mer än en, 
inte minst vem som leds vid handen. 

Lika knepigt som att bedöma 
hur en bra avhandling i socialt arbete bör vara. 

Maya Nilsson, min kompis i kören 
för att du påmint mig att livet är mer än skriva avhandling. 

Mona Scheffer-Kumpula som ser så klart. 
Min bild av kvinnorna blev alltför dyster. 

Svårigheterna, dem känner vi igen. 
Viktigt är att kvinnors förmåga syns här. 

Ned på vardagsnivån och rota 
där finner vi av kvinnors svagheter ej ett jota. 
Rafael Lindqvist, intresserad och hjälpsam. 

Förslag på goda referenser han fann. 
Signe Ylvisaker medopponnent till Evy. 

Novis i sammanhanget, vadå? 
Du såg ju det paradoxala. 

Siw-Inger Bucht som orkat på mig höra 
allt detta prat om mitt avhandlingsgöra. 
Staffan Marklund följt mig hela tiden 

oftast lika fylld av iver. 
Det bästa jobb du redan har 
att odla rosor blev inget av. 

Jag tror jag ser det ganska klart nu. 
Att forska kan vara smått fantastiskt! 

Stickan Berglund som förstod min oro, 
att det fanns anledning att inte våga tro. 

Sylvia Bäckström, min syster 
som inte gillar detta med att rimma, 

men är på layout och redigering oj så bra. 
Klienterna - först som sist. 

Dem får jag, kan jag inte glömma! 

En process det varit, jo helt klart. Svårt och oroligt många gånger, likaså en hel del 
krångel. Sådant som ej bort få störa - SPSS- data som ej gått att köra. Och ibland 
fantastiskt roligt. Komma på nytt är alldeles otroligt! Promenader är också bra, då 

kommer orden som de ska. Forska vill jag göra mera om det här med att rehabilitera. 

Här slutar förordet på det vis det börjat, i arbetsgläde... 

Vad är arbetsglädje? 
Det är när hästen drömmer att han springer upp efter att ha rullat sig våt i morgondaggen 

(Ekman 1979). 
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1 INLEDNING 

Ämnet för denna avhandling är arbetsinriktad rehabilitering av människor 
som är långvarigt sjukskrivna. Valet av ämne beror på mina erfarenheter 
"från fältet". Jag har ett förflutet inom försäkringskassan där jag arbetade 
med rehabilitering av sjukskrivna större delen av 1980-talet. Det var 
många gånger ett intressant och engagerande arbete, men det var svårt att 
få någon överblick och se vad det egentligen ledde till. Som utredare på 
försäkringskassan såg jag det kortsiktiga resultatet av mitt eget arbete och 
för mig blev det angeläget att försöka ta reda på rehabiliteringens betydelse 
i ett större sammanhang, om den verkligen ledde till att de sjukskrivna blev 
hjälpta och mådde bättre. Det är med andra ord främst min egen nyfiken
het som har styrt inriktningen på mina studier och valet av avhandlings
ämne. 

Avhandlingen omfattar fem delstudier om arbetsrehabilitering av långva
rigt sjukskrivna1, samt avhandlingens kappa. Avsikten är att kappan skall 
kunna läsas och förstås även om läsaren är obekant med tidigare arbeten 
och den innehåller därför en sammanfattning av delstudierna. Delstudie ett
fyra har undersökt villkoren för långtidssjuka i Västerbotten och delstudie 
fem är en litteraturöversikt om arbete, samt könsrelaterad ohälsa. 

Det könsteoretiska perspektivet är grundläggande och genomgående i av
handlingen. Skillnaderna i mäns och kvinnors rehabilitering som uppmärk
sammades i undersökningarna om de lokala rehabiliteringsgrupperna har 
styrt inriktningen på såväl den tredje (Bäckström 1994) och fjärde under
sökningen (Bäckström 1997) som det fortsatta avhandlingsarbetet. Det in
nebär att fokus i första hand kommer att ligga på skillnader som kan tolkas 
beroende på könstillhörighet. 

1 Undersökningarna redovisas i följande delstudier: 
Bäckström, Ingegärd & Eriksson, Nils (1989) Rehabiliteringsgrupper till vil
ken nytta? En studie av fyra lokala rehabiliterings grupper och deras klienter. 
Bäckström, Ingegärd (1991) Arbete-Pension-Anpassning. En uppföljande un
dersökning om de lokala rehabiliteringsgruppernas klienter. 
Bäckström, Ingegärd (1994) Rehabilitering för män? En undersökning om ar
betsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna kvinnor och män. 
Bäckström, Ingegärd (1997) "Kvinnors privata belastning. " Könets betydelse 
vid sjukskrivning och rehabilitering. 
Bäckström, Ingegärd (1997) Arbetsdelning och ohälsa - en litteraturöversikt 
om arbete och ohälsa relaterad till kön. 
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Kvinnor sjukskrivs och förtidspensioneras i högre grad än män och det kan 
tolkas som att kvinnor faktiskt är sjukare än män. Med hänsyn till detta kan 
det förefalla besynnerligt eller paradoxalt att mäns genomsnittliga levnads
ålder är kortare än kvinnors. Det antyder åtminstone komplexiteten vid 
bedömningen av vad som är friskt eller sjukt. Jag menar liksom Johannis
son att sjukdom måste förstås i sitt kulturella och sociala sammanhang 
(1994). I ett historiskt perspektiv framstår kvinnors sjuklighet som resul
tatet av en medicinsk, social och kulturell verklighet. Johannisson anser att 
den delvis "svarade mot bestämda teorier om kvinnlighet, skapade av en 
kultur som hade behov av den" 1996:110). Sjukdom och sjukdomssymtom 
är könsmärkta och de återspeglar uppfattningar om kvinnlighet och man
lighet. 1990-talets slut präglas liksom föregående sekelskifte av en drama
tisk samhällsomvandling och då som nu tar sig uppfattningar om biologiska 
skillnader mellan kvinnor och män tydligare uttryck (Wikander 1994). I 
den biologiska förklaringsmodellen uppfattas kön som en biologisk egen
skap och risken att drabbas sjukdomar av olika slag relateras till biologiskt 
kön. Denna modell har utsatts för stark kritik eftersom den inte tar hänsyn 
till sociala och kulturella faktorer och att den inte räcker för att förklara 
skillnader i kvinnors och mäns sjuklighet (Botten 1994, Hammarström & 
Hovelius 1994, Lindqvist 1995). 

Om en person är sjuk behöver det inte betyda att han eller hon har rätt till 
sjukersättning eller rehabilitering. Villkoren för att sjukpenning skall ut
betalas är att personen ifråga har ett förvärvsarbete och är oförmögen att 
utföra det p.g.a. sjukdom. Det är personalen på försäkringskassorna som 
bedömer om sjuksrivna har rätt till sjukpenning, samt om de antas kunna 
återgå till sitt ordinarie arbete efter avslutad sjukskrivning eller om de är i 
behov av arbetsinriktad rehabilitering. Denna bedömning sker utifrån det 
medicinska underlag som finns i sjukfallen och ofta i samråd med läkare. 
Det avlönade arbetet och huruvida sjukdom anses föreligga är alltså avgö
rande för rätten till sjukpenning och arbetsrehabilitering. I lagen om all
män försäkring 22 kapitlet, paragraferna 1 och 2 föreskrivs vilka personer 
som kan komma ifråga för rehabilitering och syftet med rehabiliteringen. 
Där sägs att: 

En försäkrad som är inskriven hos allmän försäkringskassa eller har rätt 
till sjukpenning enligt 3 kap. 1 § andra stycket har möjligheter till re habi
litering och rätt till rehabiliteringsersättning enligt vad som anges i detta 
kapitel. Rehabilitering enligt detta kapitel skall syfta till att återge den som 
har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att för-
söija sig själv genom förvärvsarbete. Rehabiliteringsåtgärder skall plane
ras i samråd med den försäkrade och utgå från dennes individuella förut
sättningar och behov. 
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Kapitlets femte paragraf innehåller bestämmelser om försäkringskassans 
ansvar för samordning och tillsyn över nödvändiga insatser för rehabilite
ringsverksamheten, vilket innebär att; 

försäkringskassan skall i samråd med den försäkrade se till att hans be
hov av rehabilitering snarast kartläggs och att de åtgärder vidtas som be
hövs för effektiv rehabilitering...om den försäkrade medger det, i arbetet 
med rehabiliteringen samverka med hans arbetsgivare och arbetstagaror
ganisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, samt arbetsmarknads
myndigheterna och andra myndigheter som kan vara berörda...försäk
ringskassan skall se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det av 
medicinska och andra skäl är möjligt. 

Villkoren för rätt till sjukpenning är att de sjukskrivna inte kan utföra sitt 
förvärvsarbete beroende på sjukdom. Huruvida arbetsrehabilitering aktua
liseras beror dessutom på bedömningen av deras möjligheter att kunna 
återgå till och försörja sig i sitt tidigare förvärvsarbete. Lagbestämmelser 
och regeltillämpning vid arbetsinriktad rehabilitering av långvarigt sjuk
skrivna baseras på följande faktorer; 
- avlönat arbete. 
- sjukdom. 
- oförmåga att utföra tidigare förvärvsarbete. 
Arbete och sjukdom är två mycket centrala begrepp i samband med arbets
rehabilitering och avhandlingens innehåll koncentreras därför på dessa om
råden; 
- betydelsen av oavlönat och avlönat arbete. 
- sjukdomsbegrepp och levnadsvillkor. 
- rehabiliteringens betydelse och funktion. 

Rapporterna som redovisas i avhandlingen innehåller en del nya och över
raskande resultat. Undersökningsresultaten visar betydelsefulla skillnader 
vid rehabilitering av långvarigt sjuka kvinnor respektive män. Dessa upp
täckter har i sin tur lett till nya frågeställningar och behov av ytterligare 
undersökningar, samt metodutveckling. Sammantaget beskriver redovis
ningen av undersökningarna även forskningsprocessen, en process som lä
saren ges möjlighet att följa i avhandlingens sammanfattning av dessa stu
dier. I anslutning till metodkapitlet beskrivs min egen forskningsprocess. 
Resultaten från delstudie tre, Rehabilitering för män? har lett till frågor 
om och på vilket sätt klienter och rehabiliteringspersonal medverkar till 
bevarande eller förändring av könets betydelse vid sjukskrivning och reha
bilitering. Det är anledningen till att jag valt att återvända till datamateria
let för en förnyad kvalitativ analys, vilket innebär att intervjudata analyse
ras utifrån en könsteoretisk referensram för att synliggöra kvinnliga och 
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manliga klienters, samt rehabiliteringspersonalens inställning till och upp
fattning i dessa frågor. Syfte och tillvägagångssätt vid denna kvalitativa be
arbetning av materialet behandlas utförligare i avhandlingens femte kapitel, 
samt delstudien om "Kvinnors privata belastning" Könets betydelse vid 
sjukskrivning och rehabilitering (IV). 

Sjukfrånvaron har varit ett återkommande tema i samhällsdebatten under 
flera decennier. Sedan slutet av 1980-talet har man framför allt diskuterat 
kostnadsutvecklingen i sjukförsäkringen och behovet av att minska antalet 
sjukdagar och därmed kostnaderna. Sjukfrånvaron ökade kraftigt från 
1980-talets mitt, särskilt de långa sjukfallen, medan korta och medellånga 
sjukfall minskade e ller stabiliserades (Marklund 1995). Det var kvinnor 
som nyrekryterades till skaran av långa sjukfall. Medan den långa sjuk
frånvaron bland män minskade något, ökade kvinnornas. Det var framför 
allt äldre kvinnor och kvinnor i lägre medelålder som bidrog till ökningen 
(Kindlund 1992). Trots detta kom debatten i hög grad att handla om kort
varig sjukskrivning och eventuellt missbruk av sjukförsäkringen. Olika 
myndighetsrepresentanter oroades dock av de stora kostnadsökningarna till 
följd av ett allt större antal långtidssjuka och förtidspensionerade. Arbets
linjen blev lösningen på problemet. Människor skulle uppmuntras att arbeta 
genom lägre ersättning vid sjukfrånvaro och ökade satsningar på rehabili
tering. 

1985 tillsattes Rehabiliteringsberedningen med uppdrag att göra "en över
syn av sjukförsäkringens regler i syfte att åstadkomma en mer aktiv och 
rehabiliteringsinriktad försäkring" (SOU 1988:41 sid 71). Samordnings-
och ansvarsfrågor behandlades utförligt i utredningen och man uppmärk
sammade att ansvariga samhällsorgans olika målsättning med rehabilite
ring, samt bristen på samordning försvårade en rationell användning av 
rehabiliteringsresurserna. Ett sätt att försöka råda bot på dessa br ister var 
enligt beredningens förslag att utveckla samarbetet och arbetsformerna i de 
lokala rehabiliteringsgrupperna. 

De lokala rehabiliteringsgruppemas antal och verksamhetens omfattning 
växte under 1980-talet. I Umeå kommun ökade antalet grupper från en till 
sex. Arbetet i grupperna kom att ta allt större resurser i anspråk och med 
avsikt att undersöka om gruppernas arbetsresultat kunde anses motsvara 
arbetsinsatserna genomfördes en studie av lokala rehabiliteringsgrupper2 

1987-1988. 

2 Riksförsäkringsverket föreskrev i en kungörelse från 1979 (RFFS:1979:1 pa-
ragraferna 2 och 4) att det skulle finnas en lokal rehabiliteringsgrupp vid 
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Två år senare, 1990 gjordes en uppföljande studie av de lokala rehabilite
ringsgruppernas klienter för att undersöka klienternas personliga situation 
några år efter avslutad rehabilitering och hur rehabiliteringen hade påver
kat deras liv. Undersökningen inriktades på tre huvudområden, vilka fram
går av rapportens titel där; 
- arbete åsyftar målet med verksamheten i rehagrupperna, en teoretisk dis
kussion om förvärvsarbetets innebörd, samt dess betydelse för klienterna. 
- pension handlar om den förändrade situationen för flertalet av klienterna 
i och med deras pensionering. 
- anpassning avser klienternas förmåga och möjligheter att anpassa sig till 
förändringar i livssituationen som orsakades av rehabiliteringen. 

Vid undersökningarna av de lokala rehabiliteringsgrupperna och deras kli
enter var avsikten inte att studera eventuella skillnader vid arbetsrehabi-
litering beroende på klientens kön. Resultaten visade att män och kvinnor 
behandlades olika, men vi saknade tillräcklig information för att uttala oss 
med någon säkerhet om orsakerna till deras ojämlika behandling. Det var 
vanligare att myndigheterna fattade konkreta beslut om arbete eller utbild
ning för de manliga klienterna. De kvinnliga klienterna lämnades mer åt 
sitt öde och sin förmåga att klara sig på egen hand och man talade inte hel
ler med dem. Myndigheternas representanter tog vanligtvis direktkontakt 
med männen medan de talade om kvinnorna. Det resulterade i den tredje 
studien där min avsikt var att finna förklaringar till långvarigt sjukskrivna 
kvinnor och mäns ojämlika behandling vid arbetsrehabilitering. 

Avslutningen av detta kapitel ä r en bakgrundsbeskrivning till de empiriska 
studier som ingår i avhandlingen. Avhandlingens andra kapitel handlar om 
mina teoretiska utgångspunkter för avhandlingsarbetet. I kapitel tre disku
teras rehabiliteringsbegreppet och intentionerna med arbetsrehabilitering. I 
kapitel fyra redovisas forskningsläget och relevant forskning inom ämnet. 
Avhandlingen omfattar sammanlagt fem delstudier, fyra empiriska under
sökningar och en litteraturöversikt som handlar om teoretiska förklaringar 
till kvinnors situation på arbetsmarknaden, samt sjukdomars uppkomst och 
yttringar. Samtliga delstudier, syfte, population - urval, metodanvändning 
och resultat sammanfattas i kapitel fem. Sedan följer ett kapitel där jag dis
kuterar etiska överväganden vid kvalitativa studier, validitet och föränd
ringsprocesser i kvalitativ forskning. Det sjunde kapitlet innehåller en sam
manfattande diskussion om resultaten från samtliga delstudier. I avhand

försäkringskassornas lokalkontor för samråd med andra samhällsorgan i 
ärenden som avsåg rehabilitering av sjukskrivna. Förutom företrädare för 
försäkringskassans lokalkontor borde även distriktsläkare, samt företrädare 
för socialtjänst och arbetsförmedling ingå i gruppen. 
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lingens åttonde och avslutande kapitel redovisar jag mina slutsatser och be
hovet av ytterligare forskning i ämnet. 

Syfte 

Avhandlingens syfte är att; 
- undersöka arbetsrehabilitering av sjukskrivna som ett könsteoretiskt fe
nomen.3 

- visa hur detta fenomen uttrycks, synliggörs, vidmakthålls och förändras 
på samhälls-, myndighets- och individnivå. 

3 Begreppet könsteoretiskt fenomen skall förstås som ett uttryck för hur kön 
bevaras och eventuellt förändras i praktiskt rehabiliteringsarbete utifrån en 
övergripande, teoretisk referensram. Det leder till att den tredje och avslutan
de undersökningen där arbetsrehabilitering studerats ur ett könsperspektiv 
(Rehabilitering för män?) ges större utrymme än de två föregående under
s ö k n i n g a r n a .  
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Rapporten Rehabilitering för män? (1994) innehåller en beskrivning av 
mina teoretiska utgångspunkter där jag bl.a. uttrycker mig på följande sätt: 

Jag utgår från att vi lever i ett patriarkaliskt samhälle där makten huvud
sakligen innehas av män och där mannen bildar normen för det normala, 
det icke-avvikande. Det kan gälla alltifrån synen på friskt och sjukt till 
hur vi förväntas bete oss på arbetsmarknaden, men även som s.k. reha
biliteringsfall (1994:3). 

Det har visserligen gått några år sedan rapporten skrevs, men i allt väsent
ligt menar jag att ovanstående påstående fortfarande är giltigt. Kanhända 
borde jag ha uttryckt mig lite mer nyanserat och mindre svepande, men det 
jag framför allt saknar när jag läser texten idag är kritisk reflektion och 
begreppsanalys. Vad är ett patriarkaliskt samhälle och lever vi fortfarande 
i ett sådant renodlat samhälle? Det är en av de frågor jag återkommer till i 
kapitlet, men jag vill börja i en annan ända. Hur kommer det sig att det är 
män som vanligtvis har makten och därmed kan bilda norm för det icke
avvikande, det normala? Mina frågor förefaller kanske överflödiga och 
svaren självklara, men jag är inte helt säker på den saken. I ett av världens 
mest jämställda länder, åtminstone i juridisk bemärkelse, borde kvinnor ha 
"halva makten" och "hela lönen" (Stark 1994). Det för mig vidare till av
handlingens syfte, att förstå arbetsrehabiltering som ett könsteoretiskt fe
nomen utifrån en övergripande, teoretisk referensram. Kön är alltså enligt 
min mening, inte liktydigt med biologiskt kön, utan huvudsakligen något 
som är tillskapat i sitt sociala och kulturella sammanhang. Kapitlet inleds 
med en diskussion av hur kön4 eller genus "görs" och vidmakthålls. Sedan 
följer en kortfattad och allmän orientering i dominerande teoretiska för
klaringar av välfärdsstatens roll och betydelse för kvinnor innan kapitlet 
avslutas med att diskutera kvinnors relation till arbetsrehabilitering. 

4 Jag föredrar att använda kön framför genus eller gender eftersom ordet kön 
omfattar både socialt och kulturellt tillskapade skillnader mellan könen, samt 
biologiska olikheter mellan kvinnor och män. Jag anser liksom Holter att det 
kan vara olyckligt att göra "en analytisk skillnad mellan socialt och biologiskt 
kön", samt att "genus" kan bidra till en onödig distans mellan kvinnoforsk
ning och "vanligt folk" som kan ha intresse av den (1992:101). 
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Hur görs kön? 

I Hirdmans artikel om genussystemet och kvinnors sociala underordning 
ställer hon frågan hur det kommer sig att kvinnornas sociala värde gene
rellt sett är lägre än männens? Hirdman använder begreppet genus och hon 
föreslår att det skall beteckna "den alltmer komplicerade kunskap vi har 
om manligt och kvinnligt, vår allt större förståelse av hur manligt och 
kvinnligt görs" (1988:51). Hon menar vidare att basen för sociala, ekono
miska och politiska ordningar är ordningen av människor i genus. Genus-
systemets två principer eller logiker är dikotomin, att manligt och kvinnligt 
inte bör blandas och hierarkin, vilket betyder att mannen är norm. 

Den manliga normen legitimeras genom isärhållning och uttrycks "i ar
betsdelningen mellan könen och i föreställningar om det manliga och det 
kvinnliga" (Hirdman 1988:52). Det meningsskapande och maktformande 
finns som kulturell överlagring, konkretiseras i den sociala integrations
processen, bl.a. i arbetsdelningen mellan könen och verkar slutligen starkt 
på den individuella nivån. Kvinnor är lika integrerade i systemet som män, 
de är "medskapande och medgörande varelser" (a.a. sid 53). 

Holter menar att det är fruktbart att uppmärksamma "skiljelinjen mellan 
strukturmakt och personlig makt" (1992:70). Strukturmakten är inbyggd i 
det sociala systemet och enskilda män kan inte identifieras som ansvariga 
för kvinnoförtryck utan det är "systemet" som fungerar på det sättet. Den 
personliga makten synliggörs däremot i personliga relationer. Processerna, 
strukturerna och relationerna som bevarar männens dominans kallas för 
"könskonstruktioner" (a.a. sid 70.) Holter menar att begreppet "är särskilt 
viktigt som samlande benämning på företeelser och processer som ser ut att 
vara könsneutrala men inte är det" (a.a.). Det finns två slags könskonstruk
tioner; 
- synliga och legitima, men vars konsekvenser eller användning vidmakt
håller mansdominansen. 
- osynliga, icke-uttalade föreställningar om manlighet och kvinnlighet, ofta 
ogrundade uppfattningar om hur män och kvinnor är och bör vara, deras 
prestationer, samt hur de bör belönas (a.a.). I delstudie IV, "Kvinnors pri
vata belastning" förs en mer utförlig diskussion om könskonstruktioner och 
könets betydelse vid sjukskrivning och rehabilitering. 
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Kvinnor i välfärdsstaten 

Avhandlingens andra delsyfte är att visa hur arbetsrehabilitering av sjuk
skrivna uttrycks, synliggörs, vidmakthålls och eventuellt förändras på sam-
hälls-, myndighets- och individnivå. Detta kapitel innehåller därför en dis
kussion av kvinnors förhållande till välfärdssystemet utifrån dessa tre ni
våer. Konstruktionen av välfärdsstaten och utformningen av sjukförsäk
ringen beskriver relationen på samhällsnivå. Myndighetsnivån represente
ras i den praktiska tillämpningen av lagbestämmelserna beträffande rätten 
till sjukpenning och rehabilitering. Slutligen handlar den individuella nivån 
om kvinnors förutsättningar att "passa in" i välfärdssystemets utformning 
och konkret deras möjligheter att delta i arbetsrehabilitering. 

Sjukförsäkring och arbetsinriktad rehabilitering är en betydelsefull och 
omfattande del i samhällets välfärdssystem. Välfärdsstatens uppbyggnad 
och kvinnors relation till välfärdssystemet kan därför med svårighet förbi
ses i en avhandling som denna. Hittills har man kunnat urskilja två domine
rande kvinnovetenskapliga teorier, vilka båda utgår från att samhället är 
hierarkiskt strukturerat där män befinner sig i överordnade positioner i 
förhållande till kvinnor (Hetzler 1994). I det ena fallet uppfattas samhället 
historiskt sett som en patriarkal struktur och att mansdominansen fortfa
rande är bestående. Den andra teorin hävdar att "välfärdsstaten tagit över 
den patriarkala rollen i samhället" (a.a. 1994:78). I bägge fallen bidrar 
staten till den sociala reproduktionen av könshierarkier och Orloff beskri
ver det som en teori, eller ett sammanhängande angreppssätt som domine
rat tillsammans med et t synsätt där staten antas påverka ojämlikhet mellan 
könen i positiv riktning (1996). 

Holter anser att jämlikhetsideologin är starkare idag än någonsin förut, 
samt att motsättningen mellan ideologi och verklighet är tecken på en ny 
"könsväv", vilken bidrar till att förändra samhället (1992:61). Utveck
lingen beskrivs ibland som en övergång från patriarkat eller maskulinat till 
androgynat med mer dold mansdominans och där kön kan ha olika betydel
se (a.a.). Holter menar att ideologin om jämställdhet har medfört en ut
veckling som kan erbjuda fler möjligheter för kvinnor att göra olika livs
val. På det personliga planet har jämställdhetsideologin lett till att både 
kvinnor och män har intresse av att dölja förtryck. Kvinnor vill inte upp
fattas som "offer" och män vill inte framstå som "förtryckare". Därmed 
försöker såväl kvinnor som män att "få det ojämlika att framstå som jäm
likt" (Holter 1992:68). Hetzler använder ett teoretiskt angreppssätt där sta
ten ses som pådrivande i samhällets emancipatoriska utveckling - den goda 
staten - med målsättningen att uppnå optimal jämställdhet mellan könen, 
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enskilda individer och grupper i samhället. "Lagar görs genusneutrala och 
syftar till att minimera strukturella hinder och maximera livschanserna för 
alla medborgare oavsett klass och status" (1994:97). Hon menar att föräld
raförsäkringen och daghemspolitiken gjort det lättare för kvinnor att kom
ma ut på arbetsmarknaden och att den könsuppdelade arbetsmarkanden sna
rast skall ses "som en kvardröjande patriarkal effekt inom marknaden" 
(a.a.) 

Välfärdsstaten blev i stora delar "en männens konstruktion" (SOU 1996: 
113 del 2, sid 19). Kvinnorna fick visserligen förvärvsarbete i "välfärds
statens regi", i den offentliga sektorn, men i positioner där de var under
ordnade män. Det ledde också till att den svenska arbetsmarknaden blev en 
av västvärldens mest segregerade. Kvinnors och mäns olika villkor i ar
betslivet avspeglas dessutom i inkomstbortfallsprincipen (a.a.). Vissa fors
kare tolkar välfärdsstatens expansion som det nya patriarkatet eftersom 
kvinnor i högre grad än män blivit beroende av bidrag och service, samt 
välfärdsstaten som arbetsgivare (Hemes 1987). Holter uttrycker det som att 
"kvinnornas beroende av enskilda män har avlösts av deras dubbla beroen
de av staten" (1992:66-67). Samtidigt har förmånerna i välfärdsstaten ut
formats med föga inflytande från kvinnor och på ett sådant sätt att de kopp
lats till heltidsarbete utanför hemmet (a.a.). 

Gunnarsson diskuterar kvinnors beroende av välfärdsstaten i sin avhandling 
och hon påpekar att det inte handlar om ett ensidigt beroende (1993). Be
greppen beroende och oberoende beskriver en maktrelation, en dikotomi 
som överensstämmer med uppdelningen, eller isärhållandet av kvinnligt 
och manligt där kvinnan är passiv, beroende och mannen aktiv, oberoende. 
Beroende kan förstås på ett annat sätt och Gunnarsson menar att det alltid 
finns "ett ömsesidigt beroende" (1993:60). Kvinnoforskare har ofta lyft 
fram att kvinnors beroende av män har minskat och avlösts av ett ökat stat
ligt beroende, när det i själva verket innebär ett ömsesidigt beroende efter
som "välfärdsstaten är helt beroende av kvinnors insatser när de nödvändi
ga samhälleliga omsorgsuppgifterna skall utföras" (a.a. sid 61). 

Enligt Marklund och Svallfors är den svenska socialpolitiken "uppbyggd 
enligt prestationsmodellen" där enskilda personers villkor huvudsakligen 
bestäms av tidigare och nuvarande prestationer på arbetsmarknaden. "Den 
avgörande faktor som bestämmer utbytet av socialförsäkringssystemet är 
individens värde som tidigare, aktuell eller framtida arbetskraft" (1986: 
18). Marklund och Svallfors beskrivning av "den ideale socialförsäkrings
klienten" saknar kön men den påminner onekligen mest om en man, efter
som det är en person som är heltidsarbetande med stabil och hög inkomst, 
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samt stadig förankring på arbetsmarknaden. Principerna är formellt köns
neutrala, men konstruktionen av trygghetssystemet leder i praktiken till en 
uppdelning av befolkningen "så att kvinnorna i högre grad än männen kon-
centeras till de delar av systemet där låga belopp utbetalas" (SOU 1996:113 
del 2, sid 13). 

I likhet med andra kvinnovetenskapliga forskare (se t.ex. Gunnarsson, Gö
ransson, Kåhl) menar jag att den statliga socialpolitiken återspeglar makt-
och könsskillnader i samhället och att den därmed reproducerar kvinnors 
underordnade ställning. Män är som grupp, fortfarande överordnade kvin
nor, men i "välfärdsstaten finns en tendens att utgå ifrån att kvinnors och 
mäns villkor är lika. Staten har en förmåga att dölja att kvinnor och män 
lever under olika villkor genom att föra en politik som inte tagit hänsyn till 
detta" (Gunnarsson 1993:155). Det har skett en anpassning av lagstiftningen 
till strukturell över- och underordning och den patriarkala effekten beror 
på snedfördelningen mellan betalt och obetalt arbete (Göransson 1987:82). 

Könsneutrala bestämmelser 

Rehabilitering av långvarigt sjuka handlar om olika slags åtgärder för 
kvinnor och män, men i det sammanhanget betecknas de som sjukskrivna 
eller försäkrade. Hetzler beskriver det som att vi har vant oss vid att se 
"könsneutrala försäkrade" i socialförsäkringssystemet (1994). Jeppsson-
Grassman uttrycker det som att det finns "nästan inga människor eller 
livsöden i alla de bilder kring sjukfrånvaro och rehabilitering som för
medlas", att det är "ansiktslös kunskap" (1992:6). Kan detta vara till nack
del för de långvarigt sjuka, att de på sätt och vis görs könslösa? Borde det 
inte tvärtom vara till deras fördel om kvinnor och män beskrivs som lika 
och uppfattas som jämlika? Åström konstaterar att det numera är "allmänt 
vedertagen kunskap att könsneutrala reformer eller åtgärder, får könsspe
cifika resultat" (1992:183). Resultaten blir paradoxala eftersom "samhällets 
självförståelse av att vara jämställt" inte överensstämmer med verkligheten 
(a.a.). Handikappersättning är ett exempel på en könsneutral ersättnings
form och Hetzler menar att det rör sig om formell jämställdhet med mot
svarighet "på en lång rad områden i samhällslivet där faktisk könsdiskrimi
nering av kvinnor påvisats" (1994:77). 

Denna bristande överensstämmelse mellan samhällsnormer och verklighet 
finner man bl.a. vid arbetsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna. Regler
na är utformade på ett sådant sätt att alla skall behandlas lika oavsett kön, 
samhällsklass eller etniskt ursprung. Bestämmelserna som styr rehabilite-
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ringen kan med andra ord betraktas som jämlika och de uppfattas gärna på 
detta sätt, men de behöver inte leda till att t.ex. kvinnor och män behandlas 
på samma sätt. Könsneutralitet kan sägas symbolisera ett ideal, föreställ
ningen om att vi lever i ett samhälle där kön saknar betydelse. Idealet är 
gott, men problemet är att det är just ett ideal och att verkligheten är en 
annan. 

Arbetsrehabilitering för kvinnor? 

Rätten till sjukersättning och arbetsinriktad rehabilitering är som jag kon
staterade inledningsvis, beroende av oförmåga att utföra avlönat arbete på 
grund av sjukdom. Personalen på försäkringskassan skall ta ställning till 
om sjukskrivna är förhindrade att utföra ordinarie arbete på hel- eller del
tid utifrån det medicinska underlag som man har tillgång till i sjukfallet. 
Försäkringskassans granskning och bedömning resulterar i något av föl
jande alternativ: 
- Den som är sjukskriven bedöms vara tillfälligt arbetsoförmögen i sitt 
vanliga arbete, får sjukpenning och arbetsrehabilitering anses inte nödvän-
dig. 
- Sjukdomen medför oförmåga att utföra och återgå till tidigare arbete och 
klienten har rätt till sjukpenning och arbetsinriktad rehabilitering. 
- I det medicinska underlag som försäkringskassan har tillgång till finner 
personalen inga s.k. objektiva fynd som tyder på sjukdom och personen får 
ingen sjukpenning och inte heller någon rehabilitering. 

Bestämmelserna är könsneutralt utformade och de kan förefalla jämlika 
eftersom där varken talas om kvinnor eller män. Reglerna skall gälla lika 
för alla, men resultaten kan bli paradoxala. Holter beskriver det som att 
den manliga strukturmakten är inbyggd i det sociala systemet eller i de le
gitima och synliga könskonstruktionerna, men vars konsekvenser leder till 
att mansdominansen bevaras (1992). Rehabiliteringspersonalen som inter
vjuades i delstudie tre ville behandla kvinnor och män på samma sätt, de 
ville vara jämlika. Kvinnors och mäns levnadsvillkor är däremot olika och 
vid arbetsrehabilitering var det männens villkor som utgjorde modellen 
eller normen. I den modellen fanns litet utrymme för kvinnornas behov, 
eller som en manlig tjänsteman på försäkringskassan uttryckte det: 

Vad siktar rehabilitering på? Jo fortfarande ett löneproduktivt arbete, 
helst heltid. 
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Hamberg beskriver svårigheter i samband med rehabilitering av kvinnliga 
smärtpatienter där man ansträngt sig för att hjälpa dem, men utan beståen
de positiva resultat (1995). Hon pekar på en mycket viktig aspekt i kvin
nornas liv, men som vanligtvis varken uttrycks av patienterna eller upp
märksammas av läkaren. Hamberg har valt att kalla det för "äktenskaps
kontraktet" (1995:120)5. 

Kontraktet har två dimensioner där den ena avser arbets- och ansvarsför
delning mellan kvinnor och män i parförhållanden. Den andra dimensionen 
är dold eller abstrakt och handlar om attityder, "kulturella normer om 
manlighet och kvinnlighet, men innefattar också maktförhållandet i relatio
nen" (1995:121). Kvinnorna med smärtproblematik som ingår i Hambergs 
studie kunde inte delta i rehabilitering eller återgå i avlönat arbete om det 
inte gick att kombinera med deras omsorgsansvar (a.a.) Undersökningen 
Rehabilitering för män? (1994) innehåller liknande resultat där kvinnliga 
klienter uttryckte det som att de gärna ville förvärvsarbeta, men att det 
avlönade arbetet inte fick vara på bekostnad av barn och familj. Hamberg 
drar slutsatsen att det är viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till 
äktenskapskontraktet om det skall vara möjligt att lyckas med rehabilite
ring. Jag beskriver det som att kvinnor inte kunde "undgå att påverkas av 
sina faktiska omständigheter...de behövde både ett avlönat arbete och till
räckligt med tid och ork för att utföra sitt oavlönade omsorgsarbete" 
(1994:49). 

Davies och Esseveld beskriver det som att den dominerande ideologin i 
samhället värdesätter vissa typer av lönearbete mer än andra och "avlönat 
arbete prioriteras framför oavlönat" (1989:12). Kvinnors beslut och age
rande grundrar sig på helt andra överväganden än lönearbete och oavlönat 
omsorgsarbete har stor betydelse för deras inställning till avlönat arbete. 
Den manliga strukturen i arbetslivet med åtta timmars arbetsdag, restid till 
och från arbetet är svår att förena med kvinnors situation och barnens be
hov (Liljeström 1989). Den grundläggande principen för arbetslivets orga
nisering är däremot att produktion och reproduktion hålls åtskilda eftersom 
"det manliga är normen i arbetslivet" (Forsberg 1992:119). 

I likhet med Gunnarsson anser jag att det återstår mycket forskning om 
välfärdsstatens o lika delar och dess betydelse för kvinnor (1993). Orloff 

5 Hirdman använder begreppet "genuskontrakten". De finns på tre nivåer: 
- den kulturella överlagringsnivån 
- den sociala integrationsnivån, institutionernas och arbetsdelningens nivå 
- på individ- eller socialiseringens nivå, liknande äktenskapskontrakt 
(1988:54). 
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(1996) uttrycker det som att mer komparativ forskning är nödvändig och 
Siim (1988) betonar betydelsen av forskning beträffande de skandinaviska 
ländernas karaktär i relation till kvinnor och deras erfarenheter av väl
färdsstaten. Jag menar att arbetsrehabilitering av långvarigt sjuka är en av 
dessa delar där det behövs mer forskning och "en mer dynamisk förståelse 
av könsmakten där det ömsesidiga beroendet mellan strukturer och aktörer 
lyfts fram" (Gunnarsson 1993:58). 

Sammanfattande diskussion 

I kapitlets inledning funderar jag över om vårt svenska samhälle kan be
skrivas som ett renodlat patriarkat eftersom vi anses leva i ett av världens 
mest jämställda l änder. Holter menar att det råder en motsättning mellan 
jämställdhetsideologin och ve rkligheten, att det är tecken på en ny "köns-
väv" och att den bidrar till samhällsförändring, eventuellt i riktning mot ett 
androgynat (1992). 

Sjukförsäkring och arbetsrehabilitering ingår som en viktig del i välfärds
systemet och beträffande kvinnors relation till välfärdsstaten finner man 
två dominerande, kvinnovetenskapliga teorier. Staten anses i bägge fallen 
bidra till reproduktionen av könshierarkier genom sin patriarkala struktur 
där mansdominansen är bestående eller beroende på att den patriarkala 
samhällsrollen övertagits av välfärdsstaten. Orloff anser att det är en teori 
som varit dominerande och att den kombinerats med synsättet att staten kan 
påverka ojämlikhet mellan kvinnor och män i positiv riktning (1996). 
Hetzler uttrycker det som att staten skall uppfattas som pådrivande i den 
emancipatoriska utvecklingen och att avsikten med könsneutrala lagar är att 
"minimera strukturella hinder och maximera livschanserna för alla med
borgare" (1994:97). Könsneutrala lagar kan emellertid leda till paradoxala 
resultat i och med att ideologin om jämställdhet inte överensstämmer med 
verkligheten. Arbetsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna är ett exempel 
på detta fenomen, med könsneutralt utformade regler och bestämmelser, 
men med könsspecifika resultat. 

Svensk socialpolitik baseras på enskilda personers prestationer i avlönat 
arbete (Marklund & Svallfors 1986). Välfärdsstaten blev därigenom en 
konstruktion för män eftersom utbytet av socialförsäkringssystemet be
stäms av personens värde på arbetsmarknaden. Den ideale socialförsäk
ringsklienten kan beskrivas som en heltidsarbetande man, med stadig och 
hög arbetsinkomst och god förankring i arbetslivet. 
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Samhällets dominerande ideologi innebär att det avlönade arbetet priorite
ras framför det oavlönade omsorgsarbetet medan lönearbetet vanligtvis är 
en del i en helhet för kvinnor (Davies & Esseveld 1989, Bäckström 1994). 
Hamberg uttrycker det som att man måste ta hänsyn till det dolda äkten
skapskontraktet för att nå goda resultat vid rehabilitering av kvinnor 
(1995). 
Jag avslutar detta kapitel med att återknyta till en av mina frågor i kapitlets 
inledning. Hur kommer det sig att det är män som vanligtvis har makten 
och därmed kan bilda norm för det normala, det icke-avvikande? Hirdman 
menar att den legitimeras genom isärhållning och uttrycks "i arbetsdel
ningen mellan könen och i föreställningar om det manliga och det kvinn
liga" (1988:52) medan Holter beskriver två slags könskonstruktioner, vilka 
bevarar den manliga dominansen. 
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3 REHABILITERING - VARFÖR DET? 

Med kapitlets rubrik vill jag markera att rehabilitering inte behöver vara 
något självklart och inte heller alltid något gott. Jeppsson-Grassman ut
trycker det som att rehabilitering är ett centralt begrepp i det sociala arbe
tet med "många ansikten" (Jeppsson-Grassman 1991:107). Rehabilitering 
kan leda till att människor får upprättelse. Den kan vara utslagningens mot
sats, men samhällets rehabiliteringsapparat kan även bli ett led i människors 
utslagning. För klienterna i det sociala arbetet är rehabilitering inte sällan 
"ett tomt och mekaniskt ord" (a.a. sid 107). Jeppsson-Grassman reser frå
gan om alla människor måste arbeta och vilka värden som ligger bakom 
"rehabilitering till arbete" (a.a. sid 111). Långsiktig och varaktig rehabili
tering av människor med allvarliga svårigheter kan omöjliggöras av den 
ensidiga fixeringen vid lönearbetets betydelse och försörjningsfrågan. Hon 
menar att det är möjligt att livet skulle kunna kännas mer meningsfullt för 
vissa grupper om sociala sammanhang utvecklades utanför arbetslivet och 
förvärvsarbetets betydelse tonades ned. "Priset" för att bli rehabiliterad är 
ofta en process där människor etiketteras, sorteras och eventuellt slås ut. 
Arbetsrehabilitering är inte sällan en slitsam process för människor med 
svårigheter på arbetsmarknaden och därför behöver de få något mer än 
lönen, känna att de strävar mot något viktigt. Jeppsson-Grassman tror att 
"det finns en djup ambivalens i samhället kring de verkligt utsattas delta
gande i arbetslivet" och att detta bl.a. avspeglas i "vad som sägs och vad 
som faktiskt uträttas" (a.a. sid 118). 

Rehabilitering har använts som instrument för att driva arbetslinjen, att 
återföra människor i eget, avlönat arbete där de kan försörja sig själva. In
strumentets utseende, eller rehabiliteringens innehåll har däremot inte alltid 
varit detsamma och numera kombineras allt oftare flera instrument. Det är 
inte längre medicinska insatser som dominerar rehabiliteringens innehåll. 
Arbetsrehabilitering har numera en egen, tydlig profil med tillgång till eg
na resurser och vanligtvis ingår både medicinska och arbetsinriktade åt
gärder i rehabilitering av sjukskrivna. Dessa "instrumentbyten" ger en an
tydan om rehabiliteringens komplexitet och svårigheterna att definiera ett 
rehabiliteringsbegrepp, en mångtydighet som även fått betydelse för reha
biliteringsforskningen. Detta kapitel innehåller en diskussion av rehabilite
ringsbegreppet, dess förändrade betydelse, debatten om gifta kvinnors 
eventuella rätt till sjukersättning i samband med utformningen av sjukför
säkringen och avsikterna med arbetslinjen, samt hur den har kommit att 
användas i sjuk- och socialförsäkringen. 
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Rehabilitering - ett mångtydigt begrepp 

Det som förenar olika former av rehabilitering är att man riktar sig till 
människor som på olika sätt och av olika skäl befinner sig i utsatta situatio
ner. I fokus för myndigheternas intresse och aktiviteter finns alltid en en
skild person som bedöms vara i behov av samhällets stödinsatser. Rehabili
teringens form, inriktning och avsikter kan däremot vara av fundamentalt 
olika slag, något som även återspeglas i rehabiliteringsbegreppets mångty
dighet. 

Rehabilitering i dess ursprungliga betydelse innebär någon form av aktivi
tet eller verksamhet för att personen ifråga skall återfå eller få duglighet. 
Det betyder vanligtvis att individen ställs inför krav på förändring eller 
återanpassning till det existerande samhällssystemet och ett s.k. normalt 
samhälls- eller arbetsliv. Men rehabiliteringens syfte kan även vara nästin-
till det motsatta genom att man försöker tillgodose individens behov av att 
få upprättelse och sin värdighet tillbaka. 

Rehabiliteringsbegreppet har förändrats; från att uteslutande ha ett medi
cinskt innehåll till att även omfatta sociala, psykologiska och arbetsorgani-
satoriska aspekter. Jeppsson-Grassman menar att rehabilitering tidigare 
dominerades av medicinska åtgärder, men att "sjukdomen översatts och 
omdefinierats till arbetets föreställningsvärld" (1992:7). Tyngdpunkten i 
rehabiliteringsprocessen har förskjutits mot arbetslivet eftersom sjukfrån
varo ofta beror på brister i arbetsmiljön och det är i regel på arbetsplatsen 
som sjukfrånvaro, samt behov av rehabilitering uppmärksammas först. 

I betänkandet Tidig och samordnad rehabilitering (SOU 1988:41) föreslogs 
en definition av rehabiliteringsbegreppet där förskjutningen från medicinsk 
till arbetsinriktad rehabilitering blir tydlig. 

Med rehabilitering avses i denna lag en sammanhängande process som 
syftar till att återge den som drabbas av sjukdom eller av annan nedsätt
ning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan bästa möjliga 
funktionsförmåga och förutsättningar att leva ett självständigt liv. En re
habiliteringsåtgärd kan avse förändringar av den försäkrades arbetsför
hållanden eller vara av medicinsk, psykologisk eller social art. Rehabili
teringsåtgärden skall planeras efter samråd med den försäkrade och utgå 
från hans individuella förutsättningar och behov (SOU 1988:41 sid 54). 

Rehabiliteringsbegreppets förändrade och utvidgade innehåll speglar för
ändringar i den politiska och praktiska verkligheten. Politiska beslut har 
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lett till ökad satsning på rehabilitering, bland annat i syfte att minska sjuk
frånvaron och samhällets kostnader. Den ursprungliga, medicinskt inrik
tade rehabiliteringen har fått ett oräkneligt antal förgreningar eller utväx
ter som trots detta, kan inrymmas i de olika huvudgrupperna medicinsk, 
social och arbetsinriktad rehabilitering. I något slags försök att knyta sam
man dessa olika förgreningar betonas nödvändigheten av samarbete mellan 
olika rehabiliteringsaktörer och olika yrkesgrupper som arbetar med reha
bilitering i någon form. Försäkringskassorna har givits huvudansvaret för 
att samordna den arbetsinriktade rehabiliteringen av människor som är 
långvarigt sjukskrivna och ansvaret för att vidta nödvändiga åtgärder för 
personer med anställning åvilar i första hand arbetsgivarna. 

Kvinnorna i sjukförsäkringen 

I samband med utformningen av den a llmänna sjukförsäkringen ifrågasattes 
om gifta kvinnor utan förvärvsarbete skulle omfattas av försäkringen (SOU 
1944). I det avseendet gjorde socialvårdskommittén avsteg från den princi
piella idén om likabehandling av sjukkassemedlemmarna och "enligt kom
mitténs patriarkala grundsyn skulle de gifta hemarbetande kvinnorna inte 
vara försäkrade som självständiga medlemmar utan som familjemed
lemmar" (Lindqvist 1990:89). Det var enligt kommitténs betänkande, en av 
de frågor som innebar särskilt stora svårigheter eftersom sjukpenningen 
skulle ersätta förlorad arbetsinkomst vid sjukdom och det kunde användas 
som skäl för att inte sjukpenningförsäkra kvinnor "vilka helt eller praktiskt 
taget helt äro sysselsatta med skötseln av det egna hemmet" (SOU 1944:15 
sid 139). Det var dessutom mycket svårt att "i fråga om dessa kvinnor...att 
vid lindrigare sjukdom konstatera, huruvida arbetsoförmåga föreligger, 
särskilt om sängläge ej är erforderligt" (a.a.). Ytterligare ett problem var 
att via lagstiftning fixera den sjukpenning som kunde behövas för att täcka 
utgifter för hemhjälp m.m. under hustruns sjukdom. Kommittén diskute
rade även de betydande kostnader som det skulle innebära att försäkra de 
gifta kvinnorna och då framförallt för familjeförsörjare med låga inkoms
ter. För lågavlönade män kunde det bli betungande att betala avgift både 
för sig och sin hustru. 

Socialvårdskommittén konstaterade emellertid att det fanns gifta kvinnor 
som utförde ett förvärvsarbetsliknande arbete, kvinnor som genom eget ar
bete medverkade till familjens försörjning. Deras sjukdom kunde därmed 
innebära ett ekonomiskt avbräck som drabbade hela familjen. Här tänkte 
man framför allt på gifta kvinnor som arbetade i makens jordbruk, samt 
som medhjälpare inom småhandeln och fisket. Det inkomstbortfall som 
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dessa kvinnors sjukdom orsakade familjen motiverade att de skulle omfattas 
av sjukpenningförsäkringen. Kommittén ansåg det nästintill omöjligt att 
göra skillnad på gifta kvinnor från olika samhällsklasser och det skulle inte 
verka "tilltalande om en självägande jordbrukares hustru finge omfattas av 
sjukpenningförsäkringen men ej hustrun till en arbetare". Det resulterade i 
att kommittén föreslog att alla "gifta kvinnor utan förvärvsarbete eller med 
ringa sådant arbete försäkras för ett enhetligt belopp samt att kostnaden för 
denna försäkring utslås på alla sjukpenningförsäkrade sjukkassemedlem
mar" (SOU 1944:15 sid 139-140). 

Den allmänna sjukförsäkringen utformades slutligen på ett sådant sätt att 
den omfattade både gifta och ogifta kvinnor. Däremot gjorde man avsteg 
från principen om likabehandling beträffande förvärvsarbetande och hem-
arbetande kvinnor. Gifta, hemarbetande kvinnor blev visserligen försäk
rade som självständiga medlemmar, men de kom att tillhöra hemmamake-
försäkringen och deras ersättning vid sjukdom blev låg. Därmed skapades 
en sjukförsäkring med olika villkor för olika grupper i samhället. Mark
lund och Svallfors beskriver det som ett tudelat system, vilket gynn ade per
soner med goda inkomster och stabil förankring på arbetsmarknaden. So
cialförsäkringen kom genom denna tydliga markering av förvärvsarbets-
idealet att belöna personer med förvärvsarbete och bestraffa dem som inte 
kunde eller ville arbeta (Marklund & Svallfors 1986). 

Rehabilitering som avskilj andemekanism och arbetslinjen i sjuk
försäkringen 

Socialvårdskommitténs behandling av den svåra frågan om de gifta kvin
norna visar vilken central betydelse avlönat arbete skulle komma att få för 
rätten till sjukersättning och även för eventuell rehabilitering. Rehabilite
ring i försäkringskassornas regi förutsätter ju som j ag redan har nämnt, att 
personen ifråga omfattas av sjukförsäkringen. Rehabilitering är inget nytt 
fenomen, men avsikterna med att rehabilitera sjukskrivna har däremot va
rierat. 

Rehabilitering som avskiljandemekanism, eller hur man skulle skilja ar
betsföra från sådana som var berättigade till sjukpenning och tillfälligt sju
ka från varaktigt sjuka, diskuterades redan på 40-talet i samband med för
beredelserna av den allmänna sjukförsäkringen. Behovet av rehabilitering 
ökade dessutom när sjuk- och yrkesskadeförsäkringen byggdes ut på 50-
talet. Den statliga utredning som tillsattes när sjukförsäkringen infördes 
fick uppdraget att undersöka möjligheterna till rehabilitering och man fö



20 

reslog "bl. a. att sjukpenning skulle kunna utbetalas vid vissa typer av reha
bilitering och att ett samarbete mellan sjukkassorna och arbetsvårdsorganen 
skulle komma till stånd" (Lindqvist & Marklund 1995:41). 60-talets mer 
generösa bestämmelser i fråga om rätt till sjukpenning och pension kombi
nerades med försäkringskassans skyldighet att undersöka de sjukskrivnas 
behov av rehabilitering senast efter 90 dagars sjukskrivning. Rehabilitering 
kom på detta sätt att få flera funktioner, dels att minska antalet långtids-
sjukskrivna och förtidspensionerade och därmed statens utgifter, dels att 
skilja "värdiga" från "ovärdiga" sjukskrivna, samt att rehabilitera de vär
diga tillbaka i arbete.6 

Den aktuella tendensen i socialförsäkringen sammanfattas kort och gott som 
arbetslinjen. Den innebär att människor skall få den hjälp som är nödvän
dig för att ordna sin egen försörjning istället för att leva på bidrag. An
strängningarna att undvika bidragsberoende förekommer på flera områden 
i samhället; inom socialtjänsten, genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
och inte minst i sjuk- och socialförsäkringen. 

Arbetslinjen i sjuk- och socialförsäkring 

Arbetslinjen som formulerades i slutet på 1980-talet innebär att man inom 
ramen för sjukförsäkringen aktivt skall förebygga långvarig sjukskrivning 
genom förbättrad rehabilitering. Den förutsätter bättre överensstämmelse 
mellan trygghetssystemet och arbetslivets prestationsmoral. Genom aktivt 
och långsiktigt arbete skall man motverka bidragsförsörjning i syfte att 
minska statens utgifter, stimulera till arbete och bättre arbetsmiljöer, samt 
åtgärder som stämmer överens med de sjukskrivnas önskemål. Långvarig 
sjukdom antas på samma sätt som arbetslöshet, medföra skadliga konse
kvenser för individen och för samhället. Den nya arbetslinjen är avsedd att 
vara ett medel för att man skall uppnå "det goda arbetet" både ur fysisk och 
psykosocial synpunkt (Lindqvist & Marklund 1995, SOU 1996:113 del 2). 

Arbetslinjen omfattar "människor" och ger därmed intryck av jämlikhets
strävanden, samt att den riktar sig i samma utsträckning till både kvinnor 

6 Kategorierna värdiga respektive ovärdiga klienter är hämtade från Midrés 
studie av rehabilitering i Norge (1990). Värdiga klienter beskrivs som perso
ner villiga att arbeta, men som saknar eller bedöms sakna förmåga att göra det. 
De som inte vill arbeta eller vars arbetsoförmåga inte kan dokumenteras be
tecknas däremot som ovärdiga klienter. Gunnarsson (1993) använder sig av 
dessa kategorier i sin analys av socialtjänstens bemötande av ensamstående, 
kvinnliga socialbidragstagare. 
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och män. Den fråga jag ställer är om arbetslinjen är könsneutral, inte minst 
med tanke på att det är en lönearbetslinjel Den mycket omfattande arbets
lösheten sedan 1990-talets början i kombination med nedskärningar i of
fentlig sektor kan försvåra kvinnornas arbetslinje. Deras ställning på ar
betsmarknaden var en omtvistad fråga så sent som på 1930-talet och var 
finner kvinnorna sin arbetslinje när arbetstillfällena tryter och samhällets 
ansvar för vård och omsorg begränsas? 

Bakom beslutet om det långsiktiga avskaffandet av änkepensionen kan man 
spåra ett slags arbetslinje eftersom avsikten bl.a. var att uppmuntra änkorna 
att söka sig ut på arbetsmarknaden. Förslaget som orsakade hetsig debatt i 
början av 1980-talet genomfördes nära nog oförändrat och med stöd av 
samtliga politiska partier några år senare. Änkepensionen ersätts successivt 
av efterlevandepension till män och kvinnor som inte uppnått 65 års ålder 
och den skall utbetalas på lika villkor. 

Pensionsberedningen menade at t änkepensionen speglade äldre tiders sam
hällsförhållanden och att förändringarna i samhället och i familjelivet "har 
rubbat förutsättningarna för familjepensioneringen i nuvarande utform
ning. Reglerna för pensionsformen speglar det familjemönster och den ar
betsfördelning mellan makar som var vanligt förekommande för flera de
cennier sedan" (SOU 1987:55 sid 12-13). Det faktum att allt fler kvinnor 
förvärvsarbetar har lett till ökad ekonomisk självständighet och gjort kvin
nor mindre beroende av män för sin försörjning. Dessutom har pensio
nerna förbättrats avsevärt sedan änkepensionen infördes. Beredningen rik
tade även "en grundläggande invändning" mot att "män och kvinnor be
handlas olika" eftersom änkan fick pension efter sin avlidne man, men mot
svarande gällde inte efter den avlidna hustrun. Man menade att det "måste 
vara principiellt fel att i dagens samhälle på detta sätt göra efterlevandepen
sionen beroende av kön. Liksom på andra samhällsområden bör inom ef
terlevandepensioneringen gälla likställdhet mellan män och kvinnor1 (a.a. 
sid 14). Pensionsberedningen kritiserade dessutom att änkepensionen utbe
talades utan hänsyn till änkans behov av ekonomiskt stöd. Det kunde inte 
anses rimligt att rymma "generella garantier för en bevarad eller rentav 
förbättrad standard under lång tid efter det att äktenskapet upplösts ... mot 
bakgrund av dagens samhällsförhållanden" (SOU 1987:55 sid 14). Man 
återkom även till reglernas orättvisa konstruktion genom att denna "stan
dardgaranti" endast gavs till gifta kvinnor, men inte till gifta män. Pen
sionsberedningen kunde inte heller bortse från den framtida kostnadsut
vecklingen och det var knappast "försvarligt att för framtiden hålla fast vid 

7 Där jag vill betona något i texten markeras det med kursiv text. 
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ett regelsystem som ger upphov till automatiskt ökade kostnader av sådan 
storlek för en förmån som har sin grund i helt andra samhällsförhållanden 
än dagens" (a.a. sid 14). 

Pensionsberedningens förslag att avskaffa änkepensionen motiverades 
framför allt med dess otidsenliga karaktär och ojämlika utformning, samt 
den framtida kostnadsutvecklingen. Genom stödets fortsatta utformning 
kom beredningen även att diskutera en slags änkornas arbetslinje. Stödet 
skulle inriktas på aktiverande åtgärder och inte "ges en passiviserande roll 
som motverkade den efterlevandes benägenhet att kvarstå i eller övergå till 
förvärvsarbete" (a.a. sid 15). Efterlevande i yrkesverksam ålder skulle i 
mån av förmåga, ges möjlighet att förvärvsarbeta för att på så sätt klara sin 
egen försörjning. Det ekonomiska stödet från efterlevandepensioneringen 
borde vara "ett komplement till inkomster från förvärvsarbete och till de 
generellt verkande insatserna på arbetsmarknads- och utbildningspolitikens 
områden" (a.a. sid 15). 

Arbetslinjen i praktisk tillämpning 

Ambitionerna att minska bidragsberoendet är ingenting nytt inom social
försäkringen. Försäkringssystemet bygger på att bidragen skall vara tillfäl
liga och att de utbetalas under vissa skeden av livet. Förvärvsarbete be
traktas som den normala försöijningsformen och socialförsäkringen är 
konstruerad på sådant sätt att den skall stimulera till försörjning genom 
eget arbete. I sjukförsäkringen uttrycker man det som att rehabiliteringens 
syfte är att "återge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och 
förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete" (Lagen om 
allmän försäkring 22 kap 2 §). Rehabiliteringsåtgärderna skall utgå från 
den försäkrades individuella behov och förutsättningar, samt planeras i 
samråd med honom eller henne. Försäkringskassans uppgift är att snarast 
möjligt kartlägga rehabiliteringsbehovet och se till att nödvändiga åtgärder 
vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Om den försäkrade med
ger det skall försäkringskassan samarbeta med arbetsgivare, fackliga före
trädare, hälso- och sjukvård, arbetsmarknadsmyndigheter, socialtjänst och 
andra berörda myndigheter (a.a. 5 §). 

Redan på 1950-talet kom krav på rehabilitering för att reducera bidragsti
derna och antalet bidragstagare. Goda möjligheter till rehabilitering ansågs 
viktiga för sjukförsäkringens ekonomi. 
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Den nya arbetslinjen från slutet av 80-talet innebär att försäkringskassorna 
skall arbeta förebyggande, vidta aktiva rehabiliteringsåtgärder, men också 
bidra till attitydförändringar och ha en kontrollerande funktion. Den inne
bär bl.a. förändrade krav på försäkringskassans arbetssätt i riktning mot 
större flexibilitet och mindre byråkrati vid rehabilitering. Insatserna bör 
dessutom stämma överens med de sjukskrivnas egna önskemål. 

Jonsson beskriver hur handläggare på försäkringskassan på olika sätt för
söker implementerà arbetslinjen vid möten med invandrarklienter och hon 
menar att arbetslinjen innebär problem för personer "som inte passar in i 
de organisatoriska ramarna" (1996:147). I de fall personalen på försäk
ringskassan och klienterna hade olika uppfattning om arbetsmoral och 
lönearbetets betydelse resulterade det i konflikter. Klienter som prioriterar 
det oavlönade omsorgsarbetet, vanligtvis kvinnor, visar att de har arbets
förmåga och riskerar att få sin sjukpenning indragen. I dessa fall aktualise
ras frågan "om vad som räknas som arbete och var gränsen för arbets
oförmåga går" (a. a. sid 162). 

Arbetslinjen kan även tillämpas väl strikt och hårdhänt. Resultaten från en 
undersökning om arbetsrehabilitering i två Västerbottenskommuner 
(Lindqvist & Bäckström 1992) visade att försäkringskassepersonalen före
slog åtgärder för tidigt och styrde rehabiliteringens inriktning för hårt, 
vilket kunde leda till svårigheter för de kvinnliga klienterna som ingick i 
undersökningen. Kvinnorna frågade efter arbetsuppgifter som gav dem 
personlig tillfredsställelse och det är antagligen lättare att rehabilitera per
soner med en mer instrumenteli inställning till lönearbetet (a.a.). Försäk
ringskassornas nyordning med köp av rehabiliteringstjänster kan förorsaka 
fler dilemman. Lindqvist frågar sig om köp- och säljsystemet medför att 
pengarna satsas på grupper där man får mest utdelning, t.ex. de som har 
rätt diagnos, ålder, kön och har en hygglig förankring på arbetsmarknaden 
(SOU 1996:113, del 2). Uppgifter från Riksförsäkringsverket visar att för
säkringskassorna gör fler köp av tjänster för kvinnor än för män och att 
kvinnorna är i majoritet såväl bland dem som får börja tidigt (inom sex 
månader) och de som får vänta länge (mer än två år). Däremot var det 
mest män som fick de dyraste rehabiliteringstjänstema, bl.a. för att få ett 
nytt yrke och en annan arbetsgivare medan rehabiliteringsköp för kvin
norna i högre grad åsyftade att de skulle återgå till tidigare arbetsgivare 
(SOU 1996:113, del 2). 

Rehabilitering av sjukskrivna är med andra ord inget nytt fenomen även 
om ambitionerna uttrycks tydligare i den nya arbetslinjen, samt att for
merna för rehabilitering har förändrats. Syftet med rehabiliteringen är i 
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grund och botten fortfarande detsamma - att minska kostnaderna - även om 
skälen som anges är något annorlunda. Rehabilitering av sjukskrivna före
språkas numera såväl av statsfinansiella som ideologiska och humanitära 
skäl. Motiven för att minska statens utgifter kan med andra ord vara flera, 
men arbetslinjens förnyelse tycks ha ett mycket starkt samband med statens 
kostnadsökning. I takt med stigande utgifter i sjuk- och socialförsäkring 
kom kraven på aktiv rehabilitering och ekonomiska motiv har sedan vävts 
samman med humanitära och ideologiska. "Långvariga sjukskrivningar och 
förtidspensioneringar var inte bara dyrbara för samhället utan också skad
liga för individen därför att denne ställdes utanför det sociala nätverk som 
arbete innebär" (Lindqvist & Marklund 1995:47). 

Sammanfattning 

Sjukförsäkringens arbetslinje är och har varit starkt förknippad med reha
bilitering. Rehabilitering som ett sätt att skilja sjuka eller värdiga klienter 
från arbetsföra och ovärdiga klienter aktualiserades av Socialvårdskom
mittén redan för mer än 50 år sedan. Sjukvården fick det huvudsakliga an
svaret för "avskiljandet" eller rehabiliteringen och medicinsk rehabilitering 
dominerade insatserna medan arbetsrehabilitering är ett mer sentida feno
men. I och med den nya arbetslinjen som formulerades i slutet av 80-talet 
fick försäkringskassan axla ansvaret för avskiljandet och betoningen har 
kommit att ligga på arbetsinriktad rehabilitering som instrument för skilja 
arbetsföra från icke arbetsföra. I de lokala rehabiliteringsgruppernas ar
bete som studerades vid denna tidpunkt fann vi också många och tydliga 
exempel på avskiljande genom pensionering, (se kapitel fem.) 

Med den kortfattade genomgången av socialförsäkringens historia har jag 
försökt att finna en uttalad arbetslinje för kvinnor. Det har jag inte lyckats 
med och för de gifta kvinnorna har det t.o.m. ibland handlat om kampen 
för rätten att arbeta. I dagens Sverige finns det samtidiga och motsägelse
fulla tendenser. Arbetslinjen framstår inte som någon riktig linje, åtmins
tone inte som någon rät sådan och inte som "en linje för alla". Övergri
pande problem i samhället med massarbetslöshet försvårar en arbetslinje 
för människor med sjukdomar och arbetshandikapp och den traditionellt, 
kvinnliga arbetsmarknaden krymper till följd av nedskärningar i den of
fentliga sektorn. Risken är dessutom att långtidssjukskrivna inte passar i de 
organisatoriska ramarna om de väljer att att prioritera det oavlönade om
sorgsarbetet. 
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4 REHABILITERINGSFORSKNING 

Det är onekligen förenat med vissa svårigheter att skriva ett kapitel om re
habiliteringsforskning, särskilt om sådan forskning med ett könsperspektiv, 
eftersom det innebär att försöka skriva om något som nästan inte finns. 
Trots detta vill jag ge en allmän orientering av forskningsläget, framför 
allt i Sverige och redogöra för de fåtal studier där man uppmärksammat 
könets betydelse i samband med arbetsrehabilitering. Men det som framför 
allt präglar kapitlets innehåll är behovet av könsteoretisk forskning i äm
net. 

Kertz, Werner och Wesser menar att det gemensamma för flertalet svenska 
studier om rehablitering är att analyserna har sin utgångspunkt i offentliga 
direktiv eller problemformuleringar. Vanligtvis presenteras en allmän bild 
av "rehabiliteringsfrågan" innan man ger sig i kast med undersökningens 
specifika problemformulering. Detta tillvägagångssätt har resulterat i att 
teoriutvecklingen på makronivå har blivit lidande. Författarna ger även 
exempel på hur allmänna uppfattningar får sanningskaraktär till följd av 
bristande begrepps- och teoriutveckling. I litteratur om rehabilitering fö
rekommer upprepade gånger hänvisningar till den s.k. rehabiliteringspo
tentialen och utifrån den argumenterar man för behovet av tidiga insatser 
vid rehabilitering oavsett om det finns empiriskt underlag för sådana slut
satser eller ej. Forskarna är däremot inte överens om nyttan av tidiga reha
biliteringsinsatser vid sjukfrånvaro. Det finns studier som pekar i olika 
riktningar och Marklund nämner bl.a två danska undersökningar som visar 
att tidiga insatser kan vara tveksamma eftersom de snarast ledde till att an
talet förtidspensionärer ökade (1995:108). 

Rehabiliteringsforskning blir en spegelbild av "rehabiliteringspraktiken", 
med en mängd förgreningar åt olika håll, dock med den skillnaden att det 
saknas samordning inom forskningen. Hetzler uttrycker det som att fors
kare inom området "arbetar med skygglappar", att "kommunikationen 
mellan olika forskare, forskargrupper, forskningsinriktningar och traditio
ner är mycket begränsad" (1995:6). 

I forskning om rehabilitering är betydelsen av effekterna av "interventions
mönster för att förmå olika patientkategorier att återgå i arbete ett för
summat fält" (SOU 1996:113, del 2 sid 34). Utvärdering eller uppföljning 
av rehabilitering vid ortopediska skador och sjukdomar förekommer t.ex. i 
liten utsträckning. Arbetsrehabilitering faller utanför medicinens huvud
område - att ställa rätt diagnos, behandla och följa upp behandlingens ef
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fekter - och den medicinska forskningen har därmed inte visat något större 
intresse för arbetsinriktad rehabilitering. Olika rehabiliteringsinsatsers ef
fekter på de största sjukdomsgrupperna finns det "förvånande lite kunskap 
om" och etablerad kunskap "om orsaksfaktorer i sjukdomars etiologi (ar-
betsmiljöfaktörer, socialt stöd, livsstil m.m.) och förebyggande åtgärder 
används i nte i någon medveten strategi för arbetsrehabilitering" (a.a. sid 
40). 

Rehabilitering framställs vanligtvis som ett könsneutralt fenomen. De lång
varigt sjuka kvinnor och män som skall rehabiliteras blir inte synliggjorda 
och i de fall kön nämns åsyftas vanligtvis en person av manligt kön. (Se de
finitionen sid 18). Hetzler uttrycker det som att vi inte har "vant oss vid att 
se män och kvinnor i socialförsäkringssystemet, utan könsneutrala försäk
rade" (1994:76). Hon menar att den statliga socialpolitiken reproducerar 
och ibland förstärker kvinnors underordnade ställning, eftersom den åter
speglar de makt- och könsskillnader som redan finns i samhället. Hetzler 
ställer frågan om det finns "diskrimineringsmekanismer i socialförsäk
ringssystemet som kommer till uttryck vid utgivande av handikappersätt
ning" (1994:77). Rätten till ersättning på grund av handikapp är liksom 
rätten till ersättning vid sjukdom och rehabilitering, könsneutral. Det inne
bär en formell jämställdhet som återfinns "på en lång rad områden i sam
hällslivet där faktisk könsdiskriminering av kvinnor har påvisats" (1994: 
77). I studien av försäkringskassornas beslut om handikappersättning finner 
Hetzler att reglerna tillämpas på ett sådant sätt att handikappade kvinnor 
diskrimineras. Att män beviljas ersättning i större utsträckning och med 
högre belopp än kvinnor kan inte motiveras av deras handikapp och hon 
frågar sig om det är en "systematisk, om än omedveten, diskriminering på 
könsmässig grund" (1994:88). 

Rehabiliteringsforskning med ett könsteoretiskt perspektiv är ovanlig. Ve
tenskapliga undersökningar där rehabilitering relateras till kön är fortfa
rande av förhållandevis liten omfattning och internationell, könsteoretisk 
forskning handlar för det mesta om personer med ett visst handikapp eller 
en viss sjukdom. Forskning om arbetsinriktad rehabilitering förekommer i 
ännu mindre utsträckning och könsteoretisk forskning med den inrikt
ningen finns knappast alls. 
I en amerikansk undersökning om förmåner för handikappade konstateras 
dock att kvinnor missgynnas vid arbetsr ehabilitering eftersom kvinnor får 
färre och mindre generösa förmåner (Kutza 1981). I en undersökning ut
förd på uppdrag av International Labour Organisation finner Stace i likhet 
med Kutz a, att kvinnor med handikapp verkar bli erbjudna färre möjlig
heter, ha lägre krav och acceptera en högre grad av beroende än deras 
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handikapp kan motivera (1987). Stace anser att tillgänglig forskning om 
den sociala och ekonomiska ställningen för kvinnor med handikapp visar 
att de har begränsad tillgång till anställning på grund av det dubbla handi
kappet att vara både handikappad och kvinna. I följande avsnitt återger jag 
några svenska undersökningar där man funnit skillnader i de sjukskrivnas 
arbetsrehabilitering relaterade till deras kön och däribland den studie om 
Arbete och rehabilitering som jag arbetat med (Lindqvist & Bäckström 
1992). 

Könsrelaterade skillnader i studier om arbetsrehabilitering 

Resultaten från en pilotstudie i två Västerbottenskommuner om långtids-
sjukskrivnas attityder till arbete, arbetsvillkor och myndigheternas rehabi
literingsåtgärder visade att kvinnorna var något mer kritiska än männen till 
hur de behandlades av sin arbetsgivare. En möjlig förklaring till detta kan 
vara att kvinnorna, som till övervägande del arbetade med vård, omsorg 
och sociala tjänster, utsattes för tryck från två skilda håll. De var tvugna att 
underordna sig arbetsgivarens eller myndighetens formella regelverk och 
organisation, samt vårdtagarnas krav på personligt inriktad social service. 
Dessa krav kan vara svåra att förena och resultatet kan bli en kritisk in
ställning till arbetsgivaren. En annan möjlig förklaring är att de kvinnliga 
klienterna faktiskt blev sämre behandlade av sina arbetsgivare än männen. 
Trots det dubbelsidiga tryck som många kvinnor var utsatta för i sitt arbete 
kunde arbetsuppgifterna kännas stimulerande. Ibland var kontakterna med 
vårdtagarna t.o.m. det enda positiva inslaget i kvinnornas arbete (Lindqvist 
& Bäckström 1992). 

I denna studie var försäkringskassan pådrivande när det gällde att påbörja 
männens rehabilitering. De kvinnliga klienterna fick inte sällan ta egna ini
tiativ till att rehabiliteringsprocessen kom igång, men trots det arbetsreha-
biliterades kvinnorna i större utsträckning än männen (a.a.). 

Sjukskrivna som uttryckte en instrumentell inställning till arbete rehabilite
rades i större utsträckning än de som eftersträvade personlig tillfredställel-
se i arbetet. Det är antagligen också enklare att rehabilitera någon om målet 
är att klienten skall få vilket arbete som helst och med hygglig lön än om 
arbetet skall ge personlig tillfredsställelse. Om den nya arbetslinjen medför 
att rehabiliteringsarbetet i allt för hög grad genomsyras av den instrumen-
tella aspekten kan kvinnorna komma i kläm eftersom de i högre grad än 
männen, efterfrågade personlig tillfredsställelse i arbetet (Lindqvist & 
Bäckström 1992). 



28 

Riksförsäkringsverket har undersökt försäkringskassornas arbete med lång
varigt sjuka och deras rehabilitering sedan mitten av 1980-talet. I en av 
dessa undersökningar, vilken ingår i ett projekt om långvarigt sjukskriv
ning och rehabilitering, LS-projektet, har man studerat faktorer som leder 
till långvarig sjukskrivning, försäkringskassornas och andra aktörers age
rande, förekomsten av rehabilitering, samt resultaten för individen och 
samhället. Undersökningen omfattade enkätuppgifter från försäkringskas
sorna och intervjuer med sjukskrivna. Resultaten från intervjuundersök
ningen visade små skillnader i rehabiliteringsinsatser för män, respektive 
kvinnor. De långvarigt sjukskrivna kvinnor och män som intervjuades be
skrev i liten utsträckning skillnader i rehabiliteringen som kunde relateras 
till kön. I enkätuppgifterna från de anställda på försäkringskassorna blev 
skillnaderna mellan kvinnor och män tydligare. Resultaten från enkätun
dersökningen visade att de sjukskrivna fick förslag om rehabilitering från 
försäkringskassan och att de vanligtvis erbjöds arbetsträning för att komma 
tillbaka i arbete. Kvinnorna föreslogs arbetsträning i större utsträckning än 
männen och männen rekommenderades utbildning i högre grad än kvin
norna (SOU 1996:133 sid 90). 

RF V s undersökning av försäkringskassornas arbete med långvarig sjuk
skrivning och rehabilitering, RIKS-LS är en riksomfattande studie av ca 64 
000 sjukfall. Undersökningen genomfördes 1995 för att "få en tydlig och 
tillförlitlig bild av hur arbetet med långa sjukfall och rehabilitering ut
vecklas i försäkringskassorna" (RFV redovisar 1996: 20 sid 3). De långva
rigt sjuka kvinnorna och männen erbjöds och påbörjade rehabilitering i 
lika stor utsträckning, men däremot blev rehabiliteringsresultaten något 
olika. Sjukfallen avslutades med friskskrivning för 86 procent av männen 
och 81 procent av kvinnorna medan 15 procent av kvinnorna fick sjukbi
drag eller förtidspension och 12 procent av männen. Riksförsäkringsverket 
konstaterar att "trots att arbetslivsinriktad rehabilitering hade påbörjats i 
samtliga dessa fall, var andelen, som avslutades med sjukbidrag eller för
tidspension, lägre bland män än bland kvinnor...lägre bland svenskfödda än 
bland utlandsfödda" (1995:20 sid 62). Sjukskrivna, födda i Sverige rehabi
literades dessutom tidigare och i större utsträckning, än personer födda 
utomlands. 

Hetzler arbetar med ett forskningsprojekt som omfattar åtta tusen personer 
och hittills visar resultaten att långtidssjukskrivna kvinnor kommer tillbaka 
1 arbete snabbare än män, men även att rehabiliteringsåtgärderna för kvin
norna är billigare än de som erbjuds männen. Kvinnorna får insatser som 
är vanliga, medan männen får speciella åtgärder. Hetzler tolkar detta som 
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att kvinnorna "skyndar sig genom rehabiliteringen" av pliktkänsla och för 
att vara duktiga, arbeta och att inte ligga någon till last (Sjöberg 1997:135). 

I en studie av rehabiliteringsinsatser initierade av arbetsgivaren vid ett 
handels- och ett verkstadsföretag fann Josefsson och Törnblom att kvinnor 
"signalerade" problem i arbetet alltför sent (1995). Kvinnorna sökte hjälp 
inom sjukvården, medan männen krävde förändrade arbetsuppgifter och en 
del kvinnor gick ned till deltidsarbete. Männens arbetssituation förändrades 
i större utsträckning än kvinnornas. Kvinnorna fick mer tid för samtal med 
sin chef. Josefsson och Törnblom drar slutsatsen att det satsades olika för 
kvinnor och män vid de två företagen. Rehabiliteringsinsatserna för män
nen innebar oftare vidareutbildning, utveckling och nytt arbete, medan 
kvinnorna riskerade att knytas fastare till sjukrollen genom den kurativa tid 
som erbjöds dem (1995). 

Sammanfattning 

Utmärkande för forskning om arbetsrehabilitering är att den förekommer i 
liten utsträckning och könsteoretisk forskning i ämnet finns nästan inte alls. 
I kapitlet nämns två utländska studier från 1980-talet där de kvinnliga fors
karna funnit att handikappade kvinnor som arbetsrehabiliteras erbjuds fär
re möjligheter och får mindre generösa förmåner än män (Kutza 1981, 
Stace 1987). Dessa undersökningar har visserligen ganska många "år på 
nacken", men liknande resultat återfinns i två aktuella, svenska stud ier som 
visar att de långvarigt sjuka männen erbjöds mer dyrbara och omfattande 
insatser än kvinnorna (Josefsson & Törnblom 1995, Sjöberg 1997). 

Beträffande långtidssjukas rehabilitering i två Västerbottenskommuner 
konstaterades skillnader mellan kvinnor och män i flera avseenden. Kvinn
liga klienter var mer kritiska till arbetsgivarens sätt att behandla dem, de 
fick inte samma hjälp att påbörja sin rehabilitering och de ville gärna känna 
personlig tillfredsställelse i arbetet (Lindqvist & Bäckström 1992). Vi me
nade att dessa resultat kunde bero på att kvinnorna var utsatta för lojalitets
konflikter i arbetet eller att de faktiskt blev sämre behandlade av sina ar
betsgivare. Däremot reflekterade vi inte över tänkbara orsaker till att de 
kvinnliga klienterna tvingades ta egna initiativ för att rehabiliteringsproces
sen skulle komma igång. Kvinnornas inställning till avlönat arbete kan or
saka problem för dem om arbetslinjen innebär att målet med rehabilitering 
blir ett arbete, vilket som helst och med hygglig lön. 
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Skillnader relaterade till kön uppmärksammades i liten utsträckning i RFVs 
undersökningar. Den ena studien omfattade intervjuer med långvarigt sjuka 
kvinnor och män, samt enkätuppgifter från försäkringskassornas personal. 
Resultaten från intervjuerna visade inga egentliga skillnader i rehabilite
ringsinsatser för kvinnor respektive män. Däremot blev skillanderna i fö
reslagna rehabiliteringsinsatser, relaterade till kön tydligare i enkätuppgif
terna från försäkringskassorna. De manliga klienterna rekommenderades i 
högre grad mer kostnadskrävande insatser - utbildning och kvinnorna före
slogs arbetsträning (SOU 1996:133). I den andra undersöknigen erbjöds 
och påbörjade kvinnor och män rehabilitering i lika stor utsträckning och 
trots det var andelen sjukfall som avslutades med pension "lägre bland män 
än bland kvinnor...lägre bland svenskfödda än bland utlandsfödda" 
(1995:20 sid 62). 
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5 SAMMANFATTNING AV DELSTUDIERNA 

I avhandlingens inledande kapitel uttrycker jag en ambition att läsaren skall 
kunna följa mig i forskningsprocessen, hur nya upptäckter resulterat i nya 
frågeställningar och fortsatta studier, samt metodutveckling. Med avsikt att 
ge en kort och tydlig beskrivning av förloppet, eller processen in nehåller 
detta kapitel därför en redovisning av syfte, populationer, metodanvänd
ning och undersökningsresultat i följande delstudier: 
1) Rehabiliteringsgrupper till vilken nytta? 
2) Arbete - Pension - Anpassning 
3) Rehabilitering för män? 
4) "Kvinnors privata belastning". Könets betydelse vid sjukskrivning och 
rehabilitering. 
5) Arbetsdelning och ohälsa - en litteraturöversikt om arbete och ohälsa 
relaterad till kön. 

Syfte 

Avhandlingens syfte är att; 
- undersöka arbetsrehabilitering av sjukskrivna som ett könsteoretiskt fe
nomen. 
- visa hur detta fenomen uttrycks, synliggörs, vidmakthålls och förändras 
på samhälls-, myndighets- och individnivå. 

Syftet med delstudierna var att undersöka; 

1) samarbetet mellan olika myndigheter som medverkade i de lokala reha
biliteringsgrupperna, resultatet av deras arbete och hur det uppfattades av 
klienterna, de sjukskrivna. 

2) situationen för klienterna i de lokala reha.grupperna några år efter av
slutad rehabilitering och hur rehabiliteringen hade påverkat deras liv. 

3) förekommade skillnader vid arbetsrehabilitering och långvarig sjuk
skrivning, vilka kunde bero på klientens kön. 

4) hur klienter och rehabiliteringspersonal medverkade till att bevara eller 
förändra konstruktioner av kön i samband med långvarig sjukskrivning och 
rehabilitering. 
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5) Syftet med litte raturöversikten i delstudie fem var att bidra till en bre
dare och mer detaljerad referens-, samt förståelseram för att visa på sam
manhang, i vilka arbetsrehabilitering och kön konstrueras. 

Population och urval 

1) Den första undersökningen om de lokala rehabiliteringsgrupperna och 
deras klienter innehåller intervjuer med 122 klienter, 52 kvinnor och 70 
män, samt 25 tjänstemän. Klienterna valdes ut med hjälp av protokollen 
från gruppernas sammanträden och vi hade för avsikt att intervjua 50 kli
enter i respektive rehabiliteringsgrupp, de som hade varit aktuella i grup
perna längst med början 1982, samt de 25 yngsta med start 1986. I en av 
grupperna hade man endast arbetat med 33 ärenden under tidsperioden och 
där gjordes ett totalurval. 183 klienter valdes ut på detta sätt och 122 av 
dem deltog i intervjuundersökningen. Klientgruppens omfattning framgår 
av tabell 1. 

I basundersökningen om de lokala rehabiliteringsgrupperna valdes sam
manlagt 183 klienter ut fö r att intervjuas. 61 av dem fick vi inte kontakt 
med varav elva ville inte bli intervjuade. I denna delstudie saknas uppgift 
om könsfördelningen i urvalet och bortfallet 

Urvalet av tjänstemännen baserades på den tid de hade varit verksamma i 
rehabiliteringsgrupperna och vi valde att intervjua personer med längst er
farenhet av rehabiliteringsarbete. En person från varje myndighet som 
medverkat i någon av de fyra gruppernas arbete intervjuades, med undan
tag av vårdcentralerna. De hade flest representanter närvarande vid sam
manträdena i samtliga grupper och av den anledningen intervjuade vi yt
terligare tre personer som arbetade vid vårdcentralerna. Dessutom inter
vjuades två nyckelpersoner som varit särskilt engagerade i gruppernas ar
bete, en man från försäkringskassan och en kvinnlig kurator anställd vid en 
av vårdcentralerna. Undersökningen genomfördes 1987-19888. 

2) Den uppföljande undersökningen (Bäckström 1991), två år senare om
fattar uteslutande klienterna från föregående studie. 21 personer kom av 
olika skäl inte att medverka. 101 klienter intervjuades, 47 kvinnor och 54 
män. Antalet sjukskrivna kvinnor och män som intervjuades 1987-1988 och 
1990 framgår av nedanstående tabell. 

Fortsättningsvis refereras till undersökningen 1988. 
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Tabell 1. Klientgruppens omfattning 1988 och 1990. 
Uppgift om klienternas antal och kön. 

Män Kvinnor Summa 

Delstudie 1, 1988 70 52 122 

Uppföljning 1990 54 47 101 

Bortfall 1990 16 5 21 

3) Den tredje delstudien innehåller intervjuer med 23 personer, elva kvin
nor och tolv män. 29 personer valdes ut med hjäl p av Riksförsäkringsver
kets sjukfallsregister, men sex av dem kom av olika skäl inte att medverka i 
undersökningen. En kvinna och en man avböjde bestämt, två män gick inte 
att nå, en man uteblev sammanlagt tre gånger från avtalade sammanträf
fanden och en man uteslöts ur studien eftersom han hade gr ava talsvårig
heter. Vid det andra intervjutillfället kunde jag inte nå en av kvinnorna och 
22 klienter intervjuades. Den tredje intervjun med klienterna omfattade 20 
personer, elva män och nio kvinnor. En kvinna kontaktades inte eftersom 
hon var friskskriven redan vid den inledande intervjun och en man var 
oanträffbar. I undersökningen ingår även intervjuer av tjänstemän och 
vårdpersonal, tio kvinnor och nio män och av dem var; 
- sex läkare. 
- tre kuratorer. 
- tre handläggare på försäkringskassan. 
- tre tjänstemän på arbetsförmedlingen. 
- två kommunanställda personalhandläggare. 
- en biträdande vårdhemsföreståndare. 
- en mentalskötare. 
Urvalet av rehabiliteringspersonalen bestämdes av klienterna och omfattar 
personer som varit särskilt betydelsefulla för dem i något avseende under 
deras sjukskrivning. 

4) Den fjärde delstudien baseras på undersökningen Rehabilitering för 
män? Studien innehåller en anlays av intervjuer med 23 långtidssjukskri v-
na, elva kvinnor och tolv män, samt 19 tjänstemän och vårdpersonal, tio 
kvinnor och nio män. Urvalet av rehabiliteringspersonalen bestämdes av 
klienterna genom att de gav mig tillstånd att tala med någon person som 
varit särskilt betydelsefull för dem under deras sjukskrivning, antingen i 
positiv eller negativ bemärkelse. 
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Metod 

1) Basundersökningen om de lokala rehabiliteringsgrupperna baserades på 
ett omfångsrikt material; 
- 227 sammanträdesprotokoll. 
-183 personakter. 
- intervjuer med klienter och tjänstemän. 

För att få en grundläggande uppfattning om gruppernas arbete inleddes un
dersökningen med kvantitativ analys av protokollen från reha. gruppernas 
sammanträden 1981-1986. Noteringarna var ofta kortfattade och de gav oss 
information om verksamhetens formella struktur, sammanträdeslängd och 
frekvens, myndighetsrepresentanternas närvaro, antal ärenden, genom
snittlig handläggningstid etc. Dessutom fick vi vissa kunskaper om klien
terna, framför allt ålders- och könsfördelning, men även en uppfattning om 
vilka problem som förekom. 

Med genomgången av protokollen som utgångspunkt intervjuades sedan 25 
tjänstemän från berörda myndigheter. Intervjuerna baserades på frågefor
mulär med slutna och öppna svarsalternativ och omfattade bl.a. uppgifter 
om målsättning och resultat i rehabiliteringsarbetet, förväntningar på 
gruppernas arbete, dominerande problem hos klienterna, för- och nackde
lar med samarbetet i reha. grupperna, inställning till samarbete mellan 
myndigheter i rehabiliteringsärenden. 

Inför intervjuerna med de sjukskrivna studerade vi deras utredningsakter 
på försäkringskassan, Vid aktgenomgången noterades uppgifter om yrkes-
och utbildningsbakgrund, social situation, diagnos, problembild och vad 
som skedde under själva rehabiliteringsprocessen. 

Vi genomförde strukturerade intervjuer med klienterna för att få informa
tion om deras livssituation, samt om deras erfarenheter och åsikter om re
habiliteringsverksamheten. Intervjuerna innehöll frågor om för- och nack
delar med myndigheternas rehabiliteringsarbete, närvaro vid och erfaren
heter av reha.gruppernas sammanträden, möjlighet till inflytande, samt ef
fekter av gruppernas arbete på hälsa, arbete, ekonomi och välbefinnande. 

2) I den uppföljande delstudien strukturerades intervjuerna på samma sätt 
som i basundersökningen. Intervjufrågorna formulerades både som öppna 
frågor och frågor med fasta svarsalternativ (Hellevik 1987:118-11 9) och 
resultaten analyserades såväl kvantitativt som kvalitativt. Den kvantitativa 
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analysen av undersökningsmaterialet innebar en jämförelse av resultaten 
från 87-88 års undersökning medan s yftet med den kvalitativa analysen va r 
att försöka tolka klienternas mångfacetterade verklighetsbeskrivningar, 
samt att sammanfatta och begreppsliggöra deras livssituation. Den kvalita
tiva analysen baserades på klienternas beskrivning av förvärvsarbetets be
tydelse, rehabiliteringen, för- och nackdelar med pension, deras sociala si
tuation och tillfredsställelsen med livet. Med analysen avsåg jag att sam
manfatta och tydliggöra klienternas livsssituation bl.a. beroende på rehabi
literingens konsekvenser. 

3) Vid den tredje undersökningen valde jag att göra en kvalitativ studie ef
tersom arbetsrehabilitering är ett tämligen outfoskat område och det finns 
många oklara och svårdefinierade faktorer som påverkar rehabilitering av 
långvarigt sjuka. Glaser och Strauss metodrekommendationer var min ur
sprungliga inspirationskälla för undersökningens uppläggning och genom
förande. Det innebär bl.a. att studien inte utgår från någon på förhand be
stämd teori. Huvudsyftet med en metod som grounded theory är att gene
rera teorier och för att göra det behövs frågeställningar som tillåter flexi
bilitet och ger möjlighet att undersöka området på djupet (Strauss & Cor-
bin 1990:23, 37). Ambitionen bör vara att närma sig undersökningsområ
det med så få förutfattade meningar som möjligt för att ge nya intryck ut
rymme att rubba den tidigare bilden av verkligheten, leda till nya upptäck
ter och generera nya teorier, teorier som är generaliserbara till liknande 
fenomen. 

Intervjuerna med klienterna fick mig att tänka om. Beroende på min yr
kesbakgrund med många år i praktiskt rehabiliteringsarbete hade jag om 
inte förutfattade meningar, åtminstone en förförståelse av de sjukskrivnas 
situation och deras upplevelser. Ganska omedelbart insåg jag att min för
förståelse inte alltid överensstämde med klienternas erfarenheter och att 
den kunde leda till felaktiga slutsatser och tolkningar. Det är ett av skälen 
till att jag valt att använda mig av grounded theory i modifierad form, vil
ket innebär att jag eftersträvat att tolkningarna av undersökningsresultaten 
skall ligga nära intervjupersonernas egna berättelser. Vid intervjuerna med 
klienterna fick de styra villkoren för samtalen och ta det utrymme de be
hövde eller ville ha. I den situationen var klienterna i fokus och jag anser i 
likhet med Ljung att ett respektfullt lyssnande fyllt av inlevelse och värme 
ger förutsättningar för förändring, växande och därmed skapande (1995). 

För att kunna följa klienterna under rehabiliteringsprocessen och i syfte att 
studera uppnådda resultat intervjuades de vid tre olika tillfallen, med sex 
månaders mellanrum. Den första intervjun genomfördes i klientemas bo



36 

stad fö rutom intervjuerna med tre män och en kvinna. En av dessa män 
föredrog att träffa mig hos företagshälsovården, eftersom han menade att 
det var praktiskt och sparade tid för honom. Vi fick låna ett rum där inter
vjun kunde genomföras ostört och mannen berättade spontant, mångordigt 
och välvilligt om sina upplevelser. Av samma skäl intervjuades två män och 
en kvinna på mitt tjänsterum, men männen var i motsats till kvinnan, inte 
särskilt vältaliga och det kan inte uteslutas att den opersonliga miljön på
verkade männens uppträdande. Bandspelare användes i samtliga fall utom 
ett då jag förde anteckningar, eftersom mannen ifråga vägrade "att bli in
spelad på band". Intervjuerna har sedan skrivits ut i sin helhet av mig per
sonligen. Dels var det ett första steg i analysarbetet, dels var några av in
tervjupersonerna angelägna att ingen, för dem obekant person lyssnade på 
vad d e hade att säga. För det mesta genomfördes intervjuerna på ca. en 
timme. De kom att få något olika karaktär beroende på intervjupersonernas 
intresse av att betona något eller några frågeområden. Männen talade gärna 
om arbete och arbetsliv medan samtalen med kvinnorna hade större bredd 
och de tog dessutom ofta längre tid. 

Intervjuerna med klienterna hade karaktären av tematiserade samtal med 
övergripande frågeställningar om deras; 
- bakgrund. 
- erfarenheter av arbete och arbetsvillkor. 
- erfarenheter av rehabiliteringsprocessen. 
- sjukdomsbesvär och dess konsekvenser för arbets- och privatliv. 
- uppfattning om betydelsen av kön vid långvarig sjukskrivning och reha
bilitering. 

Den andra intervjun kan beskrivas som en kontrollstation. Avsikten var att 
undersöka om det hade inträffat något betydelsefullt f ör de sjukskrivna det 
senaste halvåret, särskilt med avseende på de ras arbetsrehabilitering. Dessa 
intervjuer blev kortfattade och de kunde därför genomföras på telefon. 
Telefonintervjuerna bandades int e, utan jag antecknade det klienterna be
rättade. 

Den tredje och avslutande intervjuomgången med de sjukskrivna var av 
uppföljningskaraktär genom att frågorna anknöt till klienternas tidigare 
berättelser, framför allt deras uppfattning om betydelsen av personens kön 
vid sjukskrivning och rehabilitering. Denna gång genomfördes personliga 
intervjuer uteslutande med kvinnorna då jag betraktade samtalen med män
nen som "mättade". Med detta menar jag att männen beräknades tillföra 
undersökningen en ringa mängd ny kunskap eftersom de vid två tillfällen 
tidigare hade berättat ungefär samma historia och som sällan innehöll några 
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uppgifter om skillnader vid långvarig sjukskrivning och rehabilitering som 
de antog kunde bero på klientens el ler rehabiliteringspersonalens kön. In
tervjuerna med dem utfördes därför på telefon. Kanhända är det som 
Lundgren uttrycker det, att könet kan vara "en barriär", att det är proble
matiskt "att intervjua personer av ett annat kön, särskilt på områden som är 
känsliga" (1992:26). 

Undersökningen avslutades med personliga intervjuer av tjänstemän och 
vårdpersonal som hade arbetat med klienternas rehabilitering. Intervjuerna 
bandades och de pågick vanligtvis i minst en timme. 
Frågorna till rehabiliteringspersonalen utvecklades med hjälp av innehållet 
i klienternas berättelser. Med avsikt att knyta samman intervjuerna med 
klienter och hjälpare, samt att få till stånd ett möte eller en dialog mellan 
dem har analysen av undersökningsmaterialet skett i omvänd riktning. Det 
kan beskrivas som att cirkeln sluts eller att "man knyter ihop säcken" när 
utsagorna från samtliga intervjupersoner vävs samman genom rehabilite
ringspersonalens berättelser, vilka härleddes ur klienternas erfarenheter. 
Konkret uttryckt betyder det att resultaten från intervjuerna med klienterna 
har styrt de frågor som ställdes till rehabiliteringspersonalen. 

Vid tolkningen av undersökningsresultaten har mi na avsikter huvudsakligen 
varit två. Jag har eftersträvat att tolkningarna skall ligga nära klienternas 
berättelser, av den enkla anledningen att det är deras erfarenheter som 
långvarigt sjuka som undersökningen skall förmedla. Med andra ord har 
jag medvetet försökt att undvika övertolkningar och att tillskriva dem så
dant som de inte har menat. Dessutom koncentrerades analysen i första 
hand på intervjupersonernas svar på frågor om betydelsen av kön vid sjuk
skrivning och rehabilitering. Det innebär att analysen fokuserades på kli
enternas och rehabiliteringspersonalens beskrivning av planerade och ge
nomförda rehabiliteringsåtgärder, kvinnliga och manliga klienters situa
tion som långvarigt sjukskrivna och klienternas uppfattning om rehabilite
ringspersonalens bemötande. 

4) "Kvinnors privata belastning " är en förnyad, kvalitativ anlays som base
ras på intervjuer med klienter och rehabiliteringspersonal i föregående un
dersökning, Rehabilitering för män?. Vid analys och tolkning av klient
intervjuerna fokuserades huvudsakligen resultaten från första och andra 
intervjutillfället, beroende på att dessa intervjuer utfördes på samma sätt 
med kvinnor och män. Personliga intervjuer genomfördes med rehabilite
ringspersonalen vid ett tillfälle och samtliga intervjuer med personalen in
går i analysen. Vid analysen har jag gjort par eller diader av klienter reha
biliteringspersonal på sådant sätt att klienternas berättelser relateras till ut
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sagorna från deras respektive "hjälpare". Vid analysen uppmärksammades 
framför allt intervjupersonernas uttalanden om kvinnors och mäns olika 
upplevelser av sjukskrivningssituationen, samt om möjligheterna till arbets-
rehabilitering antogs vara beroende av klientemas kön. Intervjupersoner
nas uppfattning sammanfattades i korta noteringar om de ansåg att de sjuk
skrivnas kön hade någon betydelse i dessa sammanhang och i så fall på vil
ket sätt. Därefter "konfronterades" klienternas uttalanden med rehabilite
ringspersonalens för att undersöka i vilken mån de överensstämde med 
varandra, vilket resulterade i följande grupper: 
- Androgynat. 
- Könets betydelse i oavlönat och avlönat arbete. 
- Könets betydelse på strukturell nivå. 
Autenciteten i mina tolkningar har provats genom återkommande gransk
ning av mina två handledare. De har läst och kommenterat intervjuutdrag 
som ligger till grund för analysen och mina texter. 

5) Den femte delstudien är en litteraturstudie om arbete och könsrelaterad 
ohälsa. Studien innehåller en litteraturöversikt om kvinnors arbete, deras 
tidigare, nuvarande och framtida position på arbetsmarknaden, hälsorisker 
i och utanför arbetslivet, samt olika förklaringsmodeller till sjukdom och 
sjukdomars uppkomst. 

Undersökningsresultat 

1) I undersökningen om de lokala rehabiliteringsgrupperna9 som genom
fördes 1987-1988 var både de manliga och kvinnliga klienternas medelål
der 45 år. De vanligast förekommande sjukdomarna var muskel- och ske
lettsjukdomar, samt psykiska störningar. Majoriteten av de sjukskrivna var 
lågutbildade med högst grundskoleutbildning och de hade huvudsakligen 
varit anställda i arbetaryrken, männen i varuproduktionen medan kvin
norna arbetat med tjänsteproduktion. 

Resultaten visade problem på flera nivåer och dessutom sådana som var 
relaterade till klienternas kön. Det fanns kommunikationsproblem mellan 
tjänstemännen och mellan tjänstemän och klienter. Informationen var 
många gånger bristfällig och den kunde missuppfattas, särskilt vid 
"budbäreri", när ansvarig handläggare inte deltog i sammanträdet. Som 

9 Dessa stora rehagrupper är numera historia och man har övergått till sam
manträden där enbart de tjänstemän som är engagerade i ärendet träffas till
sammans med klienten. 
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tjänsteman e ller byråkrat hade man även svårigheter eller oförmåga att 
motsvara klienternas förväntningar. Klienternas önskemål om att bli be
handlade med hänsyn till sina personliga förhållanden kolliderade bl.a. med 
bestämmelser om allas likabehandling. 

Vi fann även skillnader beroende på klientens kön. Det kan tolkas som att 
man i första hand valde att försöka hjälpa männen eftersom det var vanli
gare att tjänstemännen fattade konkreta beslut om arbete eller utbildning 
för dem än för kvinnorna. Oavsett ansträngningarna i reha.grupperna re
sulterade deras arbete ofta i att klienterna fick pension. 59 procent av kvin
norna och männen fick sjukbidrag eller förtidspensionerades och det var 
fler personer som hade förvärvsarbete innan de insjuknade och blev reha
biliterade än efteråt. 

2) Den uppföljande undersökningen visade att pensionärernas antal ökat. 
(Se tabell 2.) 67 procent av kvinnorna och 59 procent av männen hade nå
gon form av pension och ökningen berodde på att fler kvinnor pensione
rats. I nedanstående tabell jämförs intervjupersonernas situation 1988 och 
1990.10 

Tabell 2. 
Förvärvsarbetande respektive pensionerade klienter 1988 och 1990. 
Procent. Antal personer anges inom parentes. 

1988 1990 

Män (70) Kvinnor (52) Män (54) Kvinnor (47) 

Förvärvsarb 21 14 19 9 

Pensionerade 59 59 59 67 

Övriga 20 27 22 24 

89 procent av dem hade förvärvsarbetat innan de blev sjuka och fick kon
takt med de lokala rehabiliteringsgrupperna. Könsfördelningen redovisas 
inte i föregående studie. 1988 hade andelen förvärvsarbetande klienter 
minskat till 18 procent. Resultaten från den uppföljande studien visade att 
endast 14 procent av klienterna förvärvsarbetade. 

10 I de fall de sjukskrivna förvärvsarbetade på halvtid och uppbar förtidspen
sion eller sjukbidrag betecknas de som förvärvsarbetande. 
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Klienterna gjorde spontana jämförelser mellan förr och nu och förvärvsar
betets betydelse var ett centralt inslag vid intervjuerna. De talade om värdet 
av att ha ett arbete, att det gav dem självkänsla, men de t kunde också vara 
ett gissel. Som pensionär kunde man få lugn och ro, slippa stressen och 53 
procent av de pensionerade kvinnorna menade att fördelarna övervägde 
nackdelarna. Motsvarande siffra för männen var 29 procent. 

Vid analysen av klienternas svar på frågorna fann jag fyra olika klientkate
gorier som beskrev formen och graden av anpassning till f örändrade livs
villkor. Där fanns två jämnstora grupper med aktivt och passivt anpassade 
klienter. De aktivt anpassade menade att de levde ett gott liv och drygt 
hälften av dem var kvinnor. De passivt anpassade var huvudsakligen pen
sionärer, deras liv var hyggligt, de ville inte klaga och de var övervägande 
män. Dessutom framträdde två mindre klientgrupper som på olika sätt inte 
kunnat finna sig tillrätta i tillvaron. De missanpassade var inte nöjda med 
sina liv, men de hade gett upp och de var passiva. Gruppen dominerades av-
pensionärer och manliga klienter. Slutligen fann jag en liten grupp icke
anpassade, huvudsakligen bestående av pensionärer och ensamstående. Det 
var personer som var förbannade och de kämpade för att få upprättelse. 

Klienternas livssituation kunde beskrivas på en glidande skala mellan 
mycket bra, bra, acceptabel och eländig. Majoriteten uppfattade sin situa
tion som mycket bra och bra, men 25 procent tycktes ha det besvärligt eller 
t.o.m. eländigt. Det var fler kvinnor än män som hade fått sämre hälsa, ar
betsvillkor och ekonomi sedan föregående undersökning och kvinnornas 
beskrivning av sitt välbefinnande kom därför som något av en överrask
ning. Deras välbefinnande hade förbättrats i högre grad än männens och 
fler kvinnor än män var mycket nöjda med sina liv. 

Verksamheten i de lokala rehabiliteringsgrupperna visade sig vara något 
slags bakvänd eller omvänd rehabilitering. Gruppernas målsättning var att 
hjälpa de sjukskrivna tillbaka till något slags arbete som de kunde försörja 
sig på och 58 procent hade arbete när rehabiliteringen påbörjades, 49 pro
cent kvinnor och 51 procent män. 25 procent förlorade det under proces
sens gång, 40 procent av kvinnorna och 32 procent av männen. Reha.grup-
pernas arbete kan uppfattas som ett spel för gallerierna, en utdragen pro
cess där klienterna tvingades meritera sig för att få pension genom ett antal 
mer eller mindre lyckade rehabiliteringsförsök. Den bristfälliga kommuni
kationen uppmärksammades redan i den första undersökningen, något som 
kan bidra till och förstärka intrycket av spel eller planlöshet i rehabilite
ringsgruppernas arbete. De kvinnliga klienterna föreföll särskilt utsatta för 
detta spel eller denna planlöshet eftersom tjänstemännen talade om dem och 



41 

inte med dem för att slutligen pensionera nära 70 procent av kvinnorna. De 
manliga pensionärernas antal var däremot detsamma som när föregående 
undersökning avslutades och 59 procent av dem var pensionerade. 

Rehagruppemas arbete ger kort sagt, ett besynnerligt och förvirrande in
tryck. Var det verkligen gruppernas avsikt att aròetsrehabilitera klienter
na? Det var visserligen ingen enkel uppgift att lösa, men hur kom det sig 
att rehabilitering i dessa grupper ofta blev liktydigt med pensionering? Re
sultaten från undersökningarna väcker onekligen många frågor och inte 
minst beträffande de kvinnliga klienterna. Hur såg tjänstemännen på kvin
norna, hur uppfattades de? Var de annorlunda eller icke fullvärdiga klien
ter eftersom besluten fattades åt dem och ofta utan deras vetskap? 

3) Klienterna som intervjuades i den tredje delstudien, Rehabilitering för 
män? var i 40-årsåldern och de hade varit sjukskrivna i ungefär 1,5 år. 
Majoriteten av intervjupersonerna hade besvär i rygg, muskler och leder, 
var lågutbildade och hade arbetat med fysiskt ansträngande arbetsuppgifter 
under många år. 

När de sjukskrivna berättade om sin rehabilitering bevärades männen 
framför allt av att andra personer styrde och ställde med deras liv, att de 
inte fick bestämma själva vilken utbildning de skulle gå o.s.v. Kvinnorna 
framförde sin kritik på ett mer lågmält sätt och de var inställda på en dia
log med myndigheternas representanter. Men de kunde bli både ledsna och 
besvikna när de möttes av ringa förståelse och liten respekt. Kontakten med 
myndigheterna kunde även vara präglad av kamp när klienten uppfattades 
som obekväm eller protesterade mot deras förslag. Det gällde att hitta nå
got slags balans för att inte uppfattas som besvärlig och kvinnor fick inte 
vara för påstridiga, men ändå var det nödvändigt att "ha skinn på näsan"11 

för att undvika att hamna i "andra sorteringen". 

Rehabiliteringspersonalens beskrivning av det ideala rehabiliteringsfallet 
saknade kön. De uttryckte sig inte heller i sådana termer, utan man talade 
om de sjukskrivna som individer. De professionella som intervjuades intog 
ett könsneutralt förhållningssätt, både i förhållande till sig själva, de sjuk
skrivna och omvärlden. De menade med andra ord att deras eget och kli
entens kön saknade betydelse för möjligheten att rehabilitera honom eller 
henne. I de fall det blev skillnader mellan mäns och kvinnors rehabilitering 
berodde det antingen på individen, eller på faktorer i samhället som reha
biliteringspersonalen inte kunde påverka, men inte på kön. 

11 Citattecken används när autentiska citat återges från intervjuerna. 
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Såväl män som kvinnor ville förvärvsarbeta, men de kvinnliga klienternas 
syn på förvärvsarbete skilde sig påtagligt från männens. Förvärvsarbete 
relaterades till levnadsvillkoren i övrigt och det var för dem en del i en 
helhet som visserligen var viktigt, men det var inte allt. Arbetet utanför 
hemmet fick inte vara på bekostnad av hälsa, familj och barn. Skillnaderna 
förstärktes i klienternas beskrivning av sjukrollen. Sjukdom undanröjde 
inte kraven på kvinnorna att utföra oavlönat hemarbete medan männen sna
rast blev undersysselsatta. I klienternas berättelser om sina behov av hjälp 
framträdde skillnaderna mycket tydligt när männen frågade efter rättighe
ter, inflytande, faktaupplysningar och information medan kvinnorna efter
lyste någon att prata med, en god lyssnare som visade förståelse och res
pekt. 

De kvinnliga klienterna skall inte uppfattas som offer för rådande omstän
digheter. De visade på många olika sätt att de var aktivt handlande subjekt, 
men som kvinna fick man alltså inte vara "för påstridig" eller för upprik
tig. Det fick bl.a. Fanny erfara vid kontakterna med arbetsförmedlingen. 
Hon var missnöjd för att man inte gjorde någonting och Fanny ville inte 
studera "bara för att det ska se bra ut i deras papper", vilket resulterade i 
att hon fick byta handläggare. 

Kvinnorna hade ofta arbetat deltid, med obekväma arbetstider och nattar
bete för att kunna förena det avlönade arbetet med omsorgsarbetet i hem
met. Deras dubbla ansvar innebar att de ibland uppfattades som problem av 
rehabiliteringspersonalen, eller deras livssituation gjorde dem antagligen 
svårare att rehabilitera än männen. Personalen menade att de kvinnliga kli
enternas situation föreföll "komplexare". Det var flera saker som spelade 
in i deras liv för att det skulle fungera och vid rehabilitering av kvinnorna 
hade man inte "bara handikappet i sig" att ta hänsyn till. De var på något 
vis i sämre läge och särskilt ensamstående kvinnor med barn. Kort sagt 
antog rehabiliteringspersonalen att det var lättare att rehabilitera män, ef
tersom deras situation var mindre komplicerad och därför att arbetsgivare 
föreföll mer välvilligt inställda till dem. 

Klienternas berättelser om sina möten med rehabiliteringspersonalen är i 
långa stycken en beskrivning av de professionellas maktutövning. Klien
terna var tvungna att finna sig i att andra styrde och ställde med deras liv, 
åtminstone om de ville behålla sin sjukpenning och de utvecklade olika 
slags strategier för att kunna handskas med situationen. För de kvinnliga 
klienterna gällde det att inte vara för påstridiga eftersom det kunde inne
bära att de uppfattades som besvärliga. De manliga klienterna hade svårare 
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att hantera att andra bestämde vad de skulle göra. Visserligen insåg de att 
det var viktigt att inte "stöta sig med dom", men några hamnade i regelrätta 
konflikter med försäkringskassans handläggare, vilket resulterade i indrag
ning av sjukpenning och att de slutade tala med varandra. 

4) Den kvalitativa analysen som redovisas i delstudien, "Kvinnors privata 
belastning" visade att klienter och rehabiliteringspersonal beskrev rehabi
literingsprocessen på olika sätt. Bägge parter uppfattade sig som initiativta
gare och drivande i processen och klienterna berättade ofta om svårigheter 
i samband med rehabiliteringen, vilka inte påtalades av personalen. Såväl 
kvinnliga som manliga klienter ansåg att rehabiliteringen gick trögt, att det 
var jobbigt med byten av handläggare som dessutom var svåra att få kon
takt med. De kritiserade även rehabiliteringspersonalens bemötande och 
inte sällan f ramfördes skarp, negativ kritik mot tjänstemännen på arbets
förmedlingen och försäkringskassan. Klienterna hade däremot mycket po
sitivt att säga om "doktorn" som var medmänsklig, gett sig tid att lyssna 
m.m. 

Innehållet i de kvinnliga och manliga klienternas kritik var likartad, men 
däremot inte deras sätt att uttrycka den. Skillnaderna var nästan övertydliga 
mellan kvinnornas och männens sätt att uttrycka sig. De manliga klienterna 
framförde sin uppfattning resolut och bestämt, medan de kvinnliga klien
terna var lågmälda och försiktiga. Devault beskriver det som att det är 
svårt för kvinnor att vara talande subjekt och att tillgängliga ord ofta inte 
kan återge kvinnors erfarenheter (1990). 

Klienternas och rehabiliteringspersonalens uppfattning om betydelsen av 
kön i samband med sjukskrivning och rehabilitering kunde sammanfattas i 
tre grupper. I den första gruppen intog intervjupersonerna och det var ute
slutande män, ett androgynt eller jämlikt förhållningssätt och de menade att 
kön saknade betydelse. Den andra gruppen omfattade klienter och rehabi
literingspersonal som ansåg att arbetsdelningen mellan avlönat och oavlönat 
arbete berodde på kön. I den tredje gruppen ingick uteslutande rehabilite
ringspersonal och de menade att kön var av betydelse vid rehabilitering och 
på arbetsmarknaden, d.v.s. på strukturell nivå. 

Intervjupersonerna som menade att kön saknade betydelse kan uppfattas 
som förespråkare för ett slags androgynat, där betydelsen av kvinnlighet 
och manlighet kan variera och där mansdominansen är mer dold. Klienter 
och rehabiliteringspersonal i den andra gruppen där man påtalade betydel
sen av kön i avlönat och oavlönat arbete tolkar jag som medverkande till 
bibehållande och legitimering av den manliga normen, samt underordning 
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av kvinnor genom fortsatt arbetsdelning. Betydelsen av kön på strukturell 
nivå visade på konsekvenserna av synliga, legitima könskonstruktioner och 
systemets avigsidor. Det var systemet som fungerade på sådant sätt att 
kvinnor missgynnades på arbetsmarknaden och vid rehabilitering och för 
detta kunde ingen enskild person göras ansvarig. 

5) Resultaten från den femte och avslutande litteraturstudien om Arbetsdel
ning och ohälsa synl iggör komplexiteten i arbetets betydelse för kvinnor 
och för deras hälsa. Ökningen av kvinnors förvärvsfrekvens beskrivs som 
det mest dramatiska som har hänt på arbetsmarknaden. Samtidigt arbetar 
svenska kvinnor i stor utsträckning deltid, på en starkt segregerad arbets
marknad och ofta med vård, undervisning och i sociala yrken, samt i un
derordnad ställning. Under 70- och 80-talet har nytillskottet av arbetskraft 
i huvudsak varit kvinnor med barn, främst kvinnor med förskolebarn och i 
regel med ett tyngre ansvar för det oavlönade omsorgsarbetet än den 
kvinnliga arbetskraften haft tidigare (Kindlund 1992). 

Kvinnor väljer relationsinriktat på två sätt. De arbetar deltid beroende re
lationer till andra människor, främst familjemedlemmar och kvinnor söker 
sig till lönearbeten där de arbetar med och relaterar till människor. Hel
tidsarbete är inte den lämpliga normen för många kvinnor och i praktiken 
har de infört sex timmars arbetsdag på egen bekostnad. Den samhälleliga 
välfärden blev därmed ett "kvinnoansvar" eftersom kvinnornas huvudsak
liga uppgift var och är att ta hand om barn, sjuka och äldre. När välfärds
staten byggdes frågades efter kvinnlig arbetskraft och kvinnor har sedan 
fått ansvara för vård och omsorg som gynnat samhället i stort. 

Kvinnoforskare förmedlar olika, tänkbara bilder av kvinnors framtida po
sition på arbetsmarknaden, bilder som troligtvis kompletterar varandra. 
För lågutbildade kvinnor från arbetarklassen, ofta med invandrarbakgrund 
är positionen på arbetsmarknaden osäker och de tvingas röra sig "inom det 
grå fältet" med tillfälliga lösningar för sin försörjning. Björnberg beskri
ver skillnader i kvinnors inställning till lönearbete beroende på val av livs
form och hon menar att arbetarkvinnor arbetar deltid beroende på att de 
prioriterar hem och barn medan kvinnor i karriäryrken lägger tonvikten 
vid självförverkligande. Det avlönade arbetet får ta stor plats, de arbetar 
heltid och ofta övertid. Teorin om kvinnor som reservarbetskraft avvisas 
av Forsberg som menar att de hellre bör betraktas som den ideala arbets
kraften eftersom kvinnor tar de jobb som männen inte vill ha och dessutom 
går in som "stötdämpare" i tillfälliga arbeten. 
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Kvinnor har alltid arbetat i ett tjänstesamhälle där de har utfört tjänster åt 
andra. Det nya med tjänstesamhället är att män har börjat arbeta i tjänste
sektorn och det kan leda till utmaningar beträffande könsstrukturen på ar
betsmarknaden. De kvalifikationer som efterfrågas är flexibiltet och rör
lighet, vilket borde gynna kvinnor med deras "naturliga kompetens" i dessa 
avseenden. Men begreppen har omgenderiserats, de har ändrat betydelse 
och flexibel definieras som att vara tillgänglig och rörlig har översatts till 
rumslig rörelsefrihet. 

Arbete innebär både plus och minus. Kvinnors avlönade arbete har gjort 
det möjligt att bli ekonomiskt oberoende av en försörjare och att leva ett 
mer självständigt liv, men det har även resulterat i ökad exponering för 
fysiska och psykiska arbetsmiljöproblem. Det har skett en markant ökning 
av stressfyllda arbeten med höga krav och lågt inflytande, bland kvinnor 
under 1980-talet och deras arbetsinnehåll är sämre än männens. Kvinnor 
och män utför vanligtvis olika arbetsuppgifter, även inom samma yrke, 
men dessutom har män större inflytande på arbetstakten och arbetets upp
läggning i yrken där det är mest kvinnor. 

Levnadsvillkoren för kvinnor och män är inte desamma och därmed blir 
påfrestningarna i livet olika, som de inte har samma möjligheter att hantera 
beroende på att de är just kvinnor och män, av olika kön och med olika in
flytande i samhället. Det oavlönade omsorgsarbetet är fortfarande kvinnor
nas huvudansvar och deras hälsa påverkas bl.a. av resurserna som finns för 
att minska kraven från lönearbetet, på fritiden och inom familjen. 

Kvinnor sjukskrivs och förtidspensioneras i högre utsträckning än män och 
dessutom tyder uppgifter om ohälsa, förskrivning av läkemedel och vård
utnyttjande på att kvinnor är sjukare än män. Att kvinnor trots detta lever 
längre än män beskrivs som en könsparadox och man kan fråga sig om 
kvinnor är sjukare än män, eller om det är en biologisk, social och kultu
rell könsparadox? Om hänsyn tas till att kvinnor och män drabbas av olika 
sjukdomar med olika sannolikhet för förtida död behöver det inte vara nå
gon paradox. Däremot blir den lägre dödligheten bland kvinnor paradoxal 
med tanke på att de inte är lika privilegierade som män och har mindre 
makt över sina liv. 
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6 ETIK, VALIDITET OCH FÖRÄNDRING I KVALITATIV 
FORSKNING 

I detta kapitel diskuterar jag etiska överväganden i kvalitativa studier. In
tervjuerna med Stina beskriver mina egna, etiska betänkligheter, samt mitt 
tillvägagångssätt vid genomförandet av klientintervjuerna i delstudie tre, 
Rehabilitering för män? Dessutom innehåller kapitlet en diskussion om va
lidité! i kvalitativ forskning och förändringsprocesser vid kvalitativa inter
vjuer. 

Stina - ett intervjuexempel 

Med avsikt att beskriva mitt tillvägagångssätt vid genomförandet av klien
tintervjuerna i undersökningen Rehabilitering för män? (1994), samt etiska 
överväganden i intervjusituationen, använder jag intervjuerna med Stina 
som exempel. Anledningen till att jag väljer att beskriva intervjuerna med 
denna 32-åriga kvinna är att de auktaliserade etiska betänkligheter för mig 
personligen och at t de på ett mycket tydligt sätt återger viktiga etiska frå
gor som jag anser att forskare bör ställa sig. Dessutom skall Stina ses som 
ett exempel på hur hennes, men även andra kvinnors, situation förändrades 
under den tid undersökningen pågick. Senare i kapitlet återkommer jag till 
kvinnornas förändringsprocess och hur den skall kunna förstås. I Stinas fall 
är jag övertygad om att det var flera faktorer som samverkade i positiv 
riktning. Den uppmärksamhet hon fick vid våra samtal, mitt engagemang 
och intresse för henne och det hon hade att berätta var en av dessa s amver
kande faktorer, men även att hon faktiskt fick påbörja sin rehabilitering 
genom arbetsträning och på en arbetsplats där hon trivdes. 

Stina var mycket betänksam om hon överhuvudtaget skulle låta sig inter
vjuas. Hon hade fått ett brev från mig där jag berättade lite kortfattat om 
undersökningen och att hon garanterades anonymitet innan jag ringde till 
henne för att komma överens om en tid för den första intervjun. Stina för
hörde sig noggrant om hon verkligen skulle få vara helt anonym innan vi 
kunde komma överens om att träffas i ett rum som hon för tillfället hyrde 
hos en släkting. Vårt första samtal inleddes trevande och hon var uppen
barligen både rädd och mycket nedstämd. Jag försökte att lugna henne med 
att säga att "du berättar ju inte mer än du själv vill och du behöver inte 
prata om det som känns jobbigt". 
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Redan här böljar mina etiska betänkligheter eftersom mitt sätt att lugna och 
försöka skapa förtroende mellan oss var medveten teknik för att intervju
erna skulle bli så bra som möjligt. Det kunde kännas som att jag var en för
slagen bedragare som lurade av klienterna en del av deras absolut privata 
erfarenheter i syfte att få spännande forskningsresultat. Men som i Stinas 
fall brukade jag ursäkta mig med att de inte berättade mer än de ville och i 
bästa fall kunde de må bra av att få tala med en intresserad och uppmärk
sam lyssnare. 

Intervjun började med att hon hade långt mellan orden när hon svarade på 
mina konkreta frågor som jag inledde med för att överhuvudtaget få igång 
ett samtal. Det kan hända att det uppfattas som att jag ställde ledande frå
gor, men jag föredrar att uttrycka det som Kvale, att en forskningsintervju 
oundvikligen är ledande genom att man talar om bestämda teman i en viss 
ordning. Man kan t.o.m. öka tolkningens tillförlit lighet genom att använda 
sig av ledande frågor för att klargöra meningen med svaren och ta tillfället 
i akt för att testa hypoteser (Kvale 1984). 

Stina tyckte att det var lite obehagligt att jag använde bandspelare, men jag 
fick intryck av att det var själva intervjusituationen som kändes mest be
svärlig, att bli utfrågad om sådant som kändes svårt. Allt eftersom kommer 
Stinas ord allt snabbare och hon berättar mångordigt och utförligt bl.a. om 
sin sjukdom och hur hon som kvinna hade behandlats i vården. 

Vid de fortsatta intervjuerna med Stina visade hon både en positiv, person
lig utveckling och ett ökat förtroende för mig. Hon sa uttryckligen att hon 
mådde allt bättre och att hon försökte aktivera sig. Det som så att säga 
styrkte Stinas uppgifter om hennes välbefinnande var hennes glada, pigga 
röst som hade fått en helt annan klang och att hon helt enkelt, såg fräschare 
ut. Stina kom eftersom att behandla mig som en god vän, någon hon upp
skattade att tala med och kände förtroende för...och jag fick mina kvalita
tiva forskningsintervjuer som jag blev nöjd med. 

Etiska överväganden 

Intervjuerna med Stina beskriver bl.a. hur hon utvecklades och förändrades 
som person under året som vi hade kontakt med varandra. Jag menar som 
Fog att samtalen i en forskningsintervju kan leda till personlig förändring, 
men att det får man så att säga på köpet. I motsats till det terapeutiska 
samtalet är förändring inget mål i sig vid forskningsintervjun. Däremot 
kan man som forskare ställa sig frågan vad det är för typ av förändring 
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som man faktiskt medverkar till eftersom samtalet kan starta någon slags 
förändringsprocess hos intervjupersonen. I Stinas fall verkade det oprob
lematiskt genom att hon mådde bra av våra samtal, men om förändringen 
medför motsatsen hur förhåller man sig då som forskare? Därmed åter
kommer jag till de etiska frågor en forskare bör ställa sig. Går det att ställa 
väldigt personliga frågor till intervjupersonen vid den kvalitativa forsk
ningsintervjun utan risk att kränka honom eller henne? Enligt Fog är detta 
forskarens moraliska dilemma, att välja mellan en grundlig intervju, men 
med risk att kränka personens gränser eller att få intetsägande undersök
ningsresultat beroende på rädslan för att överskrida dessa gränser. 

Validi tet 

Kvale menar att giltigheten i tolkningen av intervjupersonens självförståel
se är ett sätt att "mäta" validiteten. I kvalitativa studier bör reliabilitet ses i 
sitt sammanhang och bedömas utifrån situationen vid intervjutillfället. 
"Identiska frågor kan i den kvalitativa intervjun vara reliabla även om sva
ren skiljer sig åt mellan två intervjutillfällen" (Svensson 1996:210), eller 
som Hamberg m.fl. uttrycker det; det är omöjligt att stiga ned i samma flod 
två gånger (1994:179). Starrin menar att traditionella vetenskapliga validi-
tetsbegrepp är otillräckliga och möjligen missvisande. Han hänvisar till 
Vaughan som anser att den "medel-mål-orientering som präglar det tradi
tionella tänkandet har allvarliga brister" (Holmer & Starrin 1993:19). Den 
begränsar dels hur problemet definieras, dels antalet möjliga, alternativa 
lösningar. Vaughan menar att vi i stället "måste intressera oss för validite
ten hos lösningar som överskrider den nuvarande ordningen och nuvarande 
förhållanden" (a.a. sid 20). Det skulle innebära att validitetsbegreppet for
muleras i termer av alternativ och att begreppet är avsett för att "bedöma 
gilitigheten i motstridiga och konkurrerande alternativ" (a.a. sid 20). 

Inom kvalitativ forskning finns det i princip två inriktningar när det gäller 
valet av validitetsbegrepp. Kvale, Maxwell m.fl. tycker att begreppet vali-
ditet kan användas i kvalitativa studier, medan bl.a. Guba och Lincoln anser 
att t.ex. autencitet, trovärdighet, förståelse är mer relevanta begrepp 
(Marshall & Rossman 1989). Kvale använder validitetsbegreppet i utveck
lad form och med bredare innebörd där en eller flera aspekter som bedö
mer giltigheten bör beaktas, a spekter avseende undersökningens upplägg
ning, datainsamlingsmetodiken, analysen av data och resultat. Validering i 
kvalitativ forskning, metod och analys innebär enligt Kvale, att trovärdig
heten kontrolleras och att det finns belägg i empirin för att det är en rimlig 
tolkning. I studier där man använder sig av kvalitativ metod och analys 
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finner Maxwell fyra typer av validitet; beskrivande, teoretisk, tolkande ge-
neraliserbarhet och värderande (1996:212). Den generaliserbara validiteten 
gäller i vilken grad undersökningsresultaten kan antas giltiga för andra si
tuationer och för andra människor. "Generaliserbarhet i kvalitativa studier 
baseras vanligen på antagandet a tt de begrepp och den teori man kommit 
fram till på ett meningsfullt sätt kan appliceras på liknande situationer och 
personer som de ursprungligen grundades på" (a.a. sid 214-215). 

I likhet med Guba och Lincoln, Mishler, Brinberg och McGrath anser jag 
att validitetsbegreppet bör ersättas med egna begrepp som utvecklats inom 
kvalitativ forskning. Guba och Lincoln rekommenderar att validitetsbe
greppet ersätts med "autencitet" (Svensson 1996). Begreppet autencitet 
stämmer också väl överens med mina intentioner eftersom jag uttryckligen 
eftersträvat att min tolkning av resultaten skall li gga nära och utgå från kli
enternas erfarenheter. 

Hamberg m.fl. konstaterar att de slutsatser som f ramkommer i kvalitativa 
studier inte är bevis utan beskrivande och tolkande slutsatser som måste 
värderas beträffande rimlighet, inre logik och förmågan att kommunicera 
med andra. Kvalitativa undersökningsresultat kan inte generaliseras som 
kvantitativa resultat, men överförbarhet relaterar till generaliserbarhet. 
Om det ska vara möjligt att bedöma överförbarheten behövs en beskrivning 
av det sammanhang där studien utfördes. Det är också viktigt att beskriva 
demografiska faktorer som etnicitet, familjesituation och socioekonomiska 
förhållanden i den studerade gruppen. Därmed blir det möjligt för andra 
att ta ställning till om resultaten är relevanta i andra situationer (1994). 

Kvalitativa intervjuer och förändringsprocesser 

Hur ska man beskriva och förstå personliga förändringar hos olika kvin
nor i ett samhälle där villkoren för att vara kvinna samtidigt håller på att 
omvandlas? (Haavind 1992:16) 

Det könsteoretiska perspektivet i min undersökning om rehabilitering av 
långtidssjuka, samt min önskan att fånga, beskriva och förstå förändrings
processer hos klienterna komplicerade frågan om metodanvändning 
(Bäckström 1994). Att ställa frågor om ojämlika förhållanden som kan re
lateras till kön är lite av att "trampa omkring på minerad mark". Knappast 
någon kvinna eller man väljer att beskriva sig som underordnad och för
tryckt (Se Holter 1992). Vanligtvis talar man om den konkreta arbetsför
delningen i hemmet, men då handlar det just om arbetsdelning. Var och en 
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gör det den är bäst på. Könsförtryck är sådant som kan drabba andra, men 
inte mig och kvinnorna berättade att det förekom i andra förhållanden, 
men inte i den egna parrelationen. De manliga klienterna talade däremot 
inte om att sådant överhuvudtaget existerade. Kanhända berodde det på 
omedvetenhet, att könsförtryck i den egna parrelationen inte uppmärk
sammas, eller att dessa frågor berörde ett väldigt känsligt ämne. 

Utan överdrifter menar jag att intervjuerna med de kvinnliga klienterna 
rubbade min bild av verkligheten, resulterade i nya upptäckter och om inte 
nya teorier, så åtminstone ett förtydligande av gamla. Intervjuerna med 
männen hade inte samma förmåga att flytta mina tankar och jag uppnådde 
inte heller en sådan nära och öppen relation till dem som till kvinnorna. 12 

Den förändring som jag uppmärksammade hos flera av kvinnorna som in
tervjuades beskriver även andra könsteoretiska forskare. Samtalen kan 
starta processer som blir känsloladdade och leder till fördjupad självinsikt, 
samt förmåga att se möjligheter att ändra på gamla livsmönster (Ljung 
1995). Ljung har valt att kalla sin metodiska process "det skapande samtalet 
eller det skapande mötet" (1995:229). Den benämningen menar hon, fram
häver "relationens och det mellanliggandes betydelse" (a.a.). Skapandet har 
för henne, varit utgångspunkten "för att beskriva och analysera processer i 
kvinnors växande" (a.a.) och där är lyssnandet det viktiga. Det skapande 
samtalet växer fram ur det aktiva lyssnandet, ett lyssnande "som genomsy
ras av respekt, inlevelse, värme och den tacksamhet som det innebär att få 
ta del av en annan människa" (a.a. sid 230). 

Min roll vid intervjuerna med de sjukskrivna uppfattade jag först och 
främst som att vara "en god lyssnare". Med det menar jag att intervjuper
sonerna fick styra villkoren för samtalet och ta det utrymme de behövde 
eller ville ha. I den situationen var klienterna i fokus och min person var 
underordnad i sammanhanget och jag anser i likhet med Ljung att ett res-

12 Inom feministisk forskning förekommer att relationen mellan intervjuper
sonen och forskaren beskrivs som en subjekt-subjekt relation. (Se bl.a. Davies 
& Esseveld 1989:25). Ett lämpligare uttryck är enligt min uppfattning subjekt-
medsubjekt, eftersom jag menar att dessa två parter inte är jämbördiga p.g.a. 
forskarens, i någon bemärkelse, överordnade position. Möjligheten att skapa 
ett jämlikt förhållande mellan intervjupersonen och forskaren förefaller av 
det skälet, osannolik. Däremot behöver forskaren inte alltid behandlas som en 
auktoritet. Det faktum att jag inte lyckades få lika nära kontakt med männen 
som med kvinnorna kan uppfattas som ett problem, men det kan samtidigt tol
kas som ett tecken på manlig överordning. Mc Robbie beskriver det som att 
kvinnor är bra forskningssubjekt beroende på sin villighet att berätta, vilket 
kan vara ett tecken på deras ringa makt (1982). 
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pektfullt lyssnande fyllt av inlevelse och värme ger förutsättningar för för
ändring, växande och därmed skapande. Kvinnornas förändring tror jag 
kan förklaras åtminstone till viss del, av att de möttes av en engagerad lyss
nare och att de fick ta den plats de behövde. De fick så att säga skapa sitt 
eget rum, vilket var ovanligt för dessa kvinnor som vanligtvis var till för 
andra, relaterade till andra och deras behov och inte till sig själva. I en un
dersökning av kvinnor anställda i sjukvårdsarbete finner Thomsson samma 
fenomen och hon uttrycker det som att det varken fanns "tid eller rum för 
dessa kvinnor att bara finnas till för egen del, att reflektera över livet" 
(1996, Paper 1:15). Många önskade någon slags förändring och de var 
"medvetna om att bara genom att ventilera sitt liv och sina handlingar hade 
de tagit ett första steg" (a.a. sid 16). 

Haavind anvisar et t annat möjligt angreppssätt för att förstå kvinnors per
sonliga förändring (1992). Hon presenterar analysramar som kan användas 
för att fånga den dubbelsidiga förändringen i kvinnors liv som är känne
tecknande för vår kultur och vår tid. Haavind söker efter hur kön konst
rueras och förmedlas, något som kvinnor och män både har och är. 

Sammanfattning 

I likhet med Vaughan menar jag att kvalitativ forskning bör innebära att 
validitetsbegreppet formuleras i termer av alternativ som tillåter överskri
danden. Begrepp som utvecklats inom kvalitativ forskning kan ersätta vali
ditetsbegreppet. Kvalitativa studier bör även kunna generera nya teorier 
som Glaser & Strauss uttrycker det, teorier som är generaliserbara till lik
nande fenomen. 

Att forska innebär förhoppningsvis överskridanden och utveckling och då 
menar jag både kunskapsmässigt och personligt...och färdig forskare bör 
man helst aldrig bli. Kort sagt, vad återstår då att utforska? Metodutveck
ling är ett viktigt inslag i forskningen och där antyder Haavind en spän
nande möjlighet för att förstå personlig förändring, både hos kvinnor och 
män. Ljungs "skapande samtal" som metodisk process kan vara ett alterna
tiv eller ett komplement till Haavinds metodrekommendationer. I likhet 
med Stina var det antagligen flera faktorer som var av betydelse för de 
kvinnliga klienternas förändringsprocess. Den feministiska forskningens 
uppgift är bl.a. att verka för förändring. Kvinnorna som jag intervjuade 
fick ta tid och utrymme för sin egen del, reflektera över livet och de tog 
första steget till förändring genom att berätta om sina liv. 
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7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Delstudie ett och två om de lokala rehabiliteringsgrupperna visade att det 
var vanligare att tjänstemännen fattade konkreta beslut om arbete eller ut
bildning för manliga klienter, vilket kan tolkas som att man i första hand 
valde att försöka hjälpa långvarigt sjuka män. Rehabiliteringsgruppernas 
arbete gav ett besynnerligt intryck eftersom det verkade vara något slags 
bakvänd eller omvänd rehabilitering. Verksamheten i grupperna föreföll 
som ett spel för gallerierna, en utdragen process där klienterna tvingades 
meritera sig för att få pension genom ett antal mer eller mindre lyckade 
rehabiliteringsförsök. Fler klienter hade förvärvsarbete innan de insjuk
nande och rehabiliterades än efteråt. De kvinnliga klienterna verkade sär
skilt utsatta för detta spel eller denna planlöshet eftersom tjänstemännen 
talade om dem och inte med dem för att slutligen pensionera fler kvinnor 
än män. 

Resultaten från den tredje undersökningen Rehabilitering för män? visade 
på skillnader vid långvarig sjukskrivning och rehabilitering i olika avseen
den, vilka kunde relateras till klientemas kön. De manliga klienterna be
svärades framför allt av att andra personer styrde och ställde med deras 
liv, att de inte fick bestämma själva vilken utbildning de skulle gå o.s.v. 
Kvinnorna kunde bli både ledsna och besvikna när de möttes av liten för
ståelse, men de framförde sin kritik på ett mer lågmält sätt och de fick inte 
vara för påstridiga. De kvinnliga klienternas syn på förvärvsarbete skilde 
sig påtagligt från männens eftersom de relaterade avlönat arbete till lev
nadsvillkoren i övrigt. Skillnaderna mellan kvinnor och män förstärktes i 
deras beskrivning av sjukskrivningssituationen. Sjukdom undanröjde inte 
kraven på kvinnorna att utföra oavlönat hemarbete medan männen kunde få 
svårt att sysselsätta sig . Dessutom frågade kvinnliga och manliga klienter 
efter olika slags hjälp från rehabiliteringspersonalen. Männen ville ha hjälp 
med information, faktaupplysningar och de frågade efter rättigheter och 
inflytande medan kvinnorna efterlyste någon att prata med, en god lyssnare 
som visade förståelse och respekt. 

Rehabiliteringspersonalen intog ett könsneutralt eller jämlikt förhållnings
sätt i förhållande till sig själva, klienterna och omvärlden. De menade att 
deras eget och klientens kön saknade betydelse för att rehabilitera honom 
eller henne. Om det blev skillnader beträffande kvinnors och mäns rehabi
litering ansågs de bero på individen eller faktorer i samhället som rehabi
literingspersonalen inte kunde påverka, men kön saknade betydelse. Trots 
det uppfattades kvinnorna ibland som mer svårrehabiliterade beroende på 
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deras ansvar för det oavlönade omsorgsarbetet. Personalen uttryckte det 
som att kvinnornas situation föreföll "komplexare", de var på något vis i 
sämre läge och särskilt ensamstående kvinnor med barn. Kort uttryckt an
tog rehabiliteringspersonalen att det var lättare att rehabilitera män. 

I delstudien "Kvinnors privata belastning" sammanfattades klienternas och 
rehabiliteringspersonalens uppfattning om könets betydelse vid långvarig 
sjukskrivning och rehabilitering i tre grupper. Den första gruppen valde 
jag att kalla androgyn eftersom dessa intervjupersoner och det var uteslu
tande män, menade att kön saknade betydelse. I den andra gruppen relate
rades könets betydelse till huvudansvaret för avlönat och oavlönat arbete 
och därmed arbetsdelningen mellan könen. Den tredje gruppen represente
rades av rehabiliteringspersonal som menade att kön hade betydelse på 
strukturell nivå, på arbetsmarknaden och vid rehabilitering, att systemet 
fungerade på ett sådant sätt att kvinnor missgynnades i dessa sammanhang. 

I den androgyna gruppen fanns möjligheter till omtolkning och förändring 
av rådande könskonstruktioner i och med att betydelsen av kvinnlighet och 
manlighet kunde variera. I de två övriga grupperna anser jag at t intervju
personerna medverkade till att bevara könskonstruktionerna om än på olika 
sätt. Rehabiliteringspersonalen som uppmärksammade könets betydelse på 
strukturell nivå menade att kvinnorna missgynnades, men ingen enskild 
person var ansvarig för det utan det berodde på systemets konsekvenser. 
Intervjupersonerna i den andra gruppen resonerade i traditionella banor 
om ansvarsfördelningen mellan avlönat och oavlönat arbete. De manliga 
klienterna betraktades som lönearbetare och deras identitet och självkänsla 
ansågs beroend e av deras förmåga att förvärvsarbeta. Huvudansvaret för 
hem, barn och familj tilldelades kvinnorna, vilket gjorde dem till problem i 
rehabiliteringssammanhang och det beskrevs som deras "privata belast
ning". 

Rehabiliteringspersonalen ville behandla alla sjukskrivna på samma sätt 
oavsett kön. Jag har beskrivit det som att de intog ett könsneutralt förhåll
ningssätt inte bara till klienterna, utan också till sig själva och omvärlden. 
Resultaten från de empiriska delstudierna visar att detta inte stämmer med 
hänyn till deras faktiska agerande. Kön har betydelse v id långvarig sjuk
skrivning och rehabilitering. Både klienter och rehabiliteringspersonal 
medverkar till att konstruera kön, men framför allt att bevara rådande 
könskonstruktioner. Resultaten blir om inte paradoxala, åtminstone motsä
gelsefulla, bl.a. beroende på att rehabiliteringspersonalens självförståelse av 
att vara jämställda inte överenstämmer med verkligheten, (Se Aström 
1992). 
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Komplexiteten beträffade arbetets betydelse för kvinnors hälsa blir tydlig i 
litteraturstudien Arbetsdelning och ohälsa. Kvinnors avlönade arbete har 
gjort det möjligt att leva ett mer självständigt liv och att bli ekonomiskt 
oberoende av en försörjare, men det har även inneburit hälsoförluster. Det 
har resulterat i ökad exponering för fysiska och psykiska hälsoproblem 
med sjukskrivning och förtidspensionering som följd. Andelen stressfyllda 
arbeten med höga krav och lågt inflytande har ökat markant bland kvinnor 
under 1980-talet. Dessutom dubbelarbetar många kvinnor eftersom de 
vanligtvis har huvudansvaret för det oavlönade omsorgsarbetet. Levnads
villkoren för kvinnor och män är med andra ord inte desamma, vilket in
nebär att livets påfrestningar blir olika som kvinnor och män har olika 
möjligheter att hantera beroende på att de har olika kön och därmed olika 
inflytande i samhället. 

Uppgifter om ohälsa - förskrivning av läkemedel, vårdutnyttjande, sjuk
skrivning, förtidspensionering - tyder på att kvinnor är sjukare än män. Att 
kvinnor trots detta lever längre än män har kommit att kallas könspara
doxen. Det behöver emellertid inte vara någon paradox om man tar hänsyn 
till kvinnors och mäns olika levnadsvillkor och att kvinnor och män drab
bas av olika sjukdomar med olika sannolikhet för förtida död. Den lägre 
dödligheten bland kvinnor kan förklaras med att de har ett annat sjuk
domsmönster än män och det paradoxala är snarast att kvinnor lever längre 
trots att de är mindre privilegierade än män. 

Det finns med ett antal viktiga inslag i det könsteoretiska sammanhang där 
arbetsrehabilitering förekommer. Det handlar om risker för ohälsa föror
sakade av fysiska och psykiska påfrestningar i arbetslivet, på en starkt kön-
suppdelad arbetsmarknad, där kvinnor vanligtvis är underordnade män och 
dessutom ofta har ett sämre arbetsinnehåll. Sjukdom kan orsakas av såväl 
avlönat som oavlönat arbete, samt ohälsosamma levnadsvillkor i övrigt. 
Beroende på att kvinnors och mäns situation skiljer sig åt i dessa avseenden 
utsätts de för olika påfrestningar. Såväl biologiska som sociala och kultu
rella sammanhang blir därmed avgörande för uppkomsten av ohälsa och 
definitioner av sjukdom. 

Jag menar att sjukdomar liksom arbete är könsmärkta, samt att kvinnors 
och mäns sjuklighet bara kan förstås i sitt kulturella och sociala samman
hang. Kvinnor och män uttrycker sjukdom med de symtom som är till
gängliga och accepterade, vilka återspeglar gällande normer beträffande 
manlighet och kvinnlighet. Sjukdom är därför inte ett begrepp utan det 
finns flera olika sätt att förstå och förklara förekomsten av sjukdom och 
ohälsa. 
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Kön skapas och återskapas på samtliga nivåer i samhället: 
1) På individnivå, framför allt i mötet mellan de professionella och och 
klienterna, men även i klienternas medgörande i vidmakthållandet av 
könsmaktsordningen. 
2) På myndighets- eller mellannivå i tjänstemännes tillämpning av reglerna. 
3) På den strukturella och övergripande nivån i utformningen av lagar och 
bestämmelser. 

Individnivå - mötet mellan klienter och professionella 

Resultaten från undersökningarna som ingår i denna avhandling innehåller 
många beskrivningar av rehabiliteringspersonalens makt över de sjuk
skrivna och hur de använde sig av makten. Som klient var man tvungen att 
utveckla olika strategier för att få lite bättre balans och kanske få ett ord 
med i laget och som kvinna fick man inte vara för påstridig. Ett raffinerat 
sätt att utöva makt är att undvika att tala med klienten för att istället tala 
om henne eller honom myndigheter emellan. Jag menar inte att det behöver 
vara medveten maktutövning, men oavsett detta blir klienten berövad möj
ligheterna till inflytande över sitt eget liv. 

Rehabiliteringspersonalens makt över klienterna framträdde extra tydligt i 
deras sätt mot och bemötande av de sjukskrivna kvinnorna. Det var vanli
gare att tjänstemännen kontaktade manliga än kvinnliga klienter och beslu
ten som gällde kvinnorna fattades i större utsträckning utan deras känne
dom. I rehabiliteringsgrupperna bestämdes ofta att myndigheterna skulle 
utreda de kvinnliga klienternas ärenden och kvinnorna gavs därmed sämre 
möjligheter att påverka sin egen framtid än de långtidssjuka männen. Be
sluten om deras rehabilitering fattades inte alltför sällan utan kvinnornas 
medverkan och de kunde mötas av ringa förståelse och liten respekt. Som 
en kvinna uttryckte det, kunde det vara ganska jobbigt att dividera och gå 
an med dom på och kassan och hon blev ganska nedtryckt av att ha med 
dom att göra. Männen besvärades framför allt av att andra personer styrde 
och ställde med deras liv, att de inte fick bestämma själva om sin rehablite-
ring. Kvinnorna framförde sin kritik på ett mer lågmält sätt och de var in
ställda på en dialog med myndigheternas representanter, samtidigt som de 
kunde bli både ledsna och besvikna när de möttes av ringa förståelse och 
liten respekt. De kvinnliga klienternas hjälpbehov uttryckte både maktlös
het och underordning. De ville att rehabiliteringspersonalen skulle lyssna 
på dem , visa förståelse och de var mycket tacksamma om det inträffade. 
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Männens behov var mer konkreta och de blev besvärade om de tvingades in 
i en underordnad position som begränsade deras självbestämmanderätt. 

Mötet mellan kvinnliga klienter och rehabiliteringspersonal beskriver sam
tidigt hur kön ständigt skapas och återskapas både av män och kvinnor. De 
kvinnliga klienternas tacksamhet över att möta en god och förstående lyss
nare uttryckte både maktlöshet och underordning. De var, så att säga, med-
skapande till sin underordning. Därmed inte sagt att kvinnorna inte var ak
tivt handlande subjekt, men i vissa fall fann de det strategiskt lämpligt att 
inte vara för påstridiga. 

Studier som beskriver socialsekreterarnas bemötande av kvinnliga klienter 
visar att det är vanligt med ett synsätt inom socialtjänsten dä r man sätter 
mycket fasta etiketter på människor (Kullberg 1994). Gunnarsson uttrycker 
det som att "många stereotypa föreställningar ligger som raster mellan so
cialsekreterarna och de enskilda kvinnorna" (1993:172). 

Kåhl menar att traditionella könsroller konserveras inom socialtjänsten 
(1995). Kvinnorna tilldelas omsorgsansvaret, ett ansvar som i stor ut
sträckning är kulturellt betingat. På individnivå kan det förefalla som en 
bra lösning, men på strukturell nivå fungerar det konserverande. Hon tror 
t.ex. att moderskapet i hög grad skapas av omgivande strukturer och att det 
bibehålls av socialförsäkringssystemet, eftersom basen för detta är lönear
betet och det innebär att familjens inkomstförlust blir minst om kvinnan 
stannar hemma med barnen. Hon menar vidare att socialarbetarnas makt 
över klienternas liv är mycket stor och därför är det viktigt att skärskåda 
de föreställningar som direkt och indirekt förmedlas till dem. Kullberg 
fann i sin undersökning att kvinnor och män uppfattades olika och att soci
alarbetarna kategoriserade sina klienter ganska snävt, omedvetet men ändå 
mycket kraftfullt, vilket bevarade skillnader beroende på kön. Medan män 
ansågs ansvariga för den situation de befann sig i uppfattades kvinnorna 
mer som offer för omständigheterna (1994:197). 

I Kullbergs avhandling framgår förvärvsarbetets centrala betydelse i mötet 
mellan socialsekreterare och manliga klienter. De förväntades vara aktivt 
arbetssökande och socialsekreterarna uppfattade deras barn och familj som 
mindre viktiga. Samtalen med de kvinnliga klienterna koncentrerades där
emot på familjen och barnens behov och i deras fall blev arbete mer av en 
bisak. På så sätt kan man kanske säga att socialtjänsten konserverade tradi
tionella könsroller i dubbel bemärkelse, både för kvinnor och män, samt i 
förhållande till avlönat respektive oavlönat arbete. I rehabiliteringsperso
nalens uppfattning om de sjukskrivna skiner liknande föreställningar ige-
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nom. De kvinnliga klienterna, eller rättare sagt deras livssituation gjorde 
att de definierades som problem. Där fanns visserligen liten förståelse eller 
utrymme för annat än lönearbete, men kvinnornas omsorgsansvar gjorde 
att de ansågs svårare att rehabilitera och mindre attraktiva på arbetsmark
naden. 

Myndighetsnivå och mellannivå 

På mellan- eller myndighetsnivå fann jag problem i rehabiliteringsstruktu
ren och tillämpningen av arbetslinjen. Samarbets- och samordningsproblem 
mellan olika myndigheter som arbetar med rehabilitering har uppmärk
sammats i många sammanhang och i några statliga utredningar (SOU 
1988:41, SOU 1996:113). Det var ett av problemen i de lokala rehagrup-
pernas arbete. Myndigheterna hade olika mål med verksamheterna och med 
rehabiliteringsarbetet. Det fanns alltså komplikationer på flera plan, men 
oavsett svårigheter med samarbetet föreföll det som att rehabiliterings
grupperna i första hand valde att hjälpa männen eftersom det var vanligare 
att man fattade konkreta beslut om arbete och utbildning för dem än för 
kvinnorna. De kvinnliga klienterna fick vanligtvis ta första steget till sin 
rehabilitering, medan försäkringskassan tillsammans med företagshälsovår
den agerade för att männen skulle kunna återgå i arbete. I pilotstudien om 
långtidssjuka i Västerbotten (Lindqvist «fe Bäckström 1992) konstaterades 
att arbetslinjen kan tillämpas för strikt och hårdhänt, att åtgärder föreslogs 
för tidigt och att försäkringskassan styrde rehabiliteringens inriktning för 
hårt. Det kan tänkas resultera i svårigheter för kvinnorna eftersom de ef
terfrågade ett arbete som gav dem personlig tillfredsställelse. Rimligtvis 
går det både lättare och snabbare att finna arbete till personer som har en 
instrumenteil inställning till arbete. Kvinnor var också mer kritiska till hur 
de behandlades av sin arbetsgivare än männen, kanhända beroende på det 
korstryck de utsattes för i vård och omsorgsarbete, men en annan möjlig 
förklaring är att de faktiskt blev sämre behandlade av sina arbetsgivare. 

Den strukturella och övergripande nivån 

Det finns olika slags strukturella problem som resulterar i att vissa grupper 
gynnas framför andra och att långvarigt sjuka kvinnor missgynnas. På ett 
övergripande plan handlar det om innehållet i och tillämpningen av lagen 
om en allmän sjukförsäkring. Det skall alltså vara en allmän försäkring och 
den är allmän i den bemärkelsen att försäkringen omfattar alla inskrivna 
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vid försäkringskassorna som är över 16 år, men den ger olika utdelning 
och i allmänhet mest till män. 

I flera olika sammanhang har jag återkommit till förvärvsarbetets centrala 
betydelse vid arbetsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna. Sjukförsäk
ringen är konstruerad på ett sådant sätt att positionen på arbetsmarknaden 
blir avgörande för rätten till bidrag (sjukersättning) och bidragets storlek. 
Villkoren i arbetslivet har varit förebilden, eller utgjort basen för reglerna 
om sjukersättning och rehabilitering. Denna fokusering på arbetslivet och 
det avlönade arbetets betydelse innebär att det i huvudsak är männens var
dagsverklighet som man utgår från och att konstruktionen av bestämmel
serna därmed missgynnar många kvinnor. 

Kvinnor är sällan "den ideale socialförsäkringsklienten" i och med att "ut
bytet av socialförsäkringssystemet bestäms av individens värde som...ar
betskraft" (Marklund & Svallfors 1986). Det oavlönade omsorgsarbetet kan 
med svårighet särskiljas från kvinnors avlönade arbete. Avlönat och oavlö
nat arbete är en del i en helhet och omsorgsarbetet formar i stor utsträck
ning kvinnors inställning till förvärvsarbete. De arbetar därför ofta deltid, 
i relationsinriktat arbete och i arbeten som är lägre avlönade än mäns, vil
ket ger sämre "utdelning" både vid sjukskrivning och rehabilitering. 

"I välfärdsstaten finns en tendens att utgå från att kvinnors och mäns vill
kor är lika" och eftersom den politik som förs inte tar hänsyn till att vill
koren är olika döljer den att kvinnors och mäns levnadsvillkor inte är de
samma (Gunnarsson 1993) Lagstiftningen har anpassats till strukturell 
över- och underordning och där beror den patriarkala effekten på beto
ningen av det avlönade arbetet, eller "snedfördelningen mellan betalt och 
obetalt arbete" (Göransson 1987). Utformningen av socialförsäkringen är 
könsneutral, där finns varken män eller kvinnor utan "försäkrade", men 
könsneutraliteten ger paradoxala resultat eftersom den förbiser att vi inte 
lever i ett jämställt samhälle. Denna bristande överensstämmelse mellan 
ideal och verklighet återfinns bl.a. vid rehabilitering av långvarigt sjuk
skrivna. 

Mitt val av perspektiv i avhandlingsarbetet eller med vilket slags seende 
som jag har studerat arbetsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna tydlig
gjordes redan i avhandlingens inledning. Där uttryckte jag det som att "det 
könsteoretiska perspektivet är grundläggande och genomgående i avhand
lingen" bl.a. beroende på kvinnors underordning och lägre inflytande. Det 
är, enligt min mening, att betrakta som en sanning, ett påstående som med 
svårighet kan avfärdas som ogiltigt, eftersom det är fenomen som tydlig
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görs i kvinnors levnadsvillkor och deras position på arbetsmarknaden. Att 
studera kvinnors arbetsförhållanden och villkor i arbetslivet är som att 
rikta strålkastarljuset på ojämlika och orättvisa förhållanden beroende på 
kön. Kvinnors arbetsvillkor är i allt väsentligt, sämre än mäns, de är mer 
utsatta för fysiska och psykiska hälso risker i arbetslivet, vilket påverkar 
deras hälsa i negativ riktning. Det avlönade arbetet är däremot inte ensam 
riskfaktor för framkallande av ohälsa utan det är kvinnors totala livssitua
tion som sammantaget gör dem mer utsatta för hälsorisker. 
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8 SLUTSATSER 

Syftet med min avhandling är att förstå hur kön bevaras och eventuellt för
ändras i praktiskt rehabiliteringsarbete utifrån en övergripande, teoretisk 
referensram. I samtliga delstudier som redovisas finns exempel på könets 
betydelse vid ohälsa, långvarig sjukskrivning och rehabilitering. Det mest 
framträdande i undersökningsresultaten är hur kön bevaras i olika sam
manhang, men det förekommer även exempel i delstudierna som tyder på 
möjligheter till förändring av könets betydelse och rådande könskonstruk
tioner. 

Det finns ett antal viktiga inslag i det könsteoretiska sammanhang där ar-
betsrehabilitering förekommer. Det handlar om risker för ohälsa förorsa
kade av fysiska och psykiska påfrestningar i arbetslivet, på en starkt kön-
suppdelad arbetsmarknad, där kvinnor vanligtvis är underordnade män och 
dessutom ofta har ett sämre arbetsinnehåll. Sjukdom kan orsakas av såväl 
avlönat som oavlönat arbete, samt ohälsosamma levnadsvillkor i övrigt. 
Beroende på att kvinnors och mäns situation skiljer sig åt i dessa avseenden 
utsätts de för olika påfrestningar. Såväl biologiska som sociala och kultu
rella sammanhang blir därmed avgörande för uppkomsten av ohälsa och 
definitioner av sjukdom. 

Individnivå 

På den individuella nivån, där klienter möter rehabiliteringspersonal har 
jag funnit olika uttryck för stabila könskonstruktioner. Lite tillspetsat före
faller det som att de kvinnliga klienterna varken syns eller hörs och att re
habiliteringspersonalen föredrar det. Kvinnornas egna rehabiliteringsini
tiativ uppmärksammades sällan av personalen och de hade svårt att visa ly
hördhet för deras behov, samt inlevelseförmåga i de kvinnliga klienternas 
situation. Såväl kvinnliga som manliga klienter upplevde maktlöshet bero
ende på svårigheterna att påverka rehabiliteringsprocessen, men kvinnorna 
riskerade dessutom att förlora möjligheterna till inflytande över sitt eget 
liv eftersom de antog att de måste vara snälla och inte fick vara för påstri-
diga. 

Kvinnor är som Hirdman uttrycker det (1988:53), lika integrerade i syste
met som män och de är "medskapande" i konstruktioner av kön. Kan lång
varigt sjuka kvinnor vara annat än medskapande och då även till sin egen 
underordning? Det finns åtminstone två försvårande omständigheter att uti
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från deras situation åstadkomma någon förändring av könets betydelse. Den 
ena har jag redan nämnt, att kvinnorna borde vara snälla och samarbetsvil
liga. Den andra är kvinnors s.k. privata belastning beroende på att de ofta 
har huvudansvaret för det oavlönade omsorgsarbetet, vilket försvårar möj
ligheterna till rehabilitering, samt förändring av kvinnornas situation. Det 
för mig osökt vidare till betydelsen av kön på mellan- och myndighetsnivå. 

Myndighetsnivå 

Klienterna riktade ofta kritik mot framför allt tjänstemännen på arbetsför
medlingen och försäkringskassan för brist på individuella hänsyn, byrå
krati, tröghet och inte minst, dåligt bemötande. Jag finner det inte särskilt 
överraskande att dessa tjänstemannagrupper klandrades beroende på att det 
är deras jobb att även fatta negativa beslut som att dra in sjukpenningen 
eller att neka klienten önskad utbildning. Klienternas kritik kan förefalla 
orättvis eller missvisande eftersom dessa tjänstemän endast verkställer be
slut utifrån gällande lagar och bestämmelser. Sedan beror det naturligtvis 
på hur de utför sina arbetsuppgifter om det finns skäl att klandra dem för 
dåligt bemötande eller ej. Det förefaller onekligen besynnerligt som tjäns
temännen i de lokala rehabiliteringsgrupperna agerade när de undvek att 
prata med de kvinnliga klienterna. På så vis har kvinnorna försatts i ett 
sämre läge redan innan de kommit ifråga för någon slags rehabilitering. 

Det var inte ovanligt att de kvinnliga klienterna initierade sin egen rehabi
litering och att de själva tog kontakt med försäkringskassan för att försöka 
komma tillbaka i avlönat arbete. Standardlösningen för de kvinnliga klien
terna var arbetsträning medan de manliga klienterna uppmanades att u tbil
da sig till styr- och reglermekaniker. Det satsades, som Josefsson och Törn
blom uttrycker det, olika för kvinnor och män (1995). Dessutom v ar åt
gärderna billigare än de som erbjöds männen. Kanhända är det ändå som 
Evas handläggare sa; att män måste ha arbete, att försörjningsplikten kom
mer in som ett argument, vilket i så fall innebär att rehabiliteringsperso
nalen bevarar rådande könskonstruktioner. 

Samhällsnivå 

Denna nivå har jag valt att kalla för systemets avigsidor beroende på att här 
finns inga människor. Att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden och vid 
rehabilitering kan ingen enskild person göras ansvarig för, varken man el
ler kvinna utan det beror på systemets konsekvenser. Välfärdsstaten blev 
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visserligen till stora delar en männens konstruktion och förmånerna utfor
mades med föga inflytande från kvinnor, samt på ett sådant sätt att de 
kopplades till heltidsarbete utanför hemmet (Holter 1992). Det för mig till
baka till könskonstruktioner genom arbetsdelning. I allt väsentligt tycks 
deltidsarbetande och dubbelarbetande kvinnor dra det kortaste strået när 
det gäller förmåner från välfärdssystemet. De drar åtminstone ett kortare 
strå än heltidsarbetande män vid sjukskrivning och arbetsrehabilitering. Jag 
menar i likhet med Wikander att genusarbetsdelningen - arbetsdelningen 
mellan kvinnor och män - vidmakthåller ett ojämlikt förhållande och ar
betsdelningen i samhället, uppdelningen mellan kvinnliga och manliga ar
beten möjliggör kvinnornas fortsatta underordning. Genusarbetsdelningen 
blir därmed både ett uttryck för kvinnors underordning och medlet att 
hålla kvar kvinnor i en underordnad position (1992). Rehabiliteringsperso
nalen kan försöka att rucka något på könskonstruktionerna och därmed ge
nusarbetsdelningen genom att uppmärksamma långvarigt sjukskrivna kvin
nor och deras behov. 

Arbetsrehabilitering i praktisk tillämpning 

Behöver tjänstemän på försäkringskassan reflektera över sådant som vilken 
makt de har över de sjukskrivna och hur de bemöts? Är inte deras uppgift 
främst att tillämpa socialförsäkringen på ett korrekt sätt? Vissa yrkesgrup
per vid försäkringskassan har det senare som sin huvudsakliga uppgift, men 
oavsett arbetsuppgifter finns det alla skäl att göra sådana reflektioner när 
man möter människor och särskilt människor i utsatta situationer. I tradi
tionella termer definieras eller uppfattas inte försäkringskassornas arbete 
med långvarigt sjukskrivna som socialt arbete. Vanligtvis sätts likhetstecken 
mellan socialt arbete och arbete inom socialtjänsten. Försöken "att definiera 
socialt arbete har gjorts utifrån ett ganska oreflekterat uppräknande av 
praktikområden" (Nygren 1992:45). Jag menar att socialt arbete bör ges en 
vidare innebörd, både det sociala arbetets praktik och som kunskapsområ
de. Att bedriva socialt arbete handlar om förändringsarbete med människor 
som befinner sig i utsatta situationer och det sker inte endast på socialby
rån. Många olika slags professioner är involverade i sådant förändringsar
bete, även tjänstemän på försäkringskassorna, eller de kan åtminstone vara 
det. Det beror bl.a. på vilka ambitioner de har i sitt arbete och vilket för
hållningssätt de har till de sjukskrivna. Långvarigt sjuka människor som 
inte kan utföra sitt tidigare arbete tvingas in i ett slags förändringsprocess. 
De behöver "omgestalta sina liv" (Morén 1990) och i denna omgestaltning 
borde finnas utrymme för försäkringskasseanställa att bedriva socialt ar
bete. 
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Lindqvist menar att försäkringskassans rehabiliteringspersonal upplever att 
deras arbetssituation är motsägelsefull beroende på att de utför sitt arbete i 
en byråkratisk organisation, men deras arbetsuppgifter kan inte lösas på ett 
enkelt sätt med hjälp av regelstyrning. Han konstaterar att "det finns många 
signaler som tyder på att försäkringskassans rehabiliterare har haft svårt att 
växa in i sin nya yrkesroll" (SOU 1996:113, del 2 sid 30). De två rollerna 
som klientens ombud och hjälpare, samt byråkratens med uppgift att kont
rollera rätten till sjukpenning och den kostnadsmässiga effektiviteten i re
habiliteringsåtgärderna kan lätt komma i konflikt med varandra. Den hu
vudsakliga arbetsuppgiften vid försäkringskassorna har varit tillämpning av 
regler vid utbetalning av bidrag och för ett medvetetet utvecklingsarbete 
inom arbetsrehabilitering behövs ny kompetens, "en kader av kvalificerad 
personal med social- och arbetsvetenskaplig utbildning" (a. a. sid 64). 

Rehabilitering av sjukskrivna innebär att möta människor som befinner sig 
i en besvärlig situation, deras tillvaro kan vackla i många avseenden. De är 
sjuka, osäkra om de klarar att återgå i något slags arbete och deras ekono
mi är vanligtvis ansträngd. Arbete med rehabilitering av långvarigt sjuka 
innebär alltså att arbeta med människor som befinner sig i utsatta situatio
ner, men huruvida det uppfattas som socialt arbete eller ej beror på försäk
ringskassepersonalens förhållningssätt och "signalerna" från överordnade i 
den organisation där arbetet utförs. Som gräsrotsbyråkrat kan man välja att 
luta sig mot det formella regelsystemet, men man kan också våga försöka 
överskrida gränserna i syfte att nå långsiktigt goda resultat. Socialt arbete i 
teori och praktik måste tillåta gränsöverskridanden. 

Särskilt för socialt utsatta personer får förändringar i det socialpolitiska 
systemet påtagliga konsekvenser, men som Nygren uttrycker det, är 
"socialpolitiken som förutsättning för socialt arbete...relativt lite studerad" 
(Nygren 1992:54). Det är i många stycken obekant vilka effekter socialpo
litiken får på individnivå, men när t.ex. sjukersättningen sänks kan det krä
va andra strategier i det sociala förändringsarbetet. Därmed blir "möj
ligheten att ta till vara kunskap från möten mellan handläggare och klien
ter/kunder inom det generella trygghetssystemet, t.ex. försäkringskassan" 
ytterligare en dimension att beakta (a.a.). 

Behov av framtida forskning 

Det är tio år sedan jag började arbeta med forskning om arbetsrehabilite
ring av långvarigt sjukskrivna. Basundersökningen om de lokala rehabilite-
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rings grupperna och deras klienter genomfördes 1987-1988. Där konstate
rades att kunskaperna om rehabiliteringsverksamheten var bristfällig och 
att det fanns mycket lite skrivet. Rehabiliteringsforskningens omfattning 
har ökat sedan dess, men forskning om arbetsrehabilitering med ett köns-
teoretiskt perspektiv är fortfarande sällsynt. Det återstår överhuvudtaget 
mycket forskning om välfärdsstatens olika delar och dess betydelse för 
kvinnor och "en mer dynamisk förståelse av könsmakten där det ömsesi
diga beroendet mellan strukturer och aktörer lyfts fram" (Gunnarsson 
1993:58). 

Arbetsinriktad rehabilitering av långvarigt sjukskrivna, invandrade kvin
nor förefaller särskilt angelägen. I flera undersökningar har man uppmärk
sammat väsentliga skillnader mellan långvarigt sjukskrivna med invandrar
bakgrund och infödda svenskar, samt att kombinationen kvinna och invand
rare förefaller resultera i en mycket utsatt position (Jonsson 19 96, Kind
lund 1996, RFV redovisar 1995:20). Utlandsfödda kvinnor, förutom kvin
nor från Danmark och Norge, sjukskrivs och förtidspensioneras i högre 
utsträckning än svenska kvinnor (Kindlund 1996). Långtidssjuka invandra
re rehabiliteras dessutom i mindre utsträckning än svenska medborgare och 
detta oberoende av kön, utbildning och sysselsättningsstatus (RFV redovisar 
1995:20, Kindlund 1996). Forskning om långvarig sjukskrivning, förtids
pensionering och framför allt arbetsrehabilitering av utlandsfödda kvinnor, 
bosatta i Sverige är däremot nästan obefintlig. 
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English summary 

TO SIFT THE WHEAT FROM THE CAFF 
On work-oriented rehabilitation of people on long-term 

sick-leave 

List of publications 

My dissertation is based on the following reports, reffered to in the text by 
their Roman numerals: 

I. Bäckström Ingegärd, Eriksson Nils. Rehabilitions groups- to what use? A 
study of four local rehabilitions groups and their clients. Umeå studies in 
sociology No 97 1989, Department of Sociology, Umeå university (in Swe
dish). 

II. Bäckström Ingegärd. Work, pension, adjustment. A follow-up study of 
the clients in the local rehabilitions groups. Umeå studies in sociology No 
101 1991, Department of Sociology, Umeå university (in Swedish). 

III. Bäckström Ingegärd. Rehabilitation for men? A study about work-ori
ented rehabilitation of men and women on long-term sick-leave. Report nr 
37, Department of Social work. Umeå university (in Swedish). 

IV. Bäckström Ingegärd. Women's private load. The importance of gender 
in sick-leave and rehabilitation (manuscript in Swedish). 

V. Bäckström Ingegärd. Division of domestic work and ill-health - a lite
rature review on gender related work and ill-health (manuscript in Swe
dish). 

Introduction 

The subject of this thesis is the work-oriented rehabilitation of people on 
long-term sick-leave. The choice of this topic is due to my experiences in 
"the field". I have a history within the social insurance department where I 
worked for the greater part of the 1980's with the rehabilitation of those 
on sick-leave. It was often interesting and inspiring work but it was also 
difficult to get an overview and see what this work really produced. As an 
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investigator at the social insurance department, I saw the short-term results 
of my own work and it became for me an abiding interest to find out the 
meaning of rehabilitation in a wider context - whether persons on sick-le
ave were actually helped and whether they felt better. 

Theoretical Perspective 

Sickness insurance and work-oriented rehabilitation are an important part 
of the welfare system, whereas women's relationship to the welfare state 
can be found in two dominant feminist research perspectives. The state 
contributes to the reproduction of gender hierarchy through its patriarchal 
structures where male dominance's established and dependent on the patri
archal role of society in taking over the welfare state. Orloff explains that 
this is one theory which dominates and which has been combined with the 
outlook that the state can influence inequality between women and men in a 
positive direction (1996). Hetzler expressed the view that the state can be 
understood as having an influence on emancipatory progress and that the 
intent of gender-neutral laws is to "minimise structural hindrances and 
maximise life chances for all citizens" (1994:97). Holter states that there is 
a prevailing incongruity between equality ideology and reality, that is , it is 
indicative of a new "gender fabric" and that it contributes to societal 
change, eventually leading toward androgyny (1992). Gender-neutral laws 
can however lead to paradoxical consequences including an ideology of 
equality which does not correspond with reality. Work rehabilitation of 
those on long-term sick-leave is an example of this phenomenon, with 
gender-neutral shaping of rules and regulations but gender-specific results. 
In this study's chapter on theory, I propose the question: How does it come 
about that it is men who usually have power and thus can cultivate the 
norms for what is normal and not deviant? Hirdman states that it is legiti
mised through isolation and is articulated, "in the division of labour bet
ween the sexes and in representations of the manly and womanly" 
(1988:52) while Holter describes two forms of gender construction which 
perpetuate male dominance. 
The subject of the thesis is work-oriented rehabilitation of people on long-
term sick-leave. Valet av ämne beror på mina erfarenheter "från fältet". 
Jag har ett förflutet inom försäkringskassan där jag arbetade med rehabili
tering av sjukskrivna större delen av 1980-talet. Det var många gånger ett 
intressant och engagerande arbete, men det var svårt att få någon överblick 
och se vad det egentligen ledde till. Som utredare på försäkringskassan såg 
jag det kortsiktiga resultatet av mitt eget arbete och för mig blev det ange
läget att försöka ta reda på rehabiliteringens betydelse i ett större samman-
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hang, om den verkligen ledde till att de sjukskrivna blev hjälpta och mådde 
bättre. Det är med andra ord främst min egen nyfikenhet som har styrt in
riktningen på mina studier och valet av avhandlingsämne. 

The overall aim of my thesis is to: 
- analyse work-oriented rehabilitation as a gender theoretical phenomenon. 
- analyse how this phenomenon is expressed, maintained and eventually 
changed on a societal, authority and individual level. 

The specific aims of the different reports were: 
I) to analyse the collaboration between the different authorities taking part 
in local rehabilitation groups, the results from these groups, as well as how 
the clients experienced the groups. 
II) to analyse the situation of these clients some years after completed reha
bilitation. 
III) to analyse gender related differences in rehabilitation. 
IV) to analyse factors in the rehabilitation process of importance for gen
der related differences in rehabilitation as well as the attitudes to gender 
constuctions among clients and rehabilitation administrative staff. 
V) to give a broader context to the study of rehabilitation as gender theo
retical, in which work rehabilitation as well as gender are constructed. 

Population and sampling 

I) The population consisted of four out of six local rehabilitation groups in 
a middle-sized town in Sweden. The following material and individuals we
re selected from these groups. 
a) all minutes from the meetings during the period 1981-1986; in total 227 
minutes. 
b) the 25 members of the staff from different authorities with the longes 
experience. 
c) client files from the 25 oldest (starting in 1982) and the 25 youngest ca
ses from three of the groups and all 33 cases in the fourth group, in total 
183 files. 
d) from the 183 files 122 clients could be reached for an interview (70 men 
and 52 women), The non-response rate was 62 persons (35 percent) of 
which 51 could not be reached and 11 refused. 

II) The population consisted of a two year follow-up study of the clients 
from study number I. In total 101 (54 men and 47 women) of the clients 
could be reached. 
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III and IV) A one year follow-up study was performed. A sample of 29 
clients was drawn from the National Social Insurance Board register of 
sick-leave. The clients were to have been homogenous as possible and the 
criteria for sampling were the following: age 30-45, many years experi
ence of waged work, a history of being on full time sick-leave in Novem
ber-December 1990 and residence in the Town and environs. Of the 29 cli
ents, 23 (10 men and 11 women) participated in the baseline study. In the 
first follow-up after six months, all but one of the women could be rea
ched. After another six months, 20 clients (11 men and 9 women) partici
pated. 

V) Study number five is a literature review. 

Method 

I) The study was performed from autumn 1987 to spring 1988 and both 
quantiative and qualitative methods were used. The different samples were 
investigated in the following ways. 
a) The minutes were used in order to provide background information on 
the structure and the activity of the local groups and was to be later used in 
the interviews with the staff. 
b) The staff were interviewed with fixed answer quetionnaires and also 
with open ended questions. The areas of interest were the aims, the expec
tations, as well as the results of the local groups, dominating problems 
among the clients, and the pros and cons of collaboration in local groups. 
c) The client files were used in order to provide background information 
on the clients. 
d) The clients were interviewed with fixed questionnaires, and also with 
open ended questions. The ares of interest was life circumstances, experi
ences (e.g. possibilities of control, as well as the effect of rehabilitation om 
health, work, economy and well-being) and attitudes towards the rehabili
tation activities. 

II) The follow-up was conducted in the same way as before, i.e. question-
naries were used with both fixed and open answers. The questinnarie was 
analysed with both quantitative and qualitative methods. The quantitative 
analyses were made with crosstables in order to do comparison between 
1988 and 1990. The qualitative analyses were made in the following areas 
of interest: the impact of waged work and social situation on rehabilitation, 
pros and cons with early retirement pension and life satisfaction. 
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III) Interviews were made with the clients on all three occasions. In the ba
seline investigation semi-structured in depth interviews were performed. If 
possible the interviews were made in the home of the client, but in four 
cases this was not possible and thus the interviews took place at my office. 
The duration of the interviews were between one to two hours. The areas 
of interest were: background information (waged and domestic work, so
cial situation etc.), the rehabilitation process (activities, treatment etc.), the 
consequences of illness and disease for working and private life, experien
ces of and attitudes related to the importance of sex and gender in long-
term sick-leave and rehabilitation. 

The second set of interviews were made by telephone in order to get in
formation about the present status in the rehabilitation process. The last 
follow-up study focused mostly on rehabilitation activities. Personal inter
views were made only with the women. The reason why the men were not 
included was that twice before they had told me about the same history and 
thus I considered their interviews saturated. The interviewed persons could 
take as much time as they needed and they could control the content of the 
interviews themselve. Warmth, empathy and respect were my guidelines as 
an interviewer, in order to create possibilities for growth and change. 

During the telephone interviews I wrote down what the clients told me. All 
personal interviews were taped and transcribed word by word by myself. 
A modified version of grounded theory was used in order to analyse the 
text. In order to increase the autencity of the interviews the clients were 
asked to comment on them. 

IV) The interviews from the first and second occasions were used. The last 
set of interviews with women only were not included in order to increase 
the comparabilty between men and women. In the analyses, dyads were 
constructed between the interviews of the clients and their responsible re
habilitation staff. Their description of 1) the activities in and the process of 
work rehabilitation as well as 2) their beliefs about and attitudes to the im
portance of gender in rehabilitation were compared. 

The qualitative analysis was made close to the meaning of the text. The text 
codes were grouped into different patterns, from which comprehensive 
concepts were developed. My two supervisors read and commented my co
ding and intepretation of the interviews. Thus, the autencity of my analyses 
was checked. 
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V) The methods used in the literature review on division of waged and 
domestic work and gender related health were 1) database search (Medline, 
PsychLIT, SSCI) 2) use of reviews within the subjects. 

Results 

Sections one and two of the local rehabilitation group study revealed that it 
was more common for male social services workers to formulate concrete 
decisions regarding work or training for male clients, which can be inter
preted to mean that long-term ill men are the first chosen to be helped. 
The rehabilitation groups' work produced this unusual impression since it 
appear to either go against or reverse the intent of rehabilitation. Activity 
in the groups occurred as if it were a game played for the benefit of spec
tators sitting in a gallery, an extracted process wherein the clients were 
forced to qualify to receive a pension through a number of more or less 
successful attempts at rehabilitation. Many c lients had obtained work while 
on sick leave and were in rehabilitation as an after thought. Female clients 
were subjected to particular criticism for their part in this game or for 
their lack of planning since male social service workers talked about them 
and not with them thus resulting in more women being pensioned than 
men. 

Results of the third investigation, Rehabilitation for men?, highlighted the 
differences for long-term illness and rehabilitation from different per
spectives which could relate to clients' gender. Male clients were troubled 
above all by other people having control and direction over their lives, and 
that they could not decide for themselves the kind of training they would be 
involved in. Women could be both unhappy and troubled when met with a 
lack of understanding by other people, but they directed their criticism in a 
more low-key manner and they did not become too headstrong. The female 
clients' view on obtaining work stood out tangibly from the men's since the 
former mainly related unpaid work to the conditions of life. Differences 
between women and men were stronger in their descriptions of the situa
tions surrounding their being on sick leave. Illnesses did not remove the 
necessity for women to carry out housework whereas men had a difficult 
time keeping themselves busy. Furthermore, women and men asked for 
different kinds of help from rehabilitation personnel. Men wanted help in 
obtaining information, in fact-finding, and asked about their rights and 
powers while women searched for someone to talk with - a good listener 
who showed understanding and respect. 
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Rehabilitation personnel adopted a gender-neutral or equality-based posi
tion in relationship to themselves, their clients and the world around. This 
meant that their own or their client's gender would not have meaning in the 
rehabilitation of him or her. If there was a difference regarding women's 
or men's rehabilitation, it would be considered to be due to the individual 
or to factors in society outside of the influence of the rehabilitation person
nel. Gender however would not be meaningful in this regard. In spite of 
this, women were sometimes considered more difficult to rehabilitate 
because of their responsibility for unpaid work and care in their homes. 
The personnel stated that women's situations appeared "more complex"; it 
was in some ways a worse situation though different to single women with 
children. Simply put, rehabilitation personnel assumed that it was easier to 
rehabilitate men. 

In the study, "Women's private burden ", clients' and rehabilitation per
sonnel's conceptions of the meaning of gender in relation to long-term ill
ness and rehabilitation are divided into three groups. I chose to call the 
first group androgynous since the interviewees were exclusively men and 
held the position that gender was meaningless. In the second g roup, gen
der's meaning was related to primary responsibility for paid and unpaid 
work and that the division of labour was according to gender. The third 
group is represented by rehabilitation personnel who held the position that 
gender had meaning on a structural level, in the employment market and 
rehabilitation, and that the system worked in such a way that women were 
unfairly treated. 

In the androgynous group it was possible to reinterpret and change the 
prevailing constructions of gender including the notion that the meanings 
of womanhood and manhood could vary. In the two other groups, it is my 
position that the interviewees contributed to the preservation of construc
tions of gender though they did this in different ways. Rehabilitation per
sonnel who paid attention to gender's meaning at a structural level accepted 
that women were unfairly treated but that no responsible person was ans
werable for this. Rather, it was due to the consequences inherent in the ex
isting system. Interviewees in the second group reasoned in traditional fa
shion about the division of responsibility between paid and unpaid work. 
Male clients were considered to be the salaried workers and their identity 
and self-esteem were tied to their capacity to obtain work. Primary res
ponsibility for the home, children and family rested with women, which 
caused them problems in connection with their rehabilitation and whose 
responsibilities were described as their "private burden". 
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Rehabilitation personnel wanted to manage all sick-leave clients in the same 
way regardless of gender. I have described how they advocated taking a 
gender-neutral position not just toward the clients but also toward themsel
ves and the world around. The results from the empirical studies demon
strate that their intentions do not correspond to the results. Gender has me
aning in long-term illness and rehabilitation. Both clients and rehabilitation 
personnel contribute to the construction of gender but, above all, to pre
serving the prevailing construction of gender. The results, while perhaps 
not paradoxical, are at least full of contradictions in part because the re ha
bilitation personnel's own belief that they were unbiased did not corres
pond with reality, (Se Åström 1992). 

The complexity concerning work's meaning for women's health becomes 
evident in the literature review, Division of labour and ill health . Wo
men's paid work has made it possible to live a more independent life and to 
be economically unbound to any breadwinner. But, it has also meant the 
loss of health. Paid work resulted in an increased exposure to physical and 
psychological health p roblems with sick-leave and early retirement being 
consequences. Participation in stressful work with high demands and low 
influence has increased markedly amongst women during the 1980's. Furt
hermore, many women are holding down two jobs because they are also 
usually the primary caretakers in the home and are responsible for the un
paid work that goes on there. Living conditions for men and women are , in 
other words, not alike. This means that life's stresses are different for wo
men and men who each have different opportunities to cope because they 
are of different sexes and also thus have differing influences in society. 

Information about ill health - prescriptions for medicine, utilisation of care 
services, sick-leave, early retirement - all suggest that women a re sicker 
than men. The fact that women live longer than men has been called the 
gender paradox. It does not, however, have to be considered a paradox if 
one considers women's and men's different living conditions and that wo
men and men are affected by different illnesses with a different likelihood 
of causing premature death. The later mortality of women can be clarified 
since they have other patterns of illness. And, the paradox is, if anything, 
that women live longer than men in spite of their less privileged position. 

Explained further, illness and work are gender-determined, and women's 
and men's ill-health can only be understood in their cultural and social 
context. Women and men express illness with symptoms that are accessible 
and acceptable, and which reflect current norms concerning manhood and 
womanhood. Illness is therefore not a single concept but rather there are 
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several different ways of understanding and explaining the occurrence of 
sickness and ill-health. 

Gender is created and recreated in all levels of society: 

1) At the individual level - above all in the meeting between professio
nals and clients but even in the client's own participation in the preserva
tion of gender-based power relations. 

The rehabilitation personnel's power over clients appears very clearly in 
their actions toward and in response to women on sick-leave. It was more 
common for social services workers to contact male than female clients and 
decisions affecting women were, to a large extent, undertaken without their 
knowledge. In the rehabilitation groups, it was found that the authorities 
would investigate female clients' circumstances in such a way that would 
give the women worse prospects for directing their own futures than in the 
case of long-term ill men. Decisions regarding the women's rehabilitation 
were not infrequently made without the women's participation and these 
decisions could be presented to the client with little understanding or re
spect. As one woman expressed it, it could be very difficult to deal with the 
authorities, to then go onto benefits, and that she was quite low-spirited by 
having anything to do with them. Men found it most difficult that other pe
ople controlled and directed their lives and that they could not decide for 
themselves about rehabilitation. Women directed their criticism in a low-
key manner and were prepared for a dialogue with the authorities or re
presentatives. At the same time, they could be both upset and troubled 
when they were met by a lack of understanding and little respect. The fe
male clients' need for help expressed both powerlessness and subordination. 
They wanted the rehabilitation personnel to listen to them, to show under
standing, and were very thankful when this occurred. Men's needs were 
more concrete and they were bothered by being forced into subordinate 
positions which limited their right to self-determination. 

The meeting between female clients and rehabilitation personnel also 
describes how gender is perpetually created and recreated both by men and 
women. Female clients' thankfulness about meeting a kind and understan
ding listener expresses both powerlessness and subordination. They were, 
so to say, participants in their own subordination. That is not to say that the 
women were not active subjects but rather that they found it strategically 
expedient not to be headstrong. 
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2) At the authority or middle level - in the social worker's applica
tion of the rules. 

At the authority or middle level, I found problems in the structure of reha
bilitation and in the application of different work streams for clients. Col
laboration and co-ordination problems between di fferent authorities who 
worked with rehabilitation have been identified in a number of areas and 
reported in state inquiries (SOU 1988:41, SOU 1996:113). This was one of 
the problems in the work of the local rehabilitation groups. Authorities had 
different goals in their activities and with the rehabilitation work. There 
were therefore complications on several planes. But, apart from the diffi
culties with collaboration, it seemed that the rehabilitation providers first 
chose to help the men as it was more common for concrete decisions to be 
made about work and training for them than for the women. Female clients 
usually took the first steps toward their rehabilitation while the social insu
rance office, together with business health-care providers, acted so that 
men would be able to return to work. In a pilot study of the long-term ill 
in Västerbotten (Lindqvist &Bäckström 1992), the allocation of different 
work streams for clients was applied in a severe and heavy-handed fashion 
and that individual measures were proposed too early, suggesting that the 
social insurance office directed the aims of rehabilitation too strictly. This 
can be postulated to result in difficulties for women since they requested 
work which provided them with personal satisfaction. It stands to reason 
that work is both easier and faster to find for persons who have an instru
mental approach to work. Women were also more critical of how they we
re treated by their employers than were men, perhaps due to the ver
bal/physical beatings they were subjected to in providing care and in care-
work. However, another possible explanation is that they actually were tre
ated worse by their employers. 

3) At the structural and overarching level - in the shaping of laws 
and regulations. 

Sickness insurance is constructed in such a way that position in the 
employment market is crucial for the right to an allowance (sickness bene
fits) and in determining the allowance's size. Conditions of working life 
have been the pattern, or have constituted the base, for rules about sickness 
benefits and rehabilitation. This focus on working life and on the impor
tance of salaried work means that it is primarily men's everyday reality 
from which the construction of regulations precedes, and thus women are 
unfairly treated. 
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The shaping of social insurance is gender-neutral - there are neither men 
nor women but rather "the insured". But gender neutrality produces para
doxical results since it overlooks the fact that we do not live in an equal 
society. This lack of conformity between ideals and reality is found in, 
amongst other contexts, services provided for rehabilitation and long-term 
illness. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Försäkringskassorna har, enligt Lag en om allmän fö rsäkring, ansvar för 
rehabilitering av personer som varit sjukskrivna en längre tid. Kassorna 
skall ta initiativ till rehabilitering och samordna rehabiliteringsinsat
serna. Föreskrifterna om rehagrupperna finns i Riksförsäkringsverkets 
kungörelse, RFFS 1979: l1^, dä r det bl a sägs a tt försäkringskassorna 
skall skapa lokala rehagrupper med representanter från kassan, arbets
förmedlingen, socialtjänsten och sjukvården. I grupperna behandlas de 
enskilda ärenden där man menar att det behövs insatser från flera sam
hällsorgan för klientens rehabilitering, t ex både yrkesinriktad och 
social rehabilitering. 

I Umeå kommun har det skett en omfattande satsning på samverkan 
mellan myndigheter i rehabiliteringsärenden sedan början av 1980-talet. 
De lokala rehagruppernas antal har ökat med fem sedan 1980 oc h om
fattar idag sammanlagt sex grupper. Försäkringskassan ansvarar för 
verksamheten i de lokala rehagrupperna med anmälan av ärenden, 
kallelse till sammanträden och protokollskrivning. I gruppernas sam
manträden deltar representanter från försäkringskassans lokalkontor, 
arbetsförmedling, socialtjänst och distriktsläkare. Dessutom har klien
terna möjlighet att delta. De ärenden som behandlas i rehagrupperna 
är ofta komplicerade och i allmänhet är flera samhällsorgan invol
verade. Klienterna kan erbjudas oli ka former av rehabiliteringsåtgärder 
som utbildning, hjälp med sociala problem, medicinsk behandling m m. 

De lokala rehagrupperna är idag etablerade organ i försäkringskassans 
rehabiliteringsarbete. Eftersom deras antal har ökat innebär det att 
verksamheten tar större resurser i anspråk genom fler inblandade 
handläggare, ökat antal sammanträden m m. I och med detta började 
försäkringskassan fundera över om resultatet av arbetet i rehagrup
perna motsvarade arbetsinsatserna. Handläggarna kände sig osäkra 
över vilka resultat som grupperna egent ligen åstadkom och om de arbe
tade med lämpliga klientärenden. 

1) I RFV's kungörelse RFFS: 1979:1, paragraferna 2 oc.' 4 föreskrives att det skall fin
nas, dels en central rahabiliteringsgrupp vid kassars i entralkontor och dels en lokal 
rchabiliteringsgrupp vid kassans lokalkontor för samr'Ul med andra samhällsorgan i 
ärenden som rör rehabilitering av försäkrade. I lokrl i îhabiliteringsgrupp skall det 
ingå företrädare för lokalkontoret. Dessutom bör di'ti ktsläkare samt företrädare 
för socialtjänst och arbetsförmedling ingå i gruppen. 
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Ytterligare en osäkerhetsfaktor var det varierande engagemanget från 
olika myndigheters r epresentanter i rehagrupperna. För att kartlägga 
dessa problem begärde försäkringskassan medel till en projektstudie 
som skulle genomföras 1987/88. Resultatet av studien redovisas i före
liggande rapport. 

12 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen av de lokala rehabiliteringsgrupperna i Umeå, ge
nomförs i syfte att studera gruppernas arbetsformer, själva rehabilite
ringsprocessen, deras roll och funktion i rehabiliteringsarbetet, samt 
vilka resultat rehabiliteringsgrupperna uppnår med sin verksamhet. 

De olika grupperna jämförs genomgående med varandra i syfte att 
finna förklaringar till likheter och skillnader i själva rehabiliterings
arbetet, klientsammansättning och uppnått resultat. Tanken är att vi, 
genom jämförelser grupperna emellan, skall kunna peka på vad som 
påverkar resultatet. Utifrån denna jämförelse diskuteras möjliga ut
vecklingsmöjligheter för rehabiliteringsarbetet. 

Ett flertal frågeställningar blir aktuella. När det gäller själva "processen" 
vill vi reda ut vilka faktorer som styr och formar gruppens arbete. Vi vill 
finna svar på följande frågor; Vem anmäler ärendena? Hur fungerar 
själva arbetet? Vilka problem och möjligheter finns? Vilka skillnader 
och likheter finns mellan de olika grupperna? Vilka orsaker kan finnas 
till påvisade likheter och skillnader? Har man någon uttalad målsätt
ning? Vad menar man med ett effektivt rehabiliteringsarbete? 

När det gäller klienterna rör problemställningen huruvida det är karak
tären på klientgruppens problem som formar eventuella skillnader i re
habiliteringsgruppernas arbete och resultat. Aktuella frågor blir; Vilket 
eller vilka problem förekommer hos klienterna till respektive rehabili
teringsgrupp? Vilket eller vilka probl em dominerar? Vilka likheter och 
skillnader föreligger mellan de olika gruppernas klienter, vad gäller typ 
av problem, kön, ålderssammansättning och yrkesbakgrund? 

Beträffande resultatet av rehabiliteringsarbetet är följande fråge
ställningar aktuella; Vilket resultat uppnås? Hur många får arbete och 
hur många blir förtidspensionerade? Vilka kriterier har man på en 
lyckad rehabilitering? Vilka lyckas man med och vilka missly ckas man 
med? Vilka proportioner finns mellan insatser och resultat? Finns det 
några skillnader mellan resultat på kort sikt respektive lå ng sikt? 
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I den avslutande diskussionen berörs en rad frågeställningar; Kan man 
påstå att rehabiliteringsarbetet fungerar bra eller mindre bra? Kan och 
bör det organiseras annorlunda? I så fall hu r? Har överhuvudtaget be
rörda myndigheter möjligheter och resurser att lösa de problem som är 
aktuella hos klienterna? Finns det ett optimalt rehabiliteringsarbete, 
där resultatet motsvarar eller kanske till och med överträffar intentio
nerna? 

13 En tidigare studie 

Riksförsäkringsverket påbörjade 1980 en studie av de lokala re
habiliteringsgruppernas verksamhet runt om i landet. Syftet var a tt ut
värdera rehabiliteringarbetet och tyngdpunkten var förlagd på samar-
betsaspekter. 

Det finns anledning att notera studiens urval av klientärenden eftersom 
det skiljer sig från vårt . I undersökningen fanns endas t de sjukfall med 
som pågått mer än 180 dagar för personer födda udda månader. Detta 
urval medförde ett betydelsefullt bortfall, framförallt av de klienter som 
inte alls var sjukskrivna eller sjukskrivna kortare tid än 180 dagar. Vi 
fann i vår undersökning att denna kategori var så pass stor att den inte 
kan uteslutas. 

I RFV's undersökning studerade man protokoll och minnesanteck
ningar från alla sammanträ den i samtliga grupper i landet under 1980. 
Därtill gjorde man en intervjuundersökning med representanter från de 
olika organ som ingår i lokal rehagrupp. Någon slutrapport har man 
ännu inte producerat, men väl en arbetsrapport ur vilken vi tagit de 
uppgifter vi här redovisar2^. 

Syftet med studien var dels att få klarhet i omfattningen av lokala reha
biliteringsgrupper, dels att belysa frågor om sammanträdesfrekvens, an
tal behandlade ärenden, vem som aktualiserade, tidsåtgång, myndig
heternas närvarofrekvens, i vilken utsträckning klienten deltog o dyl. 

Undersökningen visade att det fanns en allmänt positiv inställning till 
gruppernas sammansättning. Ett problem som emellertid ofta påtalades 
i detta sammanhang var att det många gånger var svårt att få läkare att 
komma till mötena (Intervjuundersökningen, sid 2). 

2. Arbetsrapporten går under namnet "Rehagrupperna - analys av verksamheten och 
dess resultat". 
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När det gäller det praktiska arbetet, var det avsaknaden av beslu
tanderätt som upplevdes som det största problemet. Sedan ett ärende 
behandlats i rehagruppen fick någon av de inblandade parterna an
svaret för att genomföra de åtgärder man enats om. Dessvärre resulte
rade detta ofta i "rundgång", d v s att detta ansvar flyttades runt bland 
de olika myndigheterna. Detta uppfattades som det största hindret för 
ett effektivt genomförande av rehabiliteringsåtgärder (Intervjuunder
sökningen, sid 2). 

Man var eniga om att målsättningen med rehabiliteringsarbetet skulle 
präglas av en "helhetssyn" på människan. Vad som menas med detta är , 
enligt rapporten, att man vid utredning av ett ärende inte enbart skall 
begränsa sig till s ynliga symtom, utan även ta fasta på andra faktorer i 
klientens situation. Men man var också överens om att detta var något 
som man i praktiken inte gjorde. Återgång till arbetsmarknaden, som 
angavs vara ett delmål, var däremot något som prioriterades i sådan 
grad att det ibland föreföll vara huvudmålet. På denna punkt avvek 
socialtjänstens uppfattning från de övriga myndigheternas genom att 
man ville tona ner arbetets betydelse vid rehabilitering (Intervju
undersökningen, sid 3). 

Arbetet i rehagrupp uppgavs i RFV:s undersökn ing vara lågprioriterat i 
förhållande till den löpande verksamheten i respektive myndighet. 
Även om den lokala rehagruppen ansågs vara ett viktigt stöd i rehabili
teringsarbetet, så arbetade man främst och helst med direktkontakter 
med andra rehabiliteringsorgan utan att gå via rehagruppen. 

Motsättningar och störningar förekom, framförallt mellan repre
sentanter från socialtjänsten och de övriga p arterna, i första hand för
säkringskassan. Orsaken till detta gnissel tycktes vara att både försäk
ringskassan och socialtj änsten ansåg sig ha huvudansvaret för samarbe
tet i rehabiliteringsfrågor. Man menade också att samarbetet försvåra
des av att man inte hade gjort upp klara gränser och metoder för hur 
arbetet skulle bedrivas (Intervjuundersökningen, sid 8). 

Sammanfattningsvis innebär detta att verksamheten i rehagrupper är 
något som de inblandade tycks ställa sig posit iva till. Men det finns en 
del gnissel i samarbetet. Om detta främst orsakas av svårigheter med 
själva samarbetet, eller om det är klienternas problembild som komp
licerar arbetet får man i denna studie ingen klarhet i. Hur det kan för
hålla sig med detta hoppas vi att föreliggande studie skall visa. 
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2. METOD 

Denna undersökning av lokala rehabiliteringsgrupper omfattar: 

genomgång av 227 sammanträdesprotokoll 1981-1986 
intervjuer med 25 tjänstemän 
sammanställning av information från 183 personakter 
intervjuer med 121 klienter 

2.1 Undersökningsmetoder 

I projektets inledningsskede stod vi inför problemet hur vi skulle gå till
väga för att studera den sociala verklighet som de lokala rehabilite
ringsgruppernas verksamhet utgör. Det fanns mycket lite skrivet. Det 
enda som överhuvudtaget fanns dokum enterat om just rehabiliterings-
grupper var den begränsade, och ännu inte slutförda, studien utförd av 
Riksförsäkringsverket. 

För att få ett grepp om verksamheten bö rjade vi med att gå igenom de 
protokoll som skrivits vid sammanträden i de olika rehabiliterings
grupperna under perioden 1981-86, totalt 227 stycken. Härigenom av
såg vi att få en grundläggande, om än begränsad, uppfattning om reha
biliteringsarbetet. Fördelen med sekundärda ta av denna typ, är a tt den 
är lättillgänglig men den har också sina nackdelar på så sätt att den ger 
en begränsad information. Noteringarna i protokollen ä r ofta kortfat
tade och de kan ge en skev bild av de problem som beskrivs . I vårt fall 
fick vi kunskaper om den mer formella struktur som verksamheten in
begriper, sammanträdeslängd och frekvens, myndighetsrepresentanter
nas närvaro, antal ärenden, genomsnittlig handläggningstid etc. Dess
utom fick vi vissa kunskaper om klienterna, framförallt ålders- och 
könsfördelning, men även en uppfattning om vilka problem som 
förekom. 

22 Urval och bortfall 

Ett syfte med denna stud ie var ju at t jämföra de olika rehagrupperna i 
Umeå med varandra vad avser arbetsfo rmer och karaktären på klient-
gruppen. Emellertid hade två av gru pperna, den nordvästra och den 
nordöstra, varit verksamma kortare tid än de övriga och för att kunna 
jämföra mer långsiktiga effekter av rehabiliteringsarbetet, valde vi att 
utesluta dessa grupper. 
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Nästa steg var att med protokollgenomgången som utgångspunkt in
tervjua ett antal tjänstemän från berörda myndigheter. Intervjuerna 
som baserades på frågeformulär med både slutna och öppna svarsalter
nativ, uppgi ck totalt till 25 styck en. Vid valet av personer var målsätt
ningen att intervjua de som hade den största erfarenheten av rehabili
teringsarbete. Vi intervjuade en person frän varje myndighet som hade 
varit verksam i någon av de fyra rehagrupperna, med undantag av vård
centralerna där vi intervjuade tre personer. Orsaken till detta var att 
man genomgående hade flest representanter närvarande vid samman
trädena i samtliga grupper. Vid en vårdce ntral lyckades vi dock bara in
tervjua två personer. 

Två "nyckelpers oner" som haft speciella roller i rehabiliteringsarbetet 
intervjuades också. En från försäkringskassan och en kurator anställd 
vid en av vårdcentralerna. 

Även om syftet i första hand var att studera rehagruppernas verk
samhet, så ville vi inte utesluta klienterna. Tvärtom uppfattade vi kun
skaper om klienerna som nödvän diga för att kunna få en så riktig bild 
som möjligt av förutsättningarna för gruppernas arbete. Därför valde vi 
ut 50 ärenden, de 25 äldsta med start 1982, och de 25 yngst a, med start 
1986, vardera i den södra, östra och västr a gruppen. Den norra gruppen 
hade under denna tid endast haft 33 ärenden varför vi här gjorde ett to
talurval. I samtliga dessa ärenden plockade vi fram de personakter som 
försäkringskassan har, totalt alltså 183. Alla fanns inte tillgängliga i 
Umeå utan en del fick rekvireras från andra lokalkontor runt om i 
landet. 

Vid denna aktgenomgång tog vi fasta pä uppgifter som t ex yrkes- och 
utbildningsbakgrund, social situation, diagnos, problembild samt vad 
som skedde under själva rehabiliteringsprocessen. Det formulär som 
användes vid insamling av uppgifterna bifogas i bilaga 1. I de fall där 
ärendet fortsatte att vara aktuellt även eft er det hade avförts från lokal 
rehagrupp, tog vi fasta på va d som kunde v ara av intresse. 

Inte heller efter denna genomgång kunde vi göra anspråk på att ha 
skaffat oss en helhetsbild. Vad som saknades var primärinformation 
från klienterna, d v s de som utgör målgrupp för hela rehabiliterings
verksamheten. Här valde vi mellan strukturerade intervjuer med en 
större grupp och djupintervjuer med ett mer begränsat urval av klien
ter. Den bristfälliga kunska pen om rehabiliteringsverksamheten, som v i 
åberopade ovan, gjorde att vi va lde det första alternativet. Härigenom 
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avsåg vi att få information om klienternas livssituation och om deras er
farenheter och åsikter om rehabil iteringsverksamheten. 

Vi hade för avsikt att intervjua 183 klienter och de fick först e tt skrift
ligt meddelande om a tt vi skulle höra av oss för en telefonintervju. S yf
tet med undersökningen framgi ck av brevet till klienterna. D e klienter 
som vi inte lyckades nå fick två skriftliga påminnelser där de ombads att 
kontakta oss. Sammanlag t kunde vi genomföra intervjuer med 121 kli
enter, 41 personer från den södra rehagruppen, vilket var dubbelt så 
många som i den norra, medan den östra och den västra gruppen ham
nade ungefär mittemellan med 28 respektive 32 klienter från varje 
grupp. 51 av klienterna kunde vi inte få någon kontakt med och elva 
avböjde intervju av olika skäl. De ansåg att det skulle bli för jobb igt att 
tala om det som hade inträffat, att man hade nog med sin egen sjukdom 
och att man inte ville bli intervjuad per telefon. Det totala bortfallet 
blev därmed 35 procent. 

Klienterna som inte deltog i intervjuundersökningen hade en me
delålder på 40 år och männen var ca e tt år yngre än kvinnorna. Drygt 
hälften av klienterna var ensamstående och många av dem var pen
sionärer. 42 procent hade antingen sjukbidrag elle r förtidspension och i 
den östra rehagruppen var de t mer än hälften. Ungefär 25 procent be
svärades av psy kiska sjukdomar och/eller alkoholproblem. Det var nå
got fler "bortfallsklienter" med missbruksproblem i den södra och den 
norra rehagruppen. En stor andel hade förvärvsarbetat kort tid, 32 pro
cent, vilket torde förklaras av att många var pensionärer vid relativt låg 
ålder. Den västra rehagruppen hade både lägsta antalet pensionärer 
och klienter me d kort erfareanhet av förvärvsarbete-

Klienterna som medverkade i undersökningen var några år äldre än de 
som avböjde att delta. Både för kvinnorna och männen var medelåldern 
45 år. Även bland intervjupersonerna var många ensamstående och än 
fler var pensionärer. 60 procent av de klienter som vi intervjuade ha de 
antingen fått sjukbidrag eller förtidspension. I den norra rehagruppen 
var hela 85 procent av klienterna pensionärer. Psyk iska besvär förekom 
i ungefär samma utsträckning bland intervjupersonerna som hos "bort
fallet", men alkohol missbruk var något vanligare i den senare gruppen. 
Det är svårt att säga om det är några avgörande skillnader mellan kli
entgrupperna, men mer renodlade fysiska sjukdomsb esvär hi ttade vi i 
högre utsträckning hos klienterna som intervjuades. Hos 61 procent av 
dem fanns fysiska sjukdomsbesvär angivna och det förekom inte några 
uppgifter om missbruk och/eller psykiska besvär. Endast 23 procent av 



8 

klienterna som avstod från att medverka i undersökningen hade "en
bart" fysiska problem. Klienternas problematik har rimligen betydelse 
för deras vilja att medverka i denna typ av undersökning på sådant sä tt 
att det går lättare för dem att berätta om värk i ryg gen än om sin ångest 
och oro. 
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3. CENTRALA BEGREPP 

Vi har under arbetets gång haft några teoretiska begrepp i fokus, vilka 
vi uppfattar spelar en central roll i rehabiliteringsarbetet. Dessa är, för 
det första, begreppet "rehabilitering". Det andra begreppet är "arbete". 
Vi har under projektets gång hela tiden blivit påminda om hur viktigt 
arbetets roll är i rehabiliteringsprocessen. Det tredje begreppet är 
"sjukdom". En central fråga är vad som definieras som sjuk dom och hur 
det görs. Det fjärde begreppet är "välfärdsbyråkrati", som syftar på de 
inblandade myndigheterna som representerar välfärdssamhället. I 
själva rehabiliteringsprocessen möts klienter med problem av något slag 
och f öreträdare för olika myndigheter. De senares insatser formas av 
de faktorer som vi diskuterar i detta kapitel. Ur denna smältdegel skall 
sedan klienterna komma utan de problem som förorsakade deras 
aktualisering. Den situation som inträffar kan åskådliggöras i en modell 
enligt nedan. 
Modell 3.1 Rehabiliteringsprocessen 

• KLIENTER ^ REHABILITERING KLIENTER 

ARBETE 
Arbetsmarknad 
Arbetslöshet 
attityder hos arbets
givare och -kamrater 

SJUKDOMSBEGREPPET 
Attityder till sjukdom 
Regler vid sjukskrivning 
Medikalisering av sociala 
problem 

VÄLFÄRDSBYRAKRATI 
Sociallagstiftning 
Regler, formella 
och informella 
Avgränsningsproblem 

3.1 Begreppet rehabilitering. 

"Rehabilitering" utgör ett nyckelbegrepp i vår studie, eftersom syftet 
med rehabiliteringsgrupperna just är at t de skall arbeta med rehabilite
ring av människor. En fråga som då faller sig naturligt, är vad "rehabili
tering" egentligen st år för, och om samtliga inblandade parter har en 
samstämmig uppfattning om begreppets innebörd. 
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Om man slår upp "rehabilitering" i någon av våra vanliga ordböcker, 
finner man att det har två betydelser. Den första är att "ge upprättelse" 
och den andra är "att eft er sjukdom o dyl arbetsträna eller omskola". 
Enligt den första betydelsen innebär rehabilitering alltså att föra till
baks någon från en temporärt mindre gynnsam situation till dennes 
normala situation som man då a ntar var mer gynnsam. Den andra defi
nitionen stämmer bra överens med lagen om allmän försäkring (AFL) 
2:11. Där ges rehabilitering betydelsen "... åtgärd, som är ägnad åt att 
förkorta sjukdomstiden eller att eljest helt eller delvis förebygga eller 
häva nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga". Av detta följer att 
rehabilitering, och tilli ka den verksamhet som rehabiliteringsgrupperna 
skall bedriva, syftar till att hjälpa människor, som temporärt fått pro
blem, tillbaka till deras normala situation. Med normal s ituation menas 
det läge där klienten kan klara sin försörjning, vanligtvis genom arbete. 

Man kan då fråga sig om de inblandade myndigheterna och klienterna 
lägger samma betydelse i begreppet och om man har samma mål
sättning. Frågan är berättigad eftersom det inte finns något samhällsor
gan som har ett övergripande ansvar för samhällets rehabiliteringsinsat
ser. Detta leder till att det kan finnas olika uppfattningar bland de in
blandade, vilket kan inverka menligt på rehabiliteringsarbetet. Av
saknaden av en enhetlig målsättning för rehabiliteringsarbetet kan ska
pa vissa samarbetsproblem, samtidigt som det gör samarbete nöd
vändigt. 

Försäkringkassan har ett visst övergripande formellt ansvar för rehabili
tering, genom att man skall initiera och organisera samarbete mellan 
olika berörda myndigheter, framförallt genom bildandet av rehagrup-
perna. Försäkringskassans ansvar i övrigt innebär att man skall upp
märksamma vilka klienter som är i behov av rehabiliterande åtgärder. 
Man skall också utreda orsaken till deras nedsatta arbetsförmåga. 
Dessutom skall försäkringskassan verka för att lämpliga åtgärder vidtas 
och se till att den försäkrade påbörjar föreslagna åtgärd er. Själva mål
sättningen för försäkringskassan, när det gäller rehabilitering, är a tt kli
entens sjukskrivning skall upphöra genom återgång till arbete där han 
eller hon kan förvärva minst hälften av den arbetsinkomst man hade 
som frisk. 

För hälso- och sjuk vården, är målsättningen att återställa funktionsför
m å g a n  h o s  k l i e n t e r n a  t i l l  d e t  " n o r m a l a " ,  a t t  b o t a  s j u k d o m s t i l l s t å n d ,  d v s  
att göra dem "friska". Traditionellt saknar sjukvårdens åtgärder mer 
sociala och kurativa ambitioner fö r arbetsrehabilitering. 
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För arbetsmarknadsmyndigheterna är målet arbetsmarknadsdeltagan
de. Målgruppen är de som sak nar stadigvarande arbete samt de som 
riskerar att förlora sitt arbete. Målsättningen är att de skall kunna 
etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden genom stadigvarande 
sysselsättning. Det innebär att man strävar efter att finna arbete för den 
som kan erhålla ett och skapar förutsättningar för att kunna få arbete, i 
de fall där det är nödvändigt, t ex genom omskolning. 

Målsättningen för socialtjänsten är att erbjuda social service, att hjälpa 
människor som har det svårt av någon anledning. De människor som 
kontaktar socialtjänsten har vanligtvis ekonomiska problem och söker 
därför ekonomisk hjälp. Från socialtjänste ns sida ser man däremot ofta 
bakomliggande sociala orsaker till att en klient hamnat i ekonomiskt 
trångmål. Syftet med detta är att ställa en korrekt diagnos på proble
men, för att därefter kunna vidta erforderliga åtgärder. Målsättningen 
är att genom dessa åtgärder hjälpa klienten till en situation där han inte 
behöver hjälp från "det sociala", dvs hjälp till självhjälp (Marklund m fl 
1983:137 ff). 

32 Begreppet arbete 

I dag förvärvsarbetar det stora flertalet bland den vuxna befolkningen 
och de allra flesta av dessa är lönearbetande 3) (Nilsson och Paulsson 
1983:42 ff). Det finns alltså fog för beteckningar som "arbetssamhället" 
eller "lönearbetssamhället". Vilken betydelse har arbetet för den som 
arbetar? Fungerar arbetet som en befrielse, där människan kan för
verkliga sig själv, eller är arbetet ett gissel, något nödvändigt ont för att 
människan skall få råd a tt leva ett drägligt liv? Vi lken roll har arb etet i 
rehabiliteringsprocessen? Strävar man mot att o rdna lönearbete för kli
enterna och likställs uppnåendet av det målet med en "lyckad" rehabili
tering? Vi kommer nedan a tt presentera två motsatta uppfattningar om 
arbetets roll i samhället. 

Det första synsättet är bl a Claus Offe (1985) representant för. Han 
driver tesen att arbetets betydelse har minskat. Det beror på, för det 
första, att arbetets heterogenitet har ökat. Alltfler sysslo r har kommit 
att utföras i form av lönearbete, t ex barnuppfostran, åldringsvård, 
matlagning och underhållning. Detta innebär att skillnaderna mellan 

3. Med lönearbetare avses den person som arbetar mot lön. Detta begrepp existerar 
inte i arbetsmarknadsstatistiska källor. Lönearbetande i folk- och bostadsräkning
arna blir de förvärvsarbetande som arbetar mot lön, dvs anställda. 



i 2  

olika arbeten och yrken har ökat, och a tt alltfler aktiviteter i samh ället 
betecknas som arbete. Hans andra argument är att andelen okvalifice
rade arbeten har ökat. Detta har medfört att arbetarnas skicklighet, 
stolthet och känsla efterfrågas i allt mindre utsträcknin g, vilket leder till 
att attraktionsgraden hos flertalet arbeten sjunker. För det tredje 
menar han att den stigande arbetslösheten har medfört att den i mindre 
utsträckning b etraktas som ett personligt misslyckande. Den enskilde 
accepterar sin arbetslöshet och kämpar inte för att ordna ett arbete. 
För det fjärde hävdar han att det skyddsnät som "välfärdsstaten" er
bjuder de som inte kan klara sitt livsuppehälle genom arbe te, innebär 
att arbetsmotivationen minskar ytterligare, eftersom ekonomiska inci
tament för att arbeta härigenom försvinner (Offe 1985:144). 

Kvalitativa aspekter, inte bara med avseende på a rbetets innehåll utan 
på hela tillvaron, får samtidigt en allt st örre betydelse. Exempelvis blir 
frågor som rör ansvar för miljön, fred, könsroller, mänskliga rättigheter, 
livsstil, fritid allt mer centrala medan arbetet förlorat sin roll som 
central faktor i livet. Sammantaget leder detta till et t försvagande av 
arbetsmoralen och ett avståndstagande från "arbetssamhället" (Offe 
1985:135 ff). 

Offes argumentation står inte oemotsagd. Många hävdar tvärtom att 
arbetets betydelse har ökat. Christensen (1983) menar att arbetet, 
egentligen /önearbetet, har stärkt sin position i samhället, som produk
tionsform, som fördelningsnyckel av samhällets gemensamma resurser, 
som form för social ordning och som överordnad ideologi. Hon ex
emplifierar med socialförsäkringen, vilken hon menar utgör samhällets 
viktigaste resursfördelande instrument. Den är uppbyggd på löne
arbetets värderingar och genomsyras av en styrning mot detsamma. 
Kan man inte försörja sig genom lönearbete så är man hänvisad till 
socialförsäkringen. Samtidigt är det genom lönearbete som man kvali
ficerar sig till socialförsäkringen, vilket kan tyckas något paradoxalt. 
Detta uppmärksammas även av Marklund och Sv allfors (1986) som på
pekar att individens utbyte av socialförsäkringssystemet bestäms av 
dennes prestation och värde på arbetsmarknaden. "Det primära krite
riet för att vara en fullvärdig medlem av socialförsäkringssystemet är att 
man säljer sin arbetskraft på marknaden", (a a:20) Konsekvensen av 
detta blir at t socialförsäkringen får en "dual" struktur, där förmånsta-
garna å ena sidan består av vanliga löntagare som har ett gott utbyte av 
systemet och å andra sidan en marginalgrupp av förmånstagare be
stående av människor som helt eller delvis står utanför arbetsmarkna
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den, vilket medför ett sämre utbyte av socialförsäkringssystemet 
(a a:19). 

Den som uppbär sjukpenning är inte skyldig att arbeta, men han är 
däremot skyldig att återvinna sin arbetsförmåga. Det innebär att den 
sjukskrivne måste stå till förfogande för den vård, behandling eller 
andra rehabiliterande åtgärder som inblandade myndigheter anser 
nödvändiga för att främja återgången till lönearbete. Den som inte ac
cepterar detta riskerar att drabbas av ekonomiska sanktioner, som t ex 
indragning av sjukpenning (Christensen 1981:30,1983:1 ff, se även 
Ahme 1987:136). 

Samma centrala roll spelar lönearbetet inom sjukvården. Den som kan 
inordnas i lönearbete betecknas som frisk, medan den som ej kan in
ordnas följaktligen betecknas som sjuk. Likaså mäts effekten av olika 
typer av behandling efter om patienten kan återgå till lönearbete, direkt 
eller via någon formaliserad utbildning (Christensen 1983:11). 

Ahme (1987) betonar arbetets institutionella betydelse. Det viktiga 
med arbete är att "ha" ett arbete att gå till, att vara anställd någonstans. 
Även om arbetets betydelse för materiell överlevnad har minskat med 
tiden, så har dess betydelse för sociala relationer ö kat. Härigenom hål
ler arbetet som organisationsform på att bli en form av central social 
institution (a a: 136 ff). 

Christensen (1983) påpekar att det intressanta med den politiska ambi
tionen "fu ll sysse lsättning", är att den i första hand inte gäller vad som 
produceras. Det primära är att det skapas tillfällen till sysselsättning 
som fundament för social ordning, eftersom arbetslösheten utgör ett hot 
mot själv samhällsforme n. Hon ser en konflikt mellan lönearbete för 
produktion och lönearbete för social ordning och exemplifierar med 
den verksamhet som skyddade verkstäder bedriver. Den som är syssel
satt där har för sin försörjning tvingat att inordna sig i ett lönearbete 
"...som upprätthålles som en samhällets hjälpåtgärd för hans egen skull 
och för att om möjli gt rehabilitera honom till en marknad, där han inte 
är efterfrågad" (a a: 19). Denna förödmjukelse, som arbete inom 
skyddad verkstad innebär, är emellertid nödvändig eftersom att inordna 
sig i lönearbetsstrukturen är individens enda möjlighet att få del av 
samhällets resurser (a a:20, se även Ahrne 1987:136). 

Den förhärs kande normen i "arbetssamhället" är att det endast är ge
nom lönearbete som människan kan förverkliga sig själv . Avsaknad av 
lönearbete omöjliggör ett fullvärdigt liv och trygghet i livet blir det 
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samma som anställningstrygghet (Christensen 1983:15). Lennerlöf 
(1986) påpekar att förtidspensionering och långa sjukskrivningar ofta 
likställs med utslagning i ett samhälle som vårt, där arbetet ofta fram
ställs som något nödvändigt för den enskilde individen. 

Om lönearbetet skall upprätthålla den sociala ordningen så måste det 
uppfattas som ett privilegium och för att det skall framstå som ett 
sådant så måste det finnas något som är ännu värre. Den funktionen 
har arbetslösheten som alltså utgör den mest förödmjukande och 
underordnade positionen i lönearbetssamhället. Det är viktigt att ha 
detta i åtanke för att förstå den förödmjukelse, i form av meningslös 
omskolning eller annan rehabilitering och behand ling, som drabbar den 
som av något skäl hamnar utanför lönearbetssamhället (Christensen 
1983:22). 

Vi har alltså två motsatta synsätt på ar betet och dess betydelse för den 
enskilde individen och för samhället. Det synsätt som bet onar arbetets 
fortsatta betydelse förefaller vara det som speglar samhällets mål med 
rehabilitering på ett rimligt sätt. Lönearbetet utgör fortfarande det nav 
kring vilket samhället, inte minst socia lförsäkringen och rehabiliterings 
arbetet, organiseras och normeras. 

Om lönearbete är målet så kan man ställa sig frågan vad detta innebär. 
Är det arbetet i egenskap av social institution, arbetet som försörj
ningskälla eller arbetet som möjligh et till sjä lvförverkligande? Detta re
ser frågan om de olika myndighete rna har samma synsätt på arb ete och 
dess betydelse för klienten. Motstridiga viljor torde inverka menligt på 
det konkreta arbetet i rehagrupperna och även om d e inblandade myn
digheterna har en samstämmig målsättning så torde ett bra rehabilite
ringsarbete förutsätta att den överensstämmer med klienternas egna 
önskemål. 

3J Sjukdomsbegreppet 

Någon vedertagen allmängiltig definition på "sjukdom" finns inte. Be
greppet finns inte heller definierat i någon lagtext4^. Det är snarast så 
att olika intressen skapar grunden för vad begreppet innebär. Man kan 

4. I J ohansson och Johansson (1987) påpekas att sjukdom definieras efter proposition 
nr 312/1946, där det står att som sjukdom betraktas: "Varje onormalt kropps eller 
själstillstånd, vilket inte sammanhänger med den normala livsprocessen. Störningar 
eller fysiologiska förändringar p g a naturligt åldrande, graviditet eller barnsbörd 
räknas inte som sjukdom" (UNT, 4/1 - 84). 
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urskilja tre olika huvudin tressen för vilk a "sjukdom", åtminstone delvis, 
innebär olika saker; samhällets, individens, och det medicinska vårdsys
temets (Tid för omsorg 1983:41). 

Behovet av ett sjukdomsbegrepp grundar sig i att sjukdom har vissa ju
ridiska och ekonomiska konsekvenser; t ex har den som blir sjuk rätt att 
stanna hemma från sitt arbete och få ekonomisk ersättning. För försäk
ringskassan innebär sjukdom något påvisba rt och konkret, d v s i första 
hand somatiska sjukdomstillstånd, även om man med tiden blivit mer 
lyhörd för psykosociala besvär. Det främsta skälet till att psykosoma
tiska sjukdomstillstånd setts med skepsis torde vara rädslan för att det 
skall missbrukas av enskilda individer, eftersom det är svårt att defi
niera utan hjälp av individens subjekti va uppfattning (Johansson och 
Johansson 1987:83). Att förklaras som sjuk innebär inte bara rättig
heter utan även att man fråntas ansvar. Den som betraktas som sjuk är 
inte, på samma sätt som den som är frisk, ansvarig för sina handlingar 
(Tid för omsorg 1983:43). Det innebär att man måste vara bedömd som 
frisk utifrån vissa kriterier, för att t ex kunna få lämplighetsintyg för 
körkort, eftersom man annars inte anses ha förmågan att ta det ansvar 
som innehav av körkort innebär. 

I individens egen och i o mgivningens uppfattning om sjukdom, finns det 
skillnader som är kulturellt betingade. Ett objektivt sett likartat 
problem kan upplevas högst olika beroende på personlighet, kön, so
cialgrupp, yrke och etnicitet. Vi får alltså stora skillnader mellan ett 
objektivt och ett subjektiv t mått på hälsa och sjukd om. (Tid för omsorg 
1983:43, 118 ff) Individens egen och omgivningens uppfattning kan 
skilja sig åt . Det är inte alls säkert att omgivningen anser att någon är 
sjuk bara för att denne påstår sig vara det. Beteckningar som hypo-
kondriker och SVBK (svider-värker-bränner-kärringar) på vissa per
soner förekommer. Det omvända kan också g älla. Det är inte säkert att 
en individ själ v anser sig vara sjuk bara för att omgivningen m enar att 
han eller hon är det. 

Det medicinska sjukdomsbegreppet utgår ofta från att det finns ett 
normaltillstånd och att sjukt är det som avviker från detta . När läkaren 
bedömer om det finns skäl fär sjuks krivning skall han ocks å ta ställning 
till huruvida klienten kan klara av sitt arb ete eller ej. Anser han att kli
enten inte kan utföra sitt arbete skall han dessutom avgöra i vilken ut
sträckning detta gäller. Bedömer läkaren att arbetsförmågan är helt 
nedsatt så blir det hel sjukskrivning. Bedöms den vara nedsatt till minst 
hälften blir det halv sjukskrivning och bedöms den vara nedsatt till 
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mindre än hälften blir det ingen sjukskrivning alls. Den värdering lä
karen gör bygger på de intressen och den referensram han eller hon 
har. Det krävs kunskaper om de mest skiftande yrken och branscher för 
att kunna bedöma om klienten kan utföra sitt ordinarie arbete eller ej. 
Svårigheterna torde vara än större vid bedömning av psykiska besvär 
(Tid för omsorg 1983:43 ff). En vanlig intyg ssituation kännetecknas av 
att läkaren har tämligen dålig kännedom om klientens arbete och livssi
tuation (Westerhäll-Gisselsson 1983:214). 

Begreppet "arbetsoförmåga" ingår i sjukförsäkringslagstiftningen och 
har två betydelser. Den första är faktisk arbetsoförmåga, vilket innebär 
att klienten ej kan utföra sitt arbete p g a sjukdom. Den andra är 
projylaktisk arbetsoförmåga, vilke t innebär att det är lämpligt att klien
ten avhåller sig från arb etet för att bota sjukdomen. Enligt Westerhäll-
Gisselsson (1983) utgår försäkringsadministrationen från att bedöm
ningen rör den faktiska arbetsoförmågan, även om det av läkarintyget 
framgår att klienten bör avhålla sig från a rbete. Ett annat problem gäl
ler om man ser a rbete som något positivt för en individs sjukdom. Det 
är tänkbart att man i ett samhälle där arbetet spelar en central roll ser 
arbete som vägen ut ur ett sjukd omstillstånd. 

Synen på sjukdomsbegreppet sammanfaller alltså inte alltid, myc ket be
roende på att en objektiv bedömningsgrund saknas. Exempelvis finns 
det en bristande överensstämmelse mellan sjuk skrivning och andra de
finitioner på sjukdom i och med att det förra relateras till ar bete, me
dan det i det senare fallet inte nödvändigtvis finns någon koppling till 
arbete. En intressant aspekt i dett a sammanhang är om det kan vara 
berättigat att införa sjukskrivning av sociala skäl, d v s att sjukskrivning 
inte nödvändigtvis måste vara kopplat till förmågan att utföra ett arbete 
(Tid för omsorg 1983 :44 ff). Enligt denna tanke skulle man kunna vara 
sjukskriven en tid på grund av proble m i privatlive t, trots att man klarar 
av sitt arbete. När man skall bedöma om sjukdom och rätt till sjukpen
ning föreligger av "soc iala skäl ", får man mycke t svåra gränsdragnings
problem (Westerhäll-Gisselsson 1983:207 ff). 

Vi kan alltså slå fast att det inte finns något enkelt enhetligt sjuk
domsbegrepp och när vi kopplar det till sjukskr ivning och arbete blir 
det än mer komplicerat. För försäkringskassan är sjukdom kopplat till 
arbetsförmågan. Sjukvårdens sjukdomsbegrepp handlar om individer
nas hälsa. För arbetsförmedlingen är sjukdom knutet till möjligheterna 
till arbetsmarknadsdeltagande medan sjukdom för socialtjänsten är 
kopplat till soc iala problem. Det förefaller sålunda som om de myndig
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heter som ingår i rehabiliteringsgrupperna inte har ett samstämmigt 
sjukdomsbegrepp. En intressant frågeställning blir därför vilka konse
kvenser detta får för rehabiliteringsarbetet. 

3.4 Välfärdsbyråkratin 

Vi har i dag en mängd statliga och kommunala inrättningar vilka, åt
minstone till stora delar, kan inrymmas under någo t som i vardag ligt tal 
kallas för "byråkrati"5^ Denna byråkrati utgör en central del i "välfärds
staten", vars främsta uppgift är att omfördela resultatet av produk
tionen efter principer som bygger på social rättvisa (Christensen 
1981:29). Byråkratin i välfärdsstaten utgör ett medel för att nå ett rätt
visare samhälle genom att fördela service och bidrag på ett likvärdigt 
sätt till hela befolkningen. Följaktligen är det motiverat att kalla denna 
verksamhet för "välf ärdsbyråkratin". Den svenska utveck lingen har ofta 
beskrivits som en snabb och kraftful l förändring från en marginell väl
färdsstat, där staten endast i nödfall griper in, till en institutionell väl
färdsstat där social service och trygghet ses som en naturlig rättighet 
(Marklund och Svallfors 1986:17 ff). 

"Byråkrati" är ett mångtydigt och abstrakt begrepp, vars funktion och 
roll intresserat många samhällsvetare6). Det centrala temat i den mo
derna samhällsvetenskapliga byråkratidebatten utgörs av motsättningen 
m e l l a n  a d m i n i s t r a t i v  e f f e k t i v i t e t  o c h  r e p r e s e n t a t i v  a d m i n i s t r a t i o n ,  d v s  
problemet att få tjänstemännen i en organisation att arbeta i enlighet 
med sina uppdragsgivares önskemål (Abrahamsson 1975:23). I dagligt 
tal har byråkrati vanligtvis en negativ innebörd, förknippat med ineffek
tivitet, krångel, tröghet och onödiga rutiner. Byråkrati får också ofta be
teckna ett maktfullkomligt förmyndarvälde som står över människorna, 
bortom möjlighe ter till demokratisk kontroll. Ibla nd uppfattas den som 
en maktfaktor som på något sätt genomsyrar hela samhället, ogripbar 
och otill gänglig (a a : 13). Massmedia fokuserar gärna på händelser där 
enskilda människor menar sig ha bli vit felaktigt behandlade vid kontakt 
med byråkratin. Dessa problem kan vara av olikartad natur. Ena 
gången kan det vara så att byråkratin uppfattas som snokande i män

5. "Byråkrati" innefattar inte bara offentliga inrättningar. Även större privata företags 
och organisationers administration utgör byråkratier, även om begreppet vanligtvis 
har fått gälla offe ntliga myndigheter och förvaltningar. 

6. För en vidare diskussion om byråkrati, se Max Weber "Ekonomi och samhälle", del 
1-3. 
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niskors privatliv och en annan gång kan den vara likgi ltig inför enskilda 
människors problem7^. Man bör emellertid ha i åtan ke att begreppet i 
dess grundläggande betydelse snarare innebär något positivt. Weber såg 
byråkratin som ett rationellt styrmedel där den moderne "statstjänaren" 
skulle verka utifrån "...de i lag fastställda föreskrifterna och på den sak
liga kompetensen, grundad på rationellt uppställda regler." (Weber 
1977:42). 

Att vara tjänsteman inom välfärdsbyråkratin, innebär en motsägelsefull 
yrkesroll. Å ena sidan vill man ta så stor hänsyn som möjli gt till det en
skilda fallets egenart. Å andra sidan styrs man av på förhand givna reg
ler med krav på att alla klienter skall behandlas lika. Här finner Lipsky 
(1980) ett av två grundläggan de dilemman för vad han kallar "gräsrots
byråkratin"; hur man skall kunna tillgodose klienternas krav på indivi
duellt anpassade lösningar, utan att tumma på det regelsystem som 
myndigheten har. Mellan dessa två sköldar kläms alltså "gräsrotsbyrå
kraten". Han eller hon har att utföra sitt dagl iga värv i en motsättnings-
fylld position mellan två svårförenliga krav8) (a a:44 ff). 

Hummel (1982) menar att den enskilde byråkraten varken har tid eller 
befogenhet att involvera sig i den enskilde klientens personliga 
problem. Det gäller att omvandla individen till ett "ärende". Ju mer kli
enten avpersonifieras desto smidigare kan det behandlas eftersom det 
blir ett mer konkret och lätthanterligt ärende. Detta stämmer dåligt 
överens med de förväntningar som klienten normalt har, a tt bli bedömd 
utifrån någon form av helhetspersp ektiv baserat på den egna subjektiva 
upplevelsen. Vad som är objek tivt konstaterbart väger mycke t tyngre än 
klientens egna upplevelser. Tjänstemannen har också krav på sig att 
behandla ett visst antal ärenden inom vissa tidsramar, eftersom effekti
vitet ofta mäts efter antalet behandlade ärenden. Hummel talar om ett 
"tjänstemannabeteende", vilket innebär a tt tjänstemannen måste priori
tera neutralitet, att behandla alla lika , och specialisering, att enbart bry 
sig om vad som bedöms va ra relevant i myndighe tens ögon. Hänsyn till 
den enskilde individens behov blir alltså sekundärt. Ett resultat av detta 
blir att "byråkratiska institutioner kan inte ta hand om människor som 
människor, utan måste faktiskt se på dem som fall". (Ahme 1985:74). 

7. Hos Ahrne (1985) finns en mängd exempel på situationer där enskilda individer bli
vit, i någon mån, felaktigt behandlade av "byråkratin". 

8. Lipsky talar om "street-level bureaucracy" och "street-level bureaucrats" och avser 
då de tjänstemän som befinner sig s a s på "gräsrotsnivå", d v s de som har direkta 
kontakter med klienter. För en vidare diskussion av dessa begrepp se Lipsky (1980). 
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Specialiseringen, gränsdragningen och avpersonifieringen utgör grund
läggande egenskaper inom den moderna byråkratins relation till all
mänheten. Byråkratin strävar efter att få gränsdragningen at t framstå 
som både självklar, rättvis och nödvändig för människorna som har med 
myndigheten at t göra. Tjänstemannen måste för det första avgöra om 
det är den egna myndighetens ansvar eller om det är någon annans 
"bord". Därefter måste han eller hon klassificera klienten utifrån de di
rektiv och regler som finns, vilket ofta omöjliggör ett hänsynstagande 
till "hela" människan (Hummel 1982:20, Ahme 1985:56). Den enskilde 
individen uppfattar kanske inte någon större skillnad mellan olika 
myndigheter, utan sammanför deras representanter under epitetet 
"dom" (Ahrne 1985:71). 

En effekt av denna specialisering kan bli att uppfyllandet av regler kan 
bli ett mål i sig . Detta är ett fenomen som Sunesson (1981) menar gäl
ler för socialt arbete. Han ser en tendens till glidning från ett, vad han 
kallar, socialt arbetssätt till ett arbetssätt som är inriktat på att uppfylla 
regler. De mål som satts upp, och som organisationen skall arbeta mot, 
uttrycker en ambition som inte nödvändigtvis motsvaras av det kon
kreta arbetet. Vid utvärdering av socialt arbete så undersöker man inte 
om målen för verksamheten uppfy lls, utan man undersöker i stället om 
de beslut som fattats och de arbetssätt som har tillämpats varit juridiskt 
riktiga (a a:77 ff). 

En annan källa till kon flikt utgörs av myndigheternas du bbla roller som 
både service- och kontrollorgan. Tjänstemannen vid en offentlig myn
dighet pendlar mellan en roll som inbegriper myndighetsutövning och 
kontroll och en annan roll som innebär hjälp och service gentemot 
samhällsmedborgarna. I försäkringskassans fall innebär det, å ena sidan 
behov och skyldi ghet att kunna utöva sjukkontroll och att stävja miss
bruk, samt å andra sidan, att arbeta med service och rehabilitering 
(Johansson och Johansson 1987:37 ff). 

Synsättet att byråkratin utgör det största hindret för en klientinriktad 
verksamhet kan också kritiseras. Det finns en risk att man bortser från 
andra viktiga faktorer om man låser sig vid att byråkratin är felet. I en 
undersökning av socialar betares arbetssätt, drog Sunesson (1981) slut
satsen att problemet i stället var att enskilda tjänstemän alltför ofta 
handlade i blindo, i desperation, utan at t använda sig av de möjligheter 
som stod till buds. Socialt arbete karaktäriseras av en brist på metod 
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enligt hans förmenande9^. Man handlade utifrån eget godtycke vilket 
resulterade i ogenomtänkta och ryckiga arbetsmetoder. Den övergri
pande formella organisationens byråkratiska riktlinjer kan alltså ha en 
mycket liten betydelse för hur det konkreta arbetet utförs, under "...det 
praktiska förloppet då verktyg möter råmaterial." (a a:65). Man kan 
rikta invändningar mot Sunessons kritiska inställni ng till socialt arbete. 
Det är inte osannolikt att mycket av "godt ycket" handlar om att man 
provar olika alternativa handlingssät t. Det "godtyckliga" handlandet kan 
också förklaras av att man agerar utifrån ett invant mönster. Ett sådant 
handlande kan, åtminstone till viss del, förklaras av att det utgör ett för
svar som syftar till att skydda sig själv och sin organisation mot en 
självinsikt som kan rub ba stabiliteten (Holter 1970:4). 

Man måste vara försiktig i sina krav och i sina förväntningar på väl
färdsbyråkratin, exempelvis socialvården10^, och dess tjänstemän. Syftet 
med verksamheterna är inte att lösa d e verkliga orsa kerna till proble
men. Men trots detta har de enskilda tjänstemännens kunskaper, atti
tyder, medvetenhet och vilja mycket stor betydelse för hur en verk
samhet fungerar och för det resultat man uppnår (Sunesson 1981:120 
ff). 

Om man kopplar begreppet byråkrati till de inblandade myndigheterna 
får man bilden av att arbetsförmedlingen och försäkringskass an är mer 
byråkratiska än sjukvården och socialtj änsten. Man kan nog anta att ar
betsförmedlaren och försäkringskassetjänstemannen i betydligt större 
utsträckning styrs av regler och praxis än läkare och socialsekreterare, 
vilka torde ha större möjligheter att visa individuella hänsyn i olika 
ärenden. En annan faktor som man kan misstänka inverka menligt på 
samarbetet myndigheter emellan är de olika indelningsgrunder man 
har. Arbetsförmedlingen och försäkringska ssan använder sig av födel
senummer. Arbetsförmedlingen gör dessutom en indelning efte r yrke 
och bransch. Socialtjänsten och vårdcentralerna använder sig däremot 
av en geografisk indelning. Detta kan medföra många byten av hand-

9. Sunesson definierar metod i soc ialt arbete som "...ett medvetet sätt att använda vissa 
arbetsmedel och åtgärder för klienter eller sociala system som man förstår sig på, 
eller vars tillstånd man åtminstone tror sig känna, där man har en avsikt med sitt ar
bete och ett antagande om på vilket sätt ingripandet kommer att förändra tillståndet 
för människorna man arbetar med."(Sunesson 1981:69-70). 

10. Sunesson diskuterar socialvårdens arbetssätt genomgående, men han menar att den 
inte är unik i förhållande till andra offentliga inrättningar med klientinriktad verk
samhet. 
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läggare allteftersom människor byter arbete och bostad. Samtidigt in
nebär det att det ställs stora krav på personalen vid försäkringskassan, 
socialförvaltningen och vårdcentralerna när det gäller kunskaper om 
olika branscher och yrken. 

Även inom en och samma myndighet kan specialiseringen medföra 
problem genom att det är olika tjänsteman som arbetar med ett kli
entärende respektive som går på samarbetsträff för att diskutera ären
det t ex i lokal rehabiliterin gsgrupp. Detta "budbäreri" kan medföra att 
viktiga fakta i ett ärende uteblir. 

3.5 Rehabiliteringens konfliktdimensioner 

De fyra centrala begrepp vi diskuterat i detta kapitel har, som vi har vi
sat, ofta olika betydelse för de berörda myndigheterna. En av förut
sättningarna för att rehabiliteringsarbetet skall fungera på ett bra sätt 
är att samarbetet mellan myndigheterna fungerar så bra som möjligt. 
Den betydelse dessa begrepp har för myndigheterna kommer alltså att 
avspegla sig i rehaarbetet. De konfliktdimensioner som härigenom kan 
uppstå kan sammanfattas i en tablå enligt nedan. 
Tablå 3:1 Ett antal centrala begrepp och deras betydelse för olika myndigheter som 

deltar i r ehaarbetet. 

Rehabilitering Arbete Sjukdom Byråkrati 

Af Anställning Målsättning. 
Helst på regul
jära marknaden 

Arbetsför 
eller ej? 

Byråkratisk 

Fk Reducera behovet Försörjning 
av sjukpenning 

Arbetsför 
eller ej? 

Byråkratisk 

Sjv Frisk i medicinsk 
bemärkelse 

Betydelse för 
hälsan 

Frisk eller 
sjuk? 

Individuella 
hänsyn 

Soc VäJ befinnande 
Problemfrihet 

Arbete be
främjar väl
befinnande 

Försöijn form 
Orsaken till 

Individuella 
hänsyn 

Vi vil l emellertid påpeka att detta inte utgör någon förkl arande teori 
för hur rehabiliteringsarbetet fungerar. Avsikten ä r att beskriva några 
grundläggande skiljaktigheter mellan olika inblandade myndigheter. En 
fråga som med all önsk värd tydlighet infinner sig är på vilket sätt dessa 
skiljaktigheter påverkar rehabiliteringsarbetet. 
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4. REHABILITERINGSPROCESS OCH ARBETSFORMER 

4.1 Rehabiliteringsprocessens innehåll och tidsförlopp. 

De olika inslagen i rehabiliteringsarbetet åskådliggörs i modellen ne
dan. Människor med olika bakgrund och problem aktualiseras till lokal 
rehabiliteringsgrupp av någon av de inblandade myndigheterna. I och 
med detta startar själva rehabiliteringsprocessen. Denna process inne
bär att man tillsammans söker finna e n lösning på individens problem. 
När man menar sig ha funnit den avaktualiseras ärend et. Det lösningen 
medför för den enskilde individe n utgör resultatet av arbetet i rehapro-
cessen. 

Figur 4.1 En modell av rehabiliteringsprocessens innehåll och tidsförlopp. 

Klienternas 
bakgrund 

Klienternas 
problem vid 
aktualisering 

Aktuali
sering 

Avaktuali-
sering 

Resultat 

Kön 
Ålder 
Utbildning 
Yrke 

Diagnos 
"Problembild" 
Arbete/ 
arbetslös 

Någon anmäler 
Anledning till 
aktualisering 

Någon ansvarar 
Beslutsinne
håll 

Arbete 
Pension 
Annat 

42 De lokala rehagruppernas arbetsformer 

I projektets inledningsf as gick vi igenom samtliga protokoll som skrivits 
vid sammanträden i de sex rehabiliteringsgrupperna i Umeå under pe
rioden 1981-1986, totalt 227 stycken. 

Vid genomgången tog vi fasta på bl a närvarofrekvens, samman
trädeslängd, antalet ärenden per sammanträde och i vilken utsträckning 
klienten deltog. Vi kommer nedan i korthet att redogöra för resultatet 
av denna genomgång. Där så är möjligt gör vi jämförelser med den ti
digare presenterade RFV-undersökningen. 

När det gäller myndigheternas närvarofrekvens, fann vi att försäk
ringskassan och vårdcentralerna hade varit närvarande vid samtliga 
sammanträden i alla sex gruppern a. Arbetsförmedlingen och socialför
valtningen hade däremot ungefär en tioprocentig frånvaro. Den enda 
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skillnaden som kom fram vid jämförelse med RFVs undersökning var 
vårdcentralernas närvaro. I alla Umeå-grupper hade vårdcentralerna 
deltagit i samtliga sammanträden, medan deras närvaro i riksundersök
ningen uppgick till endast 77 procent. 

Antalet närvarande tjänstemän var en eller två personer från ar
betsförmedlingens och socialförvaltningens sida. Försäkringskassan 
hade vanligtvis två närvarande medan vårdcentralernas närvaro varie
rade kraftigt, från en eller två till fem- sex personer beroende på vilken 
grupp det gällde. Vi försökte även få en bild av kontinuiteten i närvaron 
genom a tt studera i vilken utsträckning det var samma personer som 
deltog i en grupps sammanträden. Genom dessa två variabler, närvaro 
och kontinuitet, menade vi oss få ett grepp om de olika gruppernas sta
bilitet. Det visade sig att vi kunde sammanföra grupperna parvis utifrån 
dessa kriterier. Södra och östra gruppen uppvisade e n hög stabilitet, 
nordvästra och norra föreföll instabila medan västra och nordöstra 
hamnade någonstans mitt emellan. 

Genom att relatera antalet behandlade ärenden till sammanträdestiden 
fick vi et t mått på hur lång tid man i genomsnitt diskuterade de en
skilda ärendena. Den genomsnittliga handläggningstiden per ärende var 
för samtliga grupper klart längre än det genomsnitt som RFV kom fram 
till i sin undersökning. Äv en här kunde vi para ihop grupperna. Västra 
och nordöstra gruppen lade ner kort tid, nordvästra och norra lång tid 
medan södra och östra lade ner tid motsvarande genomsnittet för samt
liga grupper. Orsakerna till detta kunde vi ännu så länge bara spekulera 
i. Som vi såg det fanns det tre möjliga skäl till differenserna. För det 
första skulle det kunna vara så att de som lägger ner mycke t tid arbetar 
mycket noggrannt och de andra mer slarvigt. En andra orsak skulle 
kunna vara skillnader i de olika gruppernas klientsammansättning. 
"Besvärliga" klientärenden skulle kunna förklara långa handläggnings
tider. En tredje orsak skulle kunna vara att de med kortare hand
läggningstid arbetar mer effektivt utan att spilla någon tid. De olika 
förklaringarna kan också hänga ihop oc h samverka på något sätt. 

När det gäller klientens medverkan fann vi att klienten deltog i endast 
12 procent av samtliga ärenden11^. Jämfört med RFVs undersökning 
var närvaron dock hög. Där deltog klienten i endast två procent av 

11) Att klientnärvaron kan förefalla låg, kan delvis förklaras av att klienten vanligtvis 
endast deltar den första gången ärendet diskuteras. 
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ärendena. Klientmedverkan var ungefär lika stor i samtliga grupper, 
med ett undantag. I den norra gruppen deltog klienterna i betydligt 
lägre utsträckning än i övriga grupper. 

Vid sammanträdena diskuterar man dels nyanmälda ä renden och dels 
uppföljningsärenden, dvs ärenden man diskuterat vid minst ett tidi
gare tillfälle. För att få ett grepp om hur stor del av är endena som ut
görs av "långliggare" respektive "snabbehandlade", beräknade vi ande len 
nyanmälda ärenden av det totala antalet ärenden i de olika grupperna. 
Här fann vi att den norra gruppen hade en avvikande låg "genomström
ning" av klienter. De tta tolkade vi på samma sätt som när det gällde 
handläggningstiden, d v s att det förklaras av antingen noggrannhet, 
"besvärliga" klienter eller ineffektivitet. Här gick det inte att jämföra 
med RFV's undersökning eftersom man dä r endast gjorde en skattning 
av andelen nyanmälda12\ 

När det gäller vem som anmäler de nya äre ndena så förelåg det också 
stora skillnader mellan d e olika grupperna (Tabell 4.1). Totalt förde
lade det sig så att vårdcentralerna stod för den största andelen. Däref
ter följde försäkringskassan, medan arbetsförmedlingen och socialför
valtningen endast anmälde mycket begränsade andelar. Om man jämför 
med RFV's undersökning så finner man stora skillnader. Där stod för
säkringskassan för en majoritet av de nyanmälda ärendena medan 
vårdcentralerna anmälde en relativt liten del. 

Tabell 4.1 Myndigheternas andelar av nyanmälda ärenden i d e olika rehagrupperna. 
Uttryckt i proc ent. 

Södra Östra Vastra Norra Nord
östra 

Nord
västra 

Totalt RFV 

Af 9 8 6 7 4 40 8 16 

Fk 23 39 25 19 12 27 27 57 

Soc 12 17 4 7 16 0 11 13 

Vc 56 37 65 67 67 33 56 14 

Totalt 100 101 100 100 99 100 102 107 

12). Denna skattning uppgick till hela 50 procent. Om den skulle vara riktig så betyder 
det att man i Umeågrupperna, och framförallt i den norra, har en betydligt längre 
handläggninstid. 
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Det totala antalet ärenden under perioden 1981-86 uppgick till 1255. Av 
dessa var 700 (56 %) män. Vissa smärre differenser förelåg mellan d e 
olika gruppe rna. Genomsnittsåldern var 40 år, kvinnorna något yngre 
än männen. Såväl könsfördelning som genomsnittsålder stämde mycket 
väl överens med klienterna i RFVs undersökning. 

För att få en uppfattning om klienternas problem gjorde vi en mall i vil
ken vi förde in ärendena. Av RFVs undersökning framkommer ingen
ting om klienternas problem, varför vi här inte har kunnat göra någon 
jämförelse. Vår avsikt var att försöka få fram orsaken till att ett ärende 
togs upp i lokal rehabiliteringsgrupp, för att därigenom få fram even
tuella skillnader och likheter mellan de olika gruppernas klienter. Detta 
visade sig emellertid vara förknippat med vissa svårigheter, då proto
kollen många gånger var mycket kortfattade. 

Fysiskt arbetshinder var ett vanligt problem. Med detta menas exem
pelvis förslitning i rygg och axlar, med konsekven sen att en person inte 
längre kan fortsätta sitt arbete eller har problem med a tt finna ett. Psy
kiskt arbetshinder var också vanligt. Ett tredje skäl var sociala problem, 
vilket inbegriper såväl ekonomiska som bostads- och familjeproblem. 
Om de sociala problemen var specificerade rörde de vanligtvis ekono
miska svårigheter. Missbruk särskilde vi f rån övriga sociala problem, 
om personen i fråga missbrukade alkohol eller narkotika. Ett annat 
problem var arbetsmarknadsskäl, d v s att orsaken till att man tog upp 
ett ärende var att klienten hade problem med att finna arbete. Ett sista 
skäl var pension, d v s om skälet eller ett av skälen till att ett ärende 
togs upp var att diskutera eventuell pensionering av något slag. Vi hade 
även en restpost, "öv rigt", dit vi förde de ärenden där vi inte få klarhet i 
vad som var det egentliga skälet till ak tualiseringen. Denna genomgång 
pekade på att det förelåg stora skillnader mellan de olika rehabilite
ringsgruppernas klienter (Figur 4.2). 
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Figur 4.2 Klassificering av rehabiliteringsgrupperna efter arbetssätt och klient-
sammansättning 

Rehagrupp 
Södra Östra Västra Nord- Norra Nord

östra västra 

A Erfarenhet Lång Lång Lång Kort Lång Kort 
R Stabilitet Hög Hög Medel Medel Låg Låg 
B Handläggn tid Medel Medel Kort Kort Lång Lång 
E Ärenden per 
T sammanträde Medel Medel Många Många Fåtal Fåtal 
S Andel nyanmälda 
S ärenden Medel Hög Hög Medel Låg Medel 
Ä Klienter som 
T deltagit Medel Medel Medel Medel Låg Medel 
T 

Arbetsmarknads-
skäl Medel Medel Medel Medel Många Många 
Fysiskt arbets-
hinder Många Många Medel Medel Många Många 
Psykiskt arbets-
hinder Medel Medel Fåtal Fåtal Många Många 
Sociala 
problem Fåtal Medel Fåtal Fåtal Många Många 

Missbruk Medel Medel Fåtal Fåtal Många Fåtal 

Övrigt Medel Fåtal Många Medel Fåtal Fåtal 
Ä 

GRUPPERNAS "Stabil" "Halvstabil" "Instabil" 
KARAKTÄR Genomsnitts- Ytlig? Noggrann? 

karaktär Effektiv? Ineffektiv? 
"Medelsvåra" "Enkla" "Svåra" 
ärenden? ärenden? ärenden? 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi fann att de sex rehabilite
ringsgrupperna bildade parvisa modeller med avseende på såväl arbets
sätt som klientsammansättning. Den södra och den östra gruppen skulle 
vi kunna kalla "den stabila gruppen". Här finns en lång erfarenhet av 
rehabiliteringsarbete. Man tycks ha ett likartat arbetssätt och klient

13) Observera att flertalet av de variabler som ingår i f iguren har klassificerats på sub
jektiva grunder. Dessutom skall grupperna enbart relateras till varandra. Något ob
jektivt klassifikationsmått har vi ej använt oss av. 
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grupperna uppvisar en problembild som förefaller relativt enhetlig. 
Både vad det gäller arbetssätt och klienter visar dessa grupper ett 
mönster som i mycket stämmer överens med totalbilden. 

Den västra och den nordöstra gruppen utgör en mer diffus kategori 
som vi skulle kunna beteckna som "den halvstabila gruppen". Vi fann ett 
heterogent mönster beträffande myndigheternas medverkan och ar
betssätt. Man hade kort handläggningstid och man angav et t fåtal skäl 
för behandling av ärende n. Västra gruppen har lång erfarenhet av re
habiliteringsarbete medan den nordöstra har relativt kort erfaren het. 

Norra och nordvästra gruppen avviker med avseende på arbetssätt ge
nom en mycket lång handläggningstid och en instabil medverkan från 
myndigheternas sida. Vidare angav man en mängd skäl för behandling 
av ärenden. Norra gruppen har lång erfarenhet av rehabiliteringsarbete 
medan den nordvästra gruppen är den yngsta gruppen och har sålunda 
den kortaste erfarenheten. Denna kategori skulle vi kunna kalla "den 
instabila gruppen". 

För att få svar på de frågor vi reste tidigare i kapitlet, varför grupperna 
skiljer sig åt, och för att få reda på hur det påverkar rehabiliteringsar
betet, måste vi granska klienternas och tjänstemännens uppfattningar, 
vilket vi kommer att göra i de två kapitel som följer. 
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5. KLIENTERNA 

5.1 Klienternas bakgrund 

För att få en uppfattning om de 183 utva lda klienternas bakgrund, läste 
vi igenom de utredningsakter som försäkringskassan vanlig tvis upprät
tar i rehabiliteringsärenden. Vi tog fasta på sådant vi ansåg vara rele
vant för vår undersökning enligt en på förhand fastställd mall (Bilaga 
1). I dessa akter finns en varie rande mängd information, från ett eller 
ett par papper till flera centimeter tjocka luntor. Även om d e inte var 
strukturerade på ett sätt som passade oss, så fic k vi i de flesta fall fram 
det vi sökte. Av den totala undersökningsgruppen på 183 personer var 
107 (58 %) män och 76 (42 %) kvinnor. I den norra och i den östra 
gruppen var fördelningen mellan könen jämn medan andelen män var 
betydligt större i den södra och i den västra gruppen. Någon förändring 
under undersökningsperioden, 1982 - 86, hade inte skett. 

Medelåldern för hela undersökningsgruppen var 38 år. Den var något 
högre i den södra och i den norra gruppen och något lägre i de övriga 
två. I den västra gruppen fanns det en betyd ligt större andel unga klien
ter (under 30 år) än i de övri ga grupperna. Någon skillnad i ålder mel
lan män och kvinnor förelåg inte. Inte heller här fann vi någon för
ändring över tid. 

När det gäller klienternas yrkesbakgrund fann vi att en majoritet var 
arbetare, de flesta icke facklärda varuproducerande eller tjänstepro-
ducerande arbetare14^. Om man till dessa kategorier lägger facklärda 
varuproducerande och tjänsteproducerande arbetare, finner man att tre 
ijärdedelar av klienterna har arbetslivserfarenhet huvudsakligen som 
arbetare. Av den totala undersökningsgru ppen hade endast sju procent 
huvudsakligen arbetat som tjänstemän oc h två so m egna företagare. Ar-
betardominansen blir ännu tydligare om man beaktar att hela 17 
procent av klienterna utgörs av de som aldrig eller ytterst sporadiskt 
förvärvsarbetat, de som huvudsakligen varit hemmaarbetande eller 

14). Den yrkesindelning vi använder oss av här utgår från Socioekonomisk indelning 
(SEI). För en vidare diskussion av denna klassificering, se t ex Vogel (1987). 
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sjuk- eller förtidspensionerade15^. Detta innebär att av de som hade er
farenhet av stadigvarande förvärvsarbete utgjordes hela 89 procent av 
de som huvudsakligen varit arbetare. (Tabell 5.1). 
Tabell 5.1 Klienternas yrkesbakgrund enligt socioekonomisk indelning (SEI), fördelat 

pä kön. Uttryckt i procent. 

Kategori Män Kvinnor Totalt 

Ej facklärd varuprod 
arbetare 29 6 20 
Ej facklärd tjänsteprod 
arbetare 18 62 36 
Facklärd varuprod 
arbetare 25 3 16 
Facklärd tjänsteprod 
arbetare 2 4 3 
Tjänstemän 6 9 7 
Företagare 3 0 2 
Aldrig arbetat eller 
sporadisk erfarenhet 13 9 12 
Övriga 5 7 6 

Totalt (n) 100(105) 100(76) 100(181) 

I detta avseende finner man vissa skillnader mellan de olika grupperna. 
Andelen vars huvudsakliga arbetslivserfarenhet utgjorts av arbetaryr
ken är större i den södra och i den västra gruppen än i den östra och, 
framförallt, i den norra. Om man enbart tar med de som har erfarenhet 
av stadigvarande sysselsättning, ä r det endast norra gruppens klienter 
som har en avvikande låg andel arbetare. (Tabell 5.2) 

15). Med sporadisk erfarenhet av förvärvsarbete menas att klienten saknar erfarenhet av 
en anställning med minst tre månaders varaktighet. Sålunda avses med erfarenhet av 
stadigvarande förvärvsarbete, de som har erfarenhet av en anställning med minst tre 
månaders varaktighet. 
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Tabell 5.2 Klienter med huvudsaklig yrkesbakgrund som arbetare. Andel av samtliga 
klienter i de ol ika grupperna samt andel av de klienter som har erfarenhet 
av stadigvarande sysselsättning. Uttryckt i pro cent. 

Hela gruppen Stadigv 
sysselsättn 

Södra(n) 82(50) 93(41) 
Östra (n) 70(50) 92(38) 
Västra (n) 84(50) 93(45) 
Norra (n) 54(33) 75(24) 

Totalt (n) 74(183) 89(151) 

Andelen med erfarenhet huvudsakligen som arbetare var lika stor 
bland kvinnorna som bland männen. En skillnad ligger i att männen hu
vudsakligen arbetat med varuproduktion medan kvinnorna närapå ute
slutande arbetat med tjänsteproduktion. En annan skillnad var att bland 
männen var kategorierna facklärda respektive ej facklärda lika stora, 
medan praktiskt taget samtliga kvinnor fanns i kategorin ej facklärda. 
Männen var relativt jämnt spridda över ett stort antal yrkeskategorier, 
medan kvinnorna var koncentrerade till några få. En fjärdedel av kvin
norna hade huvudsakligen arbetat som lokalvårdare. En annan stor 
grupp bland kvinnorna var de som huvudsakligen hade arbetat som 
sjukvårdsbiträden. Av männen saknad e 13 procent arbetslivserfarenhet 
överhuvudtaget eller hade endast sporadisk erfarenhet av detsamma, 
medan motsvarande siffra bland kvinnorna var nio procent. 

Om man undersöker inom vil ken näringsgren klienterna huvudsakligen 
verkat, finner man de största grupperna inom offentlig verksamhet, 34 
procent, tillverkningsindustri, 15 procent, och byggnadsverksamhet, 13 
procent. Kvinnorna var hårt koncentrerade till offentlig sektor där 60 
procent av kvinno rna i huvudsak hade arbeta t. Männen representerade 
ett flertal branscher men en viss koncentration fanns till t illverkningsin
dustri och byggnadsverksamhet. 

I genomsnitt hade man förvärvsarbetat 14 år när man aktual iserades till 
lokal rehabiliteringsgrupp. Klienterna i den södra och i den norra 
gruppen hade något längre erfarenhet, ca 17 år, medan klienterna i den 
östra och i den västra gruppen hade något kortare erfarenhet, 11 res
pektive 13 år. Männen hade vanligtvis längre e rfarenhet, i genomsnitt 
17 år, mot kvinnornas 10 år. Det var mer vanligt med få men långvariga 
anställningar bland den södra och den västra gr uppens klienter jämfört 
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med de andra gruppernas klienter. Någon skillnad mellan könen i detta 
avseende tycktes inte föreligga. 

Det stora flertalet av klienterna (67 %) hade som utbildningsbakgrund 
högst grundskola. En skillnad som förelåg mellan d e olika grupperna 
var att denna kategori var större i den södra gruppen än i de andra 
grupperna. Skillnaden mellan könen var liten. Något fler (69 %) bland 
männen och något färre (63 %) bland kvinnorna hade högst grund
skola. (Tabell 5.3) 

Tabell 53 Klienternas utbildningsbakgrund fördelat pA grupp. Uttryckt i procent. 

Södra Östra Västra Norra Totalt 

Grundskola 84 64 56 61 67 
2-år gymn 4 4 14 9 8 
3-år gymn 6 4 0 3 18 
Högskola 2 4 4 0 3 
Annat 4 14 18 18 13 
Uppg saknas 0 10 8 9 6 

Totalt (n) 100(50) 100(50) 100(50) 100(31) 100(181) 

52 Klienternas situation vid aktualiseringstillfället 

Om man jämför klienternas sysselsättning vid aktualiseringstillfället i 
rehabiliteringsgruppen med deras yrkesbakgrund, finner man att ar
betslöshet nu blivit den vanligaste s ituationen. En fjärdedel av klien
terna saknade vid aktualiseringstillfället arbete. Fortfarande dominerar 
arbetaryrken bland de som har ett arbete. Värt att notera är också att 
hela 16 procent nu uppbar någon f orm av pension. (Tabell 5.4) 
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Tabell 5.4 Sysselsättning vid aktualiseringstillfallet jämfört med yrkesbakgrund, 
fördelat pä kön. Klassificering enligt SEI. Uttryckt i procent. 

Män Kvinnor Totalt 

Ej facklärd varu-
prod arbetare 29 18 6 0 20 10 
Ej facklärd tjänst-
prod arbetare 18 15 62 36 36 23 
Facklärd varuprod 
arbetare 25 14 3 1 16 9 
Facklärd tjänsteprod 
arbetare 2 0 4 3 3 1 
Tjänstemän 6 4 9 9 7 6 
Företagare 3 0 0 0 2 0 
Pensionär 2 16 0 16 1 16 
Arbetslös 13 28 9 24 12 26 
Övriga 5 5 7 11 6 8 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
(n) (105) (76) (181) 

Yrkessammansättningen vid aktualiseringstillfallet var likartad med kli
enternas yrkesbakgrund. Männen representerar fortfarande dubbelt så 
många yrkeskategorier som kvinnorna, men den stora gruppen lokal
vårdare bland kvinnorna har reducerats kraftigt. 

Om man jämför grupperna med varandra finner man att det bland 
södra och västra gruppens klienter fanns avsevärt fler som hade ett ar
bete och betydligt färre som var arbetslösa eller som uppbar pension 
vid aktualiser ingstillfället, jämfört med klienterna i de andra två grup
perna. Detta borde rimligtvis påverka förutsättningarna för rehabilite
ringsarbetet. Den som vid aktualiseringstillfället har en anställning är 
rimligtvis fastare förankrad på arbetsmarknaden än den som ä r arbets
lös. Dessutom är det, i det första fallet, arbetsgivaren som bär det 
primära ansvaret för rehabiliteringen och det borde ligga i dennes 
intresse att finna en så snabb lösning som möjligt. (Tabell 5.5) 
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Tabell 5.5 Klienternas sysselsättning vid aktualiseringstillfallet. Fördelat pä grupp. 
Uttryckt i procent. 

Södra Östra Västra Norra Totalt 

Arbete 68 32 58 36 50 
Arbetslös 16 34 22 36 26 
Pension 12 24 10 18 16 
Övrigt 4 10 10 9 8 

Totalt (n) 100(50) 100(50) 100(50) 99(33) 100(183) 

Hälften av klienterna hade alltså e tt arbete vid aktualiserin gstillfallet. 
Hälften av dessa arbetade heltid och den andra hälften halvtid eller 
mindre. Det förelåg endast små skillnader mellan gruppe rna. Försörj
ning genom arbete var vanligare bland kvinnorna, men av dessa var det 
betydligt fler som arbetade deltid jämfört med männen. Andelen som 
hade sin försörjning direkt genom arbete minskade något under pe
rioden 1982 -86, vilket kan betyda att klienternas förankring på arbets
marknaden försvagats över tid. 

En stor andel av de som vid aktual iseringstillfället hade en anställning 
försörjde sig in te direkt därigenom, utan genom sjukpenning. Denna 
försörjning hade totalt 37 procent av klienterna. De allra flesta av dessa 
hade hel sjukpenning. Om man jämför grupperna med varandra finner 
man att det var en avvikande låg andel bland östra gruppens klienter 
som uppbar sjukpenning. Någon skillnad mellan könen fanns ej. 

En femtedel av klienterna hade någon form av pension vid aktua
liseringstillfallet. De flesta av dessa hade tidsbegränsade sjukbidrag, 
med eller utan, rehabiliterande åtgärder. Bland den södra och den 
västra gruppens klienter var det fä rre som hade någon form av pension 
jämfört med de andra två grupperna. Pension var också något vanligare 
bland kvinnorna än bland männen. 

En lika stor grupp (19 %), uppbar socialbidrag i nå gon utsträckning vid 
aktualiseringstillfället. Det är möjligt att fler hade socialbidrag, ef ter
som detta är en information som inte nödvändigtvis behöver framgå i 
personakterna. I den östra och i den norra gruppen hade ungefär var 
tredje socialbidrag vid detta tillfälle, vilket kan jämföras med ungefär 
var tionde i de andra grupperna. Bland männen uppbar dubbelt så 
många socialbidrag som bland kvinnorna. Andelen som hade social
bidrag minskade und er perioden. Det är tänkbart att minskningen be
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ror på att man med tiden blivit mer sparsam med information på denna 
punkt. 

Trots att mer än en fjärdedel av klienterna var arbetslösa vid ak-
tualiseringstillfället, så uppbar enda st sex procent av dem ersättning 
från arbe tslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). Det 
innbär att det sto ra flertalet av de arbetslösa hade s in inkomst tryggad 
på annat sätt , genom sju kpenning eller socialbidrag eller så försör jdes 
man på något annat sätt. 
Tabell 5.6 Försörjningssituation vid aktualiseringstillfSUet, fördelat pi grupp. 

Uttryckt i procent. 

Södra östra Västra Norra Totalt 

Arbete 28 20 30 24 26 
Sjukpenning 42 28 42 24 37 
Pension 22 24 10 21 19 
Socialbidrag 12 30 8 30 19 
A-kassa 4 6 10 4 6 
Studiemedel 0 0 2 2 1 

(n) (50) (50) (50) (33) (183) 

Tabell 5.7 Försörjningssituation vid aktualiseringstillfSUet, fördelat på kön. Uttryckt 
i procent. 

Män Kvinnor Totalt 

Arbete 24 28 26 
Sjukpenning 37 37 37 
Pension 15 25 19 
Socialbidrag 22 14 19 
A-kassa 6 6 6 
Studiemedel 0 3 1 

(n) (107) (76) (183) 

För att få reda på i vilken mån gruppen avvek från normalpopulationen 
när det gäller antalet sjukdagar, tog vi fram uppgifter på detta för de två 
kalenderår som löpte innan aktualiseringen. Sjuktalet för förvärvsarbe
tande var i mede ltal för hela lan det 23 dagar 19 87. Motsv arande siffra 
för undersökningsgruppen, exklusive de som hade sj ukbidrag eller för
tidspension, var året före akt ualiseringen 111 da gar. Klien terna i den 
västra gruppen hade det min sta antalet dag ar medan klienterna i den 
norra gruppen hade det största antalet dagar i genomsnitt. I den senare 



35 

gruppen var det kvinnorna som stod för det stora antalet sjukdagar. 
Året dessförinnan uppgick det genomsnittliga antalet sjukdagar till 80 
för hela gru ppen. Även detta år hade klienterna i norra gruppen flest 
sjukdagar. Skillnaden mellan könen var inte stor. Det genomsnittliga 
antalet sjukdagar var högst under mitten av undersökningsperioden. 
Därefter minskade det till samma nivå som i början av p erioden. (Ta
bell 5.8.) 
Tabell 5it Antal sjukdagar i m edeltal Aret innan aktualiseringen. Fördelat pA grupp 

och kön. 

Antal dagar i i medeltal 
Grupp Män Kvinnor Totalt 

Södra(n) 90 (22) 124 (11) 101 (33) 
Östra (n) 173 (14) 80 (14) 127 (28) 
Västra (n) 94 (20) 70 (16) 83 (36) 
Norra (n) 114 (13) 22 1(8) 155 (21) 

Totalt (n) 113 (69) 119 (49) 111 (118) 

Redovisningen av antalet sjukdagar omfattar knappt 2/3 av den totala 
populationen. En betydande del av de övriga utgörs av personer som 
hade sjukbidrag eller förtidspension åre n före aktualiseringen. Vi fann 
att en mindre del av den västra gruppens klienter uppbar pension i nå
gon form åren närmast före aktualiseringen, jämfört med övriga grup
pers klienter. Pension var också något vanligare bland kvinnorna. 

Totalt hade 35 personer anmält arbetsskada före aktualiseringen till lo
kal rehabiliteringsgrupp. 13 var godkända, 11 hade f ått avslag och lika 
många var fortfarande under utredning vid aktualiseringstillfället. Av 
de som hade gjort arbetsskadeanmälan var 22 män och 13 kvinnor. Det 
var betydligt vanligare i den västra gruppen, där 30 procent av klien
terna hade anmält arbetsskada, jämfört med övriga gru ppers klienter. 
Någon förändring vad gäller arbetsskadeanmälningar skedde inte under 
perioden. 

53 Klienternas problem 

Av den totala undersökningsgruppen hade 90 procent någon eller några 
diagnoser angivna i sin akt. De klart vanligaste sjukdomarna var mus-
kel- och skelettsjukdomar samt psykiska störningar16^. 

16). Diagnos enligt Socialstyrelsens "Klassifikation av sjukdomar 1987'. 
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I drygt hälften av de fall där diagnos förekom, fanns även en andra 
diagnos. Även i sekundärdiagnoser dominerade sjukdomar i muskler 
och skelett samt psykiska besvär. I vart fjärde fall fanns dessutom en 
tredje diagnos och även här dominerade samma sjukdomsgrupper. Vad 
som skiljer grupperna åt är framförallt att östra gruppens klienter avvi
ker från övriga. Nära hälften av dess klienter hade som första diagnos 
en psykisk störning, en diagnos som förekom i betydli gt lägre utsträck
ning i de övriga grupperna, där i stället muskel- och skelettsjukdomar 
dominerade klart. (Tabell 5.9) 
Tabell 5.9 Klassifikation av klienternas yukdomsbesvär, enligt Socialstyrelsens 

"Klassifikation av sjukdomar 1987". Klienternas första diagnos i de fall där 
mer an en diagnos förekommer. Fördelat pä grupp. Uttryckt i procent. 

Sjukdoms
grupper Södra Östra Västra Norra Totalt 

Psykiska störningar 20 47 26 30 30 
Cirkulationsorganens 
sjukdomar 7 7 8 11 8 
Muskel- och skelett-
sjukdomar 49 27 40 41 39 
Övriga 
sjukdomar 24 20 26 18 23 

Totalt (n) 100(45) 101(45) 100(47) 100(27) 100(164) 

Om man jämför män och kvinnor finner man en något starkare kon
centration till de nämnda två sjukdomsgrupperna bland männen än 
bland kvinnorna. Ski llnaden är mest tydlig i sjukdomsgruppen psykiska 
störningar, där hela 36 procent av männen finns men bara 22 procent av 
kvinnorna. När det gäller den största gruppen, muskel- och skeletts juk
domar, föreligger det en mycket liten skillnad mellan könen. Denna 
bild, att psykiska störningar och muskel- och skelettsjukdomar domine
rar, var konstant under undersökningsperioden. (Tabell 5.10) 
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Tabell 5.10 Klassifikation av klienternas ^jukdomsbesvär enligt socialstyrelsens 
"Klassifikation av sjukdomar 1987". Klienternas första diagnos i de f all dar 
mer än en diagnos förekommer. Fördelat pä kon. Uttryckt i procent. 

Sjukdomsgrupper Män Kvinnor Totalt 

Psykiska störningar 36 22 30 
Cirkulationsorganens 
sjukdomar 7 9 8 
Muskel- och skelett-
sjukdomar 41 37 39 
Övriga 
sjukdomar 16 32 23 

Totalt (n) 100(96) 100(68) 100(164) 

Utifrån den eller de diagnoser som angavs och den beskrivning av kli
entens problem som fanns i akterna, kunde probl emets art relateras till 
arbete. Vi fann härigenom att närmare en tredjedel av kliente rna hade 
en problematik som kunde klassificeras som arbetsrelaterad, t ex a tt 
diagnosen var någon form av ryggproblem där vederbörande inte kunde 
fortsätta sitt nuvarande arbete. En nästan lika stor grupp hade en 
problematik som kunde klassificeras som icke arbetsrelaterad. Här 
fanns vanligtvis en diagnos inom gruppen psykisk a störningar och i be
skrivningen av klientens situation framgick det att problemen inte di
rekt hade med arbete att göra. I några fall anga vs det att det rörde sig 
om ett missbruksproblem och inget annat. Därutöver förekom det fall 
som klassificerades som en kombination av dessa problem. 

Det visade sig att det förelåg stora skillnader mellan gruppernas klien
ter. Mer än hälften av södra gruppens klienter hade en problematik 
som definierades som arbetsrelaterad. I östra och norra gruppen ut
gjordes däremot den största kategorin av icke arbetsrelaterad proble
matik, medan det bland den västra gruppens klienter var en jämn för
delning mellan dessa två huvudproblemområden. (Tabell 5.11) 
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Tabell 5.11 Klienternas problemsituation. Fördelat pä grupp. Uttryckt i procent. 

Södra Östra Västra Norra Totalt 

Arbetsrelaterade 
problem 52 14 40 18 32 
Icke arbets
relaterade problem 6 44 36 36 30 
Enbart missbruk 0 8 2 6 4 
Kombination av 
problemen ovan 38 26 16 24 26 
Okänt 4 8 6 15 8 

Totalt (n) 100(50) 100(50) 100(50) 99(33) 100(183) 

En tendens under undersökningsperioden är att andelen arbets-
relaterade problem minskar något. Denna typ av problematik är den 
vanligaste kategorin bland männen medan icke ar betsrelaterad proble
matik är det vanligaste bland kvinnorna. (Tabell 5.12) 
Tabell 5.12 Klienternas problemsituation. Fördelat pä kon. Uttryckt i procent. 

Män Kvinnor Totalt 

Arbetsrelaterade 
problem 36 28 32 
Icke arbetsrelaterade 
problem 23 39 30 
Enbart missbruk 7 0 4 
Kombination av 
problemen ovan 30 29 30 
Okänt 5 4 8 

Totalt (n) 101(107) 100(76) 100(183) 

Det kan vara intressant a tt jämföra denna problembeskrivning med kli
enternas medicinska diagnoser, eftersom dessa utgör de mest betydel
sefulla beståndsdelarna i beskrivningen av klienternas problem. Av de 
som hade problem som beskrevs som arbetsrelaterade, hade 73 procent 
som första diagnos en muskel- eller skelettsjukdom. Merparten av 
dessa utgjordes av s k förslitningsskador. Av de fall som karak tärisera
des som icke arbetsrelaterade, hade 47 procent som första diagnos en 
psykisk störning. Ingen klient med diagnosen psyki sk störning hade en 
problemsituation som beskrevs som arbetsrelaterad. (Tabell 5.13) 
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Tabell 5.13 Kombination av klienternas problemsituation och medicinska diagnos. 
Första diagnos i de fall dar mer än en diagnos förkommer. Uttryckt i 
procent. 

Psykisk 
störning 

Cirkul 
organ 

Muskel/ 
skelett 

Övriga Totalt 

Arbetsrelaterade 
problem 0 0 68 40 36 
Icke arbetsrelaterade-
probiem 52 33 14 35 32 
Enbart missbruk 14 0 0 0 4 
Kombination av 
problemen ovan 34 67 18 24 28 

Totalt (n) 100(50) 100(12) 100(63) 99(37) 100(162) 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera a tt verksamheten i de lokala re
habiliteringsgrupperna i första hand berör löntagare på LO's om-
råde17). Det stora flertalet hade högst grundskola eller motsvarande, 
vilket innebär att rehagruppernas klienter i många stycken utgör en 
mycket homogen grupp. En torftig utbildningsbakgrund hänvisar indi
viden till arbete n där risken för utslitning i förtid är stor. En svag för
ankring på arbetsmarknaden kan grundläggas genom bristfällig utbild
ning. 

Vid aktualiseringstillfället utgjorde de sjukskrivna den största kate
gorin. Endast en fjärdedel förvärvsarbetade. Många var arbetslösa, men 
trots detta var det en mycket liten grupp som fick sin inkomst genom a-
kassa eller genom KAS, vilket bekräftar att de gäller en stor grupp med 
svag förankring på arbetsmarknaden. En betydande del av klienterna 
uppbar någon form av pension redan vid aktualiserin gstillfället. Detta 
förmedlar bilden av att rehabilitering genom anskaffning av arbete, vil
ket är en uttalad målsättning för rehagrupperna, måste vara en mycket 
svår uppgift. 

Sjuktalet tiden f öre aktualiseringen var mycket högt jämfört med nor-
malpopulationens. Den vanligaste diagnosen var muskel- och skelett

17). Man bör hålla i minnet att statligt anställda, där vi har många tjänstemän, inte om
fattas av rehagruppernas arbete eftersom arbetsgivaren, staten, ombesöijer detta. 
Detta betyder att även tjänstemän kan ha problem av den typen som de lokala reha
gruppernas klienter har, men att detta faller utanför denna verksamhet och följakt
ligen även utanför denna uppsats. 
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sjukdomar, följd av psyk iska störningar. Man får bilden av att det finns 
två huvudkategorier klienter. Dels de med en diagnos av fysisk art och 
åtminstone en viss förankring på arbetsmarknaden. Dels de med psy
kiska besvär och en mycket svag förankring på arbetsmarknaden. En 
fråga man ställer sig, är om rehagruppema når samma resultat oavsett 
typ av problem hos klienterna. 

Även om det fa nns påfallande likheter mellan rehagr uppernas klienter, 
fanns det också skillnader. Vi fann ofta samstämmiga karaktäristika hos 
södra och västra gruppens klienter respektive hos östra och norra 
gruppens klienter. Vi skall längre fram reda ut huruvida dessa skill
nader och likheter kan tänkas påverka rehabiliteringsarbetet och des s 
resultat. 

5.4 Klienternas rehabilitering 

För att få en uppfattning om hur själv a rehabiliteringsprocessen gestal
tade sig tog vi fasta på de beslut som fattades på sammanträdena. I 68 
procent av det totala antalet ärenden hade man mer än ett samman
träde, d v s att man i dessa fall fattade minst ett beslut utan att för den 
skull avaktualisera klienten i fråga. Det första beslut man fattade i 
dessa ärenden var antingen at t en eller flera av myndigheterna skulle 
kontakta klienten för vidare diskussion och planering av framtiden, el
ler så fattade man inte något konkret beslut alls. Beslut som direkt 
åsyftade arbete eller utbildning var ovanliga. (Tabell 5.14) 
Tabell 5.14 Karaktären på det första beslut som fattades i rehagruppen, fördelat på 

grupp. Uttryckt i p rocent. 

Karaktär på 
beslut Södra Östra Västra Norra Totalt 
Arbete 8 6 0 9 6 
Utbildning 5 0 12 4 6 
Medicinsk utredn 16 6 15 14 13 
Fortsatt utredn 14 36 21 41 26 
Klienten kontaktas 27 21 27 18 24 
Övrigt 0 3 3 0 2 
Inget konkret 30 27 21 14 24 

Totalt (n) 100(37) 99(33) 99(33) 100(22) 101(125) 
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Om mar» i detta avseende jämför män och kvinnor, visar det sig att man 
betydligt o ftare beslutade om klientkontakt när vederbörande var en 
man än när det rörde sig om kvinnor. När det gällde kvinnorna be
slutade man däremot oftare att en eller flera myndigheter fick ansvaret 
att reda ut ärendet mer ingående. (Tabell 5.15) 

Tabell 5.15 Karaktären pA det första beslutet som fattades i rehagruppen, fördelat pä 
kön. Uttryckt i procent. 

Karaktär på 
beslut Män Kvinnor Totalt 

Arbete 4 8 6 
Utbildning 5 6 6 
Medicinsk utredning 12 14 13 
Fortsatt utredning 19 37 26 
Klienten kontaktas 32 12 24 
Övrigt 3 0 2 
Inget konkret 24 24 24 

Totalt (n) 99(74) 101(51) 101(125) 

Om man jämför klienter med olikartad proble mbeskrivning, finner man 
att man i större utsträckning inte fattade något konkret beslut när 
problemet beskrevs som icke arbetsrelaterat. Medicinsk utredning var 
däremot vanligare bland klienter med arbetsrelaterade problem. 
(Tabell 5.16) 

Tabell 5.16 Karaktären pä det första beslutet som fattades i r ehagruppen, fördelat pä 
roblembeskrivning. Uttryckt i procent 

Arbets
relaterat 

Icke arbets
relaterat 

Missbruk Kombi
nation 

Totalt 

Arbete 5 3 0 8 5 
Utbildning 5 8 0 3 5 
Med utredning 15 3 25 17 12 
Fortsatt utredn 29 28 0 22 26 
Klientkontakt 20 22 75 28 25 
Övrigt 2 3 0 0 2 
Inget konkret 24 33 0 22 26 

Totalt (n) 100(41) 100(36) 100(4) 100(36) 101(117) 
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I 46 procent av ärendena hade man minst tr e sammanträden. I dessa 
fall försökte vi sammanfatta den diskussion som förekom mellan det 
första sammanträdet och det sammanträde där ärendet avslutades, vare 
sig det bara var ett eller om det förflöt många sammanträden där 
emellan. I mer än vart tredje ärende beslutades inget konkret under 
denna tid. Den skillnad som finns mellan grupperna utgörs av att det 
var betydligt vanligare att inget konkret beslut fattades i den östra och i 
den norra gruppen, jämfört med den södra och den västra. Någon skill 
nad över tid inträffade inte. En skillnad fann vi däremot när vi jämförde 
könen. Det var vanligare att man fa ttade konkreta beslut om a rbete el
ler utbildning bland männen jämfört med kvinnorna. 

Vanligtvis beslutades vid varje sammanträde vem som skulle bära an
svaret för de beslut som togs . Vi fann att det vanligaste var att ansvaret 
delades av två myndigheter. Så skedde i 37 procent av de ärenden där 
denna information gick att få fram. Vanligtvis var det arbetsförmed
lingen som tillsammans med någon annan myndighet fick ansvaret. 
Även mellan försäkringskassan och vårdcentralerna förekom det sam
verkan. Övriga kombinationer var mer sällsynta. Arbetsförmedlingen 
var också den myndighet som oftast fick ensamt ansvar för de beslut 
som togs. D etta är mycket intressant. Dels p g a att man på många 
andra sätt, t ex vid intervjuerna av tjänstemännen, har fått uppfatt
ningen att arbetsförmedlingen har en ganska tillbakadragen roll i reha
biliteringsgrupperna, dels bekräftar detta den kraftiga strävan mot a tt 
ordna arbete till klienterna som tycks genomsyra denna verksamhet. 
Jämför man grupperna med varandra finner man att arbetsförmed
lingen tycks ha ett större ensamt ansvar i den västra och i den norra 
gruppen än i de övriga två. Soc ialförvaltningen i östra gruppen har of
tare ansvaret än sina kollegor i d e övriga grupperna. Vårdcentralen i 
den södra gruppen tycks inta en centralare roll än i övriga grupper. Vi
dare tycks det vara mindre vanligt med delat ansvar i norra gruppen 
jämfört med övriga grupper. Den enda skillnad som finns när man jäm
för män och kvinnor var att de flesta som socialförvaltningen fick a n
svaret för var män. Ingen förändring skedde under undersökningspe
rioden. (Tabell 5.17) 
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Tabell 5.17 Ansvarsfördelningen under rehabiliteringsprocessen fram till avaktua-
liseringen, fördelat pä grupp. Uttryckt i pro cent. 

Ansvar Södra Östra Västra Norra Totalt 

Af 19 19 30 27 23 
Fk 6 6 3 9 6 
Soc 8 15 3 9 9 
Vc 17 3 9 9 10 
Delat ansvar 47 50 48 32 46 
Övrig/ingen 3 9 6 14 7 

Totalt 100(36) 102(34) 99(33) 100(22) 101(125) 

Om man tittar på avaktualiseringsbeslutet eller det senaste beslutet i 
det fåtal ärenden som fortfarande var aktuella vid undersökningstill
fället, finner man att beslut som direkt syftade till arb ete eller utbild
ning var vanligare än i de tidigare besluten. Men även ärenden där 
inget konkret beslut fattades hade blivi t vanligare. I 38 procent av ären
dena beslutades inget konkret. En stor del av dessa icke-beslut förklaras 
av att man avvaktade beslut från pensionsdelegationen. Den största 
skillnaden mellan grupperna utgjordes av en, jämfört med övriga 
grupper, hög andel beslut o m medicinsk utredning i den södra gruppen. 
Det förelåg ingen direkt skillnad mellan de olika åren. (Tabell 5.18) 
Tabell 5.18 Karaktären på det beslut som fattades i och med avaktuaiseringen, for

delat på grupp. Uttryckt i proc ent. 

Södra Östra Västra Norra Totalt 

Arbete 18 14 20 16 17 
Utbildning 8 14 8 3 9 
Medicinsk utredn 22 6 4 6 10 
Fortsatt utredn 0 14 12 0 7 
Klienten kontaktas 4 14 14 10 10 
Övrigt 6 8 6 18 9 
Inget konkret 42 30 36 48 38 

Totalt (n) 100(50) 100(50) 100(50) 101(33) 100(183) 

Om man jämför män och kvinnor ser man att beslut som direkt syftar 
till arb ete eller utbildning ä r vanligare bland männen än bland kvin
norna. Beslut som betyder en fortsatt diskussion inom en myndighet 
eller mellan myndig heter är däremot vanligare bland kvinnorna. L ikaså 
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är det vanligare att inga konkreta beslut fattas biand kvinnorna jämfört 
med männen. (Tabell 5.19) 
Tabell 5.19 Karaktären pä det beslut som fattades i och med avaktualiseringen, för

delat pä kon. Uttryckt i pro cent. 

Män Kvinnor Totalt 

Arbete 19 14 17 
Utbildning 11 5 9 
Medicinsk utredning 12 7 10 
Fortsatt utredning 4 12 7 
Klienten kontaktas 12 8 10 
Övrigt 7 11 3 
Inget konkret 34 43 38 

Totalt (n) 99(107) 100(76) 100(183) 

Jämför man klienter med olika problembeskrivningar, finner man att 
beslut om arbete var vanligare i ärenden som karaktäriserats som ar-
betsrelaterade. Även medicinsk utredning och beslut om att kontakta 
klienten var vanligare medan icke-konkreta beslut var mer vanligt bland 
ärenden som karaktäriserades som icke arbetsrelaterade. (Tabell 5.20) 

Tabell 5.20 Karaktären på det beslut som fattades i och med avaktualiseringen, för
delat på problembeskrivning. Uttryckt i procent. 

Ar bets-
relaterat 

Icke arbets-
relaterat 

Missbruk Kombi
nation 

Totalt 

Arbete 19 13 29 17 17 
Utbildning 7 11 0 12 10 
Med utredning 14 2 14 17 11 
Fortsatt utredn 5 13 0 4 7 
Klientkontakt 16 7 14 8 11 
Övrigt 5 7 14 6 6 
Inget konkret 34 47 29 35 39 

Totalt (n) 100(58) 100(55) 100(7) 99(48) 101(168) 

När vi studerade vem som bar ansvaret vid avaktualiseringen fann vi att 
försäkringskassans ansvar hade ökat markant. Främsta orsaken till 
detta är att i de flesta av de ärenden som avslutades utan att något kon
kret beslut togs, avvaktade man beslut från pensionsdelegationen. I 
dessa fall åvilar ansvaret försäkringskassan. Arbetsförmedlingens roll 
var fortfarande central. Vissa variationer mellan de olika åren förekom, 
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men arbetsförmedlingen var den myndighet som genomgående hade 
det största ansvaret, något som snarare ökar än minskar under pe
rioden. (Tabell 5.21) 

Tabell 52i Ansvarsfördelningen vid avaktualiseringen, fördelat pA grupp. Uttryckt i 
procent. 

Ansvar Södra Östra Västra Norra Totalt 

Af 18 24 20 24 21 
Fk 32 22 20 21 24 
Soc 2 4 2 6 3 
Vc 8 4 6 9 6 
Delat ansvar 32 16 14 24 21 
Klienten själv 2 6 12 0 5 
Övrig/ ingen /okänd 6 24 26 15 18 

Totalt (n) 100(50) 100(50) 100(50) 100(33) 99(183) 

En skillnad som föreligge r mellan könen är att arbetsförmedlingen bär 
ansvaret för en större andel av männen än av kvinnorna. Dessutom ä r 
det fler av kvinnorna som hamnar i gruppen där någon annan än dessa 
lyra myndigheter eller där ingen bär ansvaret vid avaktualiseringen.Den 
genomsnittliga handläggningstiden var närmare åtta månader. Den 
minskade kraftigt under perioden. 1986 var den bara drygt två månader 
lång. Den skillnad som finns mellan grupperna är att den norra gruppen 
har en längre handläggningstid än de övriga g rupperna. Genomgående 
gäller också att männens ärenden behandlas i genomsnitt något längre 
än kvinnornas. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att klienterna tycks ha mest att 
göra med försäkringskassan och vårdcentralerna, åtminstone i inled
ningen av själva rehabiliteringsprocessen. Vi har tidigare i rapporten 
kunnat konstatera a tt dessa två myndighete r spelar en mer aktiv roll än 
de övriga två, vilket alltså bekräftas i aktgenomgången. 

Myndigheternas roller förändras emellertid när det gäller vem som an
svarar för fattade beslut. Arbetsförmedlingen bär genomgående, i 
samtliga grupper, det tyngsta ansvaret, ensam ma eller tillsammans med 
någon annan, vilket bekräftar den starka strävan mot arbete som ge
nomsyrar rehabiliteringsverksamheten. I detta skede av rehabiliterings
processen förefaller det sålunda som at t klienterna har mest a tt göra 
med arbetsförmedlingen. 
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Vid tiden för avaktualisering återkommer försäkringskassan för att dela 
ansvarsbördan med arbetsförmedlingen. Detta betyder att målet att 
ordna arbete i många fall ställts åt sidan för at t i stället er sättas av för
slag om pension. 

Om man jämför d e olika grupperna finner man att det inte tycks före
ligga någon avgörande skilln ad beroende på vilken grupp man ä r klient 
i. När vi sam manfattade den diskussion som var mellan det första be
slutet och avaktualiseringsbeslutet fann vi att södra och västra gruppen 
oftare fattade konkreta beslut än östra och norra gruppen. I södra 
gruppen tycktes vårdcentralen ha en centra lare roll än i övriga grupper, 
vilket avspeglar sig i ansvarsförde lningen samt i det faktum att det var 
vanligare i denna grupp att ett ärende avaktualiserades i och med att 
klienten remitterades till någon form av medicinsk utredning. 

Man finner vissa skillnader i handläggningen beroende på om klienten 
var man eller kvinna. Vid det första sammanträdet beslutade man of
tare att ta kontakt med klienten när vederbörande var en man. Bland 
de kvinnliga klienterna var det däremot vanligare att en eller flera 
myndigheter fick ansvaret för att jobba v idare med ärendet. Konkreta 
beslut om arbete eller utbildning fattades i större utsträckning när kli
enten var en man. Följaktligen var det vanligare att arbetsförmedlingen 
fick ansvaret för beslut som fattades om män än om kvinnor. För 
kvinnliga klienter blev det däremot ofta beslut om att en eller flera 
myndigheter skulle ansvara för det fortsatta rehabiliteringsarbetet. Den 
genomsnittliga handläggningstiden var också längre för manliga klienter 
än för kvinnliga. Det finns två tänkbara förklaringar till dessa skill
nader. Antingen hade kvinnorna en mer komplicerad problematik 
kombinerat med större svårigheter på arbetsmarknaden eller så hand
lägger man ärenden olika beroende på klienternas kön. 

Jämför man klienter med olika problem beskrivning, ser man att det var 
mer vanligt med icke-konkreta beslut i ärenden som karaktäriserades 
som icke arbetsrelaterade. Det gäller både det första beslutet som togs 
och avaktualiseringsbeslutet. De tta kan tolkas som att dessa problem 
var mer svårartade än arbetsrelaterade problem, vilket skulle göra det 
svårt att fatta konkreta beslut. Den höga andelen icke konkreta beslut 
när det gäller avaktualiseringsbeslutet pekar på at t detta också kan vara 
en grupp presumtiva pensionärer. 
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5.5 Klienternas syn på rehabiliteringsarbetet 

Vi har tidigare beskrivit vårt tillvägagångssätt vid urvalet av klienter. 
Det var alltså vår avsikt att tala med 183 personer för att på så sätt få 
en mer komplett bild av arbetet i rehagrupperna och resultatet av 
gruppernas arbete. Vi genomförde sammanlagt telefonintervjuer med 
121 klienter. Frågorna framgår av frågeformuläret i bilaga 2. Klienter
nas erfarenheter av rehagruppernas arbete, vad det ledde till och deras 
allmänna uppfattning om myndigheternas rehabiliteringsarbete redovi
sas i detta avsnitt. 

Drygt hälften av de klienter som vi intervjuade uttalade någon form av 
förväntningar på rehagrupperna och de flesta av dem hade positiva 
sådana. Men det var också många klienter som inte hade några för
väntningar på rehagrupperna överhuvudtaget och att man skulle kunna 
åstadkomma någonting genom dem. Frånvaron av förväntningar kan 
vara ett uttryck för klienternas tidigare erfarenheter av rehabilite
ringsarbete, vilket kan ha gjort dem ganska pessimistiska när det gäller 
möjligheterna att åstadkomma någonting i rehagrupperna. Drygt 40 
procent hade alltså inga förvänting ar på att man skulle finna någon lös
ning på deras mer eller mindre svåra problem genom rehagrupperna. 
(Tabell 5.22) 
Tabell 5.22 Klienternas förväntningar pä rehagruppen. Uttryckt i pro cent. 

Män Kvinnor Totalt 

Positiva 33 33 33 
Negativa 12 20 16 
Både och 12 8 10 
Inga 44 39 41 

Totalt (n) 101(61) 100(49) 100(110) 

Ett annat skäl till klienternas låga förväntningar kan vara den bristfäl
liga information som de fick inför sammanträde t i rehagruppen. I mer 
än 50 procent av fallen tyckte klienterna a tt informationen hade varit 
obefintlig eller otillräcklig. D e hade inte fått veta någonting antingen 
om anledningen till rehagruppens sammanträde, dess syfte, tillvägs-
gångssättet eller vilka de skulle möta dä r. Ca 30 procent av klienterna 
ansåg att informationen hade varit tillfredsställande. Den största ande
len klienter med förväntningar i någon riktning återfanns i den södra 
rehagruppen. Det skulle alltså kunna tolkas på det sättet att den södra 
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gruppen förberedde sina klienter på det de skulle möta i större ut
sträckning än de övriga grupperna. Däremot hade man i den västra 
gruppen den största andelen klienter med positiva förväntningar. (Ta
bell 5.23) 

Tabell 5.23 Klienternas förväntningar pä rehagrupperna. Uttryckt i pro cent. 

Södra Östra Västra Norra Totalt 

Positiva 23 36 41 33 33 
Negativa 26 4 14 17 16 
Både och 20 4 3 11 10 
Inga 31 57 41 39 41 

Totalt (n) 100(35) 101(28) 99(29) 100(18) 100(110) 

De klienter som hade deltagit i träffen med rehagruppen hade också 
bästa minnesbilden av det som hade hänt och det var för många nå
gonting mycket negativt. Drygt 60 procent av dessa tyckte att det var 
"jobbigt" på något sätt. De hade inte väntat sig att möta så många 
människor, mer eller mindre obekanta och att de skulle kän na sig så 
utelämnade. Det var dessutom väldigt påfrestande att utelämna så 
mycket av sig själv när man redan mådde dåligt. Det fanns klienter som 
tyckte att 

det kändes som ett gestapoförhör, 

att det var 

som i en domstol eller en polisutredning 

och att 

det var jättejobbigt! 

De tyckte att gruppen var för stor och att 

det var jobbigt att sitta och blotta sig själv bland så mycket folk 

och 

man kände sig som en fluga på väggen som alla studerade. 

Den östra rehagruppen tycks ha varit särskilt besvä rlig, eftersom ingen 
av klienterna där tyckte att sammanträdet hade varit bra. Klienterna i 
södra rehagruppen hade en mer blandad uppfattning om träffen i 
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gruppen. 32 procent av dem tyckte att det hade varit bra och 37 procent 
ansåg att det hade varit dåligt. 

Det fanns också klienter för vilka träffen i rehagruppen hade gått obe
märkt förbi. Drygt 25 procent mindes ingenting från gruppens samman
träden eller vad den beslutat. Rehagruppernas arbete hade inte heller 
alltid så stor betyelse i klienternas liv. Mer än hälften av klienterna 
tyckte inte att rehagruppens beslut hade påverkat deras situation i nå
got avseende. 

Ett fåtal av klienterna tyckte att de hade något inflytande över de beslut 
som rehagruppen fattade. Tjänstemännen kunde lyssna på vad d e hade 
att säga, klienternas önskemål, men sedan bestämma något helt annat. 
Hela 78 procent av de intervjuade klienterna ansåg inte att de kunde 
påverka rehagruppens beslut och nästan sam tliga (93 %) i den östra re
hagruppen tyckte att de saknade möjlighet att påverka gruppens beslut. 
Trots klienternas upplevelse av brist på inflytande var de ändå relativt 
nöjda med rehagruppernas beslut som de ansåg överensstämde med 
deras egna önskemål i 40 procent av fallen. Särskilt nöjda var klienterna 
i den norra gruppen där hälften fic k som de önskade. 

Beslutet om pension hade avgörande betydelse för klienternas situation 
i flera avseenden. Det hade påverkat deras hälsa, ekonomi och välbe
finnande. Ekonomin försämrades för många av klienterna, men de 
upplevde ändå en viss förbättring av hälsan och framför allt av välbe
finnandet. Drygt 20 procent av klienterna tyckte att deras välbefin
nande hade blivit b ättre sedan de blev pensionärer. Klienterna i den 
södra rehagruppen var särskilt nöjda där 29 procent ansåg att pen
sionen ökat deras välbefinnande. Det hade ofta varit svårt att lämna ar
bete och arbetsk amrater, men när man väl vant sig vid att stå utanför 
arbetslivet fick man lugn och ro, vilket i sin tur, kanske hade positiv 
effekt på hälsan oc h välbefinnandet. Som någon klient uttryckte det: 

Det var slutjobbat och det kändes inte roligt, men det blev som lugnare. 

Klienterna beskrev det som något a v ett nederlag att hamna utanför ar
betslivet. De kände sig udda när de inte längre hade ett arbete att gå till 
och andra intressen som de ägnade tid åt kändes ibland konstlade, som 
terapi. 

Många av klienterna hade blandade erfarenheter av rehabiliteringsar
betet. En tredjedel av dem hade såväl positiva som negativa er
farenheter. Något fler, drygt 40 procent, var missnöjda med rehagrup-
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perna och myndigheternas rehabiliteringsarbete. Pensionärerna var 
mer kritiska än de klienter som fortfarande var i arbete, vilket kan bero 
på att de tyckte att rehabiliteringen hade varit misslyckad för dem per
sonligen. Som framgår av tabell 5.24 var klienterna i den östra reha-
gruppen särskilt besvikna. Motsatsen fanns i den södra rehagruppen 
som hade största antalet nöjda klienter. 

Tabell 524 Klienternas inställning till rehabiliteringsarbete. (Balansmått, andel 
positiva minus andel negativa uttryckt i procent.) 

Södra Östra Västra Norra Totalt 

Pensionärer + 18 -75 -36 -20 -28 
Förvärvsarbetande *45 -67 +20 -100 -33 
Övriga -63 -36 -45 -50 -47 

En kritik som återkom vid samtalen med klienterna var a tt allt tog så 
lång tid, att man fick vänta länge på att någonting skulle hända. Det var 

mycket ord och lite handling, mycket väsen och bråk so m skapade förväntningar, 
men det blev inget resultat och förhoppningarna sveks. 

Det gick så oerhört långsamt. Ingenting hände. Det skulle utredas och utredas. 
Det var jobbigt att vänta, oroligt att gå och fundera. 

Arbetsförmedlingen och försäkringskassan borde kunna arbeta snabbare. 

Man tyckte at t myndigheterna kom in för sent och att det behövdes 
bättre förebyggande verksamhet. Byten av handläggare och läka re var 
också besvärl igt för klienterna. De fick upprepa "sin historia" gång på 
gång och de tyckte inte att någon engagerade sig riktigt i deras problem, 
att man nöjde sig med kortsiktiga lösningar. Någon av klienterna som 
hade haft fem handläggare på arbetsförmedlingen under ett år tyckte 
inte att man skulle behöva 

byta handläggare stup i kvarten och det tog lång tid med arbetsrehabiliteringen. 
Jag väntade två år på tre månaders träning. 

Det skulle underlätta om man hade en handläggare som samordnade 
rehabiliteringen och som klienten hade kontakt med. Klienterna tyckte 
att samarbetet mellan myndigheterna fungerade dåligt, vilket resulte
rade i att de kom i kläm. Den ene visste inte vad den andre gjorde och 

de skyfflade papper mellan varandra. 

Dessutom tyckte man att informationen var bristfällig. Klienterna 
kände sig inte delaktiga. 
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Mycket hände över ens huvud och myndigheterna kör över en! 

Många menade att tjänstemännen borde gå mjukare fram, prata på 
samma nivå som "folk" och visa verkligt engagemang. 

Mycket av klienternas missnöje riktade sig mot tjänstemännen på ar
betsförmedlingen. De lovade göra saker men ingenting hände. 

Några klienter uttryckte detta på följande sätt: 
Dom ägnade mer tid till omorganisation än till att skaffa jobb till arbetslösa. 

Dom gjorde inte mycket spontant för att ordna jobb. Hänvisade till platsjournalen 
och det var svagt. 

Dessutom rehabiliterar dom bara till m onotona, okvalificerade jobb som jag inte 
vill ha. 

De arbeten som förmedlingen kunde erbjuda var AMS- eller be
redskapsjobb och 

det ligger en i fa tet när man söker riktiga jobb. Dom borde kunna fixa et t riktigt 
jobb sä skulle dom slippa en sedan. 

Man gick inte gärna till arbetsförmedlingen i onödan. 
Man känner sig sämre när man går än n är man kom dit. Det är ångestskapande 
och dom ger en dåligt självförtroende. Dom behandlar en med misstro och man 
känner sig mindre värd genom deras syn på en själv. 

Klienterna uttryckte även förståelse för arbetsförmedlingens svåra upp
gift att finna arbete för "såna som oss", arbetshandikappade ofta med 
bristfällig utbildning, som att 

man är en svär pusselbit när man är arbetshandikappad eller saknar utbildning. 

Otillräcklig utbildning sågs som orsaken till många problem och någon 
klient tyckte att 

man borde ha utbildat sig till sjukvårdsbiträde och sedan kämpat sig upp till 
undersköterska. 

I den mån klienterna kommenterade socialförvaltningens arbete så var 
de övervägande negativa. De kunde inte förstå att tjänstemännen be
hövde rota i deras priva tliv för att de skulle få ekonomisk hjälp. Det var 
förnedrande att be om pengar. 

Dom kliver innanför kläderna på en. 
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Det fanns också för lite utrymme för indiv iduella hänsyn. De hade "si na 
normer" att följa. 

Kritiken mot försäkringskassan gällde pappersbyråkratin, "utredandet" 
och därmed krånglet. Klienter som hade fått sin sjukpenning indragen 
eller ifrågasatt kände sig misstrodda och de kunde inte förstå hur kas
sans förtroendeläkare som aldrig hade träffat dem kunde uttala sig . 

För andra var försäkringskassans roll i rehabiliteringsarbetet mer dif
fus. Kassans tjänstemän hade inga egna idéer om utbildning, utan de 
gjorde som man tyckte på arbetsförmedlingen och så betalade de na
turligtvis ut sjukpenning. En klient tyckte att försäkringskassan kunde 
bytas ut mot ett bankomatkort som man skulle använda för att få ut sin 
sjukpenning. 

Klienternas negativa kritik mot vårdcentralernas personal har varit 
sparsam. I den mån den förekom gällde det huvudsakligen missnöje 
med läkarbyten och i något fall, att man möttes av miss troende kring 
sin sjukdom. Vårdens roll i rehabiliteringsarbetet är å andra sidan, lik
som för försäkringskassan, något diffus. Eftersom det huvudsakligen är 
arbetsförmedlingen som kan erbjuda klienterna konkreta förslag till ar
bete och utbildning blir tjänstemännen där kanske därmed också mer 
utsatt för klienternas missnöje. 

Klienternas positiva erfarenheter av rehabiliteringsarbete berodde 
mycket på "personkemin", dvs om man fungerade bra tillsammans med 
handläggaren. Om man ansåg att kontakten med någon myndighet 
hade varit bra ansåg man ofta att det kunde "bero på person". Överlag 
så tyckte ändå klienterna a tt det var bra att rehabilitering fanns, att nå
gon hade försökt att hjälpa dem. Det var bra att någon lyssnade, att 
man fick prov a på olika saker och att man fick hjäl p att komma ut i et t 
arbete. 

Klienterna ansåg att det berodde mycket på dem själva om reha
biliteringen lyckades. Som någon klient uttryckte det: 

För att kunna vara sjuk m åste man vara frisk, välutbildad och ung. Annars har 
man inga m öjligheter att ta tillvara på sina rättigheter. I mycket får man klara sig 
själv. Det är synd om människor som inte kan tala för sig. 

Stöd och uppmuntran fick klienterna vanligtvis av andra än myn
digheter, främst familjemedlemmar. 
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Sammanfattningsvis ansåg mer än hälften av de intervjuade klienterna 
att de hade fått veta för lite om rehagrupperna och anledningen till att 
deras problem skulle diskute ras där. Deras förväntningar på vad man 
skulle kunna åstadkomma i grupperna blev därmed små. De t var dess
utom många klienter som ha de glömt om någon tjänsteman hade talat 
med dem före rehagruppens sammanträde och då särskilt om det hade 
inträffat långt tillbaka i tiden. Vi fick, i många fall, en färgstark, men 
negativ beskrivning av klienternas minnesbilder från sammanträden i 
rehagrupperna. De kunde ha glömt en hel del annat, som eventuella 
förberedande samtal, eller vad rehagrupperna beslutade, men hur det 
kändes att vara "som en fluga på vägg en" i den stora gruppen kom man 
mycket väl ihåg. Den östra rehagruppen beskrivs särskilt negativt. Kli 
enterna tyckte inte att de hade något inflytande och ingen av klienterna 
i den östra gruppen tyckte a tt sammanträdet hade varit bra. När det 
gäller klienternas mer allmänna inställnin g till myndigheternas rehabili
tering var man också här mer missnöjd i den östra rehagruppen. Miss
nöjet gällde sådant som långa väntetid er, byten av handläggare och att 
ingen engagerade sig riktigt. Arbetsförmedlingen blev mycket starkt kri
tiserad för halvhjärtade insatser, dåligt bemötande m m. Då det före
kom positiv a omdömen om rehabiliteringsarbetet ansåg klienterna att 
det berodde på tjänstemannen som person och hur man fungerade till
sammans, den s k personkemin. Slutligen ansåg klienterna att det be
rodde mycket på dem själva om rehabiliteringen skulle lyck as. De fick 
lita till sina egna resurser. 

5.6 Resultatet av rehabiliteringen 

För att få kunskap om det långsiktiga resultatet av rehagruppernas ar
bete sökte vi information om vad som hände efter det att klienten hade 
avaktualiserats. I försäkringskassans personakter fann vi många gånger 
vad vi sökte, en information som kompletterades genom de intervjuer 
vi genomförde med klienterna. I totalt 150 fall lyck ades vi få reda på 
vad som hände efter ärendet avaktualiserats från rehagrupp. Vi tog 
fasta på vad vi ansåg vara det viktigaste, om t ex någon genomgick en 
kortare utbildning för at t sedan få sjukbidrag så klassificerade vi detta 
som sjukbidrag och inte som utbildning. Resultatet ä r nedslående. I de 
fall där vi vet vad som har hänt har hela 59 procent någon form av pen
sion. I södra och norra gruppen är andelen pensionärer ännu större. 
Västra gruppen, och i någon mån öst ra, visar ett delvis annat resultat. 
Om man utgår från gruppernas målsättning och följa kligen ser anskaf
fande av arbete som en lyckad rehabilitering, finner man att det bara är 
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som, relaterat till övriga grupper, har lyckats. Lägge r man ihop arbete 
och utbildning, vilket förhoppningsvis resulterar i arbete, får man en 
kategori som nästan är lika stor som pensionärsgruppen. (Tabell 5.25) 

Tabell 5.25 Det Ungsiktiga resultatet av rehagruppernas arbete, fördelat pA gru pp. 
Uttryckt i procent. 

Resultat Södra Östra Västra Norra Totalt 

Arbete 13 22 32 8 19 
Utbildning 6 10 10 0 7 
Sjukbidrag 17 28 8 27 19 
Förtidspension 48 25 37 54 40 
Missbruksvård 11 5 3 8 7 
Annat 4 10 10 4 7 

Totalt (n) 99(46) 100(40) 100(38) 101(26) 99(150) 

Om man jämför män och kvinnor finner man den skillnaden att det är 
vanligare med arbete bland männen och något vanligare med utbildning 
bland kvinnorna. Intressant att notera är likheten i andelen pensionä
rer. Både bland männen och bland kvinnorna var exakt 59 procent 
pensionärer. (Tabell 5.26). 

Tabell 526 Det långsiktiga resultatet av rehagruppernas arbete, fördelat pä kön. 
Uttryckt i procent. 

Resultat Män Kvinnor Totalt 

Arbete 24 14 19 
Utbildning 5 11 7 
Sjukbidrag 20 18 19 
Förtidspension 39 41 40 
Missbruksvård 5 9 7 
Annat 7 8 7 

Totalt (n) 100(84) 101(66) 99(150) 

Om man tittar på det långsiktiga resultatet av rehabiliteringsarbetet 
fördelat på olika åldersgrupper, får man ett mycket tydligt mönster. 
Andelen som har arbete är i åldersgruppen upp till 29 år drygt en 
tredjedel, medan den minskar upp i åldrarna. Omvänt gäller för ande
len förtidspensionerade, medan andelen sjukbidrag är konstant ända 
upp till och med åldersgruppen 40-49 år. (Tabell 5.27) 
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Tabell 521 Det långsiktiga resultatet av rehagruppernas arbete, fördelat pä ål 
dersgupper. Uttryckt i procent. 

Resultat -29 30-39 
Ålder 
40-49 50- Totalt 

Arbete 34 20 22 3 19 
Utbildning 7 18 2 0 7 
Sjukbidrag 24 23 22 8 19 
Förtidspension 10 23 44 81 40 
Missbruksvård 0 11 7 6 7 
Annat 24 4 2 3 7 

Totalt (n) 99(29) 99(44) 99(41) 101(36) 99(150) 

Bland ärenden som karaktäriserades som icke arbetsrelaterade var det 
en betydligt större andel som resulterade i sjukbidrag jämfört med 
ärenden med arbetsrelaterad problematik. Detta betyder att hela 80 
procent av den första kategorin blev pensionä rer. Bilden är samstäm
mig med den man får om man jämför olika diagnosgrupper med va
randra. Gruppen "Psykisk störning" har en betydligt större andel sjuk
bidrag än gruppen "Muskel- och skelettsjukdomar". (Tabell 5.28, 5.29). 
Tabell 5.28 Det långsiktiga resultatet av rehagruppernas arbete, fördelat på 

problembeskrivning. Uttryckt i procent. 

Arbets-
relaterat 

Icke arbets-
relaterat 

Missbruk Kombi
nation 

Totalt 

Arbete 21 18 50 17 20 
Utbildning 15 0 0 7 8 
Sjukbidrag 8 41 C 11 18 
Förtidspension 40 39 r 48 41 
Missbruksvård 8 0 0 11 6 
Annat 8 2 50 7 7 

Totalt (n) 100(52) 100(44) 100(4) 101(46) 100(146) 
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Tabell 5.29 Det långsiktiga resultatet av rehagruppernas arbete, fordelat pä klienter
nas diagnos (första diagnos i de fall dar flera diagnoser förekom). Uttryckt 
i pro cent. 

Psykisk Cirkul Muskel/ Övrigt Totalt 
Resultat störning organ skelett 

Arbete 18 15 16 23 18 
Utbildning 2 0 12 10 8 
Sjukbidrag 30 15 9 29 20 
Förtidspension 42 54 47 29 42 
Missbruksvård 0 15 9 3 6 
Annat 8 0 9 6 7 

Totalt (n) 100(40) 99(13) 102(58) 100(31) 101(142) 

Rehabiliteringsprocessens innehåll, tidsförlopp och resultat kan sam
manfattas enligt nedanstående tablå (jmf modellen i avsnitt 4.1) 

Figur 5.1 Tablå över rehabiliteringsprocessens faktiska innehåll. Sammanfattning av 
de fyra undersökta rehagruppernas arbete och resultat. 

Klienternas Klienternas Aktuali Avaktuali- Resultat 
bakgrund problem vid sering sering 

aktualisering 

Lika många 39% Muskel-/ Kassan och Kassan och 59% pensioneras 
män och skelettsjd vårdcentralen arbetsförmed 19% i arbete 
kvinnor 30% psykiska ansvarar för lingen ansvarar 7% i utbildning 
Medelålder störningar de flesta ären för de flesta 7% vård för 
38 år 25% i arbete den ärenden missbruk 
Arbetaryrken 20% pensio Anledningen Oftare kontakt 

nerade ofta diffus med männen 

Slutsatsen blir att om arbete skall betecknas som lyckad rehabilitering 
så lyckas västra gruppen bättre än övriga gru pper, eller misslyckas i 
mindre utsträckning om man så vill . Vi dare så lyckas man klart bättre 
med unga klienter än med äldre. Arbetsrelaterade besvär tycks vara 
enklare att rehabilitera än icke arbetsrelaterade, om man även ser ut
bildning som en lycka d rehabilitering. Män tycks vara mer lättrehabili-
terade än kvinnor. 



57 

6. INTERVJUER ME D LEDAMÖTERNA I DE LO KALA REHA-
GRUPPERNA 

Vid intervjuerna med tjänstemännen användes ett frågeformulär som 
omfattade sammanlagt 38 frågor. (Se bilaga 3) Vi har valt att beskriva 
de områden som är av särskilt in tresse med avseende på myndigheter
nas samarbete i rehabiliteringsfrågor och de resultat som därigenom 
uppnås. 

Avsikten med verksamheten i rehagruppema är att myndigheter skall 
samarbeta i komplicerade klientärenden. Tjänstemännens erfarenheter, 
inställning och förväntningar när det gäller samarbete torde påverka 
rehabiliteringsresultatet. Vid intervjuerna beskrev de hur samarbetet 
fungerade, dess för- och nackdelar, samt föreslog förändringar. 

Som vi redan har beskrivit i kapitel 3 , så styrs arbetsförmedling, försäk
ringskassa, socialförvaltning och sjukvård av olika regler och målsätt
ningar för rehabiliteringsarbetet. En förutsättning för att åstadkomma 
goda resultat vid samarbet e torde vara att målen med arbetet någor
lunda överensstämmer med varandra. Vi frågade oss därför vilka erfa
renheter tjänstemännen hade av rehabiliteringsarbete överhuvudtaget 
och, kanske framförallt, vilka erfarenheter och synpunkter de hade vad 
gäller samarbete myndigheter emellan. 

Vidare undrade vi om tjänstemännen ansåg att det fanns klienter med 
särskilt god "rehabiliteringsprognos", och om så var fallet, vi lka klienter 
hade de bästa förutsättningarna för att rehabiliteringen skulle lyckas? 

Vi inleder redogörelsen av intervjuerna med tjänstemännen med en ge
nomgång av deras synpunkter vid respektive mynd ighet. Därefter gör vi 
en jämförelse mellan de olika rehabiliteringsgrupperna. 

6.1 Myndigheternas rehabiliteringsarbete 

Intervjupersonerna fick skatta målsättningen med rehabiliteringsarbe
tet, dels den egna målsättningen i sitt ordin arie arbete och dels den lo
kala rehagruppens "gemensamma" målsättning. Skattningen skedde 
efter en tiogradig skala, där graderingen ett var detsamma som att nå
got ansågs vara oviktigt och graderingen tio innebar att det var något 
viktigt. De alternativ som förekom var följande: att skapa förutsätt
ningar för eller att ordna arbete, ordna ekonomin, förbättra hälsan, 
ordna utbildning och uppnå allmänt välbefinnande. 
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När det gäller målsättningen i det egna arbetet visade det sig att samt
liga tjänstemän från arbetsförmedlingen prio riterade arbete och utbild
ning till klienterna. Beträffande rehagruppens målsättning menade de 
däremot att det, i första hand, var viktigt att uppnå ett allmänt välbe
finnande och i andra hand att förbättra klienternas hälsa. För flertalet 
av försäkringskassans handläggare var d et viktigaste målet, såväl i det 
egna arbetet som i rehagruppens, att ordna arbete till klienterna, samt 
att förbättra deras hälsa. Socialförvaltningens tjänstemän hade mycket 
högt ställda mål i det egna arbetet på samtliga områden, även om ambi
tionerna var något lägre beträffande att ordna ekonomin, utbildning 
och att uppnå allmänt välbefinnande. Deras uppfattning beträffande 
rehagruppernas målsättning gick i sär, men försöken a tt ordna arbete 
dominerade. Majoriteten av personalen vid vårdcentralerna tyckte att 
det var viktigt a tt försöka förb ättra hälsan, även om det inte var helt 
entydigt. Att uppnå allmänt välbefinnande kom steget efter. I övrigt 
varierade målsättningarna kraftigt mellan de olika intervjupersone rna. 
De hade också olika uppfattning om reha gruppernas målsättning, men 
strävan mot att skapa välbefinnande hos klienterna och att ordna ar
bete övervägde. (Tabell 6:1) 
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Tabell 6:1 Tjänstemännens målsättning i det egna arbetet för att ordna klienterna 
arbete, ordna ekonomin, förbättra hälsan, ordna utbildning och uppnå väl
befinnande. Tjänstemännens egna skattningar pâ en skala från ett till tio, 
där ett står för oviktigt och tio för viktigt. 

Målsättning 123456789 10 

Arbete Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Ekonomi Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Hälsa Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Utbildning Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Välbefinnande Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Intervjupersonerna fick även skatta resultatet av dels det egna arbetet, 
dels rehagruppens. Här användes samma kategorier som när det gällde 
att skatta målsättningen med arbetet. 

När det gäller resultatet i det ordinarie arbetet menade arbetsförmed
lingens tjänstemän att de lyckades bäst med att ordna utbildning och 
därefter att ordna arbete, d v s de menade att resultatet i deras eget ar
bete överensstämde med målsättningen. Dessutom ansåg de att man 
nådde ett gott resultat när det gällde förbättring av hälsan. Beträffande 
rehagruppens resultat så ansåg de också att gruppen lyckades bä st i ut
bildningsfrågor. 
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Tjänstemännen från försäkringskassan tyckte , i likhet med tjänstemän
nen från arbetsförmedlingen, att de lyckades bäst med att ordna utbild
ning. Man menade sig även uppnå goda resultat när det gällde att ordna 
klienternas ekonomiska situation. Detta innebär att kassans tjänstemän 
uppgav att de åstadkom bäst resultat på de områden av rehabiliterings
arbetet där de hade den lägsta målsättningen. De ansåg att rehagrup-
perna lyckades bäst med att ordna arbete till klienterna och däref ter att 
ordna dem utbildning. 

Socialförvaltningens tjänstemän ansåg sig åstadkomma ett gott resultat 
på det ekonomiska området och n är det gällde att förbättra hälsotill
ståndet. De var generellt mindre positiva om det egna arbetsresultatet 
än övriga myndigheter, vilket innebar att de ansåg att resultatet inte 
överensstämde med deras högt ställda målsättning. Att ordna arbete, 
och därefter utbildning, var det som rehagrupperna lyckdes bäst med, 
menade man. 

Personalen vid vårdcentralerna ansåg att de nådde bäst resultat när det 
gällde klienternas allmänna välbefinnande och därnäst deras hälsa. 
Målsättningen var den omvända, att i första hand förbättra hälsan och 
att i andra hand ge klienterna ett bättre välbefinnnade. Man menade att 
rehagrupperna var bäst på att hjälpa klienterna med deras ekonomiska 
problem och därefter att ordna utbildning. Skillnaden mellan myndi g
heternas målsättning med rehabiliteringsarbetet och dess resultat il
lustreras i nedanstående tabell. 
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Tabell 6:2 Differens mellan myndigheternas målsättning och resultat i rehabilite
ringsarbetet för att ordna klienterna arbete, ordna ekonomin, förbättra 
hälsan, ordna utbildning och uppnå välbefinnande. 

Differens 0 1 2 3 4 5 

Arbete 

Ekonomi 

Hälsa 

Utbildning 

Välbefinnande 

På frågan vilka förvä ntningar man hade på samarbetet i lokal rehabili
teringsgrupp, svarade tjänstemännen från arbetsförmedlingen, försäk
ringskassan och vårdcentralerna att de i första hand förväntade sig att 
få möjlighet at t diskutera komplicerade ärenden. Tjänstemännen från 
socialförvaltningen hade däremot olika förväntningar på gruppernas 
samarbete. De ville, förutom att få möjlighet att diskutera komplice
rade ärenden, även få bekräftat om klienten kunde få a rbete eller pen
sion, få information och kunskap av andra, få stöd för en åtgärdsplan, 
samt få någonting att hända. 

62 Klienternas problem 

Intervjupersonerna fick till uppgift att rangordna olika typer av proble m 
som kunde förekomma hos klienter v ars ärende behandlades i reha-
gruppen. Den problemtyp som de ansåg vara vanligast fick siffran e tt, 
näst vanligast siffran två o s v. Intervjupersonerna kunde välja mellan 
problem som relaterades till arbetsplatsen eller arbetsmarknaden, fy-

Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Af 
Fk 
Soc 
Vc 
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siska eller psykis ka arbetshinder, sociala problem, missbruk samt brist
fällig utbildning. 

Tjänstemännen från arbetsförmedlingen ansåg att klienter med psy
kiska besvär och sociala problem var vanligast. Försäkringskassans 
tjänstemän menade att klienternas svårigheter huvudsakligen var av fy
sisk och psykisk karaktär. Intervjupersonerna vid socialförvaltningen 
ansåg att klienternas fysiska arbetshinder var mest framträdande, men 
att även psykiska besvär och problem på arbetsplatsen var vanligt före-
kommamde. Enligt personalen från vårdcentralerna var klienternas 
svårigheter, i första hand, av fysisk art var relaterade till arbets
marknaden. De stora variationerna i tjänstemännens beskrivningar av 
klienternas problem framgår av tabell 6:3. 
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Tabell 6:3 Tjänstemannens beskrivningar av klienternas problem efter en rangord
ning dar siffran ett står för den vanligaste typen av problem, tvä for den 
n ä s t  v a n l i g a s t e  o s v .  

Klientproblem 1 2 3 4 5 

Problem på arbetsplatsen Af 
Fk 
Soc 
Ve  

Problem på arbetsmarknaden Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Fysiska problem Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Psykiska problem Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Sociala problem Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Missbruk Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Utbildning Af 
Fk 
Soc 
Vc 

Vilka klienter ansåg man att man lyckades rehabilitera? Intervjuperso
nerna var överens om att rehagruppen lyckades bäst med a tt rehabili
tera klienter med följande karaktäristika; d e var unga och flexibla, inte 
missbrukare, hade en social förankring, självförtroende, var motiverade 
och välinformerade i kombination med enklare, fysiska problem och 
kanske bristfällig utbildning. 
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6J Myndigheternas samarbetsformer 

Ett par frågeställningar rörde vilka tjänstemännen ville samarbeta med 
och i vilka former det helst skulle ske. Vid samtliga myndigheter fann 
tjänstemännen att det var positivt att de lärde av varandra i reha-
gruppen och att de lärde känna varandra som personer. Men intervju
personerna var också överens om a tt rehagruppen var för stor och at t 
man hade dåliga erfarenheter av "budbäreri", d v s att den ansvarige 
handläggaren in te själv deltog i rehagruppens sammanträden utan att 
någon av dennes kollegor kom i stället. 

Samarbetet i de lokala rehagrupp erna har under 80-talet alltmer börjat 
ta formen av träffar i mindre grupper, s k minigrupper. Dessa skil jer sig 
från rehagruppen på så s ätt att klienten liksom den ansvarige handläg
garen alltid deltar i träffarna. Minigrupperna är som benämningen an
tyder små grupper, där enbart de tjänstemännen som arbetar med en 
klient samlas tillsammans med denne. De stora rehagrupperna finns 
fortfarande kvar, men arbetet i grupperna gäller numera huvudsakligen 
mer övergripande frågor. Klientärenden är nästan uteslutande hänvi
sade till minigrupperna. Formen för sam arbete i små grupper var rela
tivt ny för flertalet av tjänstemännen i rehagrupperna. Den längsta erfa
renheten av minigrupper finns i de n södra rehagruppen, där man prak
tiserat denna typ av samarbete sedan några år tillbaka. 

Arbetsförmedlingens tjänstemän föredrog att myndigheterna samarbe
tade i små grupper där klienten var med, typ minigrupper. Man ansåg 
sig behöva an dra än myndigheter för rådgivning, men det fick i nte bü 
för många som arbetade tillsammans eftersom samarbetet då lätt kunde 
bli ohanterligt. 

Tjänstemännen från försäkringskassan tyckte att formerna för samar
bete kunde variera. Man borde arbeta i minigrupp, samarbeta med 
företagshälsovård, anpassningsgrupp etc beroende på ärendets karak
tär. I samarbetets initialskede borde absolut respektive myndighets 
handläggare träffas tillsammans med klienten personligen. Vid are be
tonade man betydelsen av kontinuitet i kontakterna myndigheter 
emellan. När det gäller verksamhetens struktur förordade man en geo
grafisk indelning, samt en specialisering på olika yrkesbranscher. Det 
fanns resurser i klientens omgivning som inte utnyttjades av försäk
ringskassan, t ex arbetskamrater till klienten. Genom att ta tillvara på 
dylika resurser kan det skapas bättre möjligheter att lösa klientens 
problem. 
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Om myndigheterna arbetade efter distriktsindelning och dessutom 
hade gemensamma lokaler skulle samarbetet underlättas enligt tjäns
temännen vid socialförval tningen. Det skulle unde rlätta möjligheterna 
till informationsutbyte och informella kontakter myndigheterna emel
lan. Minigrupp såg de som det perfekta sättet att arbeta tillsammans 
eftersom man då inte behövde riskera att hämmas av sekretessen. 
Rehagruppen var också den en bra samarbetsform, eftersom det gav 
större effekt när alla inblandade myndigheter samlades. Det "sociala 
nätverket" bo rde användas bättre och ibland vore det lämpligare att 
träffas i klientens hem. Behoven fick avgör a, men karaktären på reha
biliteringsarbetet borde hållas så informell som möjligt. 

Personalen vid en av vårdcentralerna ville ha såväl reha- som mini
grupp. Rehagruppen skulle användas för information och i vissa komp
licerade klientärenden. Minigruppen var ett bättre forum vid enk lare 
ärenden. Ärenden där endast två p arter var inblandade diskuterades 
smidigast per telefon. Några intervjupersoner v id vårdcentralerna ansåg 
sig enbart ha behov minigrupper. Även här betonades det sociala nät
verkets betydelse. Familjen sågs som en nödvändig del vid rehabil ite
ring av missbrukare och man menade att miniträffar gärna kund e hållas 
på den plats där problematiken fanns, t ex på klientens arbetsplats. Kli
entens behov skulle få avgöra vem man skulle samarbeta med och hu r. 
För övrigt menade de att myndigheternas olika indelningsgrunder med
förde samarbetsproblem. Myndigheterna borde ha en geografisk indel
ning som överensstämde med vårdcentralernas och det vore en fördel 
att arbeta i samma lokaler som socialförvaltningen. Härigenom skulle 
man slippa visst dubbelarbete och samarbetet skulle kunna bli mer 
informellt. 

Tjänstemännen kunde inte finna någon skillnad mellan reha- och mi
nigruppen vad avser målsättning, utom några av läkarna som ansåg att 
välbefinnandemålet hade blivit tydligare i minigruppen medan försöken 
att ordna arbete hade tonats ned. Dessutom menade man att mini
gruppens målsättning var något annorlunda genom en mer praktisk in
riktning. 

Omdömena om minigrupperna var odelat positiva. Samarbetet i den 
lilla gruppen blev mindre omständigt och mer personligt vilket påver
kade arbetsresultatet i positiv riktning. Tjänstemännen ansåg sig arbeta 
snabbare och effektivare. Arbetet var mindre tungrott. Det var lättare 
att fördela arbetsuppgifterna i minigruppen. Så vitt man hittills visste, 
gjordes snabbare och säk rare bedömningar och det skapades förutsätt
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ningar för bättre resultat genom mindre byråkrati. Tjänstemännen gick 
inte varandras ärenden och det kunde ge bättre resultat på sikt. 

Intervjupersonerna hade i stort sett samma förväntningar på samarbe
tet i mini- som i rehagrupp. De ville i första hand diskutera komplice
rade ärenden. Andra förväntningar var att få en arbetsfördelning be
kräftad och a tt åtgärda en verklig, akut situation. Socialförvaltningens 
tjänstemän avvek på så sätt att de i första hand ville få stöd för en åt-
gärdsplan och bekräfta arbetsfördelningen. 

6.4 Rehabiliteringsarbetets utveckling 

Tjänstemännen tillfrågades också om det skett någon förändrin g över 
tid av rehabiliteringsarbetets innehåll. Arbetsförmedlingens tjänstemän 
menade sig ha märkt en ideologisk förändring inom Arbetsmarknads
verket, som tidigare varit mer intresserad av rehabilitering. Resurserna 
hade miskat succesivt genom begränsningar och nedskärningar som t ex 
kvotering av lönebidrag. Föreskrifterna för skyddskommittéerna änd
rades 1986 och arbetsgivaren fick i och med detta det huvudsakliga an
svaret för rehabilitering av sina anställda. Därmed upphörde arbets
förmedlingen att rehabilitera klienter så länge de hade en anställning. 

Försäkringskassans tjänstemän ansåg sig numera samarbeta mer med 
andra myndigheter och andra intressenter, t ex arbetsgivare och arbets
tagarorganisationer. Arbetet hade blivit mer aktivt och klienten hade 
blivit mer delaktig i rehabiliteringsarbetet. Tjänstemännens arbetsupp
gifter hade breddats i och med att arbetsförmedlingens ansvar för reha
bilitering av klienter med anställning hade överflyttats till försäkrings 
kassan. Synsättet vid försäkringskassan ansågs ha förändrats genom 
praxisändring. Det fanns t ex inte samma starka inslag av sjukkontroll i 
försäkringskassans verksamhet som vid 1980-talets början och man 
menade att gränserna för bedömning av sjukdom och arbetsoförmåga 
hade vidgats eftersom sjukdomsbegreppet rymde alltfler, även diffisa, 
sjukdomsbesvär. I motsats till sina kollegor på arbetsförmedlingen hade 
man erfarit att det satsades mer resurser på rehabilitering än tidigare. 
Tjänstemännen ansåg att läget på arbetsmarknaden hade blivit kärvare, 
vilket i sin tur tvingat dem att prova nya lösningar för att finna lämplig 
utbildning och arbete. 

Tjänstemännen vid socialfö rvaltningen ansåg att rehagruppernas sam
arbete hade blivit effektivare, eftersom man lärt sig mer om myn
digheternas kompetensområden. Deras eget arbete hade förändrats i 
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och med socialtjänstlagens införande 1982. De kom härigenom att ar
beta med en helhetssyn på klienternas problem. Dessutom blev man 
mindre åtgärdsinriktade, man tog tillvara människors egna resurser på 
ett bättre sätt. 

Personalen vid vårdcentralerna tyckte att deras klienter hade fått det 
allt svårare på arbetsmarknaden. Tempot hade blivit hårdare vilket re
sulterade i en snabbare utslitning. Detta gjorde det svårare att hitta al
ternativ till klienterna, vilke t innebar att allt fler slogs ut och pensione
rades av arbetsmarknadsskäl. Man var, i likhet med de intervjuade från 
försäkringskassan, av den åsikten att det satsades mer resurser på re
habiliteringarbetet nu än tidigare. Synsättet i rehabiliteringsgrupperna 
hade förändrats mot kvalitetstänkande. Arbetsfördelningen h ade blivit 
tydligare vilket gjorde rehabiliteringsarbetet mer effektivt. Dessutom 
hade klienten fått en alltmer aktiv roll och det var viktigt, eftersom de 
därigenom kunde förankra rehabiliteringsarbetet på ett bättre sätt. 

6.5 Rehagruppernas rehabiliteringsarbete 

Vad gäller målsättn ingen med rehabiliteringsarbetet, hade tjänstemän
nen i samtlig a rehagrupper högt ställda mål, såväl i det egna arbe tet vid 
respektive myndighet som i rehagruppen och i särskilt hög grad när det 
gällde att ordna arbete och a tt förbättra hälsan. Även allmänt välbe
finnande utgjorde en viktig målsättning. 

I den södra rehagruppen uppgav de intervjuade tjänstemännen en safti-
stämmig målsättning i det egna arbetet och i rehagruppens arbete. För
söken att ordna arbete till klienterna och a tt nå välbefinnande priori
terades. Däremot hade man olika uppfattning om minigruppernas mål
sättning. Å ena sidan tyckte någon av d e intervjuade att minigruppens 
målsättning kunde vara något annorlunda än rehagruppens genom ut
veckling mot en mer praktisk målsättning. Å andra sidan menade andra 
i gruppen att målsättningen var densamma, men a tt arbetssättet i mi
nigruppen var annorlunda och bättre. 

Tjänstemännen i den östra rehagruppen hade något högre mål i det 
egna arbetet för att ordna arbete till klienterna än i reha- och mini
gruppernas arbete. Situationen var den omvända i den norra reha
gruppen. Här hade tjänstemännen högre målsättning i rehagruppen än i 
det egna arb etet när det gällde att ordna arbete till klienterna . Välbe
finnandemålet var tydligare i minigruppen än i rehagruppen. Diskus
sionsformerna var mer otvungna och det gick lättare a tt fatta svåra be
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slut, även beslut om pension. Målsättningen i minigruppen var inte 
längre att, till varje pris, ordna klienterna arbete. 

Den västra rehagruppen hade generellt lägre målsättning på samtliga 
områden än de tre andra grupperna, såväl i det egna arbetet som i re-
hagruppens arbete. Totalt sett var målsättningen något högre när det 
gällde rehagruppens arbete än det egna arbetet. Det gällde i fråga om 
att ordna ekonomi, utbildning och att uppnå allmänt välbefinnande. 
Man såg inte någon skillnad mellan mini- och rehagruppens målsätt
ning, men man påpekade en del praktiska svårigheter med att samman
kalla alla berörda tjänstemän med kort varsel, som man gör i mini
grupper, eftersom man inte har fasta tider för träffar. Målsättningen 
med arbetet i de lokala rehagrupperna illustreras i tabell 6:4. 

Tabell 6:4 Målsättning med arbetet i de lokala rehagrupperna för att ordna klien
terna arbete, ordna ekonomin, förbättra hälsan, ordna utbildning och 
uppnå välbefinnande. Tjänstemännens egna skattningar på en skala från 
ett till tio, där ett står för oviktigt och tio för viktigt. 

Målsättning 123456789 10 

Arbete S 
Ö 
V 
N 

Ekonomi S 
Ö 
V 
N 

Hälsa S 
Ö 
V 
N 

Utbildning S 
Ö 
V 
N 

Välbefinnande S 
Ö 
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Ser vi på uppfattningen om rehabiliteringsarbetets resul tat, finner vi att 
endast intervjupersonerna i den södra rehagruppen ansåg att reha-
gruppens resultat var sämre än det egna arbetsresultatet i något av-
seeende. De menade dessutom att arbetet i minigruppen gick snabbare, 
att det gick lättare att fatta beslut och även att man, åtminstone på kort 
sikt, nådde bättre resultat genom säkrare bedömningar av vilka insatser 
som skulle göras. Man hade däremot svårt att bedöma de långsiktiga 
verkningarna av arbetet eftersom denna typ av träffar inte varit igång så 
länge ännu. Det var en stor fördel att klienten alltid var med både för 
handläggarna och för klienten själv . Handläggningen gick i ett raskare 
tempo, det var lättare att fördela arbetsuppgifterna och de t gick lättare 
att samarbeta. Dessutom menade de att man lyckades finna en lösning i 
fler ärenden än i rehagruppen. 

Intervjupersonerna i de övriga tre rehagrupperna ansåg att rehagrup-
pens arbetsresultat var bättre än det egna arbetsresultatet i så gott som, 
alla avseenden bortsett från målsättningen att förbättra hälsan. De 
hävdade att rehagruppen lyckades bäs t med att ordna ekonomi och ut
bildning, vilket överensstämmer dåligt med den målsättning man upp
gav, en strävan efter att ordna arbete och att förbättra hälsan. 

I den östra rehagruppen menade tjänstemännen att minigruppens re
sultat var detsamma som i den lokala rehagruppen, men att den lilla 
gruppen var effektivare på så sätt att träffarna kunde ordnas snabbare 
vilket påskyndade rehabiliteringsprocessen. 

Den norra rehagruppen ansåg att tjänstemännen hade arbetat för kort 
tid i minigrupper för att kunna bedöma resultatet, men man menade att 
man kom snabbare "till skott" när det gällde beslut om åtgärd. Något 
budbäreri förekom inte utan endast berörda människor som klienten 
hade kontakt med och kände förtroende för, träffades. Klienten var 
centralfigur och agerade mer aktivt och tog mer ansvar. Det gick att 
föra en mer konstruktiv dialog och processen var mindre tungrodd. 
Man ansåg att arbetet i rehagruppen hade gått hyggligt, åtminstone 
med yngre klienter, och gruppen hade med åren lärt sig att göra ett 
bättre ärendeurval. Tjänstemännen definierade problemen tydligare 
och de tog större ansvar i den mindre gruppen. 

Den västra rehagruppen ansåg att resultatet blev detsamma som i re
hagruppen, men att det kunde gå snabbare eftersom handläggnings
tiden var kortare. Dessutom var det mindre omständigt och mer per
sonligt i minigrupp en, vilket inverkade positivt på arbetet. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att intervjupersonerna hade stor till
tro till samarbete i rehabiliteringsärenden. Det gällde i särskilt hög grad 
arbetet i minigrupperna, tro ts den osäkerhet som påtalades p g a otill
räcklig erfarenhet. Resultatet av re hagruppernas arbete var gott, men 
man menade att det fanns förutsättningar för ännu bättre resultat i mi
nigrupperna. 

På frågan vilka förväntningar man ha de på samarbetet i lokal rehabili
teringsgrupp ville flertalet tjänstemän i samtliga rehagrupper i första 
hand få möjlighet att diskutera komplicerade ärenden. För några i den 
södra var det viktigaste att få stöd för en åtgärdsplan. I den östra för
väntade man sig dessutom att "få någonting att hända", samt bekräftel
ser beträffande arbete eller pension, och i något fall att få information 
och kunskap av andra. 

Om man jämför med de förväntningar som fanns inför träffarna i mi
nigrupp, så ville majoriteten i östra, norra och västra rehagrupperna 
diskutera komplicerade ärenden. Däremot ville flertalet i den södra 
gruppen först och främst få stöd för en åtgärdsplan. 

På frågan om hur klienternas problembild såg ut, ansåg tjänstemännen i 
den södra rehagruppen att framförallt fysiska arbetshinder var vanligt 
förekommande hos klienterna. Problem som var relaterade till arbets
marknaden och till arbetsplatsen var också fram trädande. Klienternas 
bristfälliga utbildning tycktes ofta vara det grundläggande problemet, 
menade man. Missbruk förekom däremot endast bland en liten grupp 
klienter. Tjänstemännen hade svårt att rangordna klienternas olika ty
per av problem, eftersom man tyckte att problemen var sa mmanflätade 
med varandra. 

Klienterna i den östra rehagruppen hade många olika problem, enligt 
de intervjuade tjänstemännen. Sociala problem d ominerade men man 
menade att samtliga sju problemområden (se avsnitt 6.2) var vanliga 
hos klienterna. 

Tjänstemännen i den norra rehagruppen hade också olika uppfatt
ningar om vilken typ av problem som var vanligast hos klienterna. Fy
siska arbetshinder och sociala problem var mest fram trädande. Liksom 
tjänstemännen i den södra gruppen tyckte de att det var svårt a tt hålla 
isär olika problemtyper, eftersom dessa gick in i varandra. 

Klienterna i den västra rehagruppen ansågs, enligt de intervjuade tjäns
temännen, ha en blandad problematik även om fysiska arbetshinder och 
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psykiska problem övervägde. Även arbetsplatsrelaterade problem var 
relativt vanligt förekommande. 

6.6 Rehagruppernas samarbetsformer 

De intervjuade tjänstemännen i södra rehagruppen ansåg att reha-
gruppen var e tt bra utbildningsforum. De fick kunskap om andr a myn
digheters arbetssätt, regler m m. Annat som de fann positivt var över
gripande diskussioner, policyfrågor, planering av verksamheten och 
dess målsättning, vilket diskuterades i gruppen. Samarbetet i reha
gruppen hade också gett dem b ättre kunskaper om klienterna. Nackde
larna med rehagruppen var bl a dess storlek med alltför många delta
gare. Det gjorde gruppens arbete ineffektivt och det var inte bra för kli
enten. Dessutom deltog inte alltid den ansvarige handläggaren. Några 
tjänstemän gick med bud och gruppen fick information i andra hand. 
Klienten deltog inte heller varje gång, vilket innebar sämre be
slutsunderlag, vilket i sin tur ledde till sämre resultat. Den stora reha
gruppen såg man som ett outvecklat stadium av rehabiliteringsarbetet. 

Om man jämför med samarbetet i minigrupper, så tyckte tjänstemän
nen att man här hade undanröjt rehagruppens nackdelar. Samarbetet i 
små grupper ansågs praktiskt och effektivt, vilket gjorde att det gick 
snabbare och smidigare än i rehagruppen. Tjänstemännen tyckte att 
stämningen var friare, alla kom till tals o ch det var väldigt bra att klien
ten alltid var med på träffarna. De beskrev samarbetet i minigrupp som 
nära idealet. En nackdel var att beslut i minigruppen inte protokollför
des vilket kunde föranleda missuppfattningar. Men p g a den behändiga 
gruppstorleken var misstagen lätta att rätta till. De intervjuade tjäns
temännen tyckte att träffar i minigrupp borde högprioriteras. Något 
negativt som man hunnit erfara var att arbetsförmedlingen inte alltid 
deltog i träffarna, vilket begränsade gruppens möjligheter. 

Den södra rehagruppens tjänstemän tyckte att myndigheternas rehabi
literingsarbete skulle vara både distriktsindelat och indelat efter yrke 
och bransch. Om myndigheterna dessutom fanns under samma tak så 
skulle det underlätta samarbetet. Det skulle ge möjlighet till informella 
kontakter och underlätta informationsutbytet. 

Intervjupersonerna menade att det fanns behov av samarbete med 
andra än myndigheter, eftersom det fanns resurse r i klienternas omgiv
ning som annars inte utnyttjades. Det var t ex arbetskamrater som 
kunde känna till klienternas förhållanden bättre och företagshälsovår
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den. Vidare efterlyste man bättre beredskap på arbetsplatsen, ett kam
ratstöd, eftersom ansvaret för rehabilitering också ligger hos fack och 
arbetsgivare. Klientens behov borde få avgöra vem man skulle samar
beta med. Det sociala nätverket, t ex familjen, var betydelsefullt och 
tjänstemännen kunde behöva andra att använda som kunsulter för råd
givning. De ansåg att minigrupperna var en lämplig sa marbetsform, 
med deltagare som var relevanta med hänsyn till problemets a rt. Dess
utom menade de att man gärna kunde träffas på klientens arbetsplats 
eller i dennes hem om så vore önskvärt. 

Intervjupersonerna i den östra rehagruppen tyckte att de genom reha-
gruppen fick personlig kontakt med rep resentanter från andra myndig
heter och att de lärde sig mer om deras arbetssätt. Det var rationellt att 
representanter från samtliga berörda myndigheter deltog i gruppen. De 
tyckte att diskussionerna gick smidigt och att det var positivt med 
regelbundna, schemalagda träffar. De var däremot osäkra över vilket 
resultat samarbetet i rehagruppen gav och de ansåg att det var negativt 
med "budbäreri". Man menade också att den stora gruppen var besvä
rande för klienten. Dessutom hade man problem i kontakten med so
cialförvaltningen p g a deras sekretessbestämmelser. De var som "mus
slor" ibland och "skyllde alltid på sekretess". 

Tjänstemännen upplevde fördelar med den lilla och informella mini
gruppen där enbart ansvariga handläggare deltog. Det kunde däremot 
vara svårt för dem att ordna tider som passade alla och minigruppen 
hade mindre "tyngd" när de t gällde fattande av beslut jämfört med re
hagruppen. Man var också rädd att besluten skulle "rinna ut i sanden", 
eftersom de inte protokollfördes. 

Formen för hur samarbete i rehabiliteringsfrågor skall bedrivas kunde 
gärna variera, menade man. De ansåg att man borde träffas i och med 
att ett ärende aktualiseras och då tillsammans med klienten. Sedan 
kunde man lika gärna hålla kontakt per telefon. Någon i rehag ruppen 
föreslog att träffarna i minigrupper skulle systematiseras med fasta 
tider och ytterligare någon förordade betydelsen av att bibehålla såväl 
rehagrupp som minigrupp. Rehagruppen skulle användas för informa
tion och vissa, komplicerade klientärenden medan minigruppen skulle 
användas för "enklare" ärenden. 

Man menade att det var nödvändigt att samarbeta även med andra än 
myndigheter, för att genom bättre information kunna lösa olika 
problem så bra som möjligt. Det kunde gälla t ex arbetsgivaren, facket, 
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familjen och klientens ö vriga sociala nätverk. Man ansåg att samarbetet 
skulle vara informellt och det fick inte bli för många som arbe tade till
sammans. 

Tjänstemännen i den norra rehagruppen menade att de fick informa
tion om vem som var ansvarig vid respektive myndighet. De lärde 
känna varandra vilket medförde ett bättre rehabiliteringsarbete. 
Gruppen hade bra policydiskussioner och bra uppföljning av besluten. 
Samarbetet i rehagruppen fungerade som en lärotid och man såg det 
som ett led i en utveckli ngsprocess för samarbetet. Man fick klienternas 
problem belysta ur olika aspekter vilket betydde att man kunde göra en 
helhetsbedömning. Liksom i den södra och östra rehagruppen ansåg le
damöterna i den norra gruppen att rehagruppen var för stor, särskilt 
med hänsyn till klienterna. Många klienter hade svårt att tillgodogöra 
sig vad som sagts och för dem var det en "traumatisk" upplevels e. Det 
blev dessutom problem med sekretessen i den stora gruppen och "bud-
bäreriet" gjorde samarbetet opersonligt. Arbetet i rehagruppen be
skrevs också som ineffektivt. På sammanträdena upprepades ofta 
samma saker som varit upp tidigare. Dessutom hände det lite mellan 
sammanträdena. 

Däremot tyckte tjänstemännen att arbetet i de norra minigrupperna var 
effektivt och a tt man här var aktiva. Det var ingenting "man vilade sig 
emot". Här träffades enbart de berörda handläggarna, d e som hade 
med personen att göra. Minigruppen uppfattades som en liten, infor
mell och "öppen " grupp där det gick snabbare att fatta beslut. Man an
såg nackdelarna vara obetydliga, men det hände att någon myndighets
representant som borde ha varit där saknades. 

Ledamöterna i den norra rehagruppen poängterade betydelsen av kon
tinuitet i kontak terna myndigheter emellan. Formen för samarbetet var 
mindre viktig. Däremot förorsak ade myndigheternas områdesindelning 
problem. Man ansåg att myndigheterna borde ha samma geografiska 
indelning som vårdcentralerna och gärna arbeta "under samma tak" 
som socialförvaltningen. Härigenom skulle tjänstemännen få ett mer in
formellt samarbete och slippa dubbelarbete. Man underströk hur viktigt 
det var att träffas med klienten närvarande. Detta kunde eventuellt ske 
på klientens arbetsplats. Minigrupp var det perfekta sättet att samar
beta, eftersom tjänstemännen då inte hämmades av sekretessbestäm
melser. Klienten kunde själv avgöra om informationen fick föras vidare. 
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Samarbete med andra än myndigheter, t ex arbetsgivare, fack, företags
hälsovård, föreningar och familjemedlemmar, var viktigt. På så sätt 
kunde man få e n fullständigare information och därigenom bä ttre möj
ligheter att lösa problem. 

Det var positivt för intervjupersonerna i den västra rehagruppen att de 
fick se klienten samtidigt. De t gjorde dem mer motiverade att hjälpa. 
Det var också bra för dem att få diskutera "knepiga fall" och de fick 
reda på klienternas sociala bakgrund som tidigare var obekant. Tjäns
temännen fick möjligh et a tt informera om den egna myndighetens ar
betssätt och resurser och samarbetet i rehagruppen var lärorikt. De 
tyckte att det var positivt med den personliga kännedom som d et blev i 
gruppen. Liksom i de övriga rehagrupperna hade tjänstemännen in
vändningar mot den stora gruppen och att människor som inte arbetade 
med ärendet deltog i sammanträdena. Dessutom tyckte d e att hand
läggningen försvårades när arbetsförmedlingens och socialförvalt
ningens representanter var frånvarande. 

I de västra minigrupperna träffades alla som skulle arbeta i ärendet, in
klusive klienten. Tjänstemännen tyckte at t kommunikationen här var 
rakare och öppnare än i rehagruppen. Det var inget "kringsnack", utan 
de verkliga problemen togs upp. Samarbetet blev effektivare och beslut 
togs s nabbare än i rehagruppen. Dessutom kände klienten vanligtvis 
alla i den lilla gruppen. En svårighet med minigrupperna hade varit att 
finna tider som passade alla som skulle sammankallas till träffarna, men 
det trodde man skulle gå att lösa. 

Ledamöterna i den västra rehagruppen kunde tänka sig att samarbeta 
med andra än myndigheter i minigrupper beroende på ärendets natur, 
t ex med företagshälsovård och anpassningsgrupper. Ärenden med 
endast två parter inblandade tyckte man kunde behandlas per telefon. 

Familjen behövdes vid rehabilitering av missbrukare. Man menade att 
samarbete med andra var nödvändigt för att undersöka möjligheter till 
t ex omplacering eller förbättringar på arbetsplatsen. Samarbetet måste 
emellertid i första hand vara bra med klienten och i andra hand med 
arbetsgivaren och facket. 

6.7 En jämförelse av rehagrupperna 

Tjänstemännen i den östra rehagruppen hade, i motsats till dem i de 
övriga grupperna, lägre målsättning för arbetet i rehagruppe n än i det 
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egna arbetet. I den västra gruppen hade man, generellt sett, lägre mål
sättning på samtliga områden än i de andra grupperna. Intervjuperso
nerna i den östra, n orra och västra rehagruppen ansåg att arbetsresulta
tet i rehagrupperna var bättre än det man själv åstadkom i det egna ar
betet. Detta trots att grupperna inte lyckades med det viktigaste målet, 
d v s att ordna klienterna arbete. I de flesta fall förväntade sig tjäns
temännen att få diskutera komplicerade ärenden i grupperna. För 
några personer i den södra gruppen var det mest angeläget att få stöd 
för planerade åtgärder och i den östra förväntade man sig dessutom att 
"få någonting at t hända". Beskrivningen av klienternas problem varie
rade mellan grupperna. Klienterna i den södra gruppen ansågs ha fy
siska besvär som man relaterade till arbetsplatsen och arbetsmarkna
den. Fysiska arbetshinder var också framträdande i den norra och i den 
västra gruppen, men då i kombination med andra problem. Däremot 
ansågs klienterna i den östra gruppen ha många olika problem och so
ciala problem dominerade. Tjänstemännen i de fyra rehagrupperna 
hade en positiv inställn ing till samarbete med andra myndigheter och 
då särskilt i små grupper. De ville också engagera fler i rehabiliterings
arbetet som arbetsgivare och fack. I d en södra och den norra gruppen 
ville man dessutom intensifiera samarbetet mellan myndigheterna yt
terligare genom a tt ha samma geografiska upptagningsområde och ar
beta i samma lokaler. 

Sammanfattningsvis innebär detta att de intervjuade tjänstemännen 
menade att rehabiliteringsarbetets innehåll hade förändrats, såväl i 
negativ som i positiv riktning. Situationen på arbetsmarknaden hade 
blivit besvärliga re. Man talad e om at t klienterna hade blivit mer svår-
placerade, att utslagningen hade ökat och a tt det förekom pensionering 
av arbetsmarknadsskäl. Samtidigt hade de arbetsmarknadspolitiska in
strumenten begränsats, bl a genom kvotering av lönebidrag. Den posi
tiva förändringen beskrevs som ett mer flexibelt synsätt på rehabilite
ring. Det var inte längre samma snäva gränsdragning mellan myndig
heterna i synen på klienternas problem. Detta förklarades delvis av för
ändrad praxis vid försäkringskassan som bl a innebar ett vidgat sjuk
domsbegrepp. Tjänstemännen vid samtliga myndigheter, utom ar
betsförmedlingen, talade om både positiva och negativa förändringar. 
Arbetsförmedlingens tjänstemän beskrev en ideologisk förändring, hur 
deras rehabiliteringsarbete hade försvårats genom Arbetsmarknads
verkets ändrade inställning vilket innebar minskade resurser. 
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Beskrivningen av arbetsmarknadsläget kan tyckas motsägelsefull, efter
som tillgången på arbete har ökat de allra senaste åren och arbetslös
heten har minskat. Men det behöver int e innebära större möjligheter 
för rehagruppernas klienter att få ett arbete. Deras möjligheter är re
dan begränsade genom någon form av medicinskt handikapp i kombi
nation med exempelvis bristfällig utbildning eller andra typer av 
problem. De är, kort uttryckt, inte attraktiva på ar betsmarknaden. De 
positiva förändringarna; tjänstemännens ökade flexibilitet i sitt arbete 
och förändrad praxis kan vara en direkt följd av situationen på arbets
marknaden. Man tvingas ändra sitt arbetssätt för att försöka finna lös
ningar på klienternas problem. 

Tjänstemännen i rehagrupperna hade höga ambitioner att åstadkomma 
bra resultat i rehabiliteringsarbetet. Framförallt genom att ordna a rbete 
till klienterna och att förbättra deras hälsa. Försäkringskassans hand
läggare hade samma mål för arbetet i rehagrupperna som i det egna ar
betet. Däremot hade intervjupersonerna från arbetsförmedlingen, so
cialförvaltningen och vårdcentralerna ofta olikartade mål i rehagruppen 
och i sitt ordinarie arbete. 

De intervjuade tjänstemännen uppgav att reh agrupperna inte nådde de 
målsättningar man hade med verksamheten, d v s att ordna klienterna 
arbete och att förbättra deras hälsa. Ändå ansåg man att arbetsresulta
tet i rehagrupperna var bra. Man menade att man lyckades hjälpa klien
ter som var motiverade, som hade egna res urser och vars problem inte 
var alltför komplicerade, gärna fysi ska. Svårare var det att hjälpa klien
ter som hade sociala eller psykiska problem och som dessutom var 
missbrukare. Man ansåg att klienterna sällan hade någon enkel 
problematik. Snarare hade klienterna problem på flera områden, sär
skilt klienterna i den östra rehagruppen. Slutsatsen blir, enligt de in
tervjuade tjänstemännens förmenande, att rehagrupperna lyckades re
habilitera e tt mindre antal av sina klienter men at t resultaten där var 
goda. 

Samarbetet i rehagrupperna hade flera fördelar. Intervjupersonerna 
menade att det gav kunskaper och att man lärde känna varandra. 
Gruppen fungerade därigenom som ett utbildningsforum. Nackdelarna 
med samarbetet beskrivs framförallt som att rehagruppen var för stor, 
särskilt med hänsyn till klienten och att tjänstemännen gick med bud. 
Tjänstemännen hade, övervägande, en mycket postiv inställning till 
samarbete med andra myndigheter. De menade att man behöver arbeta 
tillsammans för att åstadkomma resultat i det egna arbetet och dess
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utom tror de att resultatet blir bä ttre om man samarbetar. Det finns en 
önskan att förenkla myndigheternas samarbete genom att arbeta i 
samma lokaler och med samma geografiska indelning för verksam
heten. Myndigheterna har funnit en form för samarbetet i mindre 
grupper, s k minigrupper, som tjänstemännen är mycket positiva till. De 
försiktiga med att uttala sig om minigruppernas arbetsresultat eftersom 
arbetsformen är ny, men man har stor tilltro til l den lilla gruppens form. 
De brister som man beskrev, främst beträ ffande uppföljning, tror man 
går att rätta till. 
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7. REHABILITERINGSGRUPPER; TILL VILKEN NYTTA? 

Genomgången av protokollen från rehagruppernas sammanträden gav 
oss en uppfattning om gruppernas arbetssätt och om klienternas 
problematik. Denna information var emellertid otillräcklig för att vi 
skulle kunna uttala oss om gruppernas roll och betydelse i rehabilite
ringsarbetet, samt om det långsiktiga resultat av verksamheten. Den gav 
dessutom en alltför begränsad bild av klienterna och deras problem. 
Därför intervjuades tjänstemän som representerar de olika myndig
heter som ingår i rehagrupp erna om sin syn på verksamheten. De per
sonakter som finns i varje rehabiliteringsärende gav en mer detaljerad 
bild av klienterna och information om det faktiska resultatet av grup
pernas arbete. Undersökningen avslutades med intervjuer av klien
terna. Sammantaget gav de olika typerna av information en mer nyan
serad och komplett bild än man kunde få med hjälp av en enskild da
takälla. 

Genomgången av personakterna visade stora likheter hos klienterna 
men även viktiga skillnader. Vi kunde konstatera att rehagruppsverk-
samheten närapå uteslutande berör löntagare inom LO's område, män
niskor som huvudsakligen har erfarenhet av arbetaryrken. De vanli
gaste yrkeskategorierna var lokalvårdare, sjukvårdsbiträden, byggnads
arbetare och ind ustriarbetare. Klienternas utbildningsbakgrund ger en 
ännu mer konform grupp, eftersom de allra flesta hade högst grun d
skola eller motsvarande. Tjänstemän och egna företagare förefaller in te 
ha problem av den typ som lokala rehagrupper arbetar med, eller också 
fungerar problemlösningen annorlunda för dessa kategorier. Den se
nare förklaringen verkar troligare, exempelvis bör man ha i åtanke att 
statligt anställda, där vi har många tjänstemän, inte berörs av denna 
verksamhet eftersom arbetsgivaren, staten, ansvarar för rehabilitering 
av sina anställda. 

Kvinnorna var ofta lokalvårdare eller sjukvårdsbiträde, bägge klassifi
cerade som icke facklärd arbetare enligt socioekonomisk indelning 
(SEI). De flesta av männen hade huvudsakligen erf arenhet från varu
produktion. Männen var jämnt fördelade mellan icke facklärda och 
facklärda arbetare. Männen representerade dubbelt så många yrkeska
tegorier som kvinnorna, vanligtvis inom tillverkningsindustri och bygg
nadsverksamhet. Klienterna hade åren före aktualiseringen ett genom
snittligt mycket högt sjuktal. Den kanske viktigaste beståndsdelen i 
deras problemsituation var deras sjukdomsdiagnoser. "Muskel- och 
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skelettsjukdomar" samt "psykiska störningar" var de klart vanligaste 
diagnosgrupperna. Kvinnorna hade större spridning vad gäller diagno
ser, medan psykiska stö rningar och muskel- och skelettsjukdomar var 
dominerande bland männen. Kvinnornas problemsituation beskrevs 
oftare som icke arbet srelaterad än som arbetsrelaterad. För männen 
var det tvärtom. Vid aktualiseringstillfället var en stor del av klienterna 
sjukskrivna. Många var arbetslösa eller pensionerade. Endast en 
fjärdedel förvärvsarbetade. 

När vi jämförde d e fyra rehagruppernas klienter fann vi att den södra 
och den västra gruppen liknade varandra vad gäller klienternas bak
grund och problembild. De hade i betydligt större utsträckning en 
problemsituation som beskrevs som arbetsrelaterad. Likheter, om än 
inte lika sto ra, fann vi också mellan den östra och den norra gruppens 
klienter. Klienterna i den östra gruppen föreföll ha en, i förhållande till 
övriga klienter, något annorlunda problematik. Deras besvär beteckna
des oftast som icke arbetsrelaterade vilket vanli gtvis inn efattade diag
nosen "psyk isk störnin g". Vid protokollgenomgången (kapitel 4) fram
kom inte alls bilden av att den östra gruppens klienter skiljde sig från 
övriga klienter. Här var det snarare klienterna i den norra gruppen som 
avvek från övriga. Aktgenomgången pekade däremot alltså på skill
nader mellan den östra gruppens klienter och övriga, något som stäm
mer väl överens med vad som kom fram vid intervjuerna med tjäns
temännen. Detta tyder på att tjänstemännen har en god uppfattning om 
klienternas problembild. 

Antingen beror skillnaderna mellan klienterna i de olika grupperna på 
att deras upptagningsområden skiljer sig åt vilket avspeglas i befolk
ningens sammansättning och problem eller ocks å beror det på olika ur
valskriterier. Om man jämför södra och östra gruppen, som visade 
största skillnaden i fråga om klienternas problem, finner man att vård
centralen i den södra anmälde betydligt fler klienter än försäkringskas
san. I den östra anmälde däremot de bägge myndigheterna praktiskt 
taget lika mång a var. Med tanke på att försäkringskassan anmälde flest 
klienter med en psykisk störning som första diagnos, medan vård
centralerna anmälde flest med en muskel- eller skelettsjukdom som 
första diagnos, skulle det ta kunna vara den urvalsmekanism som or
sakade skillnaden i karaktären på klienternas problem. Samtidigt vet vi 
att det finns stora skillnader mellan de olika delar av kommunen som 
utgör respektive grupps upptagningsområde. 
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Vid aktualiseringstillfället hade betydligt fler klienter i den södra och i 
den västra gruppen en anställning, färre var arbetslösa och fä rre pen
sionerade jämfört med de övriga gruppernas klienter. Utifrån detta kan 
vi konstatera att, även om likheterna var många, så förelåg det också 
skillnader mellan de olika gruppernas klienter. 

Skillnaderna mellan de olika gruppernas klienter kan förklara varia
tionerna i handläggningstid i de olika grupperna. Tjänstemännen 
menade att man lyckades bättre med klienter som hade arbetsrelate-
rade problem av fysisk karaktär, än med klienter med icke arbetsrelate-
rade problem av psykisk k araktär. Denna uppfattning visade sig inte 
alls stämma överens med det resultat som vi har funnit, om man ser an
skaffande av arbete som mått på ett lyckat resultat. Men de t utesluter i 
och för sig inte att icke arbetsrelaterade, psykiska besvär är mer 
komplicerade att handlägga, vilket skulle kunna förklara de många 
sammanträdena och den långa handläggningstiden i den norra gruppen. 
Då borde rimligen också den östra gruppen, som hade den klart största 
andelen icke arbetsrelaterade problembeskrivningar, utmärka sig ge
nom fler sammanträden och längre handläggningstid, men så var inte 
fallet. Bägge grupperna hade lång e rfarenhet av rehabiliteringsarbete 
men personsammansättningen i den östra uppvisade en högre stabilitet 
än i den norra. Den höga stabiliteten kanske innebär att man i den 
östra gruppen klarade svåra ärenden på kortare tid, om nu icke arbets
relaterade problem skall betraktas som svårare. Detta skulle kunna be
tyda att man i den norra gruppen arbetade långsamt och mindre effek
tivt. 

Klienterna och tjänstemännen var överens om att större rehagrupper 
inverkade menligt på rehabiliteringsarbetet. Klienterna beskrev i må
lande ordalag hur påfrestande det hade varit att delta i sammanträden. 
Tjänstemännen insåg också att det var besvärande för klienterna att 
möta så många människor. I vissa grupper hade man också ofta med 
praktikanter vilket kunde innebära att upp till 20 personer var närva
rande när en klients fysiska och psykiska ohälsa och besvärl iga sociala 
situation skulle diskuteras. Detta missförhållande har numera blivit 
mindre i och med övergå ngen till miniträffar, där endast direkt berörda 
tjänstemän träffas tillsammans med klienten, vilket visar klienten större 
hänsyn. 

Personalbyten upplevdes som besvärande för både klienter och tjäns
temän. Tjänstemännen beskrev svårigheterna med det s k budbärer iet, 
dvs när en ansvarig handläggare inte deltar i träffarna med reha-
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gruppen utan skickar bud med en kollega. Det innebär risker för att 
viktig information faller bort på vägen. Klienterna tyckte att de t var till 
nackdel för dem när de tvingades byta handläggare och läkare. De fick 
en ganska diffus bi ld av gruppernas arbete och majoriteten av dem an
såg att dess beslut inte hade påverkat deras situation. Det skvallrar om 
att klienterna hade fått otillräcklig information, både före och efter 
träffen i rehagruppen om vilka resurser rehagruppen egentligen har. 
Detta bekräftas av att hälften av de intervjuade ansåg att informationen 
varit bristfällig. 

Klienternas beskrivning av myndigheternas rehabiliteringsarbete blev 
en stark kontrast till våra intervjuer med tjänstemännen. Medan myn
digheternas representanter var mycket positiva till samarbete mellan de 
olika myndigheterna och då bl a i rehagrupper, uttryckte 40 procent av 
klienterna missnöje med rehagrupperna och myndigheternas rehabilite
ringsarbete. Intervjuerna med klienterna visade att den största gruppen 
inte hade några förväntningar alls på rehagrup perna. En tredjedel upp
gav att de hade höga förväntningar. Klienterna hoppades ibland på att 
få hjälp med sådant som de sjä lva inte kunde ordna. Tyvärr var det ofta 
sådant som det visade sig at t inte heller rehagrupperna kunde ordna. 
Flera klienter efterlyste okonventionella lösningar och individuella hän
syn, men fann a tt det stupade på myndigheternas regler och föreskrif
ter. Den som är sjukskriven är emellertid skyldig att "ställa upp" på 
sådant som inblandade myndigheter anser vara av betydelse fö r att 
främja återgången till lönearb ete . Klienterna ansåg att deras möjlig
heter att påverka diskussionen i rehagruppe rna var mycket begränsade. 
Detta ledde ofta till resignation och accep terande av vad de egentligen 
ansåg vara ett dåligt förslag. 

Brister i kommunikationen verkar vara ett stort problem i rehagrup-
pernas verksamhet, dels i kontakten med klienterna och dels mellan 
tjänstemännen. Den stora förekomsten av "icke konkreta" beslut, kan 
åtminstone delvis förklaras av detta. Arbetet i grupperna förhalades 
och blev ineffektivt eftersom nödvändiga kontakter mellan myndighe
terna före sammanträdena i rehagruppen ofta uteblev. Eftersom förbe
redelserna därigenom blev otillräckl iga fick man inte klart fö r sig vad 
som egentligen skulle göras och med vem man egentligen skulle samar
beta. 

Vi finner alltså problem på flera nivåer. För det första har vi et t kom
munikationsproblem, dels mellan representanter för de olika myndig
heterna och dels mellan tjänstemän och klienter. I det senare fallet 
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skulle man kunna saga att det råder en form av kulturkrock mellan 
människor som har helt olika erf arenheter och som inte talar samma 
"språk". 

För det andra kan den enskilde byråkratens arbetssituation förhindra 
honom/henne att sätta sig in i den enskilde klientens situat ion i till
räcklig utsträckning . Genom att avpersonifiera klienten får byråkraten 
ett mer lätthanterligt ärende, vilket stämmer dåligt överens med klien
tens förväntningar att bli bedömd utifrån den egna subjektiva upplevel 
sen av sin situation. Intervjuerna med klienterna belägger detta. Många 
klienter menade att de sällan fick gehör för sina förklaringar och åsik
ter. Man måste ändock vara försiktig när det gäller krav och förvänt
ningar på verksamheter av social karaktär. Syftet med rehagruppsverk-
samheten är ju in te att komma åt och lösa d e verkliga orsakerna till 
problem, utan enbart att mildra effekterna av b rister och svagheter i 
vårt samhälle. 

För det tredje så utgör klienterna en grupp som i myck et liten utsträck
ning efterfrågas på arbetsmarknaden. Många står helt eller delvis utan
för arbetsmarknaden. Eftersom man i rehagrupperna strävar efter att 
finna arbete till klienterna så blir uppg iften svår att lösa. Detta mål leg i
timerar lönearabetssamhället som fundament för social ordning. Löne-
arbetssamhället genomsyras av synsättet att det endast är genom löne
arbetet som människan kan för verkliga sig själv. Utifrån detta förefaller 
det logiskt att man strävar mot att ordna arbete till klienterna. Lagen 
om allmän försäkring (AFL 2:11) föreskriver också att syftet med reha
bilitering är att människor skall tillbaks till arbets marknaden. Aktge
nomgången (kap 5) visade att många klienter i huvudsak hade erfare n
het av okvalificerad e arbeten. Dessutom saknade många förankring på 
arbetsmarknaden redan när de aktualiserades. Kopplar man samman 
detta med den ofta bristfälliga utbildningsnivån hos klienterna, inser 
man att rehagrupperna måste ha myck et svårt att erbjuda meningsfulla 
arbeten, något som också bekräftades vid intervjuerna med klienterna. 

När vi jämförde myndigheterna s deltagande i själva rehabiliteringspro
cessen, föreföll det till en början som om försäkringskassan och vård
centralerna visade det största engagemanget, medan arbetsförmed
lingen och socialförvaltningen hade en passiv roll. Anmälning av nya 
ärenden ombesörjdes nästan uteslutande av de förstnämnda. Likadant 
var det med kontakten med klienterna. Kassans engagemang kan delvis 
förklaras av att man har ett formellt ansvar för rehagruppsverksam-
heten. Vad gäller arbetsförmedlingens passivitet så kan den eventuellt 
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förklaras av a tt arbetsvägledningen fått stryka på foten under det se
naste decenniets satsning på arbetsgivarinriktat arbete. 

Rollerna ändrades emellertid när man kom till beslut om vem som 
skulle ansvara. Här trädde arbetsförmedlingen in för att ta det i ärendet 
tyngsta ansvaret, ensam eller tillsammans med någ on annan myndighet. 
Detta mönster var genomgående i samtliga grupper vilket bekräftar ar
betets centrala betydelse. Ansvarsfördelningen f örändrades dock igen 
när man kom till det beslut som innebar a tt ärendet avslutades. Arbets
förmedlingens roll var fortfarande central men nu ansvarade försäk
ringskassan för en lika stor andel av besluten. Detta kan tolkas som att 
försöken att ordna arbete eller arbetsmarknadsutbildning har miss
lyckats och att man accepterat att pensionering är den enda lösningen 
för många klienter. 

Karaktären på det första beslutet skiljde sig knappt mellan grupperna. 
Det gjorde däremot diskussionen mellan det första och d et sista sam
manträdet genom att det var betydligt vanligare med "icke konkreta" 
beslut i den östra och i de n norra gruppen. 

Beslut om avaktualisering i samband med medicinsk utredning var 
mycket vanligare i den södra gruppen än i de övriga grupperna. Enbart 
i den östra och i den västra gruppen beslutade man om fortsatta myn
dighetsdiskussioner i samband med avaktualiseringen. 

Man beslutade i betydligt s törre utsträckning genomgående om att ta 
kontakt med manlig a klienter än med kvinnl iga. För kvinnor beslutade 
man däremot oftare att en eller flera myndigheter skulle ansvara för att 
reda ut ä rendet. Det var likaså vanligare med konkreta beslut om ar
bete eller utbildning bland männen än bland kvinnorna. Dessa skill
nader gällde både under själva processen och v id avaktualiseringen. Att 
en större andel av männen tycktes få arbete eller utbildning i samband 
med avaktualiseringe n kan ju förklaras av att kvinnorna had e en svå
rare situation på arbetsmarknaden, men vi finner det märkligt att man 
så sällan kontaktade kvinnliga klienter. Ansåg man att många av kvin
norna befann sig i en sådan hopplös situation att man inte ville kon
takta dem? Eller ansåg man a tt det inte gick att prata med vissa kvin
nor? Inget av argumenten låter rimligt, men vi har svårt att finna någon 
förklaring till denna skillnad. 

Rehagruppernas arbete resulterade ofta i att klienterna fick sjukbidrag 
eller förtidspension. En tid e fter det att ärendet avslutats hade hela 59 
procent av klienterna någon form av pension medan bara 19 procent 
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hade arbete, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den målsättning 
som tjänstemännen deklarerade och vad som föreskrivs i lagen om all
män försäkring. Detta betyder att det var färre som hade arbete efter 
avslutad rehabilitering än vid aktualiseringstillfället, då 26 procent arbe
tade och ytterligare 24 procent hade en anställning (som de var 
sjukskrivna ifrån). 

Både tjänstemännen och klienterna ansåg a tt det gick bäst att rehabili
tera personer vars problem var av "enkel" fysisk karaktär, personer som 
besitter egna resurser och unga människor med utbildning. När det 
gäller den medicinska problematiken borde det i så fall i nnebära att 
den södra rehagruppen, vars klienter hade övervägande fysiska besvär, 
borde ha lättare att uppfylla målsättningen jämfört med de övriga 
grupperna. Så var emellertid inte fallet. Deras klienter pensionerades 
till och med i st örre utsträckning än den östra gruppens klienter där en 
övervägande del hade psykiska besvär. Det skulle betyda att det inte 
alls är lättare att aròettrehabilitera människor med fysiska besvär än 
människor med psykiska besvär. Utbildning var däremot mer vanligt 
bland klienter med fysiska besvär. Om man tittar på klienternas diagno
ser finner man att av de som hade en muskel- ell er skelettsjukdom som 
första diagnos, blev en större del förtidspensionerade än av de vars 
första diagnos berodde på psykiska besvär. Bland de som har sjukbidrag 
är förhållandet det omvända, vilket man kan tolka som att "loppet ä r 
kört" för de som har ett fysiskt besvär medan man kanske vill under
söka ytterligare möjligheter för de med psykiska besvär. Att så få med 
psykiska besvär befann sig i utbildning, kan man emellertid tolka som 
att det är svårt att finna lösningar för dessa klienter. 

Den beskrivning av klienternas problem som ges i personakterna kan 
vara skev och bristf ällig. Men med den information vi har haft tillgång 
till har vi inte kunnat finna att ett visst medicins kt problem skulle vara 
avgörande för en klients möjlighete r till rehabilitering. Dä remot tycks 
klienternas egna resurser vara en viktig faktor för vilket resultat som 
uppnås. De klienter som i dag hade ett arbete beskrev ofta hur de själva 
varit pådrivande för att skapa någon förändring, exemp elvis genom att 
ordna arbete. 

Det är alltså svårt att påvisa någon markant skil lnad i resultat bero ende 
på typ av besvär och problembes krivning. Klienternas ålder visade sig 
däremot vara en faktor som hade stor betydelse för resultatet. De yngre 
klienterna hade arbete i större utsträckning än de äldre, samtidigt som 
förtidspension blev allt vanligare ju högre upp i ålder man kom. Det be
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tyder att det är lättare att rehabilitera unga människor till arbetsmark
naden än äldre. De unga hade också i stör re utsträckning någon utbild
ning efter grundskolan , vilket förmodligen också var en bidragande or
sak. 

Jämför man re sultaten i de olika grupperna visar det sig att den största 
andelen klienter med arbete och samtidigt den minsta andelen med 
pension finns i den västra gruppen. Även i den östra gruppen fanns re
lativt många i arbete eller utbildning, medan andelen i den södra och, 
framförallt, i den norra var mycke t liten. Utifrån detta kan man säga att 
den västra gruppen lyckades bäst med sitt rehabiliteringsarbete. Sam
tidigt hade den södra gruppen den bästa överensstämmelsen mellan 
målsättning och resultat, vilket betyder a tt man tycks ha den mest rea
listiska målsättningen. 

Utifrån detta kan man ställa sig frågan om man bör och o m man kan ha 
ett annat urval av klienter till rehagruppsverksamheten, eller om man 
kan agera annorlunda såtillvida att man pensionerar personer med 
"stora" problem i ett tidigare skede för att kunna arbeta mer intensivt 
med människor med "små" problem. 
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Tablå 7:1 Karaktären på d e olika gruppernas klienter, gruppernas karaktäristik och 
rehabiliteringsarbetets resultat 

Södra Östra Västra Norra 

K 
L 
I 
E 
N 
T 
E 
R 
N 
A 

R 
E 
H 
A 
G 
R 
U 
P 
P 
E 
N 

Klienter under 
30 år (%) 
Klienter över 
50 år (%) 
Sjuktal året innan 
aktualiseringen 
I arbete vid 
aktual.tillf. (%) 
Pensionerade vid 
aktual.tillf. {%) 
Arbetsrelaterade 
problem {%) 
Icke arbetsrela
terade problem (%) 
Positiva förvänt
ningar {%) 
Negativa förvänt
ningar (%) 

Personalstabilitet 
Handläggningstid 
(mån), medeltal 
Sammanträden med 
Klienten närvarande (%) 
Nyanmälda ärenden (%) 
Primär målsättning 

16 

34 

101 

28 

12 

52 

6 

23 

26 

Hög 

7 

14 
31 

Arbete 

24 

6 

127 

20 

24 

14 

44 

36 

4 

Hög 

7 

13 
40 

38 

16 

83 

30 

10 

40 

36 

41 

14 

Medel 

8 

13 
40 

Arbete Ekonomi/ 
Hälsa/ 

Välbefin. 

16 

29 

155 

24 

18 

18 

36 

33 

17 

Låg 

11 

7 
22 

Arbete 

R Pensionärer (%) 
E I arbete (%) 
S Nöjda klienter (%) 
U Missnöjda klienter {%) 
L Upplevd överensstäm-
T melse mellan målsätt-
A ning och resultat, 
T grad av "realism" 
E Faktisk överensstäm-
T melse mellan arbets-

mål och resultat 

65 
13 
23 
36 

Hög 

Låg 

53 
22 
7 

64 

Låg 

Hög 

45 
32 
9 

31 

Medel 

Hög 

81 
8 
16 
53 

Låg 

Låg 
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Totalt sett befann sig var femte klient i arbete en tid efter avaktuali-
seringen. I deras fall hade rehabiliteringen lyckat s, såtillvida att reha-
grupperna uppnådde det som eftersträvades. 

Även om en avsevärt stö rre andel blev pensionärer, behöver in te detta 
tolkas som att rehabiliteringen misslyck ades, om man nu bortser från 
att lagen om allmän försäkring föreskriver att klienterna skall arbetsro-
habiliteras. En femtedel av pensionärerna menade att deras välbefin
nande hade förbättrats i och med pensioneringen. De trivdes bättre 
med livet överlag nu jämfört med tidigare. Vad som är att beteckna 
som en lyckad rehabilitering beror på vem man frågar. 

Man kan fråga sig vilken betydelse denna verksamhet egentligen har. 
Är det kanske så att rehabilitering handlar om att "tvinga" människor 
till att genomgå en långvarig och dyrbar process som i de allra flesta fall 
leder till förtidspension? I avsnitt 3.2 diskuterade vi lön earbetets funk
tion som upprätthållare av den sociala ordningen i samhället. Olika 
former av rehabiliteringsverksamhet är då nödvändigt för de som ham
nar utanför lönearbetssamhället. Är det kanske så att försök att rehabi
litera s k arbetshandikappade är nödvändigt för att legitimera pen
sionering i förtid? Samtidigt kan man inte blunda för att arbete har en 
stor betydelse för den enskilde individen, inte minst för dennes sociala 
relationer, d v s att arbetets institutionella betydelse är mycket central. 
Utifrån detta perspektiv skulle målsättningen med rehabilitering vara 
att få in klienten under samma tak som "vanliga" lönearbetare, t ex ge
nom lönebidragsan ställning, för att befrämja och vidmakthålla sociala 
relationer. Det är alldeles uppenbart att detta är en tanke hos myndig
heterna. Klientens problem skall lösa sig oavsett vad han eller hon 
egentligen gör i sitt arbete. Detta kanske kan vara en bra lösning i vissa 
fall, men det finns också klienter som inte alls upplever detta som nå
gon lycka d lösning. "Dom and ra vet a tt man kommer utifrån, att man 
inte hör dit..." som en klient uttryckte det. 

Tjänstemännen menade att klienternas situation på arbetsmarknaden 
hade försvårats, trots att efterfrågan på arbetskraft ökat under de se
naste åren. Deras problem utgör ett arbetshandikapp vilket gör dem 
"svårplacerade". Rehagrupperna kan knappast påverka arbetsgivarnas 
attityder till arbetshandikappade och man får återigen intrycket av at t 
deras arbete blir något slags uppehållande verksamhet i väntan på pen
sionering, d v s att man legitimerar förtidspensionering genom den fö
regående rehabiliteringsprocessen. 
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Hälften av klienterna hade alltså en anställning när deras ärende ak
tualiserades. Trots att arbetsgivaren i första hand hade ansvaret för 
deras rehabilitering, fann vi aldrig vid våra intervjuer med tjänstemän 
och klienter att man formulerade konkreta krav riktade mot arbetsgi
varen. Rehagrupperna tycktes engagera arbetsgivaren i myck et begrän
sad utsträckning i rehabiliteringsarbetet. Kraven riktades i stället mot 
myndigheterna. "Dom" skulle lösa problemen. Förhoppningsvis har det 
skett en förändring på denna punkt i och med övergången till mini
träffar, eftersom arbetsgivaren i större utsträckning deltar i minigrup
pernas träffar. Det borde egentligen vara överflödigt med reha- och 
minigrupper för klienter som har en anställning, eftersom d e flesta ar
betsplatser numera är anslutna till företagshälsovården och rehabilite
ringen skall då ske via den. Det verkar också rimligare att försöka lösa 
åtminstone arbetsrelaterade problem i anslutning till arbetsplatsen. 
Följaktligen är det motiverat att utveckla företagshälsovårdens roll i re
habiliteringarbetet, eftersom de befinner sig "närmast" arbetsplatsen. 

Både tjänstemän och klienter fann fördelar med miniträffar. Det var 
mer lättsamt för klienten i och med att träffarna var mer informella och 
med ett mindre antal personer inblandade. Tjänstemännen menade att 
det gick lättare att komma till bes lut och att "processen" gick snabbare. 
Dessa förändrade betingelser skapade i sin tur förutsättningar för ett 
bättre resultat. Arbetssättet har endast pågått under en kortare tid var
för man hade svårt för att uttala sig om det faktiska arbetsresultatet 
ännu. Det kan dessvärre bli svårt att utvärdera minigruppernas arbete 
eftersom man inte skriver protokoll vid träffarna. Detta är oroväckande 
med tanke på att den bild som tjänstemännen hade om rehagruppernas 
resultat inte överensstämmer med det resultat som vi fått i denna stu
die. 

Tjänstemännen hade många idéer om hur man skulle vidareutveckla 
myndigheternas samarbete. Man påtalade vilka fördelar man skulle 
uppnå om inblandade myndigheter arbetade i samma lokaler och med 
samma organisatoriska indelning. Det skulle göra deras arbete smidi
gare och underlätta kontakterna sinsemellan. Sett ur klienternas pers
pektiv kan man emellertid ifrågasätta ett alltför nära samarbete mellan 
olika myndigheter, eftersom det kan medföra allt större inslag av 
myndighetskontroll där deras personliga integritet kan komma i kläm. 
Den grundläggande svårigheten vid rehabiliteringsarbete torde dess
utom inte bero på var tjänstemännen finns i rumslig bemärkelse. 
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Tjänstemännen kommer fortfarande att brottas med svårigheter som 
beror på att myndigheterna har olika regler för sitt arbete och därmed 
olika målsättning. Så länge som försäk ringskassan nöjer sig med att re
habilitera människor tills halva arbetsförmågan återupprättas medan 
övriga myndigheter in te har denna gräns, kommer rehabiliteringsarbe
tet att vara svårt. Det som komplicerar s amarbetet ytterligare är att 
försäkringskassan har ansvaret för samordningen, samtidigt som man 
huvudsakligen måste förlita sig till andra myndigheters resurser. Man 
skulle kunna undvika konflikter om vad man skall göra och med vems 
resurser om en samordnande myndighet har rehabiliteringsansvaret 
samt disponerar de medel som behövs. 

Slutligen måste man ha i åtanke att rehabiliteringsgrupper aldrig kan 
lösa d e bakomliggande orsakerna till de problem som klienterna har, 
vilket i nte heller är syftet med de ras verksamhet. Syftet med verksam
heten är att mildra effekterna av svagheter och brister i vårt samhälle, 
men i detta avseende finns det alltså möjligheter till förbättring vad 
gäller att; 

Klargöra verksamhetens mål för att möjliggöra måluppfyllelse 
Bättre urval, d v s att sortera ut pensionsfallen, för att kunna ar
beta mer intensivt med aròeterehabilitering 
Endast direkt berörda tjänstemän deltar i sammanträden med kli
enter 
Rikta krav på a rbetsgivaren, t ex att delta i sammanträden 
Förbereda och planera sammanträden 
Informera och kommunicera med klienterna, framförallt med 
kvinnorna 
Ta hänsyn ti ll klientens egna önskemål och resurser 
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JKTGENOMGÄNG 

j. Namn: 

Födelsenr: 

Adress: 

Tel: 

2 .  Ekonomi: Inkomst per år de senaste tre åren innan ärendet aktuali
serades i lokal rehagrupp, taxerad inkomst åren 1981-1986 

3. Yrkesbakgrund: - Huvudsaklig sysselsättning, vilken/vilka 

- Sysselsättning vid tidpunkten för aktualisering i 
rehagrupp 

- Arbetsgivare 

- Yrkesverksam antal år 

- Antal arbeten med minst tre månaders varaktighet 
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Utbildningsbakgrund : 

C] Grundskola eller motsvarande 

[] Gymnasieutbildning, högst 2-årig 

[] Gymnasieutbildning, minst 3-årig 

(1 Högskola/universitet 

(] Arbetsmarknadsutbildning, vilken/vilka 

(3 Annat 

Social situation: - Familjetyp 

[] gift/sambor 

[] ensamstående 

[] skild/separerad 

[] änka/änkling 

- Barn 

- Antal hemmavarande barn 

- Antal icke hemmavarande barn 

- Bostad 

[] Flerfamiljshus 

t] Egnahem 

- Försörjning 

[1 Arbete 

I ] upp till 50* 

II mer än 50 X dock ej heltid 

13 heltid 





[] Pension 

[] sjukbidrag 

() sjukbidrag med rehab.åtg 

[ ] förtidspension 

[] Sjukpenning 

U halv 

U hel 

(1 Arbetslöshetsersättning 

[] A-kassa 

[ ] KAS 

[ ] Studiemedel/utbildningsbidrag 

[] Socialbidrag 

6. Problembakgrund: - Kontakt med myndigheter 

- Vilken/vilka, tidpunkt för första kontakt och 
antal gånger 

- Sjukskrivningstid under de senaste tre åren 

M Anmäld arbetsskada 

C] Godkänd arbetsskada 

C] Avslag arbetsskada 

- Skadetyp 

- Funktionshinder 
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Aktualisering till lokal rehagrupp: - När 

- Av vilken myndighet 

- Orsak 

. Myndighet som kontaktade klienten inför första sammanträdet i 
rehagruppen 

. Antal aktualiseringar/avaktualiseringar 

3. Antal sammanträden personen varit föremål för diskussion 

l. Déltog - Ja - Antal tillfällen 

- Nej - Varför 

2. Beslut om åtgärder före avaktualisering: 

- När 

- Vilken/vilka myndigheter fick ansvaret för 
att genomföra beslutet/besluten 

- Orsak: 

- Arbete: - Vad 

- Omfattning 

U upp till 50* 

N mer än 50* dock ej heltid 

[] heltid 

- Anställningsform 
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Utbildning: - Vad: Typ/nivå 

- Omfattning. 

- Längd 

Socialt stöd: [] Ekonomiskt stöd 

[ ] Hjälp med 
bostadsanskaffning 

U Familjestöd 

C] Annat 

Medicinsk utredning och behandling: 

- Plats 

- Typ 

- Omfattning 

- Annat 





Kär 

Vilken myndighet fick ansvaret för att genomföra 
beslutet 

Orsak : 

- Arbete: - Vad 

- Omfattning 

13 upp till 50* 

[] mer än 50* dock ej heltid 

(1 heltid 

- Anställningsform 

- Utbildning: - Vad: Typ/nivå 

- Omfattning. 

- Längd 

- Socialt stöd: [] Ekonomiskt stöd 

[1 Hjälp med 
bostadsanskaffning 

[] Familjestöd 

[1 Annat 

- Medicinsk utredning och behandling: 

- Plats 

- Typ 

- Omfattning 

- Annat 





INTERVJUFRÅGOR 

0. Kort presentation av projektet och dess sy-fte, samt urvalsmetod. 

1. Vilken är din uppfattning om myndigheternas rehabi1 i teringsarbete? 
Vad är bra respektive dåligt? 

2. Vilken typ av arbete/sysselsättning .har du ha-ft? 

3. Beskriv dina sjukdomsbesvär - -funktionshinder. 

4 .  D i t t  ä r e n d e  b e h a n d l a d e s  i  l o k a l  r e h a g r u p p  p ä  d e r . . . . . . .  
( u p p g i - f t  o m  r e h a g r u . p p  o c h  t i d p u n k t )  .  

M i n n s  d u .  v e m  s o m  k o n t a k t a d e  d i g  o m  a t t  d u  s k u l l e  d e l t a  i  l o k a l  r e h a g r u . p p ?  

[ ]  J a ,  v e m ?  

[ 3  N e j ,  m i n n s  e j .  

C 3  J a g  k a n  e j  p å m i n n a  m i g  o m  a t t  j a g  b l e v  k o n t a k t a d .  
( G a  t i l l  - f r å g a  7 . .  





5. Vad -fick du veta om - Orsak 

-  Syf te .  

- Rehagruppens sammansättning 

- Tillvägagångssätt 

- Möjligheter att delta och att påverka 

6. Hur reagerade du på att ditt ärende skulle tas upp i re hagruppen? 

- Väntat eller oväntat: 

- Glädje eller besvikelse: 

- Lugn eller oro: 

- Ti 11-fori i t eller misstänksamhet: 

- Annat: 





7. Del toc du i nå got sammantrade? 

E 3 Ja, vårtor? 

C] Nej, varför? 

(om nej, gä till fråga 10) 

8. Vilken in-formati on fick du infor det eller de sammanträden som du 
deltog i? 

- Av vem 

9. Hur kändes det att delta i sa mmanträdet? 

-Tog du del i di skussionen? 

C] Ja, varför? 

Kunde du påverka? C] Ja, hur?. 

[ ]  N e j .  





10. I rehagruppen diskuterade man att: 

skulle vara en bra lösning -för dig. 

Vad tyckte du om det? 

11. Hade du egna -förslag eller idéer? 

[] Ja, vad? 

Vilken hänsyn tycker du att man tog till dina åsikter? 

12. Ärendet av-fördes med motiveringen: 

Kommer du ihåg det? Cl Ja 

C] Nej 





13. Hur "upplevde" du gruppens moti verino till att av-föra ärendet? 

- Väntat eller oväntat __ 

- Glädje eller besvikelse 

- Lugn eller oro 

- Tillförlit eller misstänksamhet 

- Annat 

14. Vad hände efter rehagruppens avslutning av ärendet? 

15. Hur är din situation idag beträ-ffände 

- Hälsa? 

[] Förbättring 

CD Fö rsämring 

[] Varkeneller 

K o m men', a r : ______ 





Kommentar: 

- Arbete? 

C3 Förbättring 

C] Försämring 

C 3 Var keneller 

- Ekonomi? 

C3 Förbättring 

C3 Försämring 

C3 Varkeneller 

Kommentar: 

- Välbefinnande? 

C3 Förbättring 

[3 Försämring 

[3 Varkeneller 

Kommentar: 

- Utbildning? 

Kommentar : 

Vilken sysselsättning har du idag 





1 7 .  Har d u  n å g o n  kontakt m e d  t i d i g a r e  a r  b  e  t e  / ar b e t s  k  amr a t e  r  ̂  

C3 Ja. Pä vilket sätt? 

C 3 N ej, Var-för? 

IS. Vilken betydelse hade rehagru.ppens arbete -för dig beträffande 

- Hälsa? 

C3 Förbättring 

C 3 Försämring 

C 3 V arkeneller 

Kommentar: 

- Arbete? 

£3 Förbättring 

[3 Försämring 

[3 Varkenel 1er 

Kommentar : 

- Ekonomi? 

L3 h orbät t r ing  

C J  Försämring 

[3  Varkenel  1  e r  

K o m m e n t a r  





- Väl befinn a.-de? 

L ì  Förbättring 

C3 Försämring 

C] Varkeneller 

Kommentar : 

- Utbildning? 

Kommentar: ' 

19. Har du några egna idéer, -förslag eller önskemål om hur rehabi1 i terings

arbete bör bedrivas? C] Ja 

C] Nej 

Hur skall de olika myndigheterna arbeta? 

- Arbets-f ormedl inaens 

- Försäkri nqskassan: 

Soci al tjänsten: 

- Vårdcentral en : 

A n c a : 





INTERVJUFRÅGOR TILL REPRESENTANTER I DE LOKALA REHAGRUPPERNA : 

ALLMÄNT OH REHABILITERING 

1) Skatta din målsättning med ditt rehabiliteringsarbete. 

Oviktigt Viktigt 
-Ordna arbete 

-Ordna ekonomin 

-Förbättra hälsan 

-Ordna utbildning 

-Uppnå allmänt 
välbefinnande 

-Annat, ange vad 

2) Skatta resultatet av ditt rehabiliteringsarbete. 

Dåligt Bra 

-Ordna arbete 

-Ordna ekonomin 

-Förbättra hälsan L_1 L_. 

-Ordna utbildning | 

-Uppnå allmänt 
välbefinnande 

-Annat,ange vad 
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3) Ange rehabiliteringsarbetets omfattning i procent av din totala arbets
tid? 

4) Vilka medel har du till din hjälp vid rehabilitering? 

5a) Har rehabiliteringarbetet fått nytt innehåll under den tid du 
arbetat med detsamma? 

11 Nej 

[] Ja 

Om respondenten svarar Nej, gå till fråga 7, om Ja, gå till nästa fråga. 

b) Hur? 
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LOKALA REHAGRUPPEN 

6a) Hur många ärenden, totalt, anmälde du till den lokala rehagruppen? 

Kommentar : 

[] Inget 

[ 3  1 - 2  

[] 3 - 5 . 

U  6 - 1 0  

l l l l -

fa) Om bara 1-2 ärenden, varför så få? 

c)Om minst 3 ärenden, dominerade någon särskild problembild hos 
klienterna? 

U Ne) 
[] Ja 

Om respondenten svarar Nej, gå till fråga 7, om Ja, gå till nästa fråga, 

d) Vilken problembild dominerade? 
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f) Varför tog du upp just den typen av ärenden? 

7) Vilka förväntningar hade du? 
( Respondenten rangordnar. Siffran 1 utgör den viktigaste aspekten, 
siffran 2 den näst viktigaste o.s.v.) 

[] Att fä möjlighet att diskutera komplicerade ärenden 

[ 1 Att f å en arbetsfördelning bekräftad 

[] Att få stöd för en åtgärdsplan 

[] Att få information och kunskap av andra 

[ ] Att få informera och dela med mig av mina kunskaper 

[] Annat, ange vad: 

Kommentar : 

8a) Hur brukade du  förbereda dig inför sammanträden i rehagruppen? 
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b) Hur lång tid tog det? 

Ange lämpligt alternativ: 

[] förberedde mig inte 

U upp till 30 minuter 

[] 30 minuter - 1 timme 

[ ] 1 - 2 timmar 

[] 2 - 4 timmar 

[] mer än 4 timmar 

Kommentar : 

9a) Hade du även ansvar för andras ärenden? 
Om respondenten svarar Nej, gå till fråga 11, om Ja, gå till nästa 
fråga. 

[ ] Ne) 

[] Ja 

b) På vilket sätt? 
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10) Vilken typ/ vilka typer av problem var vanligast hos klienterna som 
behandlades i rehagruppen? (Respondenten rangordnar. Siffran 1 utgör 
den vanligaste problemtypen, siffran 2 den näst vanligaste o.s.v.) 

Kommentar : 

[] Arbetsplatsrelaterade 
problem 

[] Arbetsmarknadsrelaterade 
problem 

[3 Fysiskt arbetshinder 

[] Psykiskt arbetshinder 

[] Sociala problem 

[] Hissbruk 

[ I Brist fällig utbildning 

Cl övrigt, ange vad: 

Ila) Vilken betydelse hade det för klienten själv om han eller hon deltog 
i sammanträdet? 





b) Vilken betydelse hade det för samarbetet om klienten deltog i 
sammanträdet? 

12) Vad var bra och vad var sämre med samarbetet i rehagruppen? 

a) Bra: 

b) Sämre: 

13) Hed vem/vilka fungerade samarbetet bra och med vem/vilka fungerade 
samarbetet sämre? 

a) Bra: 

b) Sämre: 

Kommentar : 
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14) Vilken eller vilka myndigheter hade störst respektive minst behov 
av samarbete i den lokala rehagruppen? 

a)Störst : 

b) Minst: 

Kommentar: 

15) Om du skulle tvingas avvara någon av de myndigheter som ingår i den 
lokala rehagruppen vilken eller vilka myndigheter skulle du kunna 
avvara? 

16) Hade man tillräcklig tid för att diskutera enskilda och principiella 
ärenden i rehagruppen? 

a) Enskilda: 

(3 ja 
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b) Principiella: 

[ 1 ja 

t ] nej 

Kommentar : 

17) Vilken myndighet var mest aktiv och pådrivande i gruppen och vilken 
myndighet var mest passiv och tillbakadragen? 

a) Aktiv: -

b) Passiv: 

18) Vilken var din roll i rehagruppen? 
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RESULTATET AV ARBETET I DEN LOKALA REHABILITERINGSGRUPPEN. 

19) Skatta den lokala rehagruppens målsättning. 

Oviktigt Viktigt 

-Ordna arbete 

-Ordna ekonomin 

-Förbättra hälsan 

i 

-Ordna utbildning | 

-Uppnå allmänt _____________________ 
välbefinnande J 

-Annat,ange vad 

20) Skatta resultatet av arbetet i den lokala rehagruppen. 

Dåligt Bra 

I 
-Ordna arbete l_J 1 : ^ 1 J 

r— — -T—T— Ï1 

-Ordna ekonomin : 

-Förbättra hälsan | 

'i 
-Ordna utbildning 

-Uppnå allmänt • 
välbefinnande « 

-Annat,ange vad » 
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21) Vilken typ av klienter anser du att ni lyckades "bra" med och vilken 
klienttyp lyckades ni "sämre" med? 

a) Bra: 

b) Sämre: 

NULÄGE OCH VISION. 

22) Har du deltagit i någon minigrupp? 

[] Nej 

[] Ja 

Om respondenten svarar Nej gå till fråga 3̂ , om ja gå till nästa fråga. 

23a) Skiljer sig minigruppens målsättning med rehabilitering från den lokala 
rehabiliteringsgruppens? 
Om respondenten svarar Nej, gå till fråga 24, om Ja gå till nästa 
fråga. 

C 3 Nej 

[] Ja 

b) Om Jar på vilket sätt? 
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24) Anser du att det är någon skillnad mellan minigruppens rehabiliterings
resultat jämfört med den lokala rehagruppens? 
Om svaret är Ja, ange vilken. 

25) Hur lång tid brukar det ta dig att förbereda dig inför en minigrupps-
träff? 
Ange lämpligt alternativ: 

Kommentar: 

[1 Förbereder mig inte 

[] Upp till 30 minuter 

I] 30 minuter - 1 timme 

1 1 1 - 2  t i m m a r  

[] 2 - 4 timmar 

[] Mer än 4 timmar 





1 3  

26) Vilka förväntningar har du på minigruppsträffarna? 
(Respondenten rangordnar. Siffran 1 utgör den viktigaste aspekten 
s i f f r a n  2  d e n  n ä s t  v i k t i g a s t e  o s v . )  

[] Att få möjlighet att diskutera komplicerade ärenden 

[ ] Att få en arbetsfördelning bekräftad 

C] Att få stöd för en åtgärdsplan 

[] Att få information och kunskap av andra 

[ 1 Att få i nformera och dela med mig av mina kunskaper 

[] Annat,ange vad: 

Kommentar: 

27a) Har du även ansvar för andras ärenden? 

Om respondenten svarar Nej, gå till fråga 28, om Ja, gå till nästa 
fråga. 

[ ]  N e j  

[] Ja 

b) Om ja, på vilket sätt 
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28) Är det någon skillnad i betydelse om Klienten deltar i minigrupp 
Jämfört med lokal rehagrupp? 
Om svaret är Jaf ange vilken. 

29) Vad är bra och vad är sämre med samarbetet i minigruppen? 

a) Bra : 

b) Sämre: 

Kommentar: 
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30) Med vem/vilka fungerar samarbetet bra och med vem/vilka fungerar 
det sämre? 

a) Bra: 

b)Sämre: 

Kommentar : 

31) Vilken eller vilka myndigheter har det största respektive det minsta 
behovet av samarbete i minigrupper? 

a)Största : 

b)Minsta: 

Kommentar: 

32) Om man skulle tvingas avvara någon av de myndigheter som deltar i 
minigrupper, vilken eller vilka myndigheter skulle du kunna avvara? 
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33) Vilken myndighet är mest aktiv och pådrivande vid minigruppsträffarna 
och vilken myndighet är mest passiv och tillbakadragen? 

a) Aktiv: 

b)Passiv: 

Kommentar : 

34) Vilken typ av klienter lyckas ni "bra" med och vilken klienttyp 
lyckas ni Msämre" med? 

a) Bra: 

b) Sämre: 

Kommentar : 
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35) I vilket eller vilka avseenden fungerar minigrupper bättre än den 
lokala rehabiliteringsgruppen och i vilket eller vilka avseenden 
fungerar de sämre? 

a)Bättre: 

b) Sämre: 

Kommentar : 

36a) Ar det nödvändigt att samarbeta med andra myndigheter i 
rehabiliteringsärenden? 

[ ]  N e j  

U Ja 

Om respondenten svarar Nej, gå till fråga 36, om Ja, gå till nästa 
fråga. 

b) Varför? 
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c) Hed vem? 

d) Hur? 

37a) Finns behov av samarbete med andra än myndigheter i rehabiliterings
ärenden? 

H Nej 

M Ja 

Om respondenten svarar Nej, gå till fråga 37r om Ja gå till nästa 
fråga. 

b) Yarför? 





c) Med vem/vilka? 

d) Hur? 
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38) Vilken inställning har du till rehabiliteringssamarbete? 
Tag ställning till följande påståenden. 

Instämmer: Helt Delvis Varkeneller Lite Inte alls 

a) Det är ett utmärkt sätt 
för inblandade myndig
heter att komma överens. M Cl M C3 U 

b) Det påskyndar besluten. [1 [3 M N M 

c) Eftersom Jag är beroende 
av andra myndigheter i mitt 
rehabiliteringsarbete är 
det viktigt med samarbete. [] [] M C] U 

d) Det ger bättre besluts
underlag. [] [] [] [] M 

e) Det är väl använd tid. ti U [] U C 3 

f) Det är inget forum där 
man bollar ärenden mellan 
varandra. C] [ 3 M [3 [ ] 

g) Det innebär en samlad 
ansträngning för att lösa 
klientens problem. U M Cl [3 M 

h) Myndighetsrepresentanternas 
"personkemi" är viktigt vid 
rehabiliteringssamarbete. U [3 C] [] C] 

i) Det gör att man strävar mot 
samma mål. [3 ( 3 13 [) [3 

j) Även om myndigheterna har 
olika målsättning ger sam
arbete ett gott resultat. (3 [3 [3 [3 [3 





k) Det innebär inte något 
besvärande avbrott i 
mitt dagliga arbete. 

1) Det ökar förståelsen för 
andra myndigheters arbets
sätt. 

m) Utan samarbete riskerar 
man att "köra fast". 

n) Det ger bättre kunskaper 
om reglerna som styr reha
biliteringsarbetet . 

o) Det är det enda sättet att 
åstadkomma bra rehabilite
ringsresultat. 

p) Det sker en god uppföljning 
av de beslut som fattas vid 
rehabiliteringssamarbete. 

q) Det behövs för att moti
vera klienten. 

r) Det behövs för att undvika 
att klienter spelar ut 
myndigheterna mot varandra. 
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7 SLUTKOMMENTAR 

REFERENSLITTERATUR 

Bilaga 1: Frågeformulär 



FÖRORD 

Först och främst vill jag tacka intervjupersonerna för att de tog sig tid 
och visade intresse för att svara på mina frågor. Utan deras medverkan 
hade det naturligtvis inte blivit någon undersökning och samtalen med 
dem blev en värdefull personlig erfarenhet för mig. 

Jag riktar också ett stort tack till Staffan Marklund vid Sociologiska in
stitutionen som fick ide'n att göra en uppföljande undersökning, och som 
inte bara hade förmåga att skrapa ihop pengar till min lön, utan även att 
ge mig stöd och hjälp under arbetets gång. Lennart Nygren, min handle
dare vid Instituionen för socialt arbete, vill jag särskilt tacka för hans tål
modiga genomgång av ett flertal manusutkast och hans konstruktiva för
slag till förändringar. 

Slutligen riktar jag ett tack till försäkringskassans personal för att de gav 
mig tillåtelse att samla in uppgifter från intervjupersonernas akter. 
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Arbete - Pensio n - Anpassning. 

En uppföljande undersökning ont de 

lokala rehabiliteringsgruppernas klienter. 

av Ingegärd Bäckström 

1 INLEDNING 

Rapporten handlar om rehabilitering av människor som är långvarigt 
sjuka och vad man gör för att försöka hjälpa dem tillbaka till arbete. Re
habiliteringen har undersökts i den form som den bedrevs i de lokala 
rehabiliteringsgrupperna under 1980-talet. Det är försäkringskassans 
uppgift att inrätta sådana grupper för samarbete med andra myndigheter 
i svårare ärenden.1 Då liksom nu, innebar försäkringskassans rehabilite
ring av sjuka människor att de skulle få hjälp för att klara sin egen för
sörjning genom arbete. Numera förespråkas omfattande satsningar på 
rehabilitering för att minska samhällets kostnader, vilket bl.a. uttrycks i 
att man har infört "arbetslinjen" i socialförsäkringen. I korthet innebär 
det att människor skall försörja sig på arbete i stället för att leva på bi
drag. 

1987-1988 genomfördes en undersökningen om lokala rehabiliterings
grupper i Umeå som bl.a. hade till uppgift att studera resultatet av grup
pernas verksamhet.2 Det visade sig att grupperna hade högt ställda mål 
för att hjälpa klienterna tillbaka i arbete, men trots detta kom majoriteten 
av dem att hamna utanför arbetsmarknaden§, främst genom att de fick 
pension. Undersökningen som redovisas i denna rapport genomfördes 
våren 1990 då jag gjorde en uppföljande intervjuundersökning med kli
enterna som deltog i den tidigare studien. Syftet med denna studie var att 
undersöka klienternas personliga situation några år efter avslutad re
habilitering och hur rehabiliteringen hade påverkat deras liv. Undersök
ningen omfattar tre huvudområden som sammanfattas i rapportens titel i 
begreppen Arbete - Pension - Anpas sning. 

') I RFVs kungörelse RFFS:1979:1, paragraferna 2 och 4 föreskrivs att d et dels 
skall finnas en central rehabiliteringsgrupp vid kassans centralkontor, och dels en 
lokal rehabiliteringsgrupp vid kassans lokalkontor för samråd med andra samhälls
organ i är enden som rör rehabilitering a v försäkrade. I lokal rehagrupp skall det ingå 
företrädare för lokalkontoret. Dessutom bör distriktsläkare samt företrädare för so
cialtjänst och arbetsförmedling ingå i gr uppen. 
2) Se Bäckström & Eriksson (1989), Rehabiliteringsgrupper; till vilken nytta? -
En studie av fyra lokala rehabiliteringsgrupper och deras klienter, Sociologiska in
stitutionen, Umeå Universitet 1989:97. 
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- Arbete handlar om målet med rehagruppernas verksamhet, teoretiska 
aspekter på arbetets innebörd och dess betydelse för klienterna. 

- Pension skildrar övergången från arbete till olika pensionsformer 
(sjukbidrag, förtidspension och ålderspension), samt situationen för 
flertalet av intervjupersonerna. 

- Anpassning beskriver klienternas förmåga och möjligheter till anpass
ning till de förändringar av livssituationen som orsakades av rehabilite
ringen. 

Rapportens uppläggning 

Rapporten inleds med en beskrivning av tillvägagångssättet vid insam
lingen av data och de metoder som har använts för att tolka undersök
ningens resultat. I kapitel tre följer ett avsnitt om begreppet rehabilite
ring och ett avsnitt där jag refererar jag till forskning om arbetets bety
delse, samt olika anpassningsstrategier vid arbetslöshet. Resultaten f rån 
den empiriska undersökningen sammanfattas huvudsakligen i de två föl
jande kapitlen. Kapitel fyra behandlar klienternas familjeförhållanden, 
sysselsättning och försörjning, deras arbetsförhållanden, sjukdomsbesvär 
och levnadsvillkor i övrigt. Kapitlet avslutas med en beskrivning av fort
satt rehabilitering sedan undersökningen 1988, samt klienternas in
ställning till arbetsrehabiliteringen. Det femte kapitlet handlar om kli
enternas livssituation som innefattar sociala villkor, privat umgänge och 
deras inställning till livet. Den kvalitativa analysen av undersökningsre
sultaten behandlas i kapitel sex, där jag resonerar kring undersökningens 
centrala teman; arbete, pension och anpassning. Rapporten avslutas med 
en kommentar som anknyter till förslag till förändringar av rehabilite
ringsarbetet som de framgår av Rehabiliteringsberedningens betänkande 
(SOU 1988:41). 
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2 METOD 

Undersökningsmaterialet 

Föregående undersökning om de lokala rehabiliteringsgrupperna ge
nomfördes 1987-1988 och den omfattade: 

- genomgång av sammanträdesprotokoll 

- intervjuer med 25 tjänstemän 

- sammanställning av information från personakter 

- intervjuer med klienter 

Hälften av klienterna som vi planerade att tala med hade varit i kontakt 
med rehabiliteringsgrupperna i början av 1980-talet, med start 1982. De 
övriga aktualiserades i någon av de fyra grupperna 1986. Sammanlagt 
genomfördes intervjuer med 122 klienter. 

Syftet med denna undersökning som genomfördes 1990, var att studera 
klienternas situation några år efter avslutad rehabilitering och hur reha
biliteringen hade påverkat deras liv. Faktainsamligen har huvudsakligen 
skett genom telefonintervjuer med klienterna som deltog i den tidigare 
undersökningen. Efter tillstånd från försäkringskassan i Västerbotten har 
jag även hämtat uppgifter från deras personakter. I den mån som det fö
rekom aktuell information om klienternas situation och eventuella re
habiliteringsåtgärder noterades detta. I de flesta fall saknades dock aktu
ella upplysningar i försäkringskassans material och dessutom har akterna 
för tio av klienterna inte återfunnits och i deras fall finns alltså ingen 
sådan bakgrundsinformation. 

Samtliga klienter, 122 personer, som intervjuades i den förra undersök
ningen om lokala rehabiliteringsgrupper har tillskrivits. De fick på detta 
sätt information om studien och ett meddelande att de skulle bli kontak
tade senare för en telefonintervju. I de fall där det inte fanns uppgift om 
telefonnummer till klienterna blev de ombedda att kontakta mig. 

Intervjuformuläret innehåller en blandning av öppna frågor och frågor 
med fasta svarsalternativ. (Se bilaga 1.) Frågor som berör klienternas 
livssituation och deras inställning till rehabilitering är av den karaktären 
att de möjliggör omfattande och varierande svar. Frågor som rör för
ändring av arbetssituationen och vidtagna rehabiliteringsförsök kan hu
vudsakligen besvaras med ja eller nej. 
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Tillvägagångssätt för analysen 

Den kvantitativa analysen av undersökningsmaterialet i kapitel fyra 
framställs som en jämförelse med resultaten från den tidigare undersök
ningen 1988, så långt det har varit möjligt med hänsyn till tillgängliga 
data. För att understryka och belysa de kvantitativa uppgifterna har ut
drag från samtalen med klienterna förts in i texten. Eftersom den kvan
titativa beskrivningen tycks mig otillräcklig när man vill beskriva männi
skors livssituation har jag också valt att göra en kvalitativ framställning, 
i syfte att försöka ge en mer heltäckande beskrivning av undersökningens 
resultat. 

Erfarenheterna från den förra undersökningen gjorde att det tycktes mig 
angeläget att försöka ta reda på hur klienterna mådde, om de var nöjda 
med sina liv och vad det i så fall kunde bero på. Min avsikt var att un
dersöka rehabiliteringens effekter på deras välbefinnande. Syftet med 
den kvalitativa analysen är att försöka tolka den mångfacetterade verk
lighet som klienterna berättade om, d.v.s. ett försök att sammanfatta och 
begreppsliggöra deras livssituation. För att få en översiktlig uppfattning 
om klienternas beskrivning av sin tillvaro inleddes analysen med en ge
nomgång av samtliga intervjuformulär. Där tog jag fasta på deras upp
gifter om välbefinnande och tillfredställelse med livet. Dessutom har min 
bedömning påverkats av klienternas sinnesstämning som jag uppfattade 
den vid intervjutillfället. Den bild som de förmedlade av sig själva kom 
att inverka på min bedömning av deras situation. Intervjuerna med kli
enterna tog för det mesta minst en timme att genomföra, och många be
rättade öppet om sig själva, om sina glädjeämnen och bekymmer. De som 
tycktes nöjda med sin livssituation fick bilda gruppen positiva livsöden 
och klienter som beskrivit en besvärlig tillvaro bildade gruppen negativa 
livsöden. I nästa steg noterades klienternas beskrivning av faktiska hän
delser och hur upplevelsen av dem kan ha format deras nuvarande tillva
ro.3 Det handlar alltså om rehabiliteringsprocessen, förvärvsarbetets be
tydelse och anpassningen till en förändrad livssituation, vilket framgår av 
svaren på frågorna om; 

- myndigheternas rehabiliteringsarbete. 

- inflytande på den egna rehabiliteringen. 

- aktuell sysselsättning. 

- längtan tillbaka till tidigare arbete. 

3) Tillvägagångssättet finns närmare beskrivet i kap 6, kvalitativ analys av under
sökningsresultaten. 
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- för- och nackdelar med pension. 

- umgänge med vänner och bekanta. 

- tillfredsställelsen med livet. 

Den detaljerade genomgången av svaren på ovanstående frågor resulte
rade i upptäckten av fyra undergrupper - kategorier till de två huvud
grupperna, positiva- och negativa livsöden. Undergrupperna samman
fattar det typiska i klienternas förhållningssätt och beskriver olika strate
gier för anpassning. Anpassningsstrategierna används dessutom som för
klaringsmodell till klienternas välbefinnande. De olika kategoriernas 
kännetecken var: 

1 ) Aktiv anpassning. 

2) Missanpassning. 

3) Passiv anpassning. 

4) Icke-anpassning. 

Se vidare kap 6. 

Klienternas levnadsvillkor och därmed också de kategorier de har kom
mit att tillhöra i analysen, kan ha påverkats av andra faktorer som kön, 
ålder och civilstånd, varför jag även noterat dessa uppgifter. 

Panelbortfall 

Som jag tidigare har nämnt så har det inte gått att finna utrednings-
och/eller pensionsakter för samtliga klienter och det har ibland varit mö
dosamt att leta reda på dem. Det torde till viss del bero på att dessa kli
enter har avflyttat från länet och att akterna kommit på avvägar vid 
transporten mellan försäkringskassorna. Det är också, i viss utsträckning, 
de avflyttade klienterna som inte har kunnat nås per telefon och som inte 
heller har kontaktat mig. 

I undersökningen om de lokala rehabiliteringsgrupperna 1988 ingick 
sammanlagt 122 klientintervjuer. Min förhoppning var att få göra upp
följande telefonintervjuer med samtliga dessa personer. 21 klienter har 
dock av olika skäl, inte medverkat i denna undersökning. Dessutom in 
tervjuades en man personligen eftersom han hade svårigheter att tala i 
telefon. En förtidspensionerad man i 60-års åldern hade avlidit sedan 
föregående undersökning. Av resterande 20 klienter har sex personer 
uttryckligen avböjt någon medverkan i undersökningen. Deras sjuk
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domsbesvär var huvudsakligen av fysisk art och de hade övervägande 
ryggproblem. Deras skäl för att vägra låta sig intervjuas var sådana som 
att; 

- man hade nog problem med att hjälpa sig själv. 

- det ledde inte till någonting. 

- man hade blivit utsatt för massor av undersökningar...och det hade 
man ingenting för. "Om man åtminstone fick 1 000 kronor!" 

De återstående 14 klienterna har jag inte fått någon k ontakt med, trots 
upprepade försök. Elva av dem saknade telefon och jag har tillskrivit 
dem sammanlagt tre gånger. De fick först ett brev där jag berättade om 
undersökningen och dess syfte och därefter två påminnelser med uppma
ning att kontakta mig. Fyra av dem hade avflyttat till andra delar av lan
det, vilket försvårade mina möjligheter att nå dem. Sjukdomsbilden för 
denna grupp klienter var ganska blandad med inslag av psykiska besvär, 
ryggproblem, alkoholmissbruk m.m. 

För bortfallsgruppen som helhet gäller att drygt hälften va r pensionärer, 
d.v.s. de uppbar antingen sjukbidrag eller förtidspension. Männen var i 
klar majoritet, endast fem av dem var kvinnor. Deras medelålder var 43 
år och mer än hälften av dem hade diagnostiserade ryggbesvär. Drygt 
hälften hade utbildning utöver grundskolenivå, mot ca. en fjärdedel av 
intervjupersonerna. Bortfallets storlek och karaktär beskrivs i tabellerna 
1. och 2. 

Tabell 1. Panelbortfal 1 

Panel I, 1988 Panel II, 1990 

Antal personakter 122 112 

Antal intervjuer 122 101 
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Tabell 2. Tabell över bortfallets karaktär. 

Svarande 1990(101) Bortfall(21,17%) 

därav andel i procent 

män 54 76 

under 40 år 24 38 

med ryggbesvär 32 52 

förvärvsarbetande 34 29 

pensionärer med utbild
ning, 

63 52 

högst grundskola 74 48 

"positiva"till myndighe
ternas rehab 

13 10 

Utmärkande för klientbortfallet var alltså den manliga dominansen, att 
klienterna var något yngre än svarandegruppen, att de hade något längre 
utbildning, samt att över hälften hade diagnostiserade ryggbesvär. Min 
slutsats är att männen, med den bakgrunden, var de som vågade vägra att 
delta i undersökningen. Antagligen hade dessa män inte särskilt mycket 
positivt att säga om rehabiliteringen eller också ingenting alls. Deras 
bortfall kan därför ha påverkat undersökningens resultat i positiv rikt
ning. 
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3 BEGREPPET REHABILITERING OCH ARBETETS 
BETYDELSE 

Rehabilitering och arbete är två centrala begrepp som ständigt återkom
mer när man talar om insatser för långvarigt sjukskrivna. Det finns där
för goda skäl att titta närmare på ordens betydelse. Om man begränsar 
sig till reha. gruppernas verksamhet tycks rehabilitering vara detsamma 
som arbete, d.v.s. att den sjukskrivne får ett arbete, upphör att vara sjuk
skriven och därmed är rehabiliterad. Redan e n titt i ordboken visar att 
rehabilitering kan betyda mer än så. Det kan innebära återanpassning 
både till samhälls- och arbetslivet, men även att man ger någon upprättel
se. 

Begreppet rehabilitering 

I rehabiliteringsberedningen (SOU 1988:41, sid 161) ges två definitioner 
av begreppet rehabilitering. Den ena är hämtad från FN:s världsaktions
program för handikappade från 1982 där rehabilitering sägs vara; 

en målinriktad och tidsbegränsad process som syftar till att sätta en av skada 
eller sjukdom drabbad människa i stånd att nå bästa möjliga psykiska, fysis
ka och/eller sociala funktionsnivå och därigenom ge honom möjligheter att 
förändra sitt eget liv. Processen kan innefatta åtgärder avsedda att kompense
ra för en förlust eller inskränkning av funktionsförmågan (t ex med tekniska 
hjälpmedel) och andra åtgärder som är ägnade att underlätta social anpass
ning eller återanpassning. 

I FN: s program poängteras att rehabiliteringen är en process och bety
delsen av individens egen medverkan. Den andra definitionen som nämns 
står Socialstyrelsen bakom och där sägs att rehabilitering är; 

ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och 
arbetsinriktad art som skall hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möj
liga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv. 

Socialstyrelsen betonar resurserna, åtgärderna och målet för rehabilite
ringen och de olika former som kan förekomma sammanfattas alltså i 
medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad rehabilitering. 

Ansvaret för att rehabilitera människor delas av flera samhällsorgan och 
många yrkesgrupper som arbetar med olika inriktning. Rehabiliteringens 
konkreta betydelse preciseras i de målformuleringar som antagits för 
verksamheterna. Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sjukvården och 
socialtjänsten har ansvaret för olika typer av rehabilitering och olika 
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"delar" av människan. Medicinsk, arbetsinriktad och social rehabilitering 
kompletterar varandra om de respektive myndigheterna bidrar med sin 
del, men eftersom man arbetar med olika inriktning har man inte heller 
samma mål med verksamheten. Rehabiliteringsberedningen konstaterar 
att det "försvårar en rationell användning av rehabiliteringsresurserna" 
(SOU 1988:41, sid 163). 

Målet med rehabiliteringen som det uttrycks för praktisk tillämpning kan 
alltså beskrivas i inriktning och dessutom i ansvarsgrad. Försäkringskas
sans rehabilitering är arbetsinriktad och den sjukskrivne är rehabiliterad 
när han kan återgå i arbete och "förvärva minst hälften av den arbetsin
komst han hade kunnat påräkna i sin tidigare sysselsättning om han varit 
frisk". 4 Arbetsförmedlingens rehabiliteringsmål är närbesläktat med 
försäkringskassans, men man sträcker sig längre eftersom "den sökande 
skall finna, få och behålla ett lämpligt arbete" (SOU 1988:41, sid 164). 
Sjukvårdens ansvar för den medicinska rehabiliteringen innebär att man 
har som mål att återställa individens funktionsförmåga. Slutligen har so
cialtjänsten det yttersta ansvaret för att "de som vistas i kommunen får 
det stöd och den hjälp som de behöver" (SOU 1988:41, sid 164), anting
en genom kommunens försorg eller genom annan hjälpinstans. Dessutom 
skall försäkringskassan arbeta uppsökande och aktiverande genom att: 

- Uppmärksamma de försäkrade som är i behov av rehabiliterande åt
gärder. 

- Utreda orsaken till nedsättningen av den försäkrades arbetsoförmåga. 

- Medverka till att lämpliga rehabiliteringsåtgärder vidtas och se till att 
den försäkrade påbörjar de föreslagna åtgärderna (SOU 1988:41, sid 
163). 

Socialstyrelsen har angivit vad rehabiliteringen kan innehålla och försäk
ringskassan har ansvaret för att "knyta ihop påsen" genom att samordna 
myndigheternas olika insatser, vilket bl.a. sker i lokal reha.grupp. 

Arbetets betydelse 

I det förra avsnittet kunde vi konstatera att rehabilitering i vissa fall är 
detsamma som återanpassning till arbetslivet. De lokala reha.gruppernas 
verksamhet hade också en mycket tydlig inriktning mot ar&eterehabilite-
ring. Man försökte på olika sätt att hjälpa klienterna tillbaka till någon 
form av arbete som de kunde livnära sig på. Ändå kom flertalet av dem 
att hamna utanför arbetsmarknaden, främst genom att de fick sjukbidrag 

4) Se Lagen om allmän försäkring 3 kap, paragraf 8. 



10 

eller förtidspension. Det kan tolkas som att rehabiliteringen misslycka
des, men det är inte självklart att det var så. Åtminstone är det inte själv
klart att klienterna upplever rehabiliteringen som ett misslyckande. Det 
beror bl a på arbetets betydelse i deras liv. 

Med arbete avser jag lönearbete, som jag antar kan ha olika funktioner i 
klienternas liv och att det dessutom inte behöver ha samma betydelse för 
kvinnor och män. Med ett kvinnligt respektive manligt perspektiv på ar
betets betydelse bl ir det nödvändigt att lägga betoningen på tönearbete, 
eftersom arbete är ett vidare begrepp. Här jämställs lönearbete med den 
deifinition som Jahoda ger av anställning i Work, employment and 
unemployment (1984).5 Anställning - lönearbete markerar att det är "en 
särskild sorts arbete som utförs under kontrakt och mot ekonomisk er
sättning", medan "arbete är en målinriktad ansträngning som...ut
förs...för slutresultatets skull". Arbete innefattar alltså även arbete i hem 
och hushåll, d.v.s. traditionellt, kvinnligt arbete och som hamnar utanför 
området för denna undersökning, men som inte desto mindre, kan på
verka attityderna till lönearbete...och som i sin tur kan påverka inställ
ningen till pension, samt anpassningen till ett liv utanför arbetsmarkna
den. 

Även i den tidigare undersökningen om reha.grupperna fördes en diskus
sion kring arbetets betydelse för individen. Vi funderade om arbetet fun
gerar som en befrielse, en möjlighet till självförverkligande eller om det 
är ett gissel, ett nödvändigt ont för att man skall kunna leva ett drägligt 
liv? Bägge synsätten förekommer i klienternas berättelser. Arbetet re
presenterar såväl möjlighet till självförverkligande som "gisslet", där 
man "vantrivdes fruktansvärt!". Starrin m.fl. (1985:26) uttrycker det 
som att det finns två bilder av arbete som lever sida vid sida och som är 
"oupplösligt förbundna som krona och klave". Lönearbete verkar inne
hålla en dubbelhet där arbete som förnedring och arbete som frigörelse 
lever sida vid sida. Jahoda (1982) har försökt att reda ut vårt komplice
rade förhållningssätt till arbete och hon anser att det har fem s k latenta 
funktioner, förutom att det ger oss pengar. Arbetets latenta funktioner är 
att det ger oss en tidsstruktur, möjlighet att dela erfarenheter med andra, 
det länkar samman människor, det ger status och identitet och det ger oss 
möjlighet att handla så att vi kan överblicka konsekvenserna av våra 
handlingar. 

Det finns exempel i undersökningsmaterialet som beskriver arbetets 
minskade betydelse, vilket bl.a. uttrycktes på så sätt att "livet var mer än 
arbete". Mer vanligt förekommande är ändå den motsatta ståndpunkten 
som visar lönearbetets starka ställning i samhället och att det t.o.m. kan 

5) Baude m fl refererar till M Jahoda's gränsdragning mellan arbete och anställning i 
Kvinnoarbetsliv, Visioner och forskning för ett bättre arbetsliv (1987), s 71. 
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fungera som överordnad ideologi. Minst lika viktigt är arbetets institu
tionella betydelse som Ahrne (1987) talar om, dess funktion av social 
institution. Klienterna talade ofta om just att de saknade at t ha ett arbete 
att gå till och den sociala gemenskap som det förde med sig. Blomqvist 
och Dahlkild-Öhman (1987:30) beskriver, vid en analys av lönearbetets 
betydelse, hur man även inom fackföreningsrörelsen "har anammat löne
arbetets ideologi...Det spelar mindre roll vad medlemmarnas arbete går 
ut på, huvudsaken ä r att arbetena finns kvar som arbetstillfällen. Inför 
valet 1985 skriver LO i en annons rubricerad "Arbetets värde": 

...Arbetets värde består ju inte bara i dom handgrepp man utför, dom pap per 
man skriver eller den inkomst arbetet ger. Arbetet ger kamratskap. Arbetet 
ger självkänsla. Arbetet ger vetskapen om att m an är en ful lvärdig samhälls
medborgare-

Framför arbetet i sig, innehåll och resultat framhåller man de "norma
tiva drivkrafterna" och lönearbetets nödvändighet för "självkänsla och ett 
fullvärdigt liv...Att vara utan arbete är att vara utan lönearbete. Man kan 
ha hur mycket som helst att göra med barn, hushållsarbete och politiskt 
arbete och ändå bli betraktad och betrakta sig själv som arbetslös. Löne
arbetet är den enda formen av arbete som är socialt giltig." (1987:30) 

Under arbetets gång har jag vid upprepade tillfällen ställt mig frågan: 
Vad kan det bero på att vissa intervjupersoner verkar vara så nöjda med 
sina liv i motsats till andra, trots att de yttre omständigheterna förefaller 
vara ungefär desamma? Hur blir man egentligen en lycklig klient, eller 
kanske en återupprättad klient? Jag har redan nämnt att arbetets funktion 
och dess betydelse i kienternas liv tycks vara viktiga faktorer. Det verkar 
dessutom logiskt om arbetets betydelse påverkar förmågan att anpassa sig 
till ett liv utan arbete. Förenklat uttryckt; ju större förnedring man upp
levde i arbetet, ju bättre borde man kunna anpassa sig till rollen som 
pensionär. 

I en studie av arbetslösa metallarbetare beskriver Hans Berglind (1988) 
hur den stora majoriteten av de arbetslösa verkade föredra att vara utan 
arbete, men de flesta av dem trodde inte att de hade något val. Det var 
överhuvudtaget så att många människor som deltog i undersökningen 
verkade vara nöjda med vad de gjorde. De som hade fått nytt arbete var 
nöjda och majoriteten av de arbetslösa föredrog alltså att inte arbeta. 
Men det kunde också vara så att de som hade stora svårighetar att få ett 
nytt arbete hade rättat sig efter omständigheterna. De sa kanske att de 
inte ville arbeta när problemet var att det inte gick att få något arbete. 
Berglind tror att det kan vara något slags försvar eller att man försöker 
"rädda ansiktet". 

De arbetslösas reaktionssätt kan även vara ett uttryck för deras anpass
ning till förändringar. Davies och Esseveld (1988) skildrar bl.a. hur 
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några kvinnor som erbjudits förtidspension av arbetsmarknadsskäl anpas
sat sig till förändringarna i tillvaron. De var arbetslösa i väntan på pen
sion och de var tvugna att besöka arbetsförmedlingen, men de behövde 
knappast "riskera" att få något arbete. I början av arbetslösheten upplev
de de frånvaron av den fasta tidsstruktur som arbetet hade gett dem, 
förlusten och saknaden efter av arbetskamrater m.m. Det tog en viss tid 
att anpassa sig till den nya situationen, men de kom att uppskatta den. 
"De kunde inrätta sig i en tillvaro där fritidsaktiviteter och omsorg om 
andra intog en mer central plats, och de kunde råda över sin t id utan att 
någon ställde krav på dem. En tillvaro som skilde sig mycket från den 
stress som de hade upplevt under sina sista år på Fabriken" (1988:151). 

I en studie av förtidspensionärernas situation från 1976, beskriver Olson-
Frick (1977:167) tre olika typmönster eller förhållningssätt till sjukdo
mars inverkan på livssituationen. Jag har valt att beteckna dem anpasss-
ningsmönster eller strategier som kan visa sig vara användbara när livs
situationen förändras och som alltså kan omfatta annat än sjuklighet, t ex 
förlusten av arbete. Olson-Frick kallar pensionärernas förhållningssätt; 

a) aktiv anpassning som innebar att man accepterade sjukdomen och an
passade sig på ett aktivt sätt. 

b) passiv anpassning, vilket innebar att sjukdomen accepterades, men 
med en åtföljande, nästan total passivisering i allt som inte rörde själva 
sjukdomen. 

c) icke-anpassning, som innebar att man inte accepterade sjukdomen, 
utan man befann sig i något slags väntetillstånd och hela intresset fokuse
rades på det förväntade tillfrisknandet. Reaktionsmönstret var ofta för
knippat med bitterhet och depressioner. 

Starrin beskriver likartade reaktionssätt vid arbetslöshet i boken Om 
Lönearbete. Han hänvisar till en studie av en företagsnedläggning inom 
Billerudskoncernen där man fann såväl passiv anpassning till arbetslös
heten till "dem som vann positiva erfarenheter av dem" (1983:159-160), 
d.v.s. var aktivt anpassade. Arbetslösheten innebar även att "upplevelsen 
av den egna identiteten" försvagades och den arbetslöse upplevde sig som 
icke-produktiv, som "olönsam för samhället". Dessutom upplevde han att 
omvärlden såg på honom på ett annat sätt, vilket kom i konflikt med 
"tidigare självuppfattning och behovet att bevara sin identitet" (a.a.). 
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4 KLIENTERNA 

Klienterna och deras familjesituation 

Undersökningen omfattade intervjuer med sammanlagt 101 personer, 47 
kvinnor och 54 män. Deras medelålder var 48 år och 61 procent av kli
enterna levde som gifta eller sammanboende. 38 procent av intervjuper
sonerna hade barn som bodde kvar i hemmet, vanligtvis ett barn. Mer än 
hälften av kvinnorna hade ansvaret för barn som fortfarande fanns i 
hemmet och ca. 30 procent av männen. Ålders- och könsfördelning 
framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Ålders- och könsfördelning uttryckt i procent. Fak-

Ålder 

-29 30-39 40-49 50-59 60- Totalt 

Män 3 12 17 10 12 53(54) 

Kvinnor 3 6 16 15 7 47(47) 

Totalt 6 18 33 25 19 101(101) 

I 36 procent av fallen hade familjesituationen förändrats sedan föregåen
de intervjutillfälle. Man hade antingen avslutat ett parförhållande, på
börjat ett nytt eller fått barn. 43 procent av kvinnorna och 30 procent av 
männen levde numera i förändrade familjeförhållanden. Vanligast var att 
man hade brutit upp från ett tidigare parförhållande. 

Sysselsättning och försörjning 

Enligt uppgifterna i försäkringskassans personakter så hade 41 procent 
av männen arbete i någon omfattning. 28 procent av dem hade heltidsar
bete. Av kvinnorna var endast 23 procent i förvärvsarbete och majorite
ten av dem arbetade deltid. Sammanlagt 65 procent av klienterna hade 
någon form av pension, antingen sjukbidrag, med eller utan rehabilite
rande åtgärder, förtidspension eller ålderspension. Kvinnorna hade pen
sionerats i högre utsträckning än männen. 18 procent fler av kvinnorna 
var förtidspensionärer. Det var ett fåtal personer som var sjukskrivna 
och som alltså hade sjukpenning. Dessutom var det ett mindre antal per
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söner som saknade arbete och som fick ersättning frän arbetslöshetskassa. 
Ytterligare en liten grupp personer studerade. Sammanlagt s ex procent 
hade antingen studiemedel eller utbildningsbidrag att försörja sig på. Att 
döma av försäkringskassans uppgifter var det sällsynt med ekonomiskt 
stöd från socialtjänsten för denna grupp personer. Det förekom endast 
vid ett tillfälle att man hade noterat att personen ifråga hade socialbidrag. 

Vid intervjuerna med klienterna berättade 63 procent att de var pensio
nerade, med andra ord, två procent färre än enligt försäkringskassans 
uppgifter. I många fall var uppgifterna på försäkringskassan flera år 
gamla och de gav därför inte alltid en riktig beskrivning av klienternas 
situation. Numera hade 59 procent av männen någon form av pension 
och 68 procent av kvinnorna. Det största antalet pensionärer var mellan 
50 och 59 år och 68 procent av samtliga pensionärer var över 50 år. Ett 
mindre antal personer var antingen arbetslösa (två procent), sjukskrivna 
(fyra procent), föräldralediga (tre procent) eller studerade (fem pro
cent). Dessutom var en man intagen på behandlingshem för missbrukare 
och en kvinna försörjdes av sin sambo. Sammanlagt 30 procent av klien
terna var fortfarande förvärvsarbetande och 15 procent av dem hade 
heltidsarbete. Av de manliga klienterna var 19 procent fortfarande i ar
bete, men däremot endast nio procent av kvinnorna. Skillnaden mellan 
män och kvinnor var ännu tydl igare vad gäller heltidsarbete. 26 procent 
av männen arbetade heltid, men endast två procent av kvinnorna, i abso
luta tal räknat en kvinna. 

Vid en jämförelse med klienternas situation för två år sedan finner man 
att de heltidsarbetande har minskat med 13 procent och för kvinnornas 
del med 19 procent. Många av dem har fått pension och dessutom var 
några sjukskrivna, föräldralediga eller arbetslösa. Förändringen av kli
enternas sysselsättning sedan fö rra intevjutillfället framgår av tabell 4. 
Under de senaste två åren har ytterligare fem procent av klienterna blivit 
pensionerade och det var i huvudsak, personer som tidigare varit sjuk
skrivna i väntan på beslut om pension. Drygt tio procent av klienterna 
levde i en osäker situation p.g.a. arbetslöshet, långvarig sjukskrivning 
eller föräldraledighet. Deras tillvaro var oviss eftersom de antingen inte 
kunde eller inte hade något arbete att återgå till. I tabell 4 jämförs situa
tionen 1988 med 1990. Arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och övri
ga sammanfattas under "annat". 
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Tabell 4. Jämförelse av intervjupersonernas sysselsättning och 
försörjning 1988 och 1990. Tabellen visar övergång från ar
bete till pension m m. Faktiskt antal personer anges. 

1988 
Arbete Arbete/ 

pension 
Pension Studier Annat 

23 9 51 6 12 
1990 
Arbete 16 1 0 2 1 
Arbete/ 
pension 0 7 0 1 0 
Pension 1 0 51 0 5 
Studier 1 0 0 3 1 
Annat 5 1 0 0 5 

Ser man tillbaka på klienternas situation då deras ärende avslutades i re
habiliteringsgrupperna blir förändringen ännu mer markant. Vid den 
tiden var fortfarande 32 procent i arbete och 15 procent studerade. 
Drygt hälften av dem hade fått någon form av pension. Numera har yt
terligare elva procent blivit pensionärer. 

Här finner jag anledning att fundera över tänkbara orsaker till att kvin
norna arbetade i så liten utsträckning och att många hade blivit förtids
pensionerade. Redan i den tidigare studien av de lokala reha.grupperna 
uppmärksammades att det var vanligare att männen erbjöds konkreta re
habiliteringsåtgärder än kvinnorna, som t.ex. arbete eller utbildning. Det 
förekom dessutom mer ofta att tjänstemännen tog konta kt direkt med de 
manliga klienterna. Däremot pratade man inte med kvinnorna utan det 
var vanligare att myndigheterna tog på sig ansvaret att reda ut ärendet. 
Att tjänstemännen behandlade män och kvinnor olika i det här fallet 
medförde troligen sämre möjligheter till arbetsrehabilitering för kvin
norna. Det kan åtminstone till viss del, förklara att så få kvinnor fanns 
kvar på arbetsmarknaden. Däremot kvarstår frågan varför män och 
kvinnor behandlades olika; 

- Berodde det på situationen på arbetsmarknaden, att det fanns färre om
placeringsmöjligheter för kvinnor? Dels har kvinnor av tradition en mer 
begränsad arbetsmarknad och dels var de manliga klienterna represente
rade i dubbelt så många yrkeskategorier. 

- Var kvinnorna sjukare än männen? Det kan ha varit på det sättet efter
som det var fler av kvinnorna som tyckte att deras hälsa hade blivit säm
re de senaste åren, men det rörde sig inte om någon markant skillnad. I 
absoluta tal var det 13 kvinnor jämfört med 16 män. Jag anser ändå inte 
att detta kan förklara varför tjänstemännen undvek att tala med kvinnor
na. 
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Yrkes- och arbetsförhållanden 

När intervjuerna genomfördes var det endast elva kvinnor som fortfa
rande hade något förvärvsarbete. De arbetade huvudsakligen inom hälso-
och sjukvård, i administrativt och i serviceinriktat arbete. Det var dub
belt så många av de manliga klienterna som var yrkesverksamma, d.v.s. 
22 personer, med arbete inom service, transport och kommunikation, 
samt til lverkning. Av det totala antalet yrkesverksamma var 87 procent 
under 50 år och nära hälften i 40-års åldern. 

Klienternas yrkesintensitet har förändrats radikalt under årens lopp. In
nan processen med arbetsrehabilitering påbörjades hade 89 procent av 
klienterna förvärvsarbetat. I samband med den förra undersökningen om 
rehabiliteringsgrupperna, d.v.s. för två år sedan, hade andelen förvärvs
arbetande minskat till 68 procent. I denna undersökning har den alltså 
reducerats ytterligare så att det idag är 28 procent av klienterna som 
fortfarande har ett förvärvsarbete. 

Våren 1990 hade hälften av de förvärvsarbetande klienterna sin anställ
ning i arbetaryrken. D.v.s. om man till arbetaryrken räknar icke 
facklärda vara- eller tjänsteproducerande arbetare och facklärda tjänste-
producerande arbetare.6 31 procent arbetade som lägre tjänstemän. Dess
utom arbetade två personer som tjänstemän på mellannivå och fyra per
soner var egna företagare. Arbetardominansen var långt mer markant 
när klienterna först kom i kontakt med de lokala rehagrupperna. Vid den 
tidpunkten var hela 83 procent arbetare och 17 procent arbetade som 
lägre tjänstemän. Tjänstemannagruppen har alltså ökat. Ytterligare en 
förändring är att ingen av klienterna i denna undersökning arbetar i 
facklärda varuproducerande yrken jämfört med 17 procent i den tidigare 
studien. Förändringen av de förvärvsarbetande klienternas yrkesförhål
landen framgår av tabellerna 5 och 6. 

6) Yrkesindelningen utgår från socioekonomisk indelning (SEI) som används vid un
dersökningar av levnadsförhållanden och andra samhällsvetenskapliga undersökningar 
sedan 1970-talet. 
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Tabell 5. De förvärvsarbetande kvinnornas yrkesbakgrund, 
sysselsättning 1988 och 1990. Klassificering enligt SEI. Ut-
tryckt i procent. 

Yrkesbakgrund 1988 1990 

Ej fackiärda ar
betare 

66 32 9 

Facklärda arbetare 11 6 4 

Tjänstemän 13 13 11 

Företagare 0 0 0 

Inget arbete 11 49 77 

Totalt 101 100 101 

Tabell 6. De förvärvsarbetande männens yrkesbakgrund, sys
selsättning 1988 och 1990. Klassificering enligt SEI. Uttryckt 
i procent. 

Y rkesbakgrund 1988 1990 

Ej facklärda ar
betare 

48 41 19 

Facklärda arbetare 28 17 0 

Tjänstemän 9 7 13 

Företagare 4 0 7 

Inget arbete 11 35 61 

Totalt 100 100 100 

Sjukdomsbesvär och sjukfrånvaro 

Nära hälften av intervjupersonerna hade besvär med sjukdomar i musk
ler och skelett enligt uppgifterna i försäkringskassans personakter från 
1990. 47 procent av männen och 51 procent av kvinnorna hade diagnos
tiserats i denna sjukdomsgrupp. Den näst största sjukdomsgruppen var 
psykiska störningar. 27 procent av klienterna ansågs lida av sjukdom som 
berodde på psykiska besvär och de flesta av dem var under 50 år. Hela 
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34 procent av männen hade någon form av psykiska besvär, men endast 
18 procent av kvinnorna. Det förekom även andra typer av sjukdomsbe
svär, men av mindre omfattning och besvär i cirkulationsorganen var 
mest vanliga. Sex procent av klienterna besvärades av cirkulationsrubb
ningar. 

Klienternas sjukdomsbild var överraskande när det gäller männens mer 
omfattande psykiska ohälsa. Jämfört med den svenska befolkningen i öv
rigt är situationen den omvända och det är övervägande kvinnor som 
sjukskrivs för psykiska åkommor. Som vi skall se försvinner skillnaden 
när klienterna berätter om sina sjukdomsbesvär i nästa avsnitt. 

Intervjupersonerna ombads att själva beskriva sina sjukdomsbesvär och 
deras beskrivning gav en något annorlunda bild av hälsotillståndet. Sjuk
domar i muskler och skelett var fortfarande den klart dominerande sjuk
domsgruppen. 56 procent av klienterna berättade att de hade sådana pro
blem, ungefär lika många män som kvinnor. Det var endast tolv procent 
av kl ienterna som berättade att de hade någon form av psykiska be svär, 
huvudsakligen klienter under 50 år. Detta var fortfarande den näst största 
sjukdomsgruppen, men skillnaderna mellan kvinnor och män var utsud
dade. Elva procent kvinnor respektive elva procent män berättade att de 
hade psykiska besvär. Försäkringskassans uppgifter om diagnoser och kli
enternas beskrivning av sina sjukdomsbesvär jämförs i tabellerna 7 och 8. 

Tabell 7. Jämförelse av de kvinnliga klienternas beskrivning 
av sjukdomsbesvären och försäkringskassans sjukdomsdiagno
ser. Uttryckt i procent. 

Kvinnornas beskrivning av sjukdomsbesvären 

Psykiska 
besvär 

Muskler-
skelett 

Cirkula-
tionssjd 

Övrigt Totalt 

Fk's dia
gnoser 

Psykiska 
besvär 

11 4 2 17 

Muskler-
skelett 

49 2 51 

Cirkula-
tionssjd 

7 7 

Övrigt 2 22 24 

Totalt 11 55 7 26 99 
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Tabell 8. Jämförelse av de manliga klienternas beskrivning av 
sjukdomsbesvären och försäkringskassans sjukdomsdiagnoser. 
Uttryckt i procent. 

Männens beskr ivning av sjukdomsbesvären. 

Psykiska 
besvär 

Muskler-
skelett 

Cirkula-
tionssjd 

Övrigt Totalt 

Fk's dia
gnoser 

Psykiska 
besvär 

11 9 13 33 

Muskler-
skelett 

45 2 47 

Cirkula-
tionssjd 

6 6 

Övrigt 2 2 9 13 

Totalt 13 56 8 22 99 

Över hälften av de klienter vars besvär diagnostiserats som psykiska 
sjukdomar var alltså av den uppfattningen att deras sjukdomsbesvär hade 
fysiska orsaker. Man kan fråga sig om det får några konsekvenser för 
den medicinska behandlingen, och om det i sin tur påverkar möjligheter
na till arbetsrehabilitering. Det skulle kunna innebära att patienten - kli
enten inte får adekvat medicinsk behandling av sin sjukdom och att åter
gången i arbete försvåras eller omöjliggörs. Enkelt uttryckt; vet man inte 
felet, kan man inte laga det. Det kan också vara på det sättet att läkare 
och patient var överens om sjukdomsorsaken, men att psykiska sju kdo
mar fortfarande är kringgärdade med sådana tabuföreställningar att kli
enterna undvek att berätta om sina psykiska besvär vid intervjuerna. 01-
son-Frick har gjort en liknande iakttagelse i sin undersökning av förtids
pensionärernas situation. (1977:158) Där psykiska eller psykosomatiska 
tillstånd betonades i pensionsintyget uteslöt de intervjuade pensionärerna 
dessa faktorers betydelse eller tonade ned dem. Sjukdomar är som Olson-
Frick konstaterar, inte frikopplade från sociala värderingar.(1977:119)7 

På samma sätt som det sägs förekomma en social skiktning bland sjukhu
sens olika avdelningar så finns det också sociala värderingar i samhället 
kring sjukdomar. I sjukdomarnas "statushierarki" tilldelas de somatiska 

7) H Olson-Frick f inner att ö kningen av ryggdiagnoserna delvis kan förklaras av den 
sociala skiktningen av olika sjukdomar. 
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sjukdomarna hög status medan de psykiska och de med missbruksinnehåll 
har den lägsta. Klienternas omskrivningar av sina psykiska åkommor kan 
vara ett uttryck för att de har införlivat denna sociala skiktning av sjuk
domarnas hierarki. I tabell 9 jämförs klienternas beskrivning av sina 
sjukdomsbesvär med försäkringskassans uppgifter om diagnoser. 

Tabell 9. Jämförelse av försäkringskassans sjukdomsdiagnoser 
med klienternas beskrivning av sina sjukdomsbesvär. Uttryckt 
i procent. 

Klienternas uppgifter Försäkringskassans 
sjukdomsdiagnoser 

Psykiska besvär 12 27 

Sjukdomar i muskler och 
skelett 

56 49 

Cirkulationssjukdomar 7 6 

Övrigt 24 18 

Totalt(n) 99(98) 100(99) 

Pensionärerna i undersökningen gjorde inte samma tydliga gradering av 
sina sjukdomsbesvär som klientgruppen i dess helhet. Fyra procent fler 
av pensionärerna berättade om sjukdomar med psykiska ors aker och tio 
procent färre beskrev besvär i muskler och skelett. 

I de fall det förekom att klienterna hade sjukskrivningsdagar år 1988 och 
1989 noterades det vid insamlingen av uppgifterna på försäkringskassan. 
För majoriteten av intervjupersonerna fanns inga sjukdagar registrerade 
eftersom det inte förekommer någon sådan registrering för pensionärer 
som har hel pension. 1988 fanns det uppgifter om sjukskrivning för to
talt 46 personer. Majoriteten av männen var sjukskrivna en månad, me
dan majoriteten av kvinnorna var sjukskrivna mer än sex månader. Ten
densen till längre sjukskrivning för kvinnorna var densamma år 1989. 

Att männen var sjukskrivna kortare tid än kvinnorna kan vara ännu ett 
tecken på att deras arbetsrehabilitering har ett mer konkret innehåll. 
Längre sjukskrivningstid för kvinnorna förstärker intrycket av att de 
lämnas åt sitt öde utan några egentliga förslag till rehabiliteringsåtgär
der. Det kan även i detta fall, finnas samband med orsakerna till deras 
sjukskrivning, som att kvinnornas hälsa skulle vara sämre och/eller att 
det kan vara svårigheter vid diagnossättning. Något som talar mot detta 
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är att en stor andel av männen ansågs ha sjukdomar som orsakades av 
psykiska besvär. Det är alltså vanligare att kvinnor anses lida av psykiska 
sjukdomar och personer med psykiska besvär antas vara svåra att arbets-
rehabilitera. Många av tjänstemännen i reha.grupperna framförde den 
åsikten när de intervjuades i den förra undersökningen. Klienterna skulle 
helst vara unga och flexibla, inte missbrukare, ha en social förankring, 
självförtroende, vara motiverade och välinformerade, i kombination med 
enklare fysiska problem och eventuellt bristfälligt utbildning för att man 
skulle lyckas rehabilitera dem. Det borde inte vara svårt att arbetsreha-
bilitera människor som har så goda fö rutsättningar, men det var kanske 
mer en idealbild som tjänstemännen beskrev. 

Klienternas levnadsvillkor 

Klienternas inställning till förvärvsarbete återkom på flera olika sätt vid 
intervjuerna. De gjorde spontana jämförelser av förr och nu, d.v.s. hur 
det kändes att ha ett arbete och andra talade om sin önskan att kanske få 
något. Dessutom ställdes konkreta frågor till dem om eventuella fördelar 
med att ha pension och om de saknade tidigare arbete. Klienterna talade 
om värdet av att ha ett arbete, att det gav en självkänsla...men att det 
också kunde vara ett "gissel". Arbetets olika funktioner som det beskrivs 
i kapitel 3.2 upprepades i deras berättelser. 

Drygt 40 procent av de pensionerade klienterna var nöjda med sin tillva
ro och en kvinna tyckte t o m att det var "toppen". Sjukdomen förvärra
des vid ansträngning och stress och hon hade fått lugn och ro. Hon måd
de "mycket, mycket bättre!". 53 procent av de pensionerade kvinnorna 
fann att fördelarna med att vara pensionär var flera än nackdelarna. 
Motsvarande för männen var 29 procent. Ibland såg man däremot inga 
fördelar alls. En man i 60-års åldern tyckte att; 

Det är dåligt betalt och man får leva på svältgränsen trots att man lever på 
sparpengar och det är dessutom ganska hopplöst att inte ha att göra, att bara 
gå och driva. Skulle helst jobba. 

Ovanstående citat är belysande som sammanfattning av klienternas åsik
ter eftersom många uttryckte liknande synpunkter. Man hade helst fort
satt att arbeta, man kände sig värdelös, obehövlig och utan människovär
de. Man var "som utanför samhället". Dessutom var ekonomin ett åter
kommande problem. Även om det fanns en viss trygghet i att veta att 
pensionen kom varje månad så var den snålt tilltagen. Eller så hade man 
överhuvudtaget inget val; 

Vad skall man annars leva på? Det är skönt att den finns... men man blir ju 
inte friskare... 
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Om man har att välja mellan att svälta ihjäl eller pension, så väljer man pen
sion. 

Pensionärer som var över 50 år hade svårare än yngre att finna några 
fördelar med att ha pension. Drygt hälften av de yngre pensionärerna 
tyckte att fördelarna med pensionen öve rvägde nackdelarna och ungefär 
30 procent av de äldre. Kanske upptäcker man nackdelarna med tiden 
eftersom 61 procent av pensionärerna över 50 år berättade att de saknade 
sitt tidigare arbete, men endast 20 procent av de yngre. 

47 procent av intervjupersonerna som hade bytt arbete eller slutat för
värvsarbeta såg med saknad tillbaka på något, som arbetsgemenskap, ar
betsuppgifter m.m. Man kände att man betydde nånting, man hade något 
meningsfullt att göra som gav en människovärde. En kvinna berättade att 
hon upplevde situationen så besvärande att hon förespeglade att hon fort
farande arbetade genom att; 

gå ut och handla vid 16-tiden så att folk tror att jag kommer från jobbet 

Olson-Frick skriver i sin undersökning om förtidspensionärer att 
"värderingarna är starka i det svenska samhället kring att klara sig själv 
och inte ligga samhället till last". Han fann att "många av förtidspensio
närerna upplevde en social utsatthet, som tog sig allehanda yttringar" 
(1977:174). Till viss del kunde en sådan upplevelse orsakas av att pensio
närerna själva omfattade värderingar som gjorde "dem till andra klassens 
människor". Olson-Frick beskriver detta som social stigmatisering som 
kan leda till isolering. Det problematiska i förtidspensionärens situation 
var inte bara att omgivningen hade negativa värderingar om förtidspen
sion och förtidspensionärer, utan dessutom att han i många fall delade 
dem. 

Förvärvsarbetet har, i många fall, haft stor betydelse i klienternas tillva
ro. Det kan ha varit huvudinnehållet i livet, kring vilket det mesta har 
varit centrerat. Arbetet kunde vara; 

a och o, nästan...som ett gift i blodet 

Det fanns klienter som hade arbetat i samma yrke i många år och det 
gick att göra ett ganska perfekt jobb utan större ansträngning. Det hade 
därför varit lättare att lämna jobbet tidigare. Hade man dessutom e tt ar
bete som var skapande kunde det kännas; 

Hemskt, fruktansvärt! Det är ungefär som du säger till en konstnär att han 
skall sluta måla tavlor. 

Oavsett om man saknade sitt tidigare arbete eller inte så var det inte sär
skilt vanligt att man upprätthöll kontakten med sina gamla arbetskamra
ter. Man hade kommit ifrån varandra, flyttat eller ville inte ha med dem 
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att göra. Det var endast 38 procent av klienterna som fortfarande hade 
någon kontakt med sina tidigare arbetskamrater. Det hände att de träffa
des ibland och då vanligtvis oplanerat, t.ex. när de gick och handlade på 
affären. 

För att få någon uppfattning om innehållet i klienternas vardag frågade 
jag vad de hade gjort föregående vardag. Arbetet blev den dominerande 
sysselsättningen för dem som fortfarande förvärvsarbetade. I övrigt be
skrev klienterna fritidsaktiviteter som kom att hamna inom områden som 
motion, kultur, hobbies, umgänge med vänner och TV-tittande. Arbetet i 
hemmet med dagliga bestyr som matlagning, disk, städning m.m. var ett 
dominerande inslag för såväl pensionärer som förvärvsarbetande. 50 
procent av männen och 87 procent av kvinnorna ägnade tid till hemar
bete. Olika typer av hobbies var också vanligt förekommande. 57 pro
cent av männen och 42 procent av kvinnorna var engagerade i någon 
slags hobbyverksamhet. Övriga aktiviteter som motion, kultur, vänum
gänge och TV-tittande var mindre vanliga. Kulturella aktiviteter hamna
de lägst på skalan. 15 procent av männen och nio procent av kvinnorna 
berättade att de brukade läsa böcker, eventuellt också lyssna på musik, gå 
på teater och titta på film. 

De olika vardagsaktiviteter som klienterna berättade om hade huvudsak
ligen utförts av dem som inte förvärvsarbetade. 36 procent av dem var 
engagerade i något slags fritidsaktivitet. De som arbetade utanför hem
met hade lägre grad av aktivitet på alla områden. Ungefär 20 procent 
hade något fritidsintresse som de ägnade sig åt. Motion förekom överhu
vudtaget i blygsam omfattning och särskilt bland förvärvsarbetande. Det 
var endast två av dem som hade ägnat någon del av sin dag till motion. 

Klienterna ombads att jämföra hälsotillstånd, förvärvsarbete, ekonomi 
och välbefinnande med situationen vid föregående undersökning. De till
frågades om det hade skett någon förbättring, försämring eller om situa
tionen var oförändrad i dessa avseenden. 40 procent av intervjuperso
nerna tyckte att deras hälsa hade blivit bättre, huvudsakligen personer 
under 50 år. Det var övervägande personer över 50 år som ansåg att de
ras hälsa hade blivit sämre. Drygt hälften av de förvärvsarbetande tyckte 
att arbetssituationen var densamma och 43 procent ansåg att den hade 
blivit bättre. Många klienter berättade om ekonomiska svårigheter, inte 
minst pensionärerna som tyckte sig ha svårt att klara olika kostnadsök
ningar. 40 procent av personerna som deltog i undersökningen hade pro
blem med att klara sig på sin inkomst och ungefär lika många, 42 pro
cent, ansåg att den ekonomiska situationen var oförändrad. De som hade 
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fått bättre ekonomi var övervägande män och samtliga var under 50 år.8 

Trots att ekonomin kunde vara ansträngd och att man hade besvär med 
sjukdom och ibland andra svårigheter, så tyckte ändå drygt hälften av 
klienterna att deras välbefinnande hade förändrats i positiv riktning. 

Jämfört med de manliga klienterna så var det genomgående fler av kvin
norna som tyckte att deras hälsa, arbete och ekonomi hade blivit sämre. 
Skillnaden var särskilt tydlig beträffande förvärvsarbetet där 18 procent 
av kvinnorna hade fått det sämre, men ingen av männen. Kvinnornas be
skrivning av sitt välbefinnande blev därför desto mer överraskande ef
tersom det hade förbättrats i högre grad än männens. Den logiska slutsat
sen borde vara att välbefinnandet hade förs ämrats i samma utsträckning 
som hälsa, arbete och ekonomi. Att det inte var på det sättet kan bl a be
ro på att kvinnornas dubbelarbete upphörde när de fick pension. Flera av 
de kvinnliga klienterna berättade också att de mådde bättre, eftersom de 
hade fått det lugnare. Förändringen av klienternas hälsa, ekonomi och 
förvärvsarbete, samt deras välbefinnande beskrivs i tabell 10. 

Tabell 10. Klienternas hälsotillstånd, förvärvsarbete, ekonomi 
och välbefinnande jämfört med 1988. Förbättring markeras 
med +, oförändrat med 0 och försämring med Uttryckt i 

Kvinnor Män 

+ 0 os + 0 _ 

Hälsa 36 30 34 43 33 24 

Arbete 46 36 18 42 58 0 

Ekonomi 15 43 43 22 41 37 

Välbefinn 
ande 

57 30 13 46 35 19 

8)Jag hade för avsikt att jämföra klienternas inkomster 1988 och 1989 genom att 
notera deras sjukpenninggrundande inkomst, men eftersom majoriteten av dem hade 
pensionerats var det endast ett mindre antal personer som hade någon registrerad 
arbetsinkomst. Uppgifterna var därför svåra att jämföra och jag valde att låta dem 
utgå. 
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Fortsatt rehabilitering 

Den förra undersökningen om de lokala rehagrupperna genomfördes 
1987-1988 och det verkar som om myndigheternas rehabiliteringsinsat
ser avstannade när ärendet avslutades i r ehagruppen. På försäkringskas
san kände man till att det hade förekommit någon form av rehabilitering 
för 13 procent av klienterna de senaste två åren. Tre män hade deltagit i 
träffar med rehagruppernas efterföljare minigrupperna, där man huvud
sakligen hade diskuterat möjligheterna att finna annat arbete. I de fall 
som klienterna fortfarande var involverade i rehabilitering var det ute
slutande arbetsförmedlingen och försäkringskassan som ansvarade för 
denna. Det framgick inte av uppgifterna i försäkringskassans material att 
de övriga parterna i rehagrupperna, d.v.s. socialtjänsten och vårdcentra
len, skulle ha medverkat i rehabiliteringsarbetet. Arbetsgivarens och 
fackets medverkan i rehabiliteringen var dessutom mycket ovanlig . I tre 
procent av samtliga rehabiliteringsfall hade arbetsgivare och fack deltagit 
i rehabiliteringsarbetet och då huvudsakligen i olika typer av samman
träden där arbetsrehabiliteringen planerades. 

Arbetsrehabilitering 

Vid intervjuerna ställdes ett flertal frågor till klienterna som berörde 
deras arbetsrehabilitering. Det dominerande intrycket var att de tycktes 
ha fått mycket liten hjälp av andra, av arbetsgivare, företagshälsovård 
och facket, men även av andra personer som de hade i sin närhet. Mer än 
två tredjedelar av intervjupersonerna ansåg inte att de hade fått någon 
hjälp alls i dessa avseenden. I den mån de kunde påminna sig något stöd 
så hade det funnits inom familjen eller bland vänner och bekanta. Trots 
dessa erfarenheter var det ändå en majoritet som tyckte att de hade haft 
inflytande på sin egen rehabilitering. 61 procent ansåg att de fick som de 
ville och 72 procent av männen var av den åsikten. För två år sedan var 
situationen snarast den omvända, eftersom 77 procent av klienterna 
tyckte att det var omöjligt att påverka beslut som fattades av rehagrup
perna. 30 procent av kvinnorna tyckte att de hade haft ett visst inflytande 
på gruppernas beslut, men endast 17 procent av männen. Klientemas be
skrivning av sitt inflytande 1988 och 1990 jämförs i tabell 11. 
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Tabell 11. Jämförelse av intervjupersonernas beskrivning av 
sitt inflytande på rehabiliteringen 1988 och 1990. Uttryckt i 
procent. 

1988 1990 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

JA 30 17 23 49 72 61 

NEJ 71 83 77 51 28 39 

Resultatet av rehabiliteringen påverkar antagligen klienternas uppfattning 
om sitt inflytande och om man får som man vill kan det kännas som att 
man har kunnat påverka. Det skulle i så fall innebära, att drygt hälften av 
pensionärerna ville ha pension och att nära 80 procent av de förvärvsar
betande föredrog att arbeta. 

Inställningen till myndigheternas rehabiliteringsarbete var blandad, om 
än övervägande negativ. 47 procent av klienterna var missnöjda, huvud
sakligen personer under 50 år. 33 procent av klienterna hade både posi
tiva och negativa erfarenheter. I samband med den förra undersökningen 
om reha.grupperna fick klienterna en likalydande fråga som handlade 
om inställningen till myndigheternas rehabiliteringsarbete; om de tyckte 
att det fanns något som var bra, respektive dåligt. Deras inställning var 
ungefär densamma då som nu, de var övervägande negativa. 44 procent 
av klienterna hade huvudsakligen negativa synpunkter beträffande myn
digheternas rehabiliteringsarbete. Trots detta tyckte man sig ha kunnat 
påverka den egna rehabliteringen. Det var överraskande, inte minst med 
tanke på att nära 70 procent av klienterna ansåg att det var omöjligt att 
påverka de beslut som fattades i de lokala reha.grupperna. Det kan vara 
svårt att få det hela att gå ihop, men man uttryckte det ungefär på detta 
sätt; man var missnöjd med myndigheternas insatser, men i slutändan 
fick main det ändå som man ville. Sedan jag granskat klienternas motive
ring av svaret på frågan är mitt intryck ändå att deras inflytande på den 
egna rehabiliteringen var ganska skenbar. "Man lyssnade på mig" före
kommer ofta när klienterna beskriver sitt inflytande eller också har man 
kunnat påverka någon delaspekt, t.ex. att man fick prova på AMI. Det 
kan också vara svårt att hävda sina egna intressen i kontakter med olika 
myndigheter och den speciella situation som det innebär med långvarig 
sjukskrivning. En kvinna tyckte nog att hon hade kunnat påverka rehabi
literingsprocessen i viss utsträckning, men; 

samtidigt är man väldigt nere en sån gång, böjlig. Vågade inte säga ifrån, 

och ibland hade man inget inflytande alls; 
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man lyssnade inte på mig. Ibland funderade jag om jag pratade svenska. 

En kvinna som tillfrågades vad hon tyckte om myndighetemas rehablite-
ringsarbete drog sig till minnes hur det hade varit för några år sedan; 

Rehagrupperna var fruktansvärda! Ledamöterna satt som någon slags exper
tis. Dom kände inte en. De frågande ut en in på bara kroppen, precis som 
man var mindervärdig. Man måste respektera människan! Ändå kan jag prata 
förmig. Det kändes som att komma till stupstocken! Där satt 10-15 männi
skor. Där ute satt patienterna på rad och väntade. 

Liknande erfarenheter har beskrivits av ett flertal klienter i den förra 
undersökningen. De kom mycket väl ihåg hur besvärande det kunde vara 
att möta så många okända människor och de berättade ofta om en känsla 
av utsatthet. Deras uppfattning om myndigheternas rehabiliteringsarbete 
hade inte heller förändrats i någon nämnvärd utsträckning under de se
naste två åren. Som framgår av tabell 12 så dominerade deras negativa 
intryck fortfarande och det hade t.o.m. förstärkts något. 

Tabell 12. Jämförelse av inställningen till myndigheternas re-

1988 1990 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

NÖJD 15 17 16 15 11 13 

BÅDE OCH 41 30 35 32 33 33 

MISSNÖJD 41 47 44 45 48 47 

VET EJ 2 6 \ 4 9 8 8 

Totalt 99 100 i 99 101 100 101 

Fullt så illa som situationen i rehagruppen beskrivs ovan behöver det 
kanske inte ha varit för andra klienter och allrahelst inte sedan mi
nigrupperna avlöste de stora reha.grupperna. Trots det så var alltså nära 
hälften av intervjupersonerna missnöjda med myndigheternas insatser vid 
rehabilitering. Det var mycket som kritiserades; 

- långa handläggningstider. 

- trögheten i systemet. 

- enskilda tjänstemäns uppträdande. 

- byte av handläggare. 
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- bristen på samordning och ansvar. 

- situationen inom vården...och inte minst 

- arbetsförmedlingens agerande. 

Allt tog sån tid och det var lätt att fastna i den byråkratiska kvarnen. En 
kvinna som var långvarigt sjukskriven utbrast uppgivet; 

Sex år att bara vänta och vänta! Kanske jag måste vänta sex år till! 

Det behövdes bättre planering och samordning mellan olika enheter. En 
man föreslog att man skulle samla ihop alla redan från början och att 
försäkringskassan borde ta över ansvaret genast ef ter läkarens bedöm
ning. Själv fick han agera som; 

något slags löpare mellan olika enheter 

Han tyc kte också att det var "systemet" som var fel, att man fick en 
känsla av att man var till för att sysselsätta tjänstemännen. Samordningen 
fungerade inte. Det blev något slags uppehållande verksamhet. 

Det var viktigt vilken person klienterna fick prata med om rehabilite
ringsarbetet skulle fungera, att den s.k. personkemin stämde och att de 
möttes av engagemang från tjänstemännen. Klienterna fick träffa nya 
handläggare hela tiden och de kunde förstå att det var svårt för dem att 
engagera sig, men; 

det var bra när man träffade rätta personerna 

Klienterna riktade massiv kritik mot arbetsförmedlingen, både mot 
tjänstemännen och myndigheten. Arbetsförmedlingen klandrades för att 
befinna sig under ständig omorganisering och klienternas möjligheter att 
påverka val av utbildning och arbete var mycket begränsade. På arbets-
förmedligen kunde man möjligtvis hämta platsjournalen. En kvinna 
tyckte att det hade varit bra att få prova på olika arbetsplatser genom 
AMI, men sedan blev inte utbildningen så lyckad; 

De försöker putta en mot en viss utbildning och man törs inte säga nånting. 
Man skall vara tacksam! 

En pensionerad man tyckte att; 

Det var rena skiten alltihopa! Ville prova köra taxi på halvtid, men arbets
förmedlingen sa nej. Jag ansågs för dålig. Man skulle ha mig att skruva ihop 
plåtbitar på Safac. 

Klienternas upplevelse av rehabiliteringen berodde ju som sagt, också på 
vilka handläggare man mötte och om de engagerade sig. Någon hade va
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rit tvungen att byta arbetsvägledare flera gånger innan det fungerade. En 
man beskrev sina erfarenheter av arbetsförmedlingen på ett drastiskt sätt; 

Ger inte fem öre för dem som sitter på arbetsförmedlingen. Där satt han med 
fötterna på bordet och åt godis. Han hänvisade till platsjoumalen. De har 
ingen rätt att kalla sig arbetsförmedlare! 

I klienternas berättelser återkommer flera gånger beskrivningar av kort
siktig arbetsrehabilitering och ibland t.o.m. planlöshet. Det hände att ar
betsförmedlingen erbjöd utbildning inom yrkesområden där man visste 
att det inte fanns arbete. En kvinna som var inne i "arbetsvårdssvängen" 
gav ett annat exempel på bristfällig planering. Hon hade provat flera 
jobb genom arbetsträning, men det blev ingen anställning och det kändes 
"lite hopplöst". Hon trodde ju att det var bra och att det skulle leda nå
gonstans, men; 

det beror väldigt mycket på vilka personer man har att göra med, om dom 
engagerar sig 

Allting hade dessutom tagit sådan tid och det var väl "en samhällsekono
misk fråga", men hon hade; 

anpassat sig till att vara arbetslös. Har gått så här så länge. 

Det sägs mycket postivt om vården, som att man har haft stöd av läkare 
och annan personal, men klienterna hade även en del negativa synpunk
ter. Problem med väntetider inom sjukvården som ansågs bero på 
"spariver", specialistvården som kritiserades för bristande helhetssyn, 
dålig uppföljning efter sjukhusvård och ibland oförståelse och misstänk
samhet. Klienterna riktade generell kritik mot myndigheterna för otill
räcklig information, brådska, svårighet att få tjänstemännen att lyssna 
och bristande intresse för deras egna önskemål. Svårigheterna med 
kommunikationen blev särskilt besvärande för personer med utländsk 
bakgrund och som hade bristfälliga kunskaper i svenska språket. En 
kvinna tyckte att hon hade; 

så mycket att säga ut, men det är ingen som lyssnar. De har så bråttom! 

En man i 40-års åldern sammanfattade flera av de problem som klienter
na hade beskrivit beträffande myndigheternas arbetsrehabilitering. Han 
hade varit i kontakt med försäkringskassan, men de hänvisade till arbets
förmedlingen ...som hänvisade till en grupp där försäkringskassan, ar
betsgivaren m.fl. ingick. Han hade hoppats få studera för att få ett arbete 
som var lämpligt med hänsyn till hans sjukdom, men han fick inget ge
hör för sina långsiktiga planer. Han kom i stället att hamna i konflikt 
med tjänstemannen på arbetsförmedlingen. 
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Samtidigt insåg man sina egna begränsningar, att sjukdom, ålder och 
bristfällig utbildning komplicerade möjligheterna till arbetsrehabilite-
ring. Det var inte så lätt att hitta något när man bara hade "vanlig skola". 
Man skulle ha behövt utbildning för att byta jobb och dessutom låg ål
dern "en i fatet också". 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 63 procent av intervjuperso
nerna numera är pensionerade och nästan 70 procent av kvinnorna. Det 
var bara ca. 20 procent av de kvinnliga klienterna som fortfarande ar
betade och nästan uteslutande deltid. Generellt var det alltså på det sättet 
att väldigt många s.k. rehabiliteringsfall hade fått sjukbidrag eller för
tidspension, men inte fullt så många män som kvinnor, vilket bl. a. kan 
bero på att kvinnornas och männens rehabilitering har sett olika ut. Ge
nom att männen erbjöds konkreta alternativ, som arbete eller utbildning, 
hade de större förutsättningar att bli kvar i arbete. Sedan klienterna kom 
i kontakt med rehagrupperna har anställda i arbetaryrken minskat mar
kant och tjänstemannagruppen har ökat. Många före detta arbetare var 
numera pensionerade, men av de klienter som fortfarande förvärvsarbe
tade hade andelen i arbetaryrken minskat med drygt 30 procent. 

En intressant iakttagelse var klienternas något annorlunda beskrivning av 
sina sjukdomsbesvär, i jämförelse med försäkringskassans uppgifter. I 
båda fallen dominerade besvär i muskler och skelett. Därefter var psy
kiska störningar den mest vanliga diagnosen i försäkringskassans perso
nakter, nära 30 procent, men klienterna reducerade den typen av besvär 
till tolv procent, vilket torde bero på att fysiska krämpor tilldelas högre 
status. 

Det fanns fördelar med att vara pensionär. Åtminstone tyckte nära 30 
procent av de pensionerade männen att det var på det sättet och över 
hälften av kvinnorna som hade fått pension. Det var visserligen dåligt 
betalt och man saknade jobbet, men man hade fått lugn och ro istället. 
Andra klienter tyckte tvärtom och det var övervägande män som ansåg 
att det var "ganska hopplöst...att bara gå och driva", men kvinnornas po
sitiva attityd överraskade mig. Jag fick intryck av att deras positiva in
ställning huvudsakligen berodde på att de hade lämnat den dubbla arbets
bördan med förvärvsarbete och hemarbete. Kvinnorna överraskade även 
vid beskrivningen av sitt välbefinnande som i många fall var bättre än 
männens, trots att deras hälsa, arbete och ekonomi hade försämrats i 
högre grad. Antagligen kan orsaken kan vara samma som ovan, d.v.s. att 
de kvinnliga klienterna hade fått en lugnare och mindre slitsam tillvaro. 

Arbetsrehabilitering var ett passerat stadium för, nästan samtliga, inter
vjupersoner. Enligt uppgifterna i försäkringskassans material hade 13 
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procent av dem varit aktuella för någon form av rehabilitering de senaste 
två åren. Klienterna hade däremot ingen svårighet att dra sig till minnes 
det som hade inträffat tidigare. Deras bestående intryck var övervägande 
negativa. Man hade fått liten hjälp av andra och nära hälften av dem var 
missnöjda med myndigheternas rehabiliteringsarbete. Det var mycket 
som kritiserades, långa handläggningstider, enskilda tjänstemäns uppträ
dande, bristen på samordning och ansvar m m, samtidigt som man kunde 
inse sina egna begränsinigar p.g.a. sjukdom, ålder och bristfällig utbild
ning. I följande kapitel berättas om klienternas sociala umgänge, deras 
syn på livet och i vilken mån den kan ha påverkats av bristen på eller 
tillgången till arbete. 
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5 LIVSSITUATIONEN 

92 procent av intervjupersonerna berättade att de hade kontakt med sina 
släktingar och vänner minst en gång i månaden och 30 procent hade dag
lig kontakt. Störst umgänge hade man med s ina barn och barnbarn. Situ
ationen var ungefär densamma för män och kvinnor. För det mesta 
tyckte klienterna att deras sociala umgänge var tillräckligt. 23 procent 
kunde känna sig ensamma och tio procent upplevde att de ofta var en
samma. Däremot var det inte alltid som man hade någon att vända sig till 
om man var ledsen. 41 procent av männen och 28 procent av kvinnorna 
hade inte någon person som de kunde prata med om de var ledsna. De 
övriga brukade vanligtvis prata med någon i hushållet eller med släkting
ar och vänner. 

Intervjuundersökningen avslutades med en fråga om klienterna, i stort 
sett, var nöjda med sina liv idag. I många fall hade man hittat l juspunkter 
i livssituationen som gjorde att man var tillfreds med livet. Hela 70 pro
cent svarade ja på frågan och i det här fallet tyckte män och kvinnor väl
digt lika. Ett mindre antal, fem procent, svarade "både och" på frågan 
och resterande 25 procent var missnöjda med livet. Tabell 13 visar de 
skillnader som förekom mellan män och kvinnor, pensionärer och för
värvsarbetande beträffande deras sociala umgänge, upplevelse av ensam
het, samtalskontakter och deras inställning till livet. 

Tabell 13. Intervjupersonernas sociala umgänge, ensamhets
upplevelse, samtalskontakter och inställning till livet. Anges i 
procent. i 

Umgänge 
dagligen 

Umgänge 
en-flera 
ggr per 
vecka 

Ensam 
ibland 

Ofta en
sam 

Samtals
kontakt 

Nöjd med 
livet 

Kvinnor 28 46 19 11 72 70 

Män 31 42 8 9 59 70 

Pensio
närer 

38 41 14 9 67 68 

Arbetare 21 45 3 10 63 80 
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Jag tankte mig att pensionärer och förvärvsarbetande skulle se lite olika 
på livet. Om man utgår från att arbetet är väldigt viktig t i en människas 
liv borde följaktligen förvärvsarbetande klienter vara mer tillfreds, vil
ket de också var. Medan 68 procent av pensionärerna sa sig vara nöjda 
med livet så svarade 80 procent av de förvärvsarbetande ja på samma 
fråga. I de fall där klienterna hade besvarat frågan med "ja", men sedan 
tillagt att det var problem i olika avseenden har jag tolkat deras situation 
som acceptabel. Det innebär Lex. att följande beskrivning har omtolkats 
från "nöjd med livet" till "acceptabel"; 

Får lov att vara nöjd. Är inte så mycket att göra nåt åt. Semester är inte att 
tänka på. Har inga pengar till det. 

Därigenom blev klienternas liv avsevärt mycket mera blandat, både plus 
och minus, d.v.s. både och. Fem procent av intervjupersonerna hade ut
tryckligen sagt att livet var både och. Min tolkning av deras svar på den 
avslutande frågan resulterade i att 46 procent såg med blandad inställning 
på livet och deras situation kom då att betecknas som acceptabel. 

Klienternas livssituation kunde beskrivas på en glidande skala, som 
mycket bra, bra, acceptabel, besvärlig och eländig. Drygt hälften ham
nade i grupperna mycket bra och bra, men 25 procent tycktes ha en be
svärlig eller t.o.m. eländig livssituation. I jämförelse med männen var 
det fler kvinnor som var mycket nöjda med livet. 26 procent av kvin
norna beskrev sin livssituation som mycket bra, men endast nio procent 
av männen. Klienterna var alltså övervägande postiva. De var åtminstone 
på det hela taget, ganska nöjda med livet just då när jag talade med dem, 
om än med vissa reservationer; 

Man får acceptera livet som det är. Har friska och duktiga barn. 

Eller som en kvinna uttryckte det; 

Jag är nöjd, bortsett från ekonomin...men att arbeta är ändå det väsentliga. 
Kände mig oduglig, skrotad när jag fick pension. 

Det positiva kom att överväga, ibland för att det hade blivit lite lugnare, 
att man inte behövde stressa. Klienternas svar på frågan kunde påverkas 
av många olika faktorer, ibland näraliggande händelser och deras svar 
fångade kanske mer ett tillfälligt stämningsläge. Frågan kunde säkert 
också kännas lite provocerande med hänsyn till någon slags rå dande mo
raluppfattning. Ibland var svaren på frågan ett tecken på det, som t.ex. 
"man skall inte klaga". Vid samtalen med intervjupersonerna upplevde 
jag ett flertal gånger en helomvändning i och med att jag frågade om de 
var nöjda med livet. Jag kommer särskilt ihåg en alkoholiserad man, som 
nyligen varit på behandling för sitt missbruk, för att sedan komma hem 
till samma situation som förut där han delade bostad med en annan alko
holiserad man. Han tyckte att tillvaron var hopplös och pratade om 
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självmord för att slutligen besvara ovanstående fråga med "ja". Han var 
nöjd med att vi hade pratats vid en stund. 

Intervjupersonerna som sa sig vara nöjda med livet just då när jag talade 
med dem, var övervägande de som fortfarande förvärvsarbetade, särskilt 
de som arbetade heltid och de som ansåg att deras umgänge var tillräck
ligt. Att vara pensionär behövde inte alls vara liktydigt med att befinna 
sig i ett bedrövligt tillstånd. Avsaknaden av arbete kunde vägas upp med 
ett mer intensivt socialt umgänge. Dessa resultat torde knappast vara sär
skilt överraskande eftersom arbete och sociala kontakter är något av hu
vudingredienserna i en människas liv. Om den ena ingrediensen försvin
ner, i det här fallet arbete, faller det sig naturligt att den andra får större 
utrymme. Den slutsatsen kan dock tyckas något motsägelsefull om vi 
drar oss till minnes diskussionen om arbetets betydelse i kap 3.2. Klien
terna har ju bl.a. beskrivit arbetets funktion av social institution, efter
som de saknade att ha ett arbete att gå till och den sociala gemenskap som 
arbetet förde med sig. Pensionärerna tycks ändå ha kunnat ersätta arbe
tets betyelse, åtminstone i viss utsträckning, med mer givande privata 
relationer. Peter Hedström (1980:107) redovisar liknande resultat i sin 
studie av förtidspensionens effekter på individernas levnadsförhållanden. 
Han beskriver det som att de förtidspensionärer som hade kvar sina vän
kontakter umgicks intensivare med dessa efter pensioneringen. 
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6 ARBETE - PENSION - ANPASSNING 

Kvalitativ analys av undersökningsresultaten 

Avsikten med den kvalitativa analysen är att sammanfatta och tydliggöra 
klienternas livssituation, med hänsyn till effekterna av rehabiliterings
processen. Analysen bygger på deras beskrivning av rehabiliteringen, 
förvärvsarbetets betydelse, för- och nackdelar med pension, samt den 
sociala situationen och tillfredsställelsen med livet. Jag inleder med en 
tolkning av klienternas svar på frågan om tillfredställelse med livet och 
granskar därefter de övriga faktorernas inverkan på livssituationen. 

Som jag tidigare har nämnt så hände det inte alls sällan att den beskriv
ning som intervjupersonerna gjorde av sin livssituation rimmade illa med 
deras svar på den avslutande frågan, om de kände sig nöjda med livet. 
Det var svårt för mig att få det hela att gå ihop när jag mötte tvära kast 
mellan förtvivlan och förnöjsamhet. Min ambivalens resulterade i en 
omtolkning av svaren på den avslutande frågan där jag försökte göra en 
sammanfattande bedömning av klienternas livssituation. Denna grovska-
liga skattning resulterade i att 64 klienter hamnade i den grupp som gav 
intryck av att ha en relativt hygglig tillvaro, som verkade ganska tillfreds 
med livet och som jag alltså kallar positiva livsöden. 37 klienter hade 
antingen själva uttryckligen sagt att de var missnöjda med sina liv eller 
på annat sätt beskrivit en besvärlig livssituation och de kom alltså att bil
da gruppen negativa livsöden. För att försöka belysa det som jag vill be
skriva som ett positivt respektive ett negativt livsöde följer här ett exem
pel av vardera. 

Ett positivt livsöde: 

En 56-årig, förtidspensionerad kvinna får symbolisera det jag betecknar 
som ett positivt livsöde. Hon var gift och hade tre vuxna barn och hon 
hade tidigare arbetat som sjukvårdsbiträde. Hon upplevde pensionen un
gefär som ett nödvändigt ont eftersom hon hade föredragit att vara ute i 
arbetslivet, men det gick alltså inte att arbeta och hon saknade gemenska
pen med arbetskamraterna. Förvärvsarbete var ett avslutat kapitel, men 
hon hade aktiverat sig i annat och hon hade fullt upp att göra. Hon hand-
arbetade, läste, gick på gammaldans, gymnastik och matlagningskurs och 
hon "hade aldrig tråkigt". Hälsan hade blivit bättre nu när hon kunde va
ra hemma, men ekonomin hade försämrats. Pensionen var liten och allt 
"hade blivit så hutlöst dyrt". Det gick inte att unna sig någonting, som 
semester och ändå var välbefinnandet bättre..."man var tvungen att godta 
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det som det var". Hon b rukade träffa sina tidigare arbetskamrater och 
"det var roligt". 

Familjesituationen hade inte förändrats sedan föregående undersökning 
och "familjen hade ställt upp i alla väder". Man hade "ett hemskt fint 
förhållande inom familjen" och kontakten med barnen som flyttat hem
ifrån kändes tillräcklig. Om hon var ledsen kunde hon prata med sin ma
ke. Annars var hon "gud ske lov ganska utåtriktad. Man var tvungen att 
göra något positivt själv." Just då var hon nöjd med livet. Hon "hade 
godtagit det", hade accepterat sin situation och hon hade kommit fram till 
"ett livsmönster", hade hittat sig själv. Man fick "gå med fötterna på jor
den, ta en dag i taget". 

Ett negativt livsöde: 

Denne 50-årige, förtidspensionerade man beskriver, enligt min tolkning, 
ett negativt livsöde. Han var gift och han hade fyra vuxna barn. Det var 
väldigt jobbigt för honom att ha pension, att vara utan sysselsättning. 
Pensionen var ett sätt att överleva, men han kände sig obehövlig. Han 
saknade "sysselsättningen" i sitt tidigare arbete. På sommaren kunde han 
"påta på" i stugan och fiska, men i övrigt hade han inte råd att göra nå
gonting. Pensionen var för dålig. Hälsan hade inte förändrats. Ekonomin 
och välbefinnandet var försämrat. Han hade inte någon kontakt med sina 
tidigare arbetskamrater eftersom han hade kommit ifrån dem. 

Hans familjesituation var densamma som för två år sedan. Han hade dag
lig kontakt med sina barn och/eller sina föräldrar, men kände sig ändå 
ofta ensam. Han tyckte att det kändes ganska tomt. "Sitter här och väntar 
tills man skall dö. Det känns så." Han kunde prata med sin hustru när han 
var ledsen, men nöjd med livet var han inte. Han hade mycket svårt att 
vara utan sysselsättning och "jag hade nog skjutit mig om jag inte hade 
haft hjälp av hustrun". 

Vid analysen av klienternas svar på frågor som för- och nackdelar med 
pension, inflytande på den egna rehabiliteringen, umgänge med vänner 
och bekanta m.m. fann jag fyra olika klientkategorier. Två av dem 
framträdde tydligt för mig och det var dels: 

1) Klienter som uttryckte en mognad, att de var tillfreds med sig själva 
och sina omständigheter. De gav inte intryck av att vara passiva, tvärt
om. De verkade aktiva, levande och de hade en positiv livsinställning. 
Denna grupp av klienter var alltså positiva livsöden och de visade en ak
tiv anpassning till sin situation. Om rehabiliteringsprocessen har haft nå
gon inverkan på deras förhållningssätt är ovisst. Det kan också ha varit 
så att den gav förutsättningar för klienternas egen, privata rehabilitering. 
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Det var några av intervjupersonerna som uttryckte något liknande, att de 
hade fått möjlighet att ta itu med sina egna, privata svårigheter sedan de 
hade fått pension. Denna klientkategori har sagt sig vara nöjd med livet, 
men den omfattar bara en mindre andel av samtliga klienter som har ut
tryckt detsamma. 

2) Den andra klientgruppen förmedlade, framför allt, ensamhet, besvi
kelse och bitterhet. Dessa personer hade förlorat sina illusioner och de 
hade liten eller ingen tilltro till andra människor. De mådde dåligt! och 
de var negativa livsöden. I deras fall hade rehabiliteringen inte fungerat. 
Det var klienter som hade gett upp, de var passiva, men missanpassade 
och helt klart, missnöjda med livet. 

Dessa två klientkategorier var ytterligheter som framträdde tydligt i 
materialet. De övriga klientgrupperna var mer diffusa, men jag har fun
nit: 

3) En mellangrupp som hade det acceptabelt, inte bra, men de "ville inte 
klaga". Man fick ändå vara nöjd o s v. De hade funnit sig i sin lott och de 
uttryckte en passiv anpassning till livssituationen. Dessa klienter brukade 
säga att de var nöjda med livet...efter omständigheterna. 

4) Slutligen fann jag en grupp personer som hade något upproriskt över 
sig. De var inte ledsna, de var förbannade! Ännu hade de inte gett med 
sig, utan de kämpade för upprättelse. Det kunde vara en kamp för att få 
jobb, medicinsk hjälp m m. Dessa klienter var icke-anpassade och deras 
livsuppgift var just att få upprättelse. De behövde inte vara missnöjda 
med livet eftersom de hade någonting att sysselsätta sig med, t.o.m. att 
kämpa för. Jag uppfattar ändå dessa människor som negativa livsöden 
eftersom det är klienter som för en slags "Davids kamp mot Goliat". 

Vad är då anpassning? I svensk ordbok från 1986 förklaras ordet "an
passning" med "att ordna efter omständigheterna". Begreppet anpassning 
används i detta sammanhang för att beskriva, i vilken utsträckning kli
enterna har funnit sig tillrätta i en förändrad livssituation. Till viss del 
överensstämmer ordbokens förklaring med den betydelse som jag ger 
begreppet anpassning, men den utelämnar även ett led som innebär att 
man skall vara nöjd eller tillfreds med det sätt på vilket man har ordnat 
efter omständigheterna. Vad betyder det då "att finna sig tillrätta"? I det 
här fallet är det jag som gör bedömningen och den speglar alltså min 
subjektiva uppfattning av dess betydelse. Detta att finna sig, att inordna 
sig, att fila bort kantigheter, att modifiera olikheter anser jag beskriver 
anpassning till omständigheterna eller situationens krav. Dessutom anser 
jag att det finns olika former och grader av anpassning och som jag har 
valt att beteckna aktiv och passiv anpassning, samt missanpassning och 
icke-anpassning. 
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Dessutom utgår jag från att det finns positiv och negativ anpassning. Ne
gativ anpassning innefattar tre av de fyra olika anpassningsformerna som 
har beskrivits tidigare, nämligen missanpassning, icke-anpassning och 
passiv anpassning. Missanpassning och passiv anpassning förenas i inakti
vitet och skiljer i tillfredsställelse. Den passivt anpassade fogar sig, har 
funnit sin plats och har slagit sig till ro, medan den missanpassade vis
serligen inte gör aktivt motstånd, men bär på missnöje och bitterhet som 
förmörkar tillvaron. Den icke-anpassade har inte trätt in i passivitet än
nu, utan fortsätter sin kamp i underläge så länge det överhuvudtaget är 
möjligt. Gemensamt för de tre olika formerna av negativ anpassning ä r 
en upplevelse av att andra styr och ställer med ens liv, eller att det fak
tiskt är på det sättet. Vid aktiv anpassning däremot, har individen åstad
kommit positiv anpassning genom att finna egna alternativ som gör att 
livssituationen upplevs tillfredsställande. Livet har kvalité och ett inne
håll som de trivs med, antingen det nu är genom arbete, ett berikande 
socialt umgänge eller någonting annat. 

Förmåga till aktiv och passiv anpassning används även som ett kriterium 
på psykisk hälsa. Jahoda har i Current Concepts of Positive Mental He
alth (1958), granskat olika kriterier på psykisk hälsa där hon bla. tar 
upp "individens förmåga att bemästra tillvaron" och där förmågan till 
aktiv och passiv anpassning ingår (1958:53). Enligt Jahoda är det sättet 
att handskas med problem som är relevant i sammanhanget. Hon hävdar 
att "frisk problemlösning i maximal utsträckning föreligger om där för
enas: 

- en medveten klarhet om att problemet existerar, åtföljd av avvägning 
av vilka medel som står till buds för att lösa det, ett i enlighet därmed 
fattat beslut samt dess förverkligande. 

- en parallellt existerande adekvat upplevelsekvalitet, närmast karaktäri
serad av att kunna tåla olust och att kunna använda den som incitament i 
den pågående processen, samt 

- ett mera direkt reaktionssätt inför problemen" (1958:63-64). 

Passiv och aktiv anpassning skulle därmed ingå som komponenter i indi
videns förmåga att bemästra tillvaron utifrån de möjligheter som situa
tionen erbjuder. Det kanske kan vara möjligt att tillföra ytterligare två 
komponenter och som jag beskriver, d.v.s. missanpassning och icke
anpassning, samt att tolka dem just som indivdens förmåga att bemästra 
sin tillvaro med hänsyn till de möjligheter som de tycker att situationen 
erbjuder. 

Starrin m.fl. (1985) berättar om likartade reaktionssätt hos arbetslösa 
kvinnor. Beroende på deras inställning till lönearbete intog de ett passivt 
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eller aktivt förhållningssätt till andra aktiviteter. De arbetslösa kvinnorna 
indelades i fyra olika grupper med hänsyn till hur de hanterade arbets
lösheten. "Uppgivarna" hade resignerat inför möjligheten att få ett arbete 
och de motsvarar närmast klientkategorin missanpassade. Kännetecknan
de för "fasthållarna" var att de höll fast vid lönearbetet som det primära 
i tillvaron, jämförbart med gruppen icke-anpassade klienter. 
"Omcentrerarna" hade liksom de aktivt anpassade klienterna hittat andra 
aktiviteter som gav livet mening. För dem var inte lönearbetet det vikti
gaste i tillvaron. Slutligen fanns "ambivalenterna" som visserligen tyckte 
att arbete var viktigt, men de betonade även rollen som maka och mor. 
De återgick till traditionella uppgifter som fanns där och "väntade på 
dem". "Ambivalenterna" motsvarar närmast den klientkategori som jag 
har valt att beteckna passivt anpassade. 

De fyra anpassningsformer som jag har skisserat ovan bildar kategorier 
där jag har försökt att fånga det typiska för en grupp fall. Det är inte 
säkert att dessa kategorier motsvaras fullständigt av något verkligt fall. 
D.v.s. ingen konkret person behöver ha samtliga kvaliteter som ingår i 
en viss kategori, eftersom den är en slags ka rikatyr som skall täcka en 
hel grupp av fall. Så skall t.ex. den kategori som beskriver aktiv anpass
ning fånga det typiska för gruppen aktivt anpassade, men den finns inte i 
verkligheten. 

Kategoriernas utseende: 

Aktivt anpassade och passivt anpassade klienter kom att bilda jämnstora 
grupper, som tillsammans omfattade nära tre fjärdedelar av samtliga fall. 
I gruppen passivt anpassade var pensionärernas dominans tydlig, medan 
de aktivt anpassade hade väsentligt m er blandad sammansättning. Unge
fär hälften av de aktivt anpassade var pensionärer, men för övrigt fanns 
samtliga sysselsättningsformer representerade i denna grupp. Klienternas 
medelålder i bägge grupperna var däremot densamma. Drygt hälften av 
de aktivt anpassade var kvinnor, medan det omvända gällde för passivt 
anpassade där drygt hälften var män. Missanpassade dominerades också 
av pensionärer och de var övervägande män. Slutligen den fjärde grup
pen som jag har valt att kalla icke-anpassade. Den kom att bestå av en 
liten grupp klienter som nära nog uteslutande, var pensionärer och det 
var dessutom övervägande personer som levde ensamma. 

Denna kategorisering av klienterna bildar typer och många gånger är det 
svårt att dra klara gränser mellan klientemas form och grad av anpass
ning. I samtliga kategorier har det ändå funnits en inre kärna av fall som 
sammanfattar de olika kvaliteter som jag har velat beskriva i olika an
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passningsformer. Figur 1. beskriver anpassningsformernas förhållande 
till varandra. 

Det är tveksamt om jag har funnit något riktigt svar på frågan som jag 
formulerade i kap 3 om hur man blir en lycklig klient. Klienternas lycka 
är det svårt att uttala sig om, men jag tror mig förstå något om orsaker
na till att de kan känna sig nöjda. Mycket är upp till en själv som flera av 
klienterna har uttryckt det. Deras välbefinnande och tillfredställelse med 
livssituationen beror mycket på deras egen förmåga till en aktiv anpass
ning, med hänsyn till de möjligheter som situationen erbjuder. Jag vet 
inte om klienterna har ett sämre liv än andra människor i det svenska 
(välfärds)samhället. Objektivt sett kanske de borde ha det, eftersom 
många är svårt sjuka, har dålig ekonomi, står utanför arbetsmarknad och 
arbetsgemenskap m.m. Det är en tolkningsfråga, men nära hälften tycks 
ju ändå ha en acceptabel tillvaro. Andra kan tycka att det är alarmerande 
att en fjärdedel har det besvärligt eller t.o.m. eländigt, men det som för
vånar mig är att så pass många klienter har hittat något som kan ersätta 
det de har förlorat. Någon tyckte a tt; 

arbetslivets lycka var överdriven 

och att; 

Man blir mer realistisk på grund av sjukdomen. Saker som man hoppats på 
när man var yngre är bara att glömma. Det fungerar hyfsat och mycket beror 
på en själv. Det kan inte vara tänkt att man skall jobba åtta timmar per dag! 
Har fått tid att tänka sedan jag fick pension. 
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7 SLUTKOMMENTAR 

Rehabilitering av långvarigt sjuka människor kan beskrivas som en pro
cess, vilken formar och förändrar människor och deras livssituation på 
olika sätt. Det kan röra sig om påtagliga förändringar som att man får ett 
nytt arbete, nya arbetskamrater eller t.o.m. motsatsen, att man förlorar 
arbete och arbetskamrater. Redovisningen av de lokala rehagruppernas 
arbete är dyster läsning och mitt intryck är att det var en lång och ibland 
smärtsam process som klienterna skulle genomgå för att kvailificera sig 
för pension. 58 procent gick in i rehabiliteringsprocessen med någon 
form av förvärvsarbete och 25 procent förlorade det under processens 
gång. Verksamheten i de lokala rehagrupperna blev något slags bakvänd 
eller omvänd rehabilitering. Målsättningen var att hjälpa klienterna till
baka till arbete och de kom allt längre bort från arbetsmarknaden och 
möjligheten till egen försörjning genom arbete. Arbetshandikappade är 
ingen efterfrågad grupp på arbetsmarknaden och rehagrupperna hade 
säkert ingen lätt uppgift, men jag tror inte att det är någon överdrift att 
påstå att de åtminstone hade kunnat göra mer! Man hade, i alla fall kun
nat göra mer för kvinnorna så att det åtminstone motsvarade insatserna 
för männen. Tjänstemännen h ade även kunnat erbjuda de kvinnliga kli
enterna konkreta rehabiliteringsåtgärder och de borde absolut ha kunnat 
prata med dem. 

De lokala rehabiliteringsgrupperna i Umeå är numera historia och deras 
efterföljare kallas för minigrupper. Som benämningen antyder så har 
gruppemas storlek minskat och de skall endast omfatta klienten och per
soner som arbetar med ärendet. De yttre förutsättningarna är förbättra
de, men det är osäkert om andra brister har åtgärdats på något sätt. Bort
sett från att grupperna var för stora så var det ju dessutom mycket annat 
som kritiserades, brister som alltså var nödvändiga att rätta till. Oavsett 
förändringen av rehabiliteringsgrupperna så har deras verksamhet hunnit 
påverka människors liv på ett mer eller mindre, ingripande sätt. Många 
klienter som jag har talat med lever fortfarande under omständigheter 
som orsakades av gruppernas arbete. Det torde vara svårt att påverka 
deras livssituation idag, men man kan åtminstone försöka lära av deras 
erfarenheter i syfte att förbättra rehabiliteringsarbetet. 

1985 tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att göra "en 
översyn av sjukförsäkringens regler i syfte att åstadkomma en mer aktiv 
och rehabiliteringsinriktad försäkring" (SOU 1988:41, sid 71). Utred
ningen kom att kalla sig Rehabiliteringsberedningen och den avlämnade 
sitt betänkande 1988. Eftersom utredningsförslagen torde bli tongivande, 
bl.a. för arbetsrehabiliteringens innehåll och inriktning under lång tid 
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framöver, kommer jag att undersöka i vilken mån klienternas kritik be
handlas i utredningen. 

Klienternas kritik av arbetsrehabiliteringen gäller dels sådana brister 
som jag skulle vilja beteckna som yttre faktorer, vilka bildar förutsätt
ningar för rehabiliteringsverksamheten, dels inre faktorer som har att 
göra med tjänstemännens bemötande, deras personlighet. Situationen in
om vården, bristen på ansvar och samordning mellan myndigheterna, de 
långa handläggningstiderna - trögheten i systemet är problem som klien
terna påtalade och jag beskriver dem som yttre faktorer. Den typen av 
problem är konkreta brister, de går att åtgärda på olika sätt, medan de 
inre faktorerna har att göra med tjänstemännen som personer, de är mer 
svårfångade och de kräver ett annat slags hanterande. Ytterligare en om
ständighet som torde vara av vikt för rehabiliteringens resultat är dess
utom vilka personer man försöker rehabilitera. Frågan är egentligen om 
man försöker rehabilitera alla eller om det görs något urval och i så fall, 
på vilka grunder. I den förra undersökningen om rehabiliteringsgrup
perna fann vi inte att tjänstemännen gjorde något sådant medvetet urval 
av rehabiliteringsfallen.9 Ibland ger klienternas erfarenheter av rehabili
teringen ett starkt intryck av att det hade varit både mer humant och bil
ligare att erbjuda dem pension ganska omedelbart. De hade "oddsen emot 
sig" på många olika sätt, inte minst med hänsyn till medicinska problem 
och bristfällig utbildning. De var kort uttryckt, inte attraktiva på arbets
marknaden—eller skulle det vara att slå till reträtt, att ge vika för hårda
re krav i samhället och på arbetsmarknaden. Det är säkert en mycket 
svår avvägningsfråga om alla skall (tvingas) få chansen eller bara vissa 
potentiella "vinnare". 

I Rehabiliteringsberedningen sägs att försäkringskassans kunskap om or
sakerna till långa sjukskrivningar kan användas för att påverka sjukvår
dens utformning för att t.ex. minska väntetider för vissa behandlingar 
och alltså nedbringa de långa sjukskrivningarna. För att öka insatserna 
hos ansvariga för sjukvården vilka kan bidra till förbättrad rehabilitering 
föreslås att ett särskilt ersättningsbelopp avdelas från sjukförsäkringen. 
Dessa medel skulle d å bl.a. kunna användas till större satsningar på me
dicinsk rehabilitering inom primär- och länssjukvård. Vidare föreslås en 
utbyggnad av primärvårdens kompetens och resurser (SOU 1988:41, sid 
20-21). 

Samordnings- och ansvarsfrågor diskuteras utförligt av utredningen och 
den har uppmärksammat att de olika målsättningarna för rehabilitering 
bland ansvariga samhällsorgan och bristen på samordning dem emellan 

9) Denna iakttagelse bekräftas i de n tredje undersökningen som redovisas i rapporten 
Rehabilitering för män? där försäkringskassans handläggare beskriver att de försö
ker rehabilitera samtliga långa sjukfall. 
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försvårar en rationell användning av rehabiliteringsresurserna. Bered
ningen räknar också med att det kan leda till konflikter mellan "de reha
biliterande aktörerna, försäkringskassan och individen". Rehabiliterings
beredningen föreslår därför att det skapas en gemensam definition på vad 
som skall avses med samordnad rehabilitering. Definitionen skulle ha 
följande lydelse: 

Med rehabilitering avses en sammanhängade process som syftar till att återge 
den som drabbas av sjukdom eller av annan nedsättning av den fysiska eller 
psykiska prestationsförmågan bästa möjliga funktionsförmåga och förutsätt
ningar att leva ett självständigt liv. En rehabiliteringsåtgärd kan avse föränd
ringar av individens arbetsförhållanden eller vara av medicinsk, psykologisk 
eller social art. Rehabiliteringsåtgärden skall planeras efter samråd med den 
enskilde och utgå från hans individuella förutsättningar och behov. 

"Förutsättningar att leva ett självständigt liv" skall bl.a. betyda att en per
son i yrkesverksam ålder ges möjlighet att försörja sig själv (SOU 
1988:41, sid 163-189). Försäkringskassorna föreslås få "ett ökat admi
nistrativt och samordnande ansvar för att rehabiliteringsarbetet genom
förs i varje enskilt fall", vilket bl.a. innebär att kassorna får fortsatt an
svar för att samordna rehabiliteringsåtgärderna i lokal rehabiliterings
grupp.10 

Den tidigare undersökningen om reha.grupperna i Umeå och denna upp
följande studie har visat att förutsättningarna för arèeïsrehabilitering via 
grupperna, inte var de bästa. Frånsett sådant som gruppernas otympliga 
storlek så visade den förra undersökningen att tjänstemännen som ingick 
i grupperna hade olika målsättning med rehabiliteringsarbetet. Samtliga 
utom försäkringskassans personal, hade dels en egen målsättning "hemma 
vid det egna skrivbordet", vid respektive myndighet, dels en annan mål
sättning för arbetet i rehagrupperna. Rehabiliteringsberedningen talar 
om konflikter mellan samhällsorganen och individen som en följd av oli
ka målsättningar, men här var konflikten på tre plan. För det första kun
de den enskilde tjänstemannens två måluppsättningar kollidera och för 
det andra, myndigheternas mål med verksamheten och för det tredje ha
de klienten ibland ytterligare något mål med rehabiliteringen. De för
ändringar som diskuteras av lokala rehagrupper gäller utveckling av 
samarbete och arbetsformer, främst genom att rehabiliteringsplan upp
rättas tidigare än vad som sker idag. Målsättningen med a rbetet i rehag
rupperna behandlas inte av beredningen. 

Beredningens förslag är delvis gammal skåpmat och de verkar dessutom 
vara otillräckliga. Förändringen av rehagruppernas arbetsformer m.m. 
påminner om Riksförsäkringsverkets utbildning i grupperna under 1980-
talet kallad rehabilitering i samverkan, där man bl.a. försökte övertyga 

10) De lokala rehabiliteringsgrupperna existerar fortfarande, men sammansättningen 
i grupperna och deras beteckning kan variera. 1986 fanns det 425 st i he la landet. 
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ledamöterna om behovet av rehabiliteringsplaner, men utan s törre fram
gång. Den gemensamma definitionen av samordnad rehabilitering före
faller otillräcklig eftersom den är allmänt hållen och den ändrar inte det 
faktum att myndigheterna kommer att styras av olika regelsystem även i 
fortsättningen. 

Ett välkänt problem är de långa handläggningstiderna vid försäkrings
kassorna och alldeles särskilt vid bedömningen av arbetsskador. Detta 
kommenterades även av intervjupersonerna i undersökningen och några 
berättade att de hade fått vänta fyra - fem år på beslut om eventuell ar
betsskada. Den långa handläggningstiden vid bedömning av arbetsskador 
uppges dessutom påverka möjligheterna till arbetsrehabilitering på ett 
negativt sätt . Klienterna kan vara oroade att de får avslag på sin arbets
skadeanmälan om de börjar arbeta i någon form, och dessutom är villko
ren för omskolning bättre om de har fått sin skada godkänd. Rehabilite
ringsberedningen behandlar inte dessa frågor på ett konkret sätt. Man 
talar om att det pågår en decentraliseringsverksamhet vid kassorna som 
syftar till att förbättra service och effektivitet. Avsikten är bl.a. att ar
betsskadeprövning och rehabilitering skall samordnas. Utredningen före
slår omfattande utbildning av kassornas personal för att öka deras kom
petens och eventuellt kan dessa å tgärder tillsammans k orta ned försäk
ringskassornas handläggninstider. 

Den massiva kritik som klienterna riktade mot arbetsförmedlingen kan 
åtminstone till viss del, ha sin grund i de förändringar som har skett av 
verksamhetens inriktning. Sedan 1986 är det skyddskommittéerna som 
skall verka för att anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bedrivs på 
arbetsplatsen. Arbetsförmedlingens roll har blivit mer inriktad på arbets
sökande som inte har ett arbete. Dessutom är organisationsförändringar 
ett vanligt fenomen inom arbetsmarknadsverket och det har skett en om
fattande decentralisering av verksamheten ut till arbetsförmedlingar och 
AMI. 

Det är svårt att förklara den personliga kritiken mot förmedlingens 
tjänstemän med hänvisning till yttre omständigheter som organisations
förändringar, även om de naturligtvis kan påverka tjänstemännen på ett 
negativt sätt. Klienternas berättelser om sina kontakter med arbetsför
medlingen ger intryck av att tjänstemännen har bemött dem på ett arro
gant, nonchalant och översittaraktigt sätt som inte kan försvaras. I den 
utsatta och osäkra position som de befann sig hade de rätt att förvänta sig 
motsatsen. Jag talar här om klienternas kritik av det som jag kallar inre 
faktorer som alltså avser tjänstemännen som personer och deras uppträ
dande. Rehabiliteringsberedningen har inte behandlat den typen av pro
blem. Det närmaste man kommer mötet med klienten är att man rekom
menderar dennes medverkan i planeringen av rehabiliteringsarbetet. Det 
tror man är viktigt för rehabiliteringsresultatet. "En förutsättning för att 
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den enskilde skall känna motivation för rehabiliteringen är att medver
kan är frivillig och att möjlighet finns för den enskilde att bidra med 
förslag till rehabiliteringsåtgärder". I utredningen sägs vidare att "utan 
en motiverad individ hjälper professionella experter föga" och 
"motivationsarbete är därför en viktig del i rehabiliteringen". 

Jag kan instämma i att det är viktigt att klienterna känner motivation in
för olika rehabiliteringsåtgärder som planeras och det förutsätter att hon 
eller han är delaktig i planeringen, men jag tror också att det förutsätter 
att man behandlar "individen" som subjekt. Tankegångarna i Rehabilite
ringsberedningens betänkande genomsyras av att klienten ses som objekt, 
som "föremål för olika åtgärder", att denne visserligen bör "bidra med 
förslag till rehabiliteringsåtgärder", men något verkligt inflytande er
bjuds inte. 

I motsats till de problem som jag har beskrivit som yttre faktorer för 
rehabiliteringsarbetet och som alltså går att åtgärda på olika sätt, så är 
det svårare att påverka de inre faktorerna som rör enskilda tjänstemäns 
uppträdande. En förändring av deras attityder mot klienterna förutsätter 
att tjänstemännen är medvetna just om sina attityder. För att alls få en 
sådan medvetenhet måste frågan diskuteras och då har man i bästa fa ll 
åtminstone en beredskap för förändring. Lösningen är för den skull inte 
att försöka stöpa alla tjänstemän i samma form, om nu detta vore möj
ligt. Även klienterna är olika och de tycker olika om tjänstemän. Jag tror 
att det handlar mer om vilka förväntningar som klienterna har på tjäns
temännen, om de är realistiska och om de går att förena med tjänsteman
narollen. Till att börja med kan man försöka att ta reda på deras för
väntningar och då kommer jag oundvikligen in på ett stort problem, kan
ske t.o.m. det huvudsakliga problemet i kontakten mellan klienter och 
tjänstemän - kommunikationen. Jag vill ändå vänta med den diskussionen 
något för att först resonera kring klienternas förväntningar på tjänste
männen kontra deras roll som byråkrater. 

Inte sällan frågade klienterna efter individuella hänsyn, ett mer flexibelt 
synsätt från tjänstemännens sida och större engagemang. Detta är ett av 
"gräsrotsbyråkratins" grundläggande dilemman enligt Lipsky (1980), 
hur man skall kunna tillgodose klienternas krav på individuellt anpassade 
lösningar utan att tumma på det regelsystem som myndigheten har. 
Hummel (1982) menar att individen omvandlas till ett "ärende". Byrå
kraten har varken tid eller befogenhet att involvera sig i den enskilde 
klientens personliga problem. Ju mer klienten avpersonifieras desto smi
digare kan det behandlas som ett konkret och lätthanterligt ärende. Enligt 
Hummel leder den byråkratiska förvaltningstekniken som sådan till pro
blem för människorna när den försöker omvandla socialt handlande till 
rationellt organiserat handlande. Byråkrati och socialt liv är vitt skilda 
världar. Byråkratin kännetecknas av att; 
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- den befattar sig med fall och inte med människor. 

- den befattar sig med kontroll och prestationsförmåga, inte med värden 
som frihet, rättvisa, kärlek, hat o.s.v. 

- den är inriktad på att informera och påverka och inte på att kommuni
cera och samråda (Lindqvist 1990:109). 

Detta leder vidare in på kommunikationsproblemet. Det behöver alltså 
inte vara något problem för tjänstemannen - byråkraten om han som 
Hummel anser, inte bör vara inriktad på att kommunicera och att samrå
da. För klienterna var det ändå ett problem, när man hade så mycket att 
säga och upplevde att ingen lyssnade. Rehabilitering handlar nu inte om 
"fall" utan just om människor och även om de blir administrativt lätt
hanterliga genom avpersonifiering så motverkar det goda arbetsresultat. 
Det handlar fortfarande om tänkande och kännande människor som vill 
vara delaktiga med möjligheter att påverka sin egen framtid. Manipule
rade människor är inte motiverade människor! De spelar möjligtvis med 
i rehabiliteringsspelet och gör det som krävs av dem, eftersom tjänste
männen har maktbefogenheter, främst att vägra dem ekonomisk ersätt
ning. Med tanke på resultatet av arbetet i rehabiliteringsgrupperna har 
jag just uppfattat verksamheten som "ett spel för gallerierna", en utdra
gen process där klienterna får meritera sig för pension. Om de har ut
retts och provat olika alternativ som tjänstemännen har föreslagit utan 
framgång och under tillräckligt lång tid blir de till slut "hopplösa fall" 
och berättigade till pension. Detta kan tyckas vara en illvillig beskrivning 
av tjänstemännen - byråkraterna som säkerligen i de allra flesta fall, har 
en uppriktig önskan att hjälpa klienterna, men det är lätt att hamna i 
"byråkratfällan" hur goda uppsåt man än har. Människor är inte särskilt 
lätthanterliga. Det leder nog ganska lätt till att man kanske omedvetet, 
gör dem till fall. Kommunikation är svårt eftersom det innebär en dialog 
mellan parterna, man tvingas alltså lyssna till den andre och det tar tid. 
Det är enklare och det går fortare att informera. Dessutom kan man som 
tjänsteman ha väldigt goda avsikter, en önskan att klienterna skall vara 
just delaktiga och jämlika, men problemet är just att de inte är jämlika. 
Även tjänstemän med mycket god vilja torde aldrig kunna vara helt säkra 
på att klienterna vågar uttrycka vad de verkligen vill. Tyvärr har jag inte 
träffat på särskilt många beskrivningar av tjänstemännens goda vilja att 
göra klienterna delaktiga, medansvariga för sin egen rehabilitering. Det 
var mer så att de presenterades färdiga förslag till utbildning och/eller 
arbete som de "puttades mot" och "man tordes inte säga någonting". 

Slutligen vill jag nämna särbehandlingen av de kvinnliga "rehabilite
ringsfallen" som jag många gånger har förvånats över. Det var t.ex. 
vanligare att tjänstemännen tog kontakt direkt med männen och att de 
erbjöds konkreta rehabiliteringsåtgärder, i motsats till kvinnorna som 
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man talade om och som utreddes. Tjänstemännens direkta agerande gen
temot männen tycks ha varit till deras fördel eftersom 16 procent fler av 
dem fortfarande förvärvsarbetade. Kvinnorna förde en långt mer undan
skymd tillvaro och numera är nära 70 procent av dem pensionerade och 
mer än hälften har förtidspension. Jag står fortfarande lika frågande in
för orsaken till att kvinnor och män behandlades olika. Jag har tidigare 
resonerat kring sådant som att arbetsmarknaden för kvinnor är mer be
gränsad och att kvinnorna kanske ansågs ha sämre hälsa. Det är ändå ing
et svar på frågan; 

varför man undvek direktkontakt med kvinnorna som skulle arbetsreha-
biliteras? 

En tanke är att tjänstemännen bär med sig traditionella värderingar där 
det betraktas mer angeläget att rehabilitera män, att man fortfarande ser 
kvinnorna som en reservarbetskraft, vars huvuduppgift ändå skulle vara 
skötsel av hus och hem. Den låt-gå-attityd som visades kvinnorna leder ju 
ganska ofelbart till passivisering och...förtidspensionering. 

Det är kanske ett misstag att beklaga de kvinnliga klienterna. De har 
kanhända fått som de har velat, eller så har de kanske vant sig. Det kan 
vara kvinnorna som är "happy loosers",11 de har visserligen förlorat sitt 
arbete, fått sämre ekonomi, men de har vunnit annat, som bättre välbe
finnande och större tillfredsställse med livet. 

Det återstår alltså fortfarande många frågor att besvara om rehabilite
ringen av och attityderna till långvarigt sjuka kvinnor med någon form 
av arbetshandikapp. I bästa fall kan situationen se något annorlunda ut 
idag med tanke på att klienternas rehabilitering ligger flera år tillbaka i 
tiden och den starka betoning som man numera ger den s.k. arbetslinjen 
för rehabilitering tillbaka i arbete. Jämställdhetsdebatten under 1980-
talet kan eventuellt också ha haft vissa positiva effekter, men situationen 
för kvinnor med arbetshandikapp kan också vara den motsatta. Det kan i 
värsta fall, vara så att deras möjligheter till rehabilitering har försämrats 
till följd av de åtstramningar som har skett inom den offetliga sektorn 
där kvinnorna av tradition har sin arbetsmarknad. Risken är att redan 
mycket begränsade, arbets- och rehabiliteringsalternativ har blivit ännu 
färre till följd av besparingar och inskränkningar i offentlig verksamhet. 
Jag kan bara konstatera att det finns många angelägna frågor att söka 
svar på genom fortsatt forskning på området. 

11 ) H Berglind för ett resonemang om "Happy Loosers" i en studie om arbetslösa me
tallarbetare i Towards an Action Theory for Social Work, (1988). 
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1 Bilaga I 

UPPGIFTER FRÄN AKTER OCH TIDIGARE FRÅGEFORMULÄR 

LNaTTTTT 

Tet 

2. Ekonomi: Sji i iqxtnrringgmnrianriff eller taxerad inkomst 1988 odi 1989, ange inkomsttyp 

3. Social situation: - Familjetyp Q gift/sambor 

Q ensamstående 

Q skQd/separerad 

Q 3rtlra 

. Barn « Antal Vt^inimw^i Jtvte horn 

- Antal icke hemmavarande bara 

-Försörjning 

Q Arbete [] upptill 50% 

Q mer in 50% dock ej heltid 

Qhdtid 

Q Pession Q sjukbidrag 

Q sjukbidrag med rrhah åtgärder 

Q na« 

Q Sldcxspensaa 

Q Sjukpenning Qbaiv Qbei 

Q Stpdigmifdei/atbfldningsbidrag 

• Socialbidrag 
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4. Aktuell problemsituation. 

• Vilken/vilka myndigheter medverkar i rehabiliteringen? 

- Är arbetsgivare/företagshälsovård engagerade? 

Q Ja, i så M hur? 

Q Nej Q Uppgift saknas 

- Är fackföreningen engagerad i rehabiliteringen? 

Q Ja, i så M hur? 

G Nej Q Uppgift saknas 

- Aktuell 

- Sjukskrivningstid under åren 1988 och 1989 

- Arbetsskada: [] Anmäld Q Godkänd Q Avslag 

- FiinWinn<thiriH<»r 

5. Kontakt med minigrupp efter 1987-1988? Q Ja Q Nej 

- Aktualiserad av vilken myndighet? 

-Orsak. 
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6. Antal aktuahseringar/avaktuaiiscringar till minigrupp sedan 1987-1988? 

7. Antal sammanträden klienten har varit aktuell för diskussion? , 

8. Deltog - Q Ja - Antal rillfallen _ 

- ö Nej-Varför? 

9. Avaktualisering:- När  

- VHken myndighet fick ansvaret för att genomföra beslutet? 

-Orsak:. 

- Arbetets omfattning Q upp till 50% Q mer än 50%, ej heltid Q heltid 

- Anställningsform 

- Utbildning:- Vad: Typ/nivå 

- Omfattning 

-Läng<L 

- Socialt stod: Q Ekonomiskt stöd 

0 Hjälp med anskaffning av bostad 

Q Famüjestöd 

• Annat 

- Medicinsk utredning och hghanHHng* 

-Plats 

-Typ-

-Omfattning. 

- Annate 

10. Fortsatt kontakt med något rehabiliterande organ (inkl medicinsk vård och 
behandling). 

Q Ja - Vilken/vilka?-

Q Nej 
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INTERVJUFRÅGOR 

L Vilken typ av arbete/sysselsättning har du idag? 

• Har du samma arbetsuppgifter nu som vid vår förra intervju? 

Q Ja 

Q Nej,vilka? 

- Har du mindre ansträngande arbetsuppgifter? 

QJa, på vilket sätt? 

ONej 

- Arbetets omfattning 

• upp tü 50% 

Q mer än 50% dock ej heltid 

Q heltid 

- Vilka for- och nackdelar upplever du med att ha sjukbidrag/förtidspension? 

. Saknar du ditt tidigare arbete? 

Q Ja, i så fall vad~ 

Q Nej 

2. Kan du berätta vad du gör en vanlig vardag, t ex vad du gjorde under gårdagens 
förmiddag, eftermiddag och kväll? 

3. Beskriv dina nuvarande sjukdoosbesvär - funktionshinder? 
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4. Gör en jämförelse med tiden for vår förra undersökning 1987-1988. 
Hur är din situation idag beträffande 

- hälsa? 
Iförbättring 
° of örändrat 
] försämring 

-arbete? 
Iförbättring 
' oförändrat 

försämring 

- ekonomi? 
lförbättring 
[ oförändrat 
J försämring 

- välbefinnande? 
Iförbättring 
' oförändrat 

försämring 

- utbildning? 

Kommentar™ — 

5. Har du någon kontakt med tidigare arbete/arbetskamrater? 

Q Ja, på vilket sätt? • — 

Q Nej,varför?  

6. Vüken är din uppfattnimz om myndigheternas rehabiliteringsarbete? 
Vad är bra respektive dåligt? 

7. Har du fått hjälp av andra än myndigheter för din arbetsrehabflitermg? 
Q Ja, av vcm/villra 

QNej 

8. Har din arbetsgivare medverkat i rehabiliteringen? 

Q Ja, på vilket sätt? 

QNej 

9. Har företagshälsovården medverkat i rehabiliteringen? 

Q Ja, på vilket sätt? ,, 

QNej 
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10. Har facket medverkat i rehabiliteringen? 

Q Ja, på vilket sått -

QNej 

11. Tycker du att du har haft inflytande pi din egen rehabilitering? 

Q Ja, på vilket sätt? „ 

Q Nej, varför inte? 

12. Gjordes det några förändringar på din arbetsplats för att du skulle kunna fortsätta att 
arbeta? 

Q av fysisk arbetsmiljö 

Q av organisationen 

Q av arbetsinnehållet 

Q annat 

Q nej, inga 

gflmm#ntar 

13. Har din familjesituation förändrats sedan 1987-1988? Här tänker jag på om du t ex gift 
dig, skilt dig, har fått barn etc 

• Ja, på vilket sätt? 

• Nej 

14.Vem betyder mest för dig utanför hushållet? 

Q far, mor 

Q syster, bror 

• son, doner 

• andra släktingar 

Q granne 

Q vän, väninna 

Q arbetskamrat 

Q annan 



7 

15. Hur ofta har du kontakt med den personen/personerna? 

Q dagligen 

Q en eller flera ginger i veckan 

[] en eller flera gånger i månaden 

[] mer sällan 

Q aldrig 

ló.Tycker du att den kontakt du har är tillräcklig? 

Q tillräcklig 

Q känns ensamt ibland 

Q känns ofta ensamt 

Q ej aktuellt 

Kommentar: 

17. Har du någon att prata med om du känner dig nedstämd? 

Q någon i hushållet 

Q släkting 

Q vänner 

Q grannar 

Q arbetskamrater 

Q annan, any* v^rn/vfllra'* 

Q nej, ingen 

18. Är du, på det stora hela, nöjd med ditt liv idag? 

0 ja 
Q nej 

Motivera svaret 









Umeå universitet 
Institutionen för socialt arbete 

av Ingegärd Bäckström 

Rehabilitering för män? 

En undersökning om arbetsrehabilitering av lång 
varigt sjukskrivna kvinnor och män 





FÖRORD 

Detta är en delrapport från en undersökning om könsskillnader vid ar-
betsrehabilitering av långvarigt sjukskrivna kvinnor och män. Projektet, 
vilket ursprungligen planerades som en kvalitativ studie av ett mindre an
tal långvarigt sjukskrivna kommer även att omfatta en jämförande, kvan
titativ studie av ett riksomfattande material som insamlats av Riks
försäkringsverket. Slutrapport från undersökningarna beräknas vara klar 
juni 1994. 

Rapporten handlar om ett 20-tal personer som var långvarigt sjuka, deras 
rehabilitering och deras roll eller situation som sjukskrivna. Dessa kvin
nor och män har varit hjälpsamma och tålmodiga som låtit sig intervjuas 
vid tre olika tillfällen och det vill jag tacka dem för. Under alla de timmar 
som vi har tillbringat tillsammans det senaste året har jag fått ta del av 
många spännande och intressanta berättelser som onekligen har lärt mig 
en del. 

Samtidigt vill jag rikta ett tack till rehabiliteringspersonalen, tjänstemän 
och vårdpersonal som intervjuades i undersökningens slutskede, för att de 
tog sig tid att besvara frågor från mig och min medhjälpare, Eva Wik
ström. Eva, som har utfört ett värdefullt arbete med intervjuer och inter
vjuutskrifter när tiden och krafterna tröt. Tack Eva! 

Förord brukar vara fyllda av tacksamhet och mitt är inget undantag, även 
om den känslan stundom har varit svår att uppbringa under mitt arbete 
med rapporten. Just därför vill jag tacka min handledare Lennart Nygren 
som granskat mitt arbete och gett mig goda råd och som faktiskt trodde 
att det skulle bli "en bra rapport", och nu överlåter jag till läsaren att be
döma den saken. 

Arbetsmiljöfonden och Forskningsrådsnämnden har beviljat forskningsan
slag för undersökningens genomförande. 
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1 INLEDNING 

Sjukfrånvaron och dess bakomliggande orsaker har periodvis väckt stort 
intresse i samhällsdebatten. Vid 1980-talets slut höjdes röster, inte minst 
från arbetsgivarhåll som krävde förändringar i sjukförsäkringssystemet, bl a 
med motiveringen att ersättningsnivåerna var för höga eftersom en alltför 
generös sjukförsäkring antogs motverka människors ambition att arbeta. 
Sjukfrånvaron hade ökat kraftigt sedan 80-talets mitt och i samma takt öka
de samhällets kostnader för ersättning vid sjukdom. Det var framför allt de 
långa sjukfallen 1 som ökade medan korta och medellånga sjukfall minska
de eller stabiliserades (Marklund red 1992). Trots detta kom debatten i hög 
grad att handla om kortvarig sjukskrivning och eventuellt missbruk av sjuk
försäkringen. Därefter har det inträffat en rad förändringar av sjukförsäk
ringen. Ersättningsnivån har sänkts i två etapper, med början 1991 och en 
första, ersättningsfri karensdag infördes juli 1993. 

Fler människor drabbades av sjukdomar av olika slag som medförde att de 
blev långvarigt sjukskrivna och det var kvinnor som 'nyrekryterades' till 
skaran av långa sjukfall. Medan den långa sjukfrånvaron bland män mins
kade något ökade kvinnornas. 
Det var framför allt äldre kvinnor och kvinnor i lägre medelålder som bi
drog till ökningen och sjukfrånvaron ökade dramatiskt bland kvinnor i 
Norrland (SCB 1992:78). Det behövdes krafttag för att minska sjukfrånva
ron och förutom andra 'sysselsättningsfrämjande åtgärder' som sänkt sju
kersättning skärptes kraven på rehabilitering av långvarigt sjukskrivna. 
Försäkringskassan skulle komma in på ett tidigt stadium av sjukskrivningen 
för att samordna och arbeta aktivt med rehabilitering. Dessutom skärptes 
kraven mot arbetsgivaren som fick ansvaret att försöka rehabilitera sina 
anställda i och med att sjuklön infördes för sjukperiodens början 1992. 

Det finns flera skäl att undersöka rehabilitering av människor som är lång
varigt sjuka, bl a ekonomiska eftersom det är den grupp av sjukskrivna som 
fortfarande ökar, trots nuvarande lågkonjuntur med hög arbetslöshet. Andra 
skäl kan vara humanitära, som att man vill förbättra rehabiliteringen för att 
hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete och kanske ge dem ett värdigare liv. 
Oavsett skäl behöver man kunskaper om orsakerna till att människor blir 
och förblir långvarigt sjukskrivna innan man kan hitta lösningar för att 
minska kostnaderna eller förbättra rehabiliteringen. Eftersom det är bland 
kvinnor som den långa sjukfrånvaron har ökat bör det vara av särskilt in
tresse att undersöka deras situation, både vad som gör dem sjuka och vilken 
hjälp de får för att bli rehabiliterade. 

1 Med långvarig sjukskrivning avses sjukfall som överstiger 90 dagar. 



2 

Bakgrund 

Anledningen till denna studie ä r resultaten från två undersökningar om för
säkringskassans lokala rehabiliteringsgrupper i Umeå och de resultat som 
framkommit där. Arbetet i grupperna och deras klienter studerades vid 
första tillfället 1987-1988, samt vid en uppföljande undersökning 1990.2 

Undersökningarna visade att kvinnor och män behandlades olika av de 
myndigheter som medverkade i deras rehabilitering (Bäckström & Eriksson 
1989:46). Myndigheternas representanter tog vanligtvis kontakt direkt med 
männen och de erbjöds konkreta åtgärder som utbildning eller arbete. 
Kvinnorna lämnades mer åt sitt öde och sin eventuella förmåga att klara sig 
på egen hand. Man talade inte heller med kvinnorna utan man talade om 
dem. Många av dessa personer blev pensionerade och kvinnorna i större 
utsträckning än männen. 

Syfte och frågeställningar 

Vid undersökningarna av de lokala rehabiliteringsgrupperna och deras kli
enter var avsikten inte att studera eventuella könsskillnader vid rehablite-
ring. Visserligen visade resultaten att män och kv innor behandlades olika, 
men vi saknade tillräcklig information för att uttala oss med någon säkerhet 
om orsakerna till deras ojämlika behandling. Syftet med denna studie är 
därför att undersöka könsskillnader vid arbetsrehabilitering och långvarig 
sjukskrivning med hjälp av följande frågeställningar: 

1. I vilka avseenden behandlas kvinnor och män olika vid arbetsrehabilite
ring och vad kan det bero på? 

2. Skiljer sig situationen för långvarigt sjuka kvinnor och män åt och kan 
det motivera olika hänsynstaganden och arbetsmodeller vid reh abilitering 
av kvinnor respektive män? 

2 Undersökningarna har genomförts i samarbete med Sociologiska institutio-
nen vid Umeå Universitet och de finns publicerade i rapporterna: 
Bäckström & Eriksson (1989) Rehabiliteringsgrupper till vilken nytta? - En 
studie av fyra lokala rehabiliterings grupper och deras klienter 
Bäckström (1991 ) Arbete - P ension - Anpassning. En uppföljande undersök
ning om de lokala rehabiliteringsgruppernas klienter. 
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4. Hur förklarar rehabiliteringspersonalen skillnader vid rehabilitering av 
kvinnor och män? 

Rapportens uppläggning 

Rapporten inleds med teoretiska reflektioner över kvinnornas position i 
samhället, på arbetsmarknaden och i familjen relaterat till möjligheterna att 
rehabilitera dem. Därefter följer ett kapitel om metodanvändning och till
vägagångssätt för undersökningens genomförande. Rehabilitering och ar
bete är två mycket centrala begrepp i denna undersökning om arbetsrehabi-
litering och de behandlas mer utförligt kapitel 4 och 5.1 efterföljande ka
pitel som avslutar rapportens teoretiska del, diskuteras olika faktorer som 
inverkar på kvinnornas sjukfrånvaro. Kapitel 7 inleder rapportens andra del 
som innehåller en redovisning av och kommentarer till resultaten från in
tervjuer med klienter och rehabiliterings-personal. Rapporten avslutas med 
egna kommentarer och en sammanfattning av undersökningsresultaten. 
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2 TEORETISKA REFLEKTIONER 

Att könsskillnader existerar i vårt samhälle kan knappast någon förneka. 
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är ett konkret bevis som styrker 
mitt påstående. Trots den långvariga jämställdhetsdebatten ökar skillnader
na i lön sedan slutet av 80-talet och detta är "en av de mest orättfärdiga 
skillnaderna mellan män och kvinnor" menar Gunnel Forsberg (Acker m fl 
1992:110). Ansvaret för hemarbetet är ett annat eller med Forsbergs ord är 
det så att "kvinnor lever i två världar, en traditionellt manlig sfär - lönear-
betssfären - och en traditionellt kvinnlig - husmorssfären - medan männen 
fortfarande anses leva huvudsakligen i den manliga sfären" (1992:111). Jag 
utgår från att vi lever i ett patriarkaliskt samhälle där makten huvudsakligen 
innehas av män och där mannen bildar normen för det normala, det icke
avvikande. Det kan gälla alltifrån synen på friskt och sjukt till hur vi för
väntas att bete oss på arbetsmarknaden, men även som 'fall' för rehabilite
ring. För undersökningens del innebär det att den fokuserar kvinnornas 
villkor genom återkommande jämförelser med de män som ingår i studien. 
Min avsikt är inte att på något sätt nedvärdera männens berättelser. De är 
tvärtom nödvändiga och värdefulla för att förstå skillnaderna i mäns och 
kvinnors levnadsvillkor som en möjlig förklaring till det olikartade i kvin
nors och mäns sjukskrivningsmönster, liksom deras rehabilitering. Detta 
avsnitt behandlar kortfattat kvinnornas situation på arbetsmarknaden och 
den eventuella nödvändigheten för kvinnor att arbeta. 

Orsakerna till att kvinnor behandlas annorlunda än män vid rehabilitering 
kan vara av olika slag, som att kvinnornas arbetsmarknad är mer begränsad 
och att alternativen till andra och lämpligare arbeten alltså är färre. Hanna 
Westberg skriver i Arbetslivet ur ett kvinnoperspektiv (1990:234) att den 
svenska välfärden "är baserad på könsuppdelning och kvinnors relativa un
derordnade ställning. Kvinnornas arbetsmarknad har begränsats till vissa 
slags arbetsuppgifter, vars främsta kännetecken är att det är sådana som 
männen inte söker sig till. Kvinnors arbetsområden kännetecknas av en stor 
andel repetitiva och monotona jobb. Detta gör kvinnorna till en högrisk
grupp för förslitningsskador". 

Enligt Ulla Wikander ligger "möjligheten till kvinnornas fortsatta under
ordning" i uppdelningen "mellan kvinnliga och manliga arbeten...Genus-
arbetsdelningen är på samma gång ett uttryck för att kvinnor är underord
nade män och medlet som gör det möjligt att ännu hålla kvar kvinnor i un
derordnad ställning...genusarbets-delningen är resultatet av en social hie
rarki. Det är alltså inte arbetsdelningen mellan kvinnor och män, som gett 
upphov till hierarkin men den stärker och bibehåller den" (Åström & 
Hirdman 1992:22). 
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Forsberg använder sig av begreppet "genderisering" för att beskriva för-
könsligandet av fenomen som inte är knutet till människan. Hon kallar det 
för ett socialt förkönsligande och som kan hjälpa oss att förstå hur arbets
marknaden fungerar. Det innebär att man gör "en könsmässig märkning, 
sortering och värdering av olika samhällsfenomen, såväl konkreta och ab
strakta" (1992:121). Arbeten och arbetsuppgifter som betecknas 'kvinnliga' 
ges därmed en könsstämpel som innebär att de värderas lågt. 

Kvinnor med handikapp verkar bli erbjudna färre möjligheter, ha lägre krav 
och acceptera en högre grad av beroende än deras handikapp kan motsvara, 
skriver Sheila Stace i en undersökning utförd på uppdrag av International 
Labour Organisation (1987). Handikappade kvinnor blir ofta övertalade av 
familjemedlemmar, professionella hjälpare och samhället i allmänhet att 
acceptera en passiv roll utifrån antagandet att de varken behöver eller för
väntas arbeta. Stace menar att tillgänglig forskning om den sociala och 
ekonomiska ställningen för kvinnor med handikapp visar att de har be
gränsad tillgång till anställning på grund av det dubbla handikappet att vara 
både handikappad och kvinna. 

Arbetshandikappade kvinnors möjligheter till rehabilitering är i första hand 
beroende av 'hjälparnas' inställning till deras behov. Omedvetet eller inte 
kan de vara bärare av traditionella föreställningar där kvinnorna tilldelas 
rollen av reservarbetskraft, medan männen ses som huvudförsörj are i fa
miljerna. J Dale & P Foster (1986:97) menar att det finns uppgifter om så
dana traditionella attityder hos socialarbetare, att de förväntar sig att kvin
nor skall vara goda hustrur och mödrar inom de "patriarkala familjeinstitu
tionerna" och att de t o m strävar efter att förstärka kvinnors roll som oav
lönade vårdare av äldre och handikappade. Dale & Foster menar dessutom 
att även de professionella som är välvilligt inställda till kvinnors önskemål 
är oförmögna att ge kvinnliga klienter full självständighet och jämlikhet på 
grund av sin position och med hänsyn till den traditionella relationen mel
lan den som tillhandahåller välfärd och klienten. 

Det är inte heller uteslutet att kvinnorna själva bär med sig sådana traditio
nella värderingar genom sina tidigare erfarenheter och den påverkan som 
de har varit utsatta för. Kvinnor liksom män handlar utifrån sina referens
ramar och Jette Fog menar att "Kvinnor lever i vardagen, ett liv som i 
många avseenden är förutbestämt, som i många avseenden lever dem" 
(1982:42). Kvinnornas liv "i två världar" är ansträngande och då kan en 
kortare tids sjukskrivning ge tillfälligt andrum från pressen av dubbla ar
betsbördor i och utanför hemmet genom s k copingfrånvaro. Den betraktas 
vanligtvis som ett sätt att förhindra långvarig sjukskrivning och befinner 
sig någonstans i gränslandet mellan friskt och sjukt. Anna Christensen kal
lar det för "familjefrånvaro" som hon anser beror på att människor pusslar 
på olika sätt för att få arbets- och familjeliv att gå ihop och där man bl a 
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använder sjukskrivning för att få det dagliga livet att fungera 
(Socialförsäkring 91:4:17). 

Denna kortfattade teoriredovisning visar på frågans komplexitet eftersom 
skillnader i kvinnors och mäns arbetsrehabilitering åtminstone kan bero på 
sådant som: 
- den könsuppdelade arbetsmarknaden som begränsar kvinnornas 

möjligheter till arbetsbyte 
- den traditionella synen på kvinnor som i första hand hustrur och 

mödrar 
- pressen av dubbla arbetsbördor och svårigheter att kombinera 

förvärvsarbete med ansvar för hem och barn. 
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3 METODVAL 

Min tid som praktiker lärde mig att rehabilitering av långvarigt sjuka män
niskor är ett komplicerat arbete, att det är svårt att mäta rehabiliteringens 
resultat och att uttala sig om vad som beror på vad. I fall som föreföll iden
tiskt lika kunde man komma till helt olika resultat utan att förstå vad det 
berodde på. Var det ödet eller...när förutsättningarna verkade lika goda och 
man lyckades rehabilitera den ene, men inte den andre? Denna undersök
ning är upplagd som en kvalitativ studie eftersom det finns många oklara 
och svårdefinierade faktorer som påverkar rehabilitering av långvarigt sju
ka och som med svårighet låter sig mätas i en kvantitativ undersökning. 
Dessutom är arbetsrehabilitering ett tämligen outforskat område och jag 
menar liksom Starrin m fl, att kvalitativ metod lämpar sig väl för "att 
bringa ordning i det till synes kaotiska och svårbegripliga" (Starrin m fl 
1991:13). 

Undersökningen handlar om de sjukskrivnas egna, subjektiva upplevelser 
av att vara sjuka och eventuella försök att hjälpa dem tillbaka i arbete. Det 
intressanta är hur personen ifråga beskriver sina erfarenheter beroende på 
just vem hon eller han är och om det finns sådant som skiljer respektive 
förenar beroende på kön. Syftet med studien är alltså inte i första hand att 
finna 'objektiva sanningar' om det inträffade utan att kunna beskriva och 
förstå de sjukskrivnas erfarenheter. Intervjupersonerna skildrar sin verklig
het som de upplever den, det är klienternas perspektiv som förmedlas i un
dersökningen och min tolkning av deras utsagor kommer därför att ligga 
nära deras egna berättelser. 

Glaser & Strauss metodrekommendationer har varit min ursprungliga inspi
rationskälla för undersökningens uppläggning och genomförande. Det in
nebär bl a att studien inte har sin utgångspunkt i någon på förhand bestämd 
teori eller som Strauss & Corbin uttrycker det: 

A grounded theory is one that is inductively derived from the 
study of the phenomenon it represents. That is, it is discovered, 
developed, and provisionally verified through systematic data 
collection and analysis of data pertaining to that phenomenon. 
Therefore data collection, analysis, and theory stand in reciprocal 
relationship with each other. One does not begin with a theory, 
then prove it. Rather one begins with an area of study and what is 
relevant to that area is allowed to emerge (1990:23). 

Huvudsyftet med en metod som grounded theory är att generera teorier och 
för att göra det behöver man frågeställningar som tillåter flexibilitet och ger 
möjlighet att undersöka området på djupet (Strauss & Corbin 1990:23, 37). 
Ambitionen bör vara att närma sig undersökningsområdet med så få förut
fattade meningar som möjligt så att det finns utrymme för nya intryck som 
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kan rubba den tidigare bilden av verkligheten, leda till nya upptäckter och 
generera nya teorier, teorier som är generaliserbara till liknande fenomen. 
Hanne Haavind uttrycker det som att "analysverktygets lämplighet bestäms 
genom dess förmåga att flytta våra tankar...och som generell kunskap av
görs dess lämplighet av hur det kan användas för att inhämta ny och an
norlunda förståelse av vad som gäller i det specifika fallet" (1992:31). 

Undersökningens uppläggning och genomförande 

Denna undersökning omfattar sammanlagt fyra olika delstudier. Den inne
håller tre kvalitativa intervjuer med respektive klient (delstudie 1-3) och en 
fjärde, avslutande intervjuundersökning med tjänstemän och vårdpersonal 
(delstudie 4). 

Det har inte varit helt lätt att finna någon passande och enkel beteckning på 
de långvarigt sjukskrivna som ingår i undersökningen. Att kalla dessa män
niskor för 'långvarigt sjukskrivna' är dels otympligt, dels upplever jag att 
begreppet gör dem anonyma och att de som människor försvinner i mäng
den av sjukskrivna. I brist på någon mer tilltalande beteckning kommerjag 
därför huvudsakligen att källa de långvarigt sjukskrivna för klienter. 

Med rehabiliteringspersonal avses tjänstemännen och vårdpersonalen som 
intervjuades i undersökningens slutskede, och som hade till uppgift att 
hjälpa långvarigt sjukskrivna tillbaka i arbete. När jag emellanåt relaterar 
till hjälparna är det dessa personer som avses. 

För att kunna följa klienterna under rehabiliteringsprocessen och i syfte att 
studera uppnådda resultat intervjuades ett 20-tal personer vid tre olika till
fällen, och med sex månaders mellanrum. Avsikten med den fjärde och av
slutande delstudien var huvudsakligen att undersöka rehabiliteringsperso
nalens inställning till behovet av att hjälpa kvinnor tillbaka i arbete. Den 
undersökta gruppen långvarigt sjuka torde ha fått större uppmärksamhet än 
andra rehabiliteringsfall och för att minska effekterna av att detta påverka
de rehabiliteringsinsatserna intervjuades rehabiliteringspersonalen sist i un
dersökningen. 

Huvudsyftet med studien är alltså att undersöka könsskillnader vid arbets-
rehabilitering och ambitionen har därför varit att de kvinnor och män som 
ingår i undersökningen skall likna varandra så långt som möjligt. Det inne
bär att undersökningspersonerna var i yrkesverksam ålder (30-45 år), de 
hade flera års erfarenhet av yrkesarbete och kunde därmed betraktas som 
etablerade på arbetsmarknaden. De borde även ha varit sjukskrivna ungefär 
lika lång tid om det skulle vara möjligt att jämföra rehabiliteringsinsatserna 
och samtliga blev helt sjukskrivna november-december 1990. Dessutom 
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skulle de anses rehabiliteringsbara med hänsyn till ålder och sjukdomstyp. 
På detta sätt vill jag om möjligt, undvika att skillnader i kvinnors och mäns 
rehabilitering kan förklaras av andra faktorer än kön. Mer av praktiska skäl 
genomfördes intervjuerna med personer bosatta i Staden med omnejd. 

Riksförsäkringsverkets sjukfallsregister innehöll 29 personer som uppfyllde 
ovanstående kriterier och undersökningen inleddes med att samla in bak
grundsfakta om de sjukskrivna. Uppgifter som sjukdomsbesvär, arbetsgiva
re, typ av arbete och rehabiliteringsåtgärder noterades från deras sjukkort 
och rehabiliteringsakter på försäkringskassan. Därefter kontaktades klien
terna med ett brev, vilket innehöll kortfattad information om undersökning
en. Efter någon vecka ringde jag upp dem för att komma överens om en tid 
för intervju, samtidigt som jag berättade mer utförligt om avsikten med in
tervjun. 

Sex personer kom av olika skäl inte att medverka i undersökningen. En 
kvinna och en man avböjde bestämt eftersom de "inte kände för det" eller 
hade "drabbats" av en massa undersökningar. Två män gick inte att nå via 
telefon och de fick var sitt brev där de ombads att kontakta mig, men de har 
inte avhörts. En man uteblev sammanlagt tre gånger från våra sammanträf
fanden utan att meddela förhinder och han kom slutligen att betraktas som 
bortfall. Ytterligare en man uteslöts ur studien då han visade sig ha grava 
talsvårigheter efter en hjärnblödning. Den första delundersökningen om
fattade personliga intervjuer med 23 personer som var långvarigt sjukskriv
na. 

Vid intervjuerna i den första delstudien användes bandspelare utom i ett fall 
då jag förde anteckningar, eftersom mannen ifråga vägrade "att bli inspelad 
på band". Intervjuerna har sedan skrivits ut i sin helhet av mig personligen. 
Dels var det ett första steg i analysarbetet, dels var några av intervjuperso
nerna angelägna att ingen, för dem obekant person lyssnade på vad de hade 
att säga. För det mesta genomfördes intervjuerna på ca en timme. De kom 
att få något olika karaktär beroende på intervjupersonernas intresse av att 
betona något eller några frågeområden. Männen talade gärna om arbete och 
arbetsliv medan samtalen med kvinnorna hade större bredd och de tog 
dessutom ofta längre tid. Alla de 23 personer som intervjuades sa sig vara 
villiga att medverka i den fortsatta undersökningen och de två efterföljande 
intervjuerna. 

Intervjuerna med klienterna hade karaktären av tematiserade samtal med 
övergripande frågeställningar om deras 
- bakgrund 
- erfarenheter av arbete och arbetsvillkor 
- erfarenheter av rehabiliteringsprocessen 
- sjukdomsbesvär och dess konsekvenser för arbets- och privatliv. 
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(Frågeställningarna framgår av bilaga 1.) 

Den andra delstudien kan beskrivas som 'en kontrollstation'. Avsikten var 
att undersöka om det hade inträffat något betydelsefullt för de sjukskrivna 
det senaste halvåret, särskilt med avseende på deras arbetsrehabilitering. 
Dessa intervjuer blev kortfattade och de kunde därför genomföras på tele
fon. En kvinna som intervjuades vid den inledande studien kunde inte nås 
via telefon och hon besvarade inte mina brev. 22 personer medverkade i 
den andra delstudien. 

Den tredje och avslutande intervjuomgången med de sjukskrivna var av 
uppföljningskaraktär genom att frågorna anknöt till klienternas tidigare be
rättelser, framför allt om könsskillnader vid sjukskrivning och rehabilite
ring. Denna gång genomfördes personliga intervjuer uteslutande med kvin
norna då jag betraktade samtalen med männen som 'mättade'. Med detta 
menar jag att männen beräknades tillföra undersökningen en ringa mängd 
ny kunskap eftersom de vid två tillfällen tidigare hade berättat ungefär 
samma historia och som sällan innehöll några uppgifter om könsskillna
der. 3 Intervjuerna med dem utfördes därför på telefon. 20 personer deltog i 
den tredje delstudien, elva män och nio kvinnor. En kvinna kontaktades 
inte eftersom hon var friskskriven redan vid den inledande intervjun och en 
man var oanträffbar. 

Omedelbart efter den tredje delstudien med klienterna inleddes personliga 
intervjuer med tjänstemännen och vårdpersonalen som hade arbetat med 
deras rehabilitering (delstudie 4). Det huvudsakliga syftet med dessa inter
vjuer var att ta reda på om rehabiliteringspersonalen ansåg att det var lika 
viktigt att rehabilitera kvinnor som män. De fick konkreta frågor om ar
betssätt, vilka de valde att rehabilitera, om situationen för långvarigt sjuka 
kvinnor och män var densamma osv. Frågorna framgår av bilaga 2. 

Analys och tolkningsarbete 

Frågorna till rehabiliteringspersonalen utvecklades med hjälp av innehållet 
i klienternas berättelser. I ett försök att knyta samman de olika delstudierna 
och få till stånd något slags möte eller en dialog mellan klienter och hjälpa
re har analysen av undersökningsmaterialet skett i omvänd riktning. I bästa 
fall kan man kanske beskriva det som att cirkeln sluts eller att 'man knyter 
ihop säcken' när utsagorna från samtliga intervjupersoner vävs samman ge

3 I detta sammanhang kan man fråga efter betydelsen av mitt kön och om 
männen kanske föredragit en intervjuare av manligt kön. Det är inte omöj
ligt även om andra studier tyder på motsatsen (se ???). Mer troligt förefaller 
det mig att de manliga klienterna hade svårt att förstå varför de skulle tala 
med mig om sin privata situation i en undersökning om rehabilitering. 
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nom rehabiliteringspersonalens berättelser, som alltså härleddes ur klien
ternas erfarenheter. Konkret uttryckt betyder det att frågorna till tjänstemän 
och vårdpersonal har fått bilda mönster vid analysen av innehållet i inter
vjuerna, men också att information har utelämnats eftersom det är köns
skillnader vid rehabilitering som undersökningen fokuserar. 

Vid tolkningen av undersökningsresultaten har mina avsikter huvudsakli
gen varit två. Dels har jag har eftersträvat att tolkningarna skall ligga nära 
klienternas berättelser, av den enkla anledningen att det är deras erfarenhe
ter som långvarigt sjuka som undersökningen skall förmedla. Med andra 
ord har jag medvetet försökt att undvika övertolkningar och att tillskriva 
dem sådant som de inte har menat eftersom undersökningen inte ger ut
rymme för deras granskning av resultaten. Dels har jag avsiktligt lyft fram 
och kommenterat omständigheter som jag utgår från är av betydelse för 
kvinnornas möjlighet till rehabilitering. Jag tror liksom Davies & Esseveld 
att "Kvinnor reflekterar och handlar...mot bakgrund av vissa utifrån givna 
referensramar" och att de lever i vardagen, ett liv som "i många avseenden 
lever dem" (1989:11). 
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4 REHABILITERING 

Rehabilitering är inget entydigt begrepp och någon enhetlig definition finns 
knappast. Att rehabilitera en person som är kriminellt belastad eller någon 
som behöver medicinsk vård är naturligtvis inte detsamma trots att både 
kriminalvårdare och läkare säger sig rehabilitera människor. Eftersom den
na undersökning handlar om arbetsrehabilitering skall jag försöka bringa 
lite ordning i den eventuella begreppsförvirringen genom att avgränsa den i 
förhållande till andra former av rehabilitering. 

All slags rehabilitering vänder sig till människor, oavsett form eller inrikt
ning och avsikterna kan vara av fundamentalt olika slag. Vanligtvis innebär 
rehabilitering att individen möter krav på förändring eller återanpassning 
till det existerande samhällssystemet och ett s k normalt samhälls- eller ar
betsliv. Rehabiliteringens syfte kan också vara nästintill det motsatta ge
nom att man försöker tillgodose individens behov av att få upprättelse och 
sin värdighet tillbaka. 

I FN:s världsaktionsprogram för handikappade från 1982 utgår man från att 
rehabilitering är avsedd för människor som drabbats av något slags handi
kapp. Insatserna bör leda till bättre funktionsförmåga som kan innebära att 
man förändrar sitt eget liv, eller att de underlättar återanpassning till 'ett 
normalt samhällsliv'. Där definieras rehabilitering som; 

En målinriktad och tidsbegränsad process som syftar till att sätta en av 
skada eller sjukdom drabbad mä nniska i stånd a tt nå b ästa möjliga 
psykiska, fysiska och/eller soc iala funktionsnivå och därigenom ge 
honom möjligheter att förändra sitt eget liv. Processen kan innefatta 
åtgärder avsedda att kompensera för en förlust eller inskränkning av 
funktionsförmågan (t ex med tekniska hjälpmedel) och andra åtgärder 
som är ägnade att underlätta social an passning eller återanpassning 
(SOU 1988:41:161). 

WHO:s och ILO:s definitioner av rehabiliteringsbegreppet innehåller tre 
aspekter; 
1) förekomsten av skada eller försämring som leder till en 

funktionsnedsättning 
2) som innebär svårigheter att utföra en viss prestation på ett sätt 

som uppfattas som normalt 
3) vilket kan vara ett handikapp för individen när det gäller att 

klara en yrkesroll på ett normalt sätt 
(Lindqvist & Bäckström 1992). 
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I Socialstyrelsens principprogram 1978:3 sägs att rehabilitering är; 

Ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, so
cial och arbetsinriktad art som skall hjälpa sjuka och skadade att åter
vinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett nor
malt liv. 

I det enskilda fallet kan olika former av rehabilitering löpa parallellt. Medi
cinsk rehabilitering kan föregå arbetsinriktad rehabilitering eller bedrivas 
jämsides med den. Man brukar ändå försöka skilja på medicinsk, psykolo
gisk, social och arbetsinriktad rehabilitering, vilket innebär att olika s k 
aktörer ansvarar för olika delar av rehabiliteringen, och begreppet ges olika 
betydelse beroende på vad man vill uppnå med rehabiliteringen. 

Arbetsrehabilitering 

Försäkringskassan ansvarar tillsammans med arbetsförmedlingen för den 
arbetsinriktade rehabiliteringen och försäkringskassan betraktar individen 
som rehabiliterad när han eller hon kan å tergå i arbete och "förvärva minst 
hälften av den arbetsinkomst han hade kunnat påräkna i sin tidigare syssel
sättning om han varit Msk". 4 Arbetsförmedlingen sträcker sig längre efter
som "den sökande skall finna, få och behålla ett lämpligt arbete" (SOU 
1988:41:164). Sjukvårdens ansvar för den medicinska rehabiliteringen in
nebär att man har som yttersta mål att återställa individens funktionsförmå
ga medan socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att "de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver" (SOU 1988:41:164). 
Aktörerna har inte samma ambitionsgrad eller mål med rehabiliteringen, 
men de förväntas kunna samarbeta vid rehabilitering av sjuka människor, 
numera även tillsammans med arbetsgivare. Uppgiften förefaller inte helt 
okomplicerad och som Rehabiliteringsberedningen konstaterade redan 
1988 försvårar bristen på gemensam målsättning "en rationell användning 
av rehabiliteringsresurserna" (SOU 1988:41:163). 

Går man tillbaka i tiden har rehabilitering dominerats av medicinska åtgär
der, men enligt Jeppsson-Grassman har "sjukdomen översatts och omdefi-
nierats till arbetets föreställningsvärld" (1992:7). Tyngdpunkten i rehabili
teringsprocessen skall förskjutas mot arbetslivet och skälen sägs vara up
penbara; "Sjukfrånvaron beror ofta på brister i arbetsmiljö och arbetsmark
nadsorganisation. Som regel är det på arbetsplatsen som man först upp
märksammar sjukfrånvaron och därigenom också behovet av rehabilite
ring" (1992:7). 

4 Se Lagen om allmän försäkring 3 kap, paragraf 8. 
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Försäkringskassans ansvar för rehabilitering har lättat i och med att man 
numera delar detta med arbetsgivarna. Skyldigheten att rehabilitera männi
skor ute i arbetslivet faller i första hand på arbetsgivaren. Denne ges samti
digt "en form av läkarroll" som Jeppsson-Grassman uttrycker det och hälsa 
tenderar att likställas med arbete. Rätten till vila och avlastning kan vara 
självklar i många situationer, "men de centrala frågorna ska alltid vara vad 
som är bäst för den enskildes hälsa i vid bemärkelse och om inte hindren 
för arbete kan undanröjas" (1992:7). 

Kanske är rehabiliteringsbegreppet "en av v år tids centrala metaforer" som 
presenteras i tilltalande förpackning när välfärdsstaten befinner sig upplös
ning? Jeppsson-Grassman skriver i sin rapport om intervjuerna med 19 
långtidssjukskrivna i Stockholms kommun att begreppet "kan ses som en 
bild som sammanfattar samhällets syn på problem och åtgärdsbehov". Det 
är "dränerat på sitt medicinska innehåll", men den medicinska referensra
men finns kvar och det används "flitigt och till allas bästa i en tid då Folk
hemmet ska marknadsanpassas". Rehabilitering har blivit "en teknisk han
tering" av sociala omställningsproblem i något slags medicinsk förklädnad 
och vem kan egentligen ifrågasätta behoven av rehabilitering? Rehabilite
ring av människor som är sjukskrivna får på så vis symbolisera upprust
ningen och effektiviseringen av "vårt försoffade välfärdssamhälle" (1992:8-
9). 
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5 ARBETETS BETYDELSE 

Avsikten med att rehabilitera långvarigt sjukskrivna är som vi kunde kon
statera i föregående kapitel, att om möjligt hjälpa dem att återgå till för
värvsarbete. Den betydelse som dessa människor tillmäter sitt arbete före
faller därför inte oväsentlig i sammanhanget och jag skall ägna detta kapitel 
till att redogöra för något av tidigare forskning i frågan. Det är överhuvud
taget sparsamt med publicerade undersökningar om människor som är 
långvarigt sjukskrivna eller som Jeppsson-Grassman uttrycker det, "det 
fanns nästan inga människor eller livsöden i alla de bilder kring sjuk
frånvaro och rehabilitering som förmedlades" (1992:6). Forskning om sjuk
skrivnas inställning till arbete är alltså av mycket begränsad omfattning och 
eftersom de åtminstone kan betraktas som temporärt arbetslösa, kommer 
jag huvudsakligen att referera till olika undersökningar om arbetslösa och 
förtidspensionerade. 

Vad är arbete? 
Det är en grotta i berget med en sten vältrad för öppningen. 
Vad är arbetsglädje? 
Det är när hästen drömmer att han springer upp efter att ha rullat 
sig våt i morgondaggen. 

(Ekman 1979) 

Med dessa strofer ur dikten av Kerstin Ekman vill jag beskriva tvetydighe
ten eller det dubbelbottnade i människors uppfattning om arbetets betydel
se. Stundtals kan arbetet kännas som ett tvång, ett nödvändigt ont, men där 
finns också glädjeämnen som gör det mödan värt att arbeta. Den norske 
sociologen Cato Wadel uttrycker det som att förvärvsarbetet blir moraliskt 
högtstående just genom att det innebär kostnader och försakelser. Vanligt
vis arbetar man därför att man bör göra det, trots att det innebär uppoff
ringar och det krävs en viss moralisk styrka att göra dessa uppoffringar 
(Wadel 1978:48-49). Även ett dåligt jobb kan vara bättre än ingenting alls, 
eller som Jahoda uttrycker det, "människor föredrar att arbeta även om de 
hatar det" (1982:61). 

Jahoda kom genom sin medverkan i den klassiska Marienthalstudien av 
arbetslösa i 1930-talets Österrike, att utveckla teorin om de psykiska ef
fekterna vid arbetslöshet och som fortfarande är dominerande inom forsk
ningen (Hansson 1992). Jahoda utgår från att arbetet har icke avsedda, la
tenta funktioner som tillgodoser viktiga mänskliga behov. Förutom den av
sedda effekten, att man får lön för sin arbetsinsats har arbetet bieffekter 
som tillfredsställer behov av; 
- tidsstruktur 
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- dagliga sociala kontakter med människor utanför familjen 
- deltagande i kollektiva strävanden 
- social status och identitet 
- regelbunden verksamhet 

Enligt Jahoda är arbetets bieffekter ofta självklara för dem som har et t ar
bete och de arbetslösa hade svårt att uttrycka saknaden över något som man 
tagit för givet. Försämringen av de sociala villkoren fick t ex heta att man 
saknade sina arbetskamrater. Jahoda menar att det är först efter en tid utan 
arbete som arbetslöshetens psykologiska effekter blir märkbara till följd av 
otillfredsställda, mänskliga behov. 

Förvärvsarbete har överhuvudtaget en mycket central roll i vårt väster
ländska samhälle. Det är viktigt både för vår personliga tillfredsställelse 
och för den status som vi tillmäts i samhället. Jahoda menar dock att "de 
psykologiska behov som lönearbetet tillgodoser" är viktigare och mer var
aktiga än arbetet i sig. De psykologiska behoven kan tillgodoses genom 
andra former av samvaro, men hon tror att lönearbetets institutioner är så 
sammanflätade med det moderna samhället "att de sannolikt kommer att 
bestå länge än" (1992:172). 

Resultaten från undersökningar av förtidspensionerades upplevelser av ar
betsförlust är inte entydiga. I en norsk undersökning av blivande förtids
pensionärer var mer än hälften negativa eller ambivalenta före förtidspen
sioneringen (Halvorsen & Johannessen 1991). De som var negativt inställ
da till förtidspensionering hade sämre hälsa, ansåg att ekonomin var mindre 
tillfredsställande och de var mer arbetsorienterade. Vid en uppföljade stu
die efter deras pensionering var det bara en enda person som var entydigt 
negativ till förtidspensioneringen (Halvorsen & Johannessen 1991:111-
117). Halvorsen och Johannessen tolkar sina resultat som ett stöd för tesen 
att tillvaron som pensionär är en förlängning av det tidigare livet och att de 
som upplevde svårigheter i arbete och livssituation före pensioneringen 
fortsätter att uppleva sitt liv negativt. 

Andra forskare pekar på att personer med en starkt positiv syn på arbete 
blir mer otillfredsställda vid pensioneringen (Hooker & Ventis 1984, Brait-
hwaite & Gibson 1987, Goudy & Powers & Keith 1975, Kremer 1985). 
Resultaten får tolkas med försiktighet eftersom de bör relateras till indivi
dernas alternativ och den situation de befinner sig i när de förtidspensione
ras. Inställningen till arbete påverkas av vilket arbete individen har och de 
flesta som förtidspensioneras har i regel haft tunga och otrivsamma arbeten 
och omfattande medicinska besvär 

I Arbetslivets krav och människors lidande (1992) resonerar Jeppsson-
Grassman med försiktighet om arbetets betydelse för de långvarigt sjuk
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skrivna som deltog i undersökningen. Hon menar att det är vanskligt att 
uttala sig om deras inställning till något som ligger bakom dem efter den 
omställningsprocess som deras sjukskrivning inneburit. Jeppsson-
Grassman uttrycker det som att "inställningen till arbete påverkas nämligen 
av omställningsprocessen...Individens prövning och omprövning av arbe
tets värde i förhållande till andra livsvärden utgör i själva verket ett centralt 
tema i omställningsprocessen" (1992:46). Hon tyckte sig dock kunna ur
skilja tre allmänna förhållningssätt till arbete som sammanfattades i att: 

1) Arbetet hade haft stor betydelse 
Plikten att arbeta betonades och att vara självförsörjande, men även att ar
betet kunde ge tidsstruktur och ett socialt sammanhang i livet. 

2) Arbetets betydelse hade tonats ned sedan en tid tillbaka, redan innan 
dessa personer blev sjukskrivna, antingen p g a sjukdomen eller för att slip
pa möta framtida besvikelser i arbetslivet. 

3) Arbetet föreföll ha haft liten betydelse 
Dessa personer hade haft en instrumentell inställning till arbete. De fäste 
alltså inget avseende vid arbetet i sig utan för dem var lönen det viktiga. 
Det förekom även sådana med "en extremt instrumentell hållning" som in
nebar "att arbete som inkomstkälla inte var betydelsefullare än andra tänk
bara inkomstkällor" (1992:48). 

I likhet med den inledande dikten av Kerstin Ekman ger forskarna en vari
ationsrik bild av arbetets betydelse. Det är både plus och minus oavsett om 
man är arbetslös, förtidspensionerad eller sjukskriven och det kan tillfreds
ställa viktiga, grundläggande behov som vi inte är riktigt medvetna om. 
Eftersom det här har handlat om människors inställning till arbete, oavsett 
deras kön och det bör relateras till "den situation de befinner sig i" övergår 
jag till att diskutera kvinnors förhållningssätt till arbete i följande avsnitt. 

Kvinnor och arbete 

Med arbete avses vanligtvis lönearbete eller förvärvsarbete, dvs avlönat 
arbete som utförs utanför hemmet. Därmed bortser man från eller osynlig-
gör den mängd av oavlönade arbetsuppgifter som dagligen utförs i hemmen 
och vanligtvis av kvinnor. Men "det är det oavlönade omsorgsarbetet som i 
hög grad formar och påverkar kvinnors tankar och agerande i förhållande 
till lönearbetet" (Davies & Esseveld 1989:12). 

För ett par av de sjukskrivna kvinnorna i Jeppsson-Grassmans un
dersökning hade arbetet haft stor betydelse. Det hade blivit "allt viktigare 
åren före sjukdomen. Arbetet var ett sätt för dem att utvecklas eller att visa 



18 

att de 'kunde', efter att under en tidigare fas av vuxenlivet i första hand ha 
satsat på barn och hem" (1992:47). 

I en studie av arbetslösa fabrikskvinnor skildrar Davies & Esseveld (1988) 
hur några av dem som erbjudits förtidspension av arbetsmarknadsskäl an
passat sig till förändringarna i tillvaron. De var arbetslösa i väntan på pen
sion och de var tvungna att besöka arbetsförmedlingen, men de behövde 
knappast riskera att få något arbete. I början av arbetslösheten upplevde de 
frånvaron av den fasta tidsstruktur som arbetet hade gett dem, förlusten och 
saknaden av arbetskamrater m m. Det tog en viss tid att anpassa sig till den 
nya situationen, men de kom att uppskatta den. 

De kunde inrätta sig i en tillvaro där fritidsaktiviteter och omsorg av 
andra intog en mer central plats, och de kunde råda över sin tid utan 
att någon ställde krav på dem. En tillvaro som skilde sig mycket från 
den stress som de hade upplevt under sina sista år på Fabriken (Davies 
& Esseveld 1988:151). 

Liknande slutsatser dras i en norsk studie av kvinnor som blivit förtidspen
sionerade (Kjeldstad 1991). För många kvinnor blev förtidspensionen en 
befrielse från en komplicerad tillvaro där kombinationen av arbete och fa
miljeliv ställt stora krav på dem under olika delar av livscykeln. 

När man resonerar om kvinnors inställning till förvärvsarbete är det nöd
vändigt att diskutera det i förhållande till deras oavlönade hem- och om
sorgsarbete. Talesättet att man skall skilja på arbete och privatliv tycks i 
många stycken oförenligt med kvinnornas verklighet eftersom deras för
hållningssätt till förvärvsarbete påverkas av både av egna och andras be
hov, samt de krav som arbetet ställer på dem. 

Davies & Esseveld uttrycker det som att kvinnornas "beslut grundar sig på 
överväganden som går stick i stäv mot samhällets dominerande ideologi, 
där vissa typer av lönearbete värdesätts mer än andra och där avlönat arbete 
prioriteras framför oavlönat". De refererar till sin studie om kvinnor och 
arbetslöshet och menar att "denna ideologi återspeglas i inställningen hos 
dem som har makten" och att det kan förklara varför "kvinnorna blir för
fördelade i sitt möte med arbetsmarknadens representanter; dvs arbetsgi
vare, arbetsförmedlare och personalchefer" (1989:12). Davies & Esseveld 
konstaterar att skillnaderna mellan könen är ett faktum i vårt samhälle där 
det utmärkande är kvinnornas underordning, och oavsett kön har vi införli
vat detta faktum. Liljeström uttrycker sig mer modifierat när hon ifrågasät
ter om strukturen i arbetslivet är förenlig med kvinnornas situation. Hon 
menar att "den manliga modellen med minst åtta timmars arbete, plus restid 
veckans alla dagar, stämmer dåligt med t ex barnens behov" (Kvinnor, ar
bete och hälsa 1989:12). Forsberg anser däremot att "kvinnor lever i två 
världar, en traditionellt manlig sfär" som motsvaras av lönearbetet och en 
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traditionellt kvinnlig husmorssfär, medan männen fortfarande huvudsakli
gen lever "i den manliga sfären" (Acker m fl 1992:111). 

Författare som Liljeström och Kahn menar att begreppet arbete behöver 
omdefinieras eller utvidgas. Liljeström anser att begreppet även måste om
fatta det obetalda arbete som kvinnor utför och Kahn föreslår att beteck
ningen lönearbete ersätts med med produktiv aktivitet som även omfattar 
obetalt arbete (Kvinnor, arbete och hälsa 1989). I likhet med Liljeström och 
Kahn diskuterar Baude 
m fl en utvidgad definition av arbetsbegreppet, medan Jahoda betonar vik
ten av att skilja på arbete och anställning (Baude m fl 1987). 

Oavsett vad man kallar det totala arbete som utförs i vårt samhälle är det 
fortfarande så att kvinnor utför merparten av det oavlönade hem- och om
sorgsarbetet. Enligt en undersökning om kvinnors och mäns tidsanvändning 
som genomfördes 1990-1991 använde kvinnorna i genomsnitt 65 procent 
mer tid till arbete i hemmet än vad männen gjorde (SCB 1992:79) och 
kvinnornas dubbelarbete tycks göra dem sjukare än männen. Olle Lundberg 
skriver i sin avhandling, Den ojämlika ohälsan, att kvinnor är mer utsatta 
för psykisk och fysisk ohälsa än män och att den stor del av könsskillna
derna "kan härledas till att kvinnorna tar ett större ansvar för hushållssyss
lor". Han ifrågasätter om ansvaret för hushållsarbetet "inverkar menligt på 
hälsan genom att orsaka brist på tid för egenvård, eller om ansvarstagandet 
i sig, ofta kombinerat med åtminstone någon annan roll, kan tänkas påverka 
hälsan mer direkt" (1990:42, 127-128). 
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6 KVINNLIG COPINGFRÅNVARO? 

Oavsett de sjukskrivnas kön får man utgå från att sjukfrånvaro i första hand 
beror på sjukdom och att missbruk eller s k överutnyttjande av sjukförsäk
ringen tillhör undantagen. I övrigt är orsakssambanden komplexa och sjuk
frånvaron är "inte bara ett uttryck för folkhälsan utan också för samspelet 
mellan arbetskraven, kraven från privatlivet, försäkringsbestämmelserna 
och det aktuella urvalet av befolkningen som ingår i arbetskraften vid varje 
tidpunkt" (SCB 1992:78:8). 

Med Copingfrånvaro avses tillfällig sjukfrånvaro och den beskrivs som ett 
sätt att hantera stress i arbetslivet eller motstridiga krav från arbets- och 
familjeliv. Den typen av frånvaro återfinns någonstans i gränslandet mellan 
friskt och sjukt och den kan i bästa fall förhindra långvarig sjukskrivning. 
Kapitelrubrikens titel används som en beteckning på kvinnlig sjukfrånvaro 
och åsyftar frånvaro orsakad av 'korstrycket' mellan arbets- och privatliv. 
Innehållet i detta kapitel baseras huvudsakligen på uppgifter av Vogel och 
Kindlund i rapporten Arbetsförhållanden, ohälsa och sjukfrånvaro 1975-
1979. 

Kindlund inleder med att konstatera att "skillnaden mellan mäns och kvin
nors sjukfrånvaro...torde ha sin grund i mäns och kvinnors skilda livsvillkor 
men möjligtvis även i deras biologiska förutsättningar och/eller deras skilda 
attityder till sjukdom och frånvaro" (1992:135). Först som sist fastslås att 
kvinnornas ökade sjukfrånvaro är en naturlig följd av att allt fler kvinnor 
förvärvsarbetar. I och med att fler människor arbetar finns det också fler 
med hälsoproblem på arbetsmarknaden. Redan yrkesverksamma kvinnor 
åldras och de har varit utsatta för belastningar i arbetet under en längre tid, 
vilket kan vara en av orsakerna till de äldsta kvinnornas sjukfrånvaro. Ny
tillskottet av arbetskraft under 70- och 80-talet har huvudsakligen varit 
kvinnor med barn, främst kvinnor med förskolebarn och de "har ett tyngre 
ansvar för hem och familj än tidigare kvinnlig arbetskraft i regel haft" 
(1992:138). I genomsnitt har kvinnornas sammanlagda arbetsbörda ökat 
dels genom dubbelarbete, dels genom utökad arbetstid. 

Sjukdom och sjukfrånvaro påverkas av ett flertal olika faktorer, inte minst 
av kvinnornas situation på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad. 
Typiskt kvinnliga yrken är sjukvårdsbiträde, kontorsarbete och försäljare i 
detaljhandel och typiskt manliga yrken är maskinreparatörer, tekni
ker/ingenjörer, samt försäljare i partihandel. Ytterligare ett tecken på den 
segregerade arbetsmarknaden är att män och kvinnor vistas i olika arbets
miljöer. "Mäns fysiska arbetsmiljö är på flera punkter sämre än kvinnornas. 
Däremot har kvinnorna mindre inflytande över den egna arbetssituationen 
och inslaget av upprepade och ensidiga rörelser i arbetet är större" 
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(1992:139-140). Män som arbetar i olämplig arbetsmiljö och är utsatta för 
hälsorisker i sitt arbete har, i motsats till kvinnor som arbetar i liknande 
miljöer minskat sin sjukfrånvaro. Det tolkas som att belastningen på kvin
norna har ökat och att de sedan 70- och 80-talet utför arbeten som ställer 
större krav på hälsa (främst inom den kommunala vårdsektorn), samt att 
nytillskottet av kvinnoarbetskraft på 80-talet var mer sårbart än på 70-talet. 
D v s i och med att allt fler kvinnor förvärvsarbetar finns det också fler 
kvinnor med hälsoproblem på arbetsmarknaden och de har dessutom 'ett 
tyngre ansvar för hem och familj än tidigare kvinnlig arbetskraft i regel 
haft'. 

Kindlund skriver att "Vi anser dock att vi i vår analys måste utgå från att 
varje person försöker inrätta sitt liv på ett sådant sätt att livets skilda krav 
går att hantera. Sjukdomsroll och sjukfrånvaro är givetvis inte det främsta 
medel människor begagnar sig av. Hur krav hanteras är dock i hög grad 
avhängigt hur de sammanlagda kraven ser ut och vilka samlade resurser 
man har att möta d essa med" (1992:143). Livets krav på män och kvinnor 
är olika bl a med hänsyn till att kvinnor fortfarande ansvarar för huvudde
len av hushållsarbetet trots deras omfattande förvärvsarbete. Ensamstående 
mödrar förefaller vara särskilt utsatta och för dem är sjukfrånvaron tydligt 
relaterad till antalet barn. Fler barn ger högre frånvaro. För samboende 
kvinnor är det tvärtom så att fler barn ger lägre frånvaro. Kindlund antar att 
det kan bero på att kvinnogrupperna har olika möjligheter "att bygga sig ett 
drägligt liv" och bland ensamstående mödrar finns de med "svåra uppväxt
förhållanden, låg utbildningsnivå, okvalificerade arbeten och dålig ekono
mi" (1992:143). 

Kvinnornas sjukfrånvaro orsakas alltså inte uteslutande av belastningar i 
arbetet, eller av deras hälsotillstånd utan den är dessutom beroende av de 
resurser som kvinnorna kan ha tillgång till för att minska de sammanlagda 
kraven från arbetet, på fritiden och inom familjen. Ju större belastning den 
totala livssituationen innehåller "desto större personliga resurser krävs för 
att hantera dem". För kvinnor är deltidsarbete ett vanligt sätt att balansera 
krav och resurser och "deltidsarbete är ett effektivt sätt att minska belast
ningen och därmed sjukfrånvaron" (1992:145). 

Kindlund avslutar med att poängtera den stora betydelse som arbetsmiljön 
har för kvinnors sjukfrånvaro, men även familjesituationen. Om det finns 
resurser inom familjen kan man lösa påfrestningarna av dubbelarbete utan 
sjukskrivning. Om de personliga resurserna däremot är otillräckliga slår 
den dubbla belastningen igenom både som långtidsfrånvaro och korttids-
frånvaro. 

Ulla Björnberg använder begreppet livsform för att analysera "hur män och 
kvinnor organiserar sitt vardagsliv i familj och närsamhälle med utgångs
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punkt från den roll som arbete och försörjning har för detta" (Acker m fl 
1992:190). Det sätt som man försörjer sig på sägs vara avgörande för vil
ken typ av livsform som utvecklas och Björnberg illustrerar med en be
skrivning av egenföretagarens livsform, arbetarens livsform och karriärlivs
formen. Hon konstaterar att "skillnaderna mellan kvinnor som lever i olika 
livsformer, gäller således inte i första hand deras engagemang i hem och 
familj, utan det sätt på vilket de prioriterar och hittar lösningar på varda
gens problem och i hur stor plats förvärvsarbetet får ta". Hon påstår att 
"hem och barn är det viktigaste" för arbetarkvinnor, att de "föredrar att job
ba deltid" och att de "arbetar främst för att tjäna pengar" (1992:194). Kvin
nornas arbeten är samtidigt oftare än männens sådana att de innehåller höga 
krav och låg grad av egen kontroll, vilket kan leda till psykisk stress. 
Björnberg menar därför "att orsaker till stegrad sjuklighet bland kvinnor i 
stressrelaterade sjukdomar främst bör sökas i deras arbetsvillkor" 
(1992:204). 

Rehabiliteringens innehåll, arbetets betydelse och sjukfrånvarons orsaker -
samtliga relaterade till kön i denna undersökning - är tre betydelsefulla 
komponenter som inverkar på möjligheterna att hjälpa långvarigt sjuka till
baka till förvärvsarbete. De får därför utgöra avstamp eller bakgrund till 
den fortsatta framställningen som handlar om resultaten från undersökning
en om klienternas arbetsrehabiltering och rehabiliteringspersonalens in
ställning till att hjälpa dem. 
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7 KLIENTER MÖTER REHABILITERINGSPERSONAL 

Undersökningen omfattar intervjuer med ett 20-tal personer som var lång
varigt sjukskrivna, samt intervjuer med tjänstemän och vårdpersonal de 
hade mött under sin tid som sjukskrivna. Resultaten från undersökningen 
kommer att redovisas med en ansats till dialog mellan de långvarigt sjuk
skrivna och deras 'hjälpare', dvs tjänstemän och vårdpersonal. De sjuk
skrivnas uttalanden i olika frågor behandlas därför växelvis med synpunk
ter framförda av rehabiliteringspersonalen. 

Undersökningen inleddes med personliga intervjuer med 23 personer som 
var långvarigt sjukskrivna. De har intervjuats sammanlagt tre gånger och 
med sex månaders mellanrum. Frågorna som ställdes till dem var av över
gripande karaktär och kan sammanfattas under teman som bakgrund, fa
miljesituation, sjukdom, arbetets betydelse och, inte minst, erfarenheterna 
av att vara sjukskriven. (Frågorna framgår av bilaga 1) Vid intervjuerna 
med tjänstemän och vårdpersonal koncentrerades frågorna på rehabilitering 
i allmänhet och i synnerhet på eventuella könsskillnader vid sjukdom och 
rehabilitering. (Se bilaga 2) Vid redovisningen av undersökningsresultaten 
har jag försökt att väva samman frågor och frågeområden som riktades till 
klienter respektive rehabiliterare under gemensamma rubriker som 'moti
v a t i o n e n  a t t  a r b e t a ' ,  ' k v i n n l i g a  o c h  m a n l i g a  h j ä l p b e h o v '  o s v .  

Kapitlet inleds med en presentation av de långvarigt sjukskrivna som ingår 
i undersökningen. Den omfattar bakgrundsfakta om klienterna som ålder, 
social situation, utbildning, yrkeserfarenheter m m. Det är så att säga den 
grund som de har att stå på när de skall försöka gå vidare för att, om möj
ligt, komma tillbaka i arbete genom olika slags rehabiliteringsåtgärder. 

Klientgruppen 

Vid den första delstudien vårvintern 1992, genomfördes 23 personliga in
tervjuer med elva kvinnor och tolv män i åldern 31-46 år. Medelåldern för 
såväl kvinnor som män var 40 år. De blev helt sjukskrivna november eller 
december 1990 och 22 personer var fortfarande sjukskrivna när den första 
intervjun genomfördes. En kvinna hade blivit friskskriven och återvänt till 
sitt tidigare arbete. En kvinna och en man var halvt sjukskrivna och arbeta
de halvtid. De övriga 20 var helt sjukskrivna. 

Därefter har klienterna intervjuats vid ytterligare två tillfällen och med sex 
månaders mellanrum. 22 personer (tio kvinnor och tolv män) deltog i den 
andra delstudien som genomfördes hösten 1992 och vid den tredje delstu
dien intervjuades elva män och nio kvinnor. Vi har alltså kunnat följa 
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sammanlagt 20 personer under ca ett års tid och dela deras erfarenheter av 
sjukdom och rehablitering. 

Klienterna som ingår i denna undersökning var olika varandra i många av
seenden, inte minst med hänsyn till personlighet och livserfarenheter. Sam
tidigt fanns det sådant som var gemensamt för många av dem och den ty
piske klienten var en kvinna eller en man uppväxt på landsbygden, numera 
bosatt, med familj och barn, i en norrländsk stad eller i dess närhet. Han 
eller hon, vars föräldrar varit arbetare eller lägre tjänstemän, var lågutbil-
dad och hade arbetat med fysiskt ansträngande arbetsuppgifter under 
många år. Här följer en kort presentation av samtliga klienter, dock med 
fingerade namn: 

Anna, 31 år 
Anna hade ingen formell yrkesutbildning och hon hade arbetat som affärs
biträde och dagbarnvårdare när barnen var små. Sedan anställdes Anna som 
vårdarinna på ett vårdhem, men hon hade svårt att klara det tunga vårdar
betet p g a sina smärtor i axlarna. Hon gick sjukskriven i väntan på ett pla
neringsmöte med företagshälsovården. Anna bodde tillsammans med sin 
make och två barn i skolåldern. 

Arne, 36 år 
Utbildad bilmekaniker och bilelektriker. Arne var sammanboende och hade 
inga barn. Han var sjukskriven från sitt arbete på en bilfirma i Staden p g a 
sina besvär med ryggen. 

Aron, 43 år 
Aron hade varit sjöman i sin ungdom. Han bildade sedan familj, utbildade 
sig till maskiningenjör och fick anställning på en firma i Staden. Tungt ar
bete hade slitit ut höfter och knän. Aron utbildade sig till styr- och regler-
mekaniker för att kunna få lämpligare arbetsuppgifter. Han bodde tillsam
mans med sin hustru och tre minder-åriga barn. 

Barbro, 36 år 
Utbildad till sjukvårdsbiträde. Barbro skadade axel, arm och rygg redan 
1984 vid en olycka på sjukhemmet där hon arbetade. Hon hade varit sjuk
skriven alltsedan dess endast med avbrott för föräldraledigheten. Försäk
ringskassan hade slutligen remitterat henne till en funktionsutredning för att 
bedöma hennes arbetsförmåga. Barbro var bosatt i ett litet samhälle några 
mil utanför Staden tillsammans med sin make, två tonårsbarn och en treårig 
dotter. 

Christer, 41 år 
Christer gick på skogsbruksskola efter grundskolan och arbetade därefter i 
skogen, som betongarbetare och svetsare. Han hade varit sjukskriven i pe-
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noder sedan mer än tio år tillbaka p g a besvär i sin nacke och han gick för 
tillfället en utbildning till slöjdlärare. Christer bodde tillsammans med sin 
hustru och tre barn. 

Erland, 39 år 
Erland var tidigare verkstadsmekaniker, men arbetade som lastbilschaufför 
vid ett mindre åkeri när han insjuknade med smärtor i axlar och armar. Han 
hade kvar sin anställning, men hade påbörjat en fyraårig, teknisk utbild
ning. Erland bodde tillsammans med sin hustru och deras tre barn. 

Eva, 45 år 
Eva var utbildad barnskötare och hade arbetat som dagbarnvårdare i nära 
20 års tid, ända sedan hennes egna barn var små. Hon hade fått besvär i 
höfter och fötter och var tillfälligt omplacerad som personlig assistent till 
en pojke på ett daghem. Eva levde tillsammans med sin sambo och två barn 
i tonåren. 

Fanny, 42 år 
Fanny böljade arbeta direkt efter grundskolan och hade huvudsakligen ar
betat som bokbindare. Hon var numera arbetslös och hon hade varit sjuk 
sedan flera år tillbaka p g a värk i nacke, axlar m m. Vid försäkringskassan 
funderade man på att eventuellt skicka henne på en s k funktionsutredning. 
Fanny bodde tillsammans med två söner i skolåldern. 

Henrik, 33 år 
Henrik var utbildad till tunnplåtslagare, men han hade mestadels arbetat 
som egen företagare. Han insjuknade i ryggbesvär och hans dåvarande an
ställning på en tidning upphörde under sjukskrivningen. Henrik hade inga 
barn. Han var gift och bodde tillsammans med sin hustru. 

Jens, 44 år 
Jens var utbildad målare och hade arbetat i yrket tills han insjuknade i rygg-
och lungbesvär. Han var i fard att utbilda sig till yrkeslärare och var lovad 
anställning efter avslutad utbildning. Jens levde med sin hustru och deras 
tre tonårsbarn. 

Johan, 42 år 
Utbildad byggnadssnickare. Johan hade arbetat som egen företagare ett 
tiotal år när han insjuknade i MS och sålde företaget. Han var anmäld till 
AMI för utredning. Johan bodde tillsammans med sin sambo och han hade 
inga barn. 

Kerstin, 43 år 
Kerstin var utbildad barnskötare och arbetade på en av sjukhusets specia
listavdelningar. Hon hade återgått till sitt ordinarie arbete efter en tarmope-
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ration och en kortare tids arbetsträning. Kerstin bodde tillsammans med sin 
make och sina två barn. 

Knut, 46 år 
Knut hade ingen formell yrkesutbildning. Han hade arbetat som egen före
tagare, bl a med försäljnings- och besiktninguppdrag i byggnadsbranschen 
m m. Hans knäbesvär gjorde tidigare arbete olämpligt och Knut hoppades 
bli antagen till en kurs på universitetet. Han levde tillsammans med sin 
sambo som väntade deras gemensamma barn. 

Liv, 40 år 
Liv hade bl a arbetat som affärsbiträde och städerska innan hon utbildade 
sig till vårdbiträde. Hennes tillfälliga anställning på ett av kommunens ser
vicehus upphörde i och med att hon blev sjukskriven p g a smärtor i axlar 
och nacke. Liv bodde tillsammans med sin make och två barn i skolåldern. 
Hon hade nyligen påbörjat arbetsträning efter en utredning på AMI. 

Omar, 37 år 
Iransk medborgare. Bosatt i Staden sedan 1984. Omar hade arbetat i livs
medels-branschen och han var fortfarande anställd, men sjukskriven p g a 
eksem och ryggbesvär. Han läste svenska för invandrare och bodde ensam. 
Omar hade inga barn. 

Peter, 35 år 
Peter var utbildad mentalskötare och hade arbetat i yrket sedan han slutade 
gymnasieskolan. Efter återupprepade och långvariga bihåle- och luftvägsin
fektioner, som antogs ha samband med dålig ventilation på arbetsplatsen 
var Peter på väg tillbaka till sitt ordinarie arbete genom arbetsträning. Han 
bodde tillsammans med sin hustru och två minderåriga barn. 

Petra, 34 år 
Petra hade efter sin kontorsutbildning arbetat i drygt tio år som kanslist på 
kommunen, men blev sedan tvungen att omskola sig till fritidspedagog p g 
a överkänslighet mot bildskärmsarbete. Hon hade fått löfte om anställning i 
sitt nya yrke efter avslutad utbildning. Petra var gift och levde tillsammans 
med sin make och deras tre minderåriga barn. 

Rut, 46 år 
Rut arbetade tidigare som sjuksköterska, men omskolade sig till lärare när 
hon insjuknade i en kronisk ryggsjukdom. Hon hade fått halv pension och 
en halvtidstjänst vid en ideell förening. Rut levde ensam och hon hade inga 
barn. 
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Sten, 41 år 
Efter grundskolan hade Sten arbetat på sågverk, som jordbrukare m m. Han 
arbetade i eget jordbruk när han skadade ryggen vid en olycka och var se
dan i färd med att omskola sig till fastighetsskötare. Sten bodde tillsam
mans med sin hustru och tre minderåriga barn. 

Stig, 39 år 
Stig arbetade som mentalskötare ett tiotal år innan han omplacerades till 
vaktmästare på ett sjukhem. Han besvärades av kronisk magkatarr och var 
halvt sjukskriven. Stig hade varit sammanboende och hade två barn, men 
levde numera ensam sedan en tid tillbaka. 

Stina, 32 år 
Stina var utbildad tandsköterska. Hon hade haft psykiska besvär sedan 
mitten av 80-talet och hade endast arbetat sporadiskt. Hon arbetstränade 
sedan en tid tillbaka som tandsköterska. Stina bodde ensam och hade inga 
barn. 

Svea, 46 år 
Svea var utbildad frisör, men hade 'sadlat om' till vårdarbete som grupple
dare på ett servicehus. Svea hade nyligen flyttat till Staden där hon sam
manbodde med en ny man. Hon var arbetslös sedan hon hade sagt upp sin 
anställning som gruppledare. Svea besvärades av värk i axlarna. 

Ulla, 45 år 
Kommunanställd kanslist sedan 26 år tillbaka. Ulla hade halv pension p g a 
ledgångsreumatism. Vid en eventuell förbättring av sjukdomsbesvären pla
nerade hon att försöka återgå till sitt tidigare arbete på halvtid. Hon levde 
tillsammans med sin make några mil utanför Staden. 
o 

Atta kvinnor och tio män levde i parförhållanden, antingen som samman
boende eller gifta och tio av dem hade minderåriga barn boende hemma. 5 

Ytterligare två kvinnor och två män hade barn i tonåren bosatta i hemmet. 
Två kvinnor och två män bodde ensamma och en kvinna levde tillsammans 
med sina två minderåriga barn. 

Majoriteten av männen var så kallade facklärda arbetare. Åtta av dem hade 
gått någon form av yrkesutbildning efter avslutad grundskole- eller gymna
sieutbildning. De hade utbildat sig till målare, byggnadssnickare, plåtsagare 
m m. Fyra män saknade formell utbildning för något yrke. Flertalet av 
kvinnorna hade någon form av kortare yrkesutbildning, t ex vårdbiträdes-
eller barnskötarutbildning. Fyra kvinnor saknade yrkesutbildning och de 
hade huvudsakligen arbetat i serviceyrken eller med administrativa kon

5 Med minderåriga barn avses bam tom 12 år. 
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torsuppgifter. Två kvinnor hade studerat vid högskola och de hade utbildat 
sig till sjuksköterska respektive tandsköterska. 

Drygt hälften av de sjukskrivna hade provat att arbeta inom ett flertal yrken 
innan de insjuknade 1990. Det var framför allt män som av olika skäl hade 
bytt arbete, dock inte p g a sjukdom. En kvinna med kronisk ryggsjukdom 
hade däremot sökt sig till en ny utbildning och ett annat arbete till följd av 
sjukdomen. En tredjedel av männen hade varit egna företagare under någon 
period och de hade huvudsakligen arbetat med försäljning. 

Numera var många klienter arbetslösa. Tio personer, fyra kvinnor och sex 
män hade antingen förlorat en tillfällig anställning, sagt upp sig själva eller 
avyttrat sitt företag. Av de 13 som fortfarande hade en anställning var åtta 
anställda av kommun eller landsting och sex av dem var kvinnor. De övriga 
fem hade privata arbetsgivare och de arbetade som bilelektriker, slaktare, 
lastbilschaufför m m. 

Vad var det då som gjorde att man inte kunde arbeta, dvs vad var den me
dicinska orsaken till att man var sjukskriven? I huvudsak berodde det på att 
klienterna hade besvär i rygg, muskler och leder. Mer än två tredjedelar 
uppgav att de hade sådana problem, men medan männens besvär huvud
sakligen satt i ryggen var kvinnornas symtom mer utspridda eller diffusa. 
Kvinnorna besvärades av smärtor i såväl rygg som nacke, axlar och armar 
och deras sjukdomar kallades oftast just 'besvär'. Enligt läkarintyget var det 
få kvinnor som hade fått någon diagnos fastställd medan männen 'besvära
des' av lumbago, ischias osv. Dubbelt så många män som kvinnor hade 
fått 'en riktig diagnos'. 

Sjukdomar i den så kallade rörelseapparaten var alltså det mest förekom
mande medicinska problemet för klienterna och det ansågs ofta vara relate
rat till tidigare arbete. Dvs många klienter hade anmält sina besvär som 
arbetsskada eftersom de trodde eller var övertygade om att deras sjuk
domsbesvär berodde på olika arbeten som de hade utfört. Mindre än en 
tredjedel, fem personer var sjukskrivna av andra skäl som hudbesvär, kro
nisk luftvägsinfektion och multipel skleros. 

Rehabiliteringspersonalen 

Tjänstemän och vårdpersonal som intervjuades i den avslutande delstudien 
betecknas här som rehabiliteringspersonal eftersom det ingår i deras arbets
uppgifter att hjälpa långvarigt sjuka tillbaka i arbete. Det är något som de 
både är utbildade och avlönade för att utföra, i motsats till andra 'hjälpare' 
som vänner och bekanta till de sjukskrivna. 
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Vid den avslutande intervjun fick klienterna frågan om någon tjänsteman 
eller någon person som arbetade i vården hade varit av särskild betydelse 
för dem i något avseende, antingen i positiv eller negativ bemärkelse. I 
många fall kom de i första hand att tänka på någon läkare som de hade haft 
kontakt med och fått förtroende för. Därmed inte sagt att läkaren i fråga 
hade haft särskilt mycket att göra med deras rehabilitering. Klienterna hade 
vanligtvis talat om helt andra personer när de berättade om betydelsefulla 
händelser i samband med deras sjukskrivning, men de relaterade gärna till 
personer som hade varit viktiga för dem i positiv bemärkelse. Eftersom en 
mängd intervjuer med välvilligt inställda läkare, men något mindre insatta i 
de sjukskrivnas rehabilitering torde vara av begränsat värde för denna un
dersökning kom vi i flera fall att föreslå annan rehabiliteringspersonal som 
de hade berättat om och som hade haft större inflytande på deras situation. 

I den tredje och avslutande intervjuomgången med de långvarigt sjukskriv
na deltog 20 personer. 18 gav oss tillstånd att tala med någon tjänsteman 
eller någon vårdpersonal om deras rehabilitering och vi fick dessutom till-
låtelse att granska deras journaler, utom i ett fall. Två män nekade oss möj
ligheten att tala om deras rehabilitering med utomstående. De ansåg att de 
hade bidragit tillräckligt till undersökningen genom att låta sig intervjuas 
och de önskade ingen ytterligare inblandning i sina liv. 

För att få en realistisk bild av klienternas rehabilitering försökte vi alltså att 
sprida intervjuerna på olika yrkesgrupper och till den rehabiliteringsperso
nal som haft ett direkt inflytande på deras rehabilitering. Trots det kom 
många läkare att medverka i undersökningen. Sex personer som ingick i 
denna delstudie arbetade som läkare, två var specialistläkare på sjukhuset, 
en arbetade på AMI, en som företagsläkare och två var distriktsläkare. Tre 
kuratorer ingick i undersökningen varav en arbetade vid Reumatologiska 
kliniken och en inom den kommunala grundutbildningen för vuxna, samt 
en kurator som tidigare hade arbetat vid en vårdcentral i många år. Dess
utom intervjuades tre utredare på försäkringskassan, en kontorsföreståndare 
och en platsförmedlare på arbetsförmedlingen och en numera pensionerad 
arbetsvägledare, samt två personalhandläggare vid Umeå kommun, en bi
trädande föreståndare för ett vårdhem och en mentalskötare. Nio av inter
vjupersonerna var män och tio var kvinnor. 
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Klienternas anknytning till rehabiliteringspersonalen framgår av följande 
sammanställning. 

KLIENTER REHABILITERINGSPERSONAL 
Anna, 31 år bitr vårdhemsföreståndare 
Arne, 36 år företagsläkare 
Aron, 43 år platsförmedlare på arbetsförmedlingen 
Barbro, 36 år f d kurator på vårdcentralen 
Christer, 41 år utredare på försäkringskassan 
Erland, 39 år utredare på försäkringskassan 
Eva, 45 år personalhandläggare på kommunen 
Fanny, 42 år distriktsläkare 
Henrik, 33 år distriktsläkare 
Jens, 44 år läkare på AMI 
Omar, 37 år kurator på kommunal vuxenutbildning 
Peter, 35 år läkare vid Infektionskliniken 
Petra, 34 år personalhandläggare på kommunen 
Rut, 46 år kontorschef på arbetsförmedlingen 
Sten, 41 år f d arbetsvägledare på arbetsförmedlingen 
Stina, 32 år mentalskötare 
Svea, 46 år utredare på försäkringskassan 
Ulla, 45 år läkare och kurator vid Reumatologen 

Med hänsyn till tjänstemännens och vårdpersonalens befattning kom de att 
arbeta med arbetsrehabilitering i varierande grad. För läkaren på infek
tionskliniken och mentalskötaren var detta en arbetsuppgift av liten omfatt
ning medan övriga såg det som en stor del av jobbet eller tom som den 
huvudsakliga arbetsuppgiften. Läkaren på företagshälsovården ägnade sig 
nästan uteslutande åt att försöka hjälpa långvarigt sjukskrivna tillbaka i ar
bete och personalhandläggarna vid Umeå kommun, utredarna på försäk
ringskassan och arbetsvägledaren ansåg också att detta var deras huvud
sakliga arbetsuppgifter. Det stora flertalet hade alltså omfattade egen erfa
renhet av att arbeta med yrkesinriktad rehabilitering av långvarigt sjuka 
människor. 
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8 ALLMÄNT OM ARBETSREHABILITERING 

Kapitlet inleds med rehabiliteringspersonalens berättelser om innehållet i 
deras arbete och olika problem som de hade uppmärksammat vid rehabili
tering av långvarigt sjuka. Därefter får vi ta del av klienternas erfarenheter 
genom deras beskrivning av rehabiliteringsprocessen, samt mötet med 
tjänstemän och vårdpersonal. 

Rehabiliteringsarbetet och dess dilemma 

Kortfattat handlar det mycket om att ta olika slags kontakter, sammankalla 
till planeringsmöten och att samordna insatser. Det är tydligt att "i det här 
jobbet kan man inte jobba ensam", som någon bland rehabiliteringsperso
nalen uttryckte det. 

Läkare och kuratorer kallade till möten med arbetsgivare, försäkringskassa, 
arbetsförmedling m fl. De försökte se till att det hände någonting, samlade 
ihop folk för att se vem som gjorde vad och vem som tog ansvar. Om man 
trodde att det kunde bli svårt att rehabilitera kunde man sammankalla en 
mindre grupp, s k minirehab med läkare, patient, någon från försäkrings
kassan, arbetsförmedlingen och kanske socialförvaltningen. 

Tjänstemännen på arbetsförmedlingen använde sig ofta av utredning vid 
AMI för hitta ett lämpligt arbete eller utbildning för personen i fråga, och 
dessutom deltog man i träffar av olika slag. 

Personalhandläggarna hade det övergripande och samordnande ansvaret för 
rehabilitering vid olika verksamheter inom kommunen, men de kunde även 
arbeta med enskilda ärenden när man behövde hjälp ute på arbetsenheterna. 

På vårdhemmet gjorde den biträdande föreståndaren arbetsplatsutredning 
tillsammans med den sjukskrivne. Utredningen skickades sedan till försäk
ringskassan och så småningom brukade detta leda fram till en träff med lä
karen, patienten och försäkringskassan. 

På försäkringskassan hade man kontakter med sjukskrivna, arbetsgivare, 
läkare, arbetsförmedling m fl. Där köptes olika slags tjänster som utred
ningar och utbilningsplatser, men eftersom man fortfarande har det över
gripande ansvaret för rehabilitering var man framför allt samordnare av re
habiliteringsinsatserna. 

Tjänstemännen och vårdpersonalen hade uppmärksammat olika slags svå
righeter vid rehabilitering av långvarigt sjuka. Samhälleliga hinder och 
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problem hos individen var två huvudteman som återkom i deras berättelser. 
Det kunde kännas som att "murarna hade blivit högre de sista åren och för
ståelsen mindre, att folk plötsligt inte fick kosta pengar". Det var "lite den 
här allmänna vinden som blåser, vem som är viktig, vem som är värd att 
satsa på". Många talade alltså om ett allmänt hårdare samhällsklimat och 
sämre ekonomi som försvårade rehabiliteringen. Man hade nog med sina 
egna problem ute på arbetsenheterna och man blev alltmer restriktiv till att 
släppa in långvarigt sjukskrivna från andra verksamheter. Människor med 
arbetshandikapp var, kort uttryckt, inte attraktiva på dagens arbetsmarknad 
där ett mycket stort antal unga och friska människor går utan arbete. Visst 
fanns det arbetsuppgifter, men det fanns inte pengar till att avlöna männi
skor för att utföra dem. Dessutom var det så att de flesta arbetsuppgifter 
krävde välutbildade och kompetenta människor. "Enklare arbetsuppgifter, 
kanske lite monotona, lite mer rutinbetonade arbeten, det finns nästan inte 
längre." 

Den besvärliga situationen i samhället med hög arbetslöshet och brist på 
ekonomiska resurser var ofta kombinerad med individuella problem som 
försvårade rehabiliteringen. Sjukdomen i sig var naturligtvis ett faktiskt 
hinder som gjorde det svårt att hitta ett passande arbetsalternativ, men 
framför allt var det besvärligt med passiva och omotiverade personer. 
Dessutom trodde en av personalhandläggarna att man fick "nån sorts stäm
pel på sig" när sjukskrivningen drog ut på tiden. Man hade "fått känna för 
länge att man inte behövdes nånstans". 

Rehabiliteringsprocessen 

För klienterna handlade rehabilitering dels om vad man gjorde, dels om 
hur man gjorde, dvs hur de blev bemötta av tjänstemän och vårdpersonal 
som skulle hjälpa dem. Lite tillspetsat kan man uttrycka det som att klien
terna hade svårt att skilja på sak och person. Om vi till att börja med håller 
oss till 'saken' uträttades det framför allt för lite. Det hände inte mycket och 
det tog lång tid innan det verkligen inträffade någonting. Man fick lov att 
vara aktiv själv om det överhuvudtaget skulle hända någonting. Dessutom 
var det onödigt mycket krångel med papper hit och dit, oanträffbara tjäns
temän och inte minst, en massa byten av handläggare på ar
betsförmedlingen och försäkringskassan. Det kändes som att man 'bollades' 
hit och dit och att ingen egentligen ville veta av en. 

Klienterna berättade också att rehabiliteringspersonalen visserligen hade 
gjort en del sedan de insjuknade för ungefar två och ett halvt år sedan, även 
om det inte var tillräckligt. De manliga klienterna hade en tendens att 
komma igång snabbare än kvinnorna och vanligtvis med omskolning. 
Kvinnornas rehabilitering påbörjades något senare och oftast med arbets-
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träning. Tio personer rehabiliterades i något avseende när undersökningen 
inleddes, men de flesta väntade på någonting. De väntade på olika slags 
arbetsmedicinska utredningar, utbildning och ibland visste man inte på vad. 
Dvs det fanns inga planer för deras rehabilitering och det var huvudsakli
gen kvinnliga klienter som inte kände till vad som väntade dem. 

Ett år har passerat sedan de sjukskrivna intervjuades första gången och det 
har skett en del förändringar sedan dess. Två omskolade män som arbetade 
en tid efter utbildningen är numera arbetslösa. Ytterligare två personer, en 
kvinna och en man har blivit arbetslösa och arbetssökande eftersom de inte 
ansågs vara 'berättigade till sjukpenning'. Ingen satt längre hemma och 
väntade i ovisshet. De flesta rehabiliterades på olika sätt. Sex män och fyra 
kvinnor deltog antingen i utredningar där man skulle ta reda på vad de kla
rade av att arbeta med, omskolades eller arbetstränade. Det var fortfarande 
osäkert om klienterna skulle få jobb efter avslutad utbildning eller om det 
överhuvudtaget fanns något arbete som de klarade av, men ovissheten hade 
så att säga flyttat utanför hemmet. Klienterna som rehabiliterades satt inte 
hemma och väntade längre. En kvinna var fortfarande helt sjukskriven och 
hon hade inte deltagit i någon rehabilitering, men hon visste vad som skulle 
hända. Hon skulle få hel pension till följd av en svår, kronisk sjukdom. 

Sedan återstår en handfull personer som förvärvsarbetade, två män och tre 
kvinnor. Männen arbetade heltid medan kvinnorna arbetade deltid. Den ene 
mannen hade fått ett nytt arbete efter avslutad utbildning och som han tr iv
des mycket bra med. Den andre var tillbaka i sitt ordinarie arbete, men med 
andra arbetstider och han arbetade numera nattetid p g a sina sjukdomsbe
svär. En av kvinnorna hade fått nya arbetsuppgifter hos sin gamla arbetsgi
vare och hon var mycket nöjd med arbetet, men hon orkade inte arbeta mer 
än halvtid och hon skulle troligtvis få halvt sjukbidrag. Ytterligare en kvin
na hade gått tillbaka till sitt tidigare deltidsarbete redan när undersökningen 
inleddes. Slutligen var det en kvinna som hade fått ett nytt, tillfälligt arbete 
på deltid, men som hon var utbildad för och trivdes med. Hon hade sedan 
förut halv pension. 

Klienternas förvärvsarbeten var ofta tillfälliga lösningar. Man hade anting
en fått nya arbetsuppgifter av tillfällig karaktär hos sin tidigare arbetsgiva
re, eller också ett helt nytt arbete med anställning under en begränsad tid, 
vilket kanske inte är så mycket att säga om med nuvarande situation på ar
betsmarknaden. Flera av klienterna uppfattade det åtminstone på det sättet 
och de var framför allt glada över att ha ett arbete som de klarade av och 
trivdes med. 
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Möten med rehabiliteringspersonal 

När klienterna berättade om sin rehabilitering var den nära förknippad med 
en specifik hjälpare. De beskrev hur denne person hade agerat, både vad 
han eller hon faktiskt hade gjort för att hjälpa dem och hur de hade blivit 
bemötta. 

En kvinna berättade att hon hade varit van eller tvungen att klara sig själv 
och när hon till sist äntligen bad arbetsförmedlingen om hjälp blev hon 
hänvisad att gå ut och söka jobb på egen hand och det kändes onekligen 
som en besvikelse. Kom man däremot till försäkringskassan var det inte 
säkert att klienternas egna initiativ uppskattades eftersom de bl a hade vissa 
kurser som de sålde och rekommenderade. Valde man, som några av de 
manliga klienterna, någon annan utbildning kunde man få sluta eller förlora 
sin sjukpenning och det verkade som försäkringskassan ville styra eller be
stämma vad man skulle göra. Ibland fick klienterna intryck av att 'det be
rodde på person' hur de blev behandlade, dvs vilken handläggare de hade. 
Om man hade tur fungerade det väldigt bra och en man berättade att försäk
ringskassan ställde upp "nåt otroligt" och han fick bestämma själv, men det 
var viktigt att inte "stöta sig med dom". Dessutom var det inte helt lätt att 
veta vad som gällde eller vad man hade att rätta sig efter, som en av kvin
norna uttryckte det. På arbetsförmedlingen sa man en sak och på försäk
ringskassan en annan och hon hade "ett mål då, men sedan rann ju det ock
så bort". Segt var det också och det kunde verka som att arbetsförmedling
en helst såg att man var hemma. Inte blev det lättare av att man ständigt 
fick byta handläggare, som dessutom oftast var upptagna av sammanträden 
eller hade "gått för dagen". En manlig klient berättade att han hade haft 
sammanlagt sju handläggare på arbetsförmedlingen och försäkringskassan 
sedan han blev sjuk och det var som att ständigt börja om från början. 

Arbetsförmedlingen 'fick sig en känga' igen av denna kvinna som tyckte att 
det knappast var mödan värt att gå dit. Hon blev mest bara deprimerad av 
att påminnas om alla friska människor som var arbetslösa och att hennes 
egna förslag var orealistiska. Däremot kunde hon gärna ta familjen och 
flytta söderut. Det hände även att arbetsförmedlingen "lurade in folk på ut
bildning" som en av de manliga klienterna uttryckte det. Man undersökte 
inte vad man behövde satsa på, utbildade alldeles för många styr- och reg-
lermekaniker, hade dålig uppföljning och det fanns inte jobb efter avslutad 
utbildning. 

Två män hade uppenbarligen kommit på kollisionskurs med försäk
ringskassans handläggare. Den ene hade tom avbrutit kontakten och an
vände sig av en advokat som ombud. Han trodde att det hade blivit någon
ting personligt för "den där lirarn från försäkringskassan" som ville be
stämma vad han skulle göra och det verkade vara bättre att "sitta hemma 
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och titta på bussen när han går förbi" än att gå i skola för då fick han ingen 
sjukpenning. Den andre mannen trodde att hans handläggare utnyttjade 
hans språksvårigheter för att bestämma över hans liv, men han orkade inte 
göra någonting åt det. Han tyckte att han hade förlorat sitt självförtroende 
och det kändes inte som att han hade något eget val. 
Försäkringskassans agerande kunde verka lite bakvänt som när denna kvin
na skulle arbetsträna med någonting som hon på förhand visste var olämp
ligt. Motiveringen var att hon måste försöka, men däremot fick hon inte 
läsa några ämnen på den kommunala vuxenutbildningen för att använda 
tiden till någonting som kändes vettigt för henne. Och så var det detta att 
allt tog sån tid: 

Det är ju 'lustigt' att det ska ta sån tid allting. Från att liksom man har 
pratat om en sak och det har blivit bestämt så kan det ju ta en himla 
tid innan det händer nånting i alla fall. Och det ska skrivas utlåtande 
hit och papper hit...mycket tycker man ju att de krånglar till det i onö
dan. 

Barbro, 36 år 

Kontakten med myndigheterna kunde tom vara präglad av kamp om man 
var obekväm eller protesterade mot deras förslag. Det gällde att hitta något 
slags balans och som en av kvinnorna uttryckte det fick man inte vara för 
påstridig, då blev man betraktad som besvärlig, men man "måste ha skinn 
på näsan". Man var tvungen att motivera sin rätt att få hjälp, särskilt med 
dagens begränsade resurser, annars kunde man hamna i "andra sortering
en". 

Det kan hända att klienterna passade på att 'vädra sitt missnöje' när jag ta
lade med dem, men allting behövde inte vara negativt. Läkarna 'stod högt i 
kurs' och fick många berömmande ord över sin förståelse och hjälpsamhet. 
Superlativen staplades på varandra och doktorn var noggrann, medmänsk
lig och en "bra människa" eller 
tom "den enda som gjort något och som har haft tid att lyssna". 

En kvinnlig klient frågade sig om hon hade varit lyckligt lottad eftersom: 

...de har förstått mig på något sätt, både uppe på kommunen och även 
försäkringskassan...jag har som inte mött något motstånd och det är 
förvånande.. Ja, jag tjatade väl mig till ett jobb...jag sa jag kan ta vad 
som helst och pröva...de tyckte det var bra att jag var positiv till att ta 
vad som helst...det är en speciell person som har hand om, det tycker 
jag är bra, långtidssjukskrivna...Jag känner att hon bryr sig... 

Eva, 45 år 
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Klienternas kritik riktades nästan uteslutande mot arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan. Någon nämnde även sin arbetsgivare som inte hade för
stått sitt ansvar för de anställda, men för övrigt var det mest tjänstemän på 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan som 'hamnade i skottlinjen'. De 
manliga klienterna tycktes framför allt besvärade av a tt andra styrde och 
ställde med deras liv, att de inte fick bestämma själva vilken utbildning de 
skulle gå o s v. Kvinnorna var mer lågmälda och beredda på en dialog med 
myndigheternas representanter, som dock kunde visa dem ringa förståelse 
och liten respekt och de gick från 'hjälparna' ledsna och besvikna. 
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9 ARBETE TILL ALLA? 

I föregående kapitel fick vi ta del av klienternas berättelser om arbetsreha-
bilitering, främst nackdelar, men även några av dess fördelar. I rehabilite
ringspersonalens beskrivning av sitt arbete uttryckte de bl a svårigheter 
som kunde bero på individuella problem eller hinder och som försvårade 
r e h a b i l i t e r i n g e n .  K l i e n t e r n a s  s j u k d o m  k u n d e  v a r a  e t t  s å d a n t  h i n d e r ,  d v s  
deras medicinska handikapp gjorde det besvärligt att hitta ett lämpligt ar
bete. Vi har kunnat konstatera att rehabilitering av långvarigt sjuka syftar 
till att återföra dem i förvärvsarbete, och arbete är av den anledningen cent
ralt i flera avseenden. Dels handlar det om klienterna kan tänkas klara ett 
arbete, framför allt med hänsyn till sjukdomsbesvären, dvs om de betrak
tas som rehabiliteringsbara, dels om de vill och kan få den hjälp som be
hövs för att de skall klara ett arbete. I detta kapitel kommer jag därför att 
redovisa rehabiliteringspersonalens beskrivning av rehabiliteringsbara kli
enter och vilka de väljer att hjälpa, samt klienternas inställning till arbete. 

Rehabiliteringsbara? 

Förutsättningen för att människor som är långvarigt sjukskrivna skall er
bjudas någon form av arbetsrehabilitering är att de betraktas som möjliga 
att rehabilitera till någon form av arbete, 
d v s att de är rehabiliteringsbara. Det är vid den bedömningen som man så 
att säga sållar agnarna från vetet och beslutar vilka man skall satsa på. Vi 
lyssnade därför med stort intresse på tjänstemännen och vårdpersonalen när 
de skulle beskriva vad som var kännetecknande för en person som ansågs 
vara rehabiliteringsbar. 

Det var endast vid arbetsförmedlingen och försäkringskassan som man 
gjorde en regelrätt bedömning av den sjukskrivnes förmåga att klara ett 
förvärvsarbete, ofta i samråd med läkare angående det medicinska tillstån
det. Den övriga rehabiliteringspersonalen hade inte som uppgift att ta ställ
ning till eventuell rehabiliteringsbarhet. Det fanns andra som ansvarade för 
den bedömningen och den var redan gjord av företagsläkare m fl, innan 
man åtog sig ärendet. 

Oavsett rehabiliteringspersonalens faktiska förfaringssätt tycktes de ha re
flekterat över vad som kunde vara kännetecknande för personer möjliga att 
rehabilitera. Många trodde att det berodde på sådant som sjukdomstyp, ål
der, yrke och situationen på arbetsmarknaden, men de betonade framför allt 
motivationen, människans egen vilja att komma tillbaka i arbete. Fanns ba
ra den egna viljan var andra faktorer som ålder och liknande av marginell 
betydelse och då kunde man nästan alltid hitta en lösning. 
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Många av hjälparna relaterade alltså rehabiliteringsmöjligheterna till indi
viden, individens egen motivation och egna ambitioner, 
D v s de individualiserade svårigheterna. Andra poängterade bristerna i 
samhället och menade att de allra flesta människor eller 
tom samtliga borde vara möjliga att hjälpa tillbaka i någon form av arbete 
om man bara kunde hitta rätta sättet och rätta arbetet, eller som en utredare 
på försäkringskassan uttryckte det: 

Varje människa, individ, har nånting som man ska kunna ta till
vara...Varje människa har nånting att tillföra i det här samhället, men 
det tas ju inte tillvara...Som det ser ut då, hur näringslivet vill att det 
ska se ut och våra mål och ambitioner med rehabilitering - pang! Det 
kolliderar. Vad siktar rehabilitering på? Jo fortfarande ett löneproduk-
tivt arbete, helst heltid...men jag menar rehabilitera så långt det 
går...Vi måste hitta dom här udda lösningarna. 

Christers utredare 

Vi tycks alltså leva i ett stelbent samhälle där alla inte får plats, eller räknas 
riktigt och i slutändan syns det som ett ofattbart slöseri med mänskliga re
surser. Är det överhuvudtaget ett samhälle för människor? 

Det är lite för fyrkantigt för att vara anpassat för människor överhu
vudtaget och i synnerhet nu tycker jag, är det en väldigt skrämmande 
utveclding när det värderas då i, i lönsamhet och i kronor, och man 
ska va lönsam och produktiv och nyttig på alla sätt. 

Omars kurator 

De utvalda 

Som professionell 'hjälpare' vid arbetsrehabilitering ville man helst hjälpa 
samtliga som var långvarigt sjukskrivna, men detta var alltså inte möjligt 
både med hänsyn till individuella hinder, situationen på arbetsmarknaden 
och tillståndet i samhället i övrigt. Det saknades resurser som räckte till 
samtliga och som kunde anpassas till alla sjukskrivna som var i behov av 
hjälp för att komma tillbaka i arbete. Verkligheten är alltså sådan att den 
tvingar till något slags val av vilka sjukskrivna som kan erbjudas rehabilite
ring eller något slags prioriteringsordning där vissa sjukskrivna kan komma 
ifråga för rehabilitering tidigare än andra. Frågan är om det förekommer 
någon medveten prioritering av vissa långvarigt sjukskrivna, som blir 'ut
valda', och som man alltså väljer att hjälpa framför andra, och vad man i så 
f a l l  h a r  f ö r  s k ä l  a t t  v ä l j a  d e n  e n a  f r a m f ö r  d e n  a n d r a ,  e l l e r  f i n n s  d e t  t o m  
ideala rehabiliteringsfall som är särskilt lätta att rehabilitera? 
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Hjälparna återkom till den sjukskrivnes ålder och motivation, den egna 
viljan som avgörande faktorer för vilka man i första hand valde att försöka 
hjälpa. Eftersom unga människor borde ha många år kvar på arbetsmarkna
den kändes det angeläget att man satsade på dem. Personer i 50-årsåldern 
hade, så att säga, redan gjort sitt särskilt om de hade haft ett fysiskt an
strängande arbete. En utredare på försäkringskassan relaterade till bygg
nadsarbetare: 

"Var går gränsen för byggare? Jag vill säga att är du född från 1935 
till 1950 då ligger du pyrt till va." 

Christers utredare 

I något fall var anställningstiden hos kommunen avgörande för dem som 
prioriterades, men den egna viljan betonades dessutom. Fanns det möjlighet 
till omplacering i den egna verksamheten kunde man också få företräde 
eftersom det betecknades som en enkel åtgärd. Några nämnde även att 
sjukdomens art, problemtyp och situationen på arbetsmarknaden hade be
tydelse för deras sätt att prioritera bland rehabiliteringsfallen. 

Det kunde vara "förenat med mycket vånda" att välja att hjälpa en sjukskri
ven f ramför någon annan, men de flesta av rehabiliteringspersonalen var 
beredda att göra det eller fann det t o m ganska 
naturligt med hänsyn till 'den krassa verkligheten' bortsett från ett litet gäng 
'idealister' som menade att "det gör vi inte". Alla måste få prova och mål
sättningen var att alla skulle få något att göra, men sedan var det ju så att 
man kanske inte hann med samtliga eller att man valde att hjälpa någon i 
första hand som verkade må särskilt dåligt av att gå sysslolös. 

I realiteten tycks alltså samtliga, såväl tjänstemän som vårdpersonal priori
tera bland de långvarigt sjukskrivna av olika skäl och ibland avstår man 
från att försöka rehabilitera överhuvudtaget, framför allt äldre människor. 

Försöker man sammanfatta deras beskrivning av det ideala rehabiliterings
fallet, d v s en person som det går lättare att rehabilitera än andra framtonar 
bilden av en långvarigt sjukskriven som; 
- inte bör ha varit sjukskriven för länge 
- är positiv och kan ta egna initiativ 
- framför allt är starkt motiverad att återgå i arbete. 

Han eller hon bör dessutom helst ha ett arbete att återgå till och inga 
komplicerade problem av social eller psykosocial karaktär. Men det vikti
gaste är motivationen, att dom har "den rätta gni stan". Huruvida det ideala 
rehabiliteringsfallet är av manligt e ller kvinnligt kön framgår inte av inter-
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vjupersonernas beskrivning, men ibland kunde det faktiskt vara så att det 
var lättare att rehabilitera kvinnor än män, eller som en av kuratorerna ut
tryckte det: 

Ibland kan det ju faktiskt vara så att kvinnor kan vara lättare att reha
bilitera än män, att det är kvinnor som inte har haft möjlighet 
t ex att läsa...att man då får tillfälle i vuxen ålder att, att ta igen lite av 
det man ha förlora teoretiskt i kunskaper och där...har funnits flera fall 
där man känner att det finns väldigt stora resurser, men att man inte 
förut haft möjlighet... 

Omars kurator 

En omöjlig fråga 

Intervjupersonerna ombads att föreställa sig den kanske något hypotetiska 
situationen att de skulle tvingas välja mellan att rehabilitera antingen en 
kvinna eller en man. De presenterades för en långvarigt sjukskriven kvinna 
och en man som båda var sammanboende, hade minderåriga barn och deras 
partner arbetade heltid, och vi bad dem berätta om sina överväganden inför 
beslutet att hjälpa antingen kvinnan eller mannen tillbaka i arbete. 

Det spontana svaret var i de allra flesta fall, att det var en omöjlig uppgift 
och att frågan inte gick att besvara. Man kunde inte välja att hjälpa den ena 
framför den andra utan båda måste ha rätt till rehabilitering. 

De som inte avfärdade frågan försökte resonera sig fram till hur de skulle 
gå tillväga och läkaren på infektionskliniken tyckte att det lät "nästan som 
en U-landsfråga". Egentligen borde man försöka dela på resurserna, men 
han skulle troligen satsa på den person där han trodde sig lyckas bäst, som 
det gick bäst att rehabilitera. Kuratorn på GrundVux resonerade på samma 
sätt, man måste satsa på den som har "störst möjlighet att lyckas", oberoen
de av kön. Föreståndaren på arbetsförmedlingen var inte heller beredd att 
"skilja på människor". För honom var det avgörande i stället om man kunde 
"komma till skott med en enkel åtgärd. Då sätter vi in den omgående vare 
sig det är en man eller en kvinna." 

Personalhandläggaren på kommunen utropade "oj va svårt", men hon trod
de ändå att försörjningsplikten var ett argument för att hjälpa mannen, det 
satt så att säga "i ryggmärgen". Mentalskötaren var av ungefär samma upp
fattning. Hon kände för att hjälpa kvinnan, men hon trodde att det skulle 
vara lättare att rehabilitera mannen, att arbetsgivare skulle vara mer välvil
ligt inställda till honom. Den f d arbetsvägledaren behövde veta mer för att 
kunna välja och i så fall fick den person vänta som verkade lida minst av att 
vara hemma, men det handlade alltså om att vänta, inte att uteslutas från re
habilitering. Sedan fanns det ett annat sätt och det var att ge hjälpen först 
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till den som snabbast beräknades komma tillbaka till arbetslivet. Företag
släkaren resonerade som så att han skulle välja mannen därför att han hade 
en känsla av att det skulle bli svårare att rehabilitera kvinnan pga hemmet 
och barnen. Han trodde att hon "satt mera fast i den här hemsituationen och 
ska klara båda bitarna och det tror inte jag går." En manlig utredare på för
säkringskassan delade hans uppfattning. Han trodde att det var lättare att 
hjälpa mannen eftersom det i regel var "mamman" som hade större ansvar 
och då blev det "enklare att rehabilitera mannen". 

I många fall blev såväl den manliga som den kvinnliga rehabilite
ringspersonalen överraskad av denna 'omöjliga fråga'. Man hade inte varit 
tvungen att ställas inför något sådant val i praktiken där man relaterade 
hjälpinsatserna till de sjukskrivnas kön och man hade inte tänkt i sådana 
banor. En av kuratorerna inflikade en förskräckt misstanke om att man 
kunde vara omedveten om sina prioriteringar, att man omedvetet styrdes till 
att hjälpa männen i första hand. Det hör tydligen till ovanligheten att man 
diskuterar könets betydelse vid rehabilitering och flera var som sagt inte 
alls beredda att välja, eller som en kvinnlig utredare på försäkringskassan 
sa med uppbragt stämma; 

Jag skulle aldrig gå på det. Ja jag skulle vägra. Då kan jag tänka mig 
en annan typ av jobb då. Man kan inte, man kan alltså inte göra så. 
Jag skulle alltså inte göra det, aldrig!...Då skulle jag bidra till att för
stärka nån typ av mansroll om jag sa att det, jag skulle satsa på män. 
Det gör jag inte. 

Sveas utredare 

Klienterna - de utvalda? 

Sjukskrivna som rehabiliteringspersonalen ansåg möjliga att rehabilitera 
borde ha förmåga att klara någon form av förvärvsarbete trots sina sjuk
domsbesvär. De måste alltså ha någon arbetsförmåga kvar och i själva ver
ket trodde man att de flesta hade det. Svårigheten var egentligen att hitta ett 
passande arbete i vårt "fyrkantiga" samhälle. Dessutom hade man svårt att 
bortse helt och hållet från ålder och var klienten över 50 år låg han eller 
hon ganska dåligt till. Sjukdomstypen kunde också vara av betydelse. Svå
righeterna att lyckas med rehabiliteringen ökade om den sjukskrivne besvä
rades av psykiska och psykosociala problem, men även ryggpatienter kun
de vara "knepiga", som företagsläkaren uttryckte det. Han trodde att att 
många behövde ryggsjukdomen på något sätt, för att "gömma sig bakom 
den". Situationen på arbetsmarknaden, anställningstid och omplacerings
möjligheter var annat som var av betydelse för vilka sjukskrivna som man 
valde att hjälpa. Men framför allt betonades motivationen. Den egna viljan 
att börja arbeta igen tycktes vara a och o. Motivationen var en förutsättning 
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både för att klienterna skulle betraktas som rehabiliteringsbara och för re
habiliteringspersonalens vilja att hjälpa dem. 

Vid beskrivningen av det ideala rehabiliteringsfallet återkom tjänstemännen 
och vårdpersonalen till motivationen, men den sjukskrivne borde också va
ra positiv, kunna ta egna initiativ, ha ett arbete att återgå till, inga kompli
cerade problem och helst skulle man inte ha varit sjukskriven för länge. 

Enligt den beskrivning som ges ovan är det framför allt klientgruppens ål
der som talar för att den är rehabiliteringsbar. De manliga klienternas rygg
besvär kan eventuellt vålla vissa problem, men i övrigt är det mesta hittills 
obekant för oss. Eftersom motivationen, viljan att arbeta tycks vara något 
av 'pudelns kärna' skall jag fortsätta med att redogöra för de sjukskrivnas 
syn på arbete. 

Motivationen att arbeta 

Undersökningen innehåller flera olika frågeställningar som tillsammans bör 
sammanfatta klienternas vilja att förvärvsarbeta. De fick dels en uttrycklig 
fråga om de ville arbeta, dels ett flertal frågor om eventuella nackdelar eller 
svårigheter med att arbeta utanför hemmet. Det handlade om för- och 
nackdelar med att vara sjukskriven, om man hade blivit erbjuden pension 
och ville ha det och hur man uppfattade sina faktiska möjligheter att fort
sätta med ett arbete utanför hemmet. 

Samtliga klienter ville ha ett förvärvsarbete, ibland till nästan vilket pris 
som helst. Det tog på självförtroendet att gå hemma, man saknade sina ar
betskamrater, kände sig lite onyttig och det fanns ju "ingen form av karriär 
som sjukskriven" som en av de manliga klienterna uttryckte det. Det var 
roligt att komma ut, träffa andra människor, känna att man gjorde någon 
nytta och det hände mycket med arbetskamraterna. Man gjorde många sa
ker tillsammans. Att arbeta kunde tom vara "ett villkor för existensen", för 
att man skulle kunna "rå sig själv". Några kvinnor berättade hur de hade 
kämpat för att kunna fortsätta sina arbeten. De kunde inte bli sjuka "förrän 
det passade jobbet" eller de gick tillbaka för tidigt, innan de var friska och 
var de väl på jobbet ville de inte lata sig, utan då "gav man allt". 

Trots att såväl kvinnorna som männen ville ha ett förvärvsarbete var de 
flesta inte beredda att ta vilket jobb som helst. De var alltså motiverade att 
arbeta, men motivationsgraden varierade. Arbetet skulle kännas menings
fullt, trivseln med arbetskamraterna var viktig och man ville gärna orka 
med ett socialt liv efter arbetet. Det var framför allt några kvinnliga klienter 
som påpekade att de måste orka med både förvärvsarbete och familj. Efter-
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som man ville ha både och, kanske man inte orkade med heltidsarbete, men 
där var försäkringskassan oförstående: 

Men försäkringskassan är ju lite, jag vet inte varför de gör så där? Jag 
har ju berättat för dem att fem timmar det går va, men jag får ju, det 
hemma blir lidande och då menar de att det får man se mellan fingrar
na-

Barbro, 46 år 

De manliga klienterna kunde ge intryck av att vara mer arbetsmotiverade 
än kvinnorna eftersom de sällan berättade om olika hinder för att förvärvs
arbeta, bortsett från deras sjukdomar naturligtvis. De behövde vanligtvis 
inte ta hänsyn till andra utan jobbet verkade vara deras privatsak. Kvinnor
nas förhållningssätt till förvärvsarbete var inte lika okomplicerat genom att 
de hade svårt att resonera om arbete åtskilt från livet i övrigt. Gärna ett ar
bete, men inte till vilket pris som helst, inte på bekostnad av familjen. Det 
handlar antagligen om två olika saker eller just olika förhållningssätt. 
Kvinnornas ansvar för hemmet behöver inte göra dem mindre arbetsmoti
verade än männen, utan de resonerar på ett annat sätt just till följd av detta 
ansvar. Deras liv är inte tudelat som männens verkar vara, på så vis att de 
diskuterar arbete för sig och privatliv för sig, utan de ser mer till helheten, 
men det förekom undantag; 

Egentligen är familjen det viktigaste. Arbetet är nånting nödvändigt 
ont för att kunna vara tillsammans med familjen. Arbetet får inte vara 
på bekostnad av familjen. 

Aron, 43 år 

Denne manlige klient får representera 'undantaget som bekräftar regeln' 
eftersom ingen fler av de intervjuade männen uttryckte något liknande. De 
hade på något sätt haft sin egen privata fil genom livet där de valde utbild
ning och sedan arbete utan att behöva jämka ihop med familj och barn. De 
tycktes ha gjort vad de själva helst ville. 

Att bli förtidspensionerad var naturligtvis inget attraktivt alternativ för kli
enterna som ingår i denna studie eftersom de föredrog att arbeta. Det skulle 
kännas "som att gå i graven", man skulle bli helt "förstörd" och "det skulle 
vara obeskrivligt hemskt". Kort uttryckt skulle det väl vara "det värsta som 
kunde hända". Pension hade förts på tal i flera fall, vanligtvis av försäk
ringskassan, men om klienterna kunde avfärdade de alla sådana förslag. 

Några av de kvinnliga klienterna tyckte däremot inte att de hade något val. 
Två av dem hade redan förut halv förtidspension och den ena hade trots 
svåra reumatiska besvär kämpat under många år för att kunna behålla sitt 
halvtidsarbete, men nu tyckte hon att priset började bli väl högt. Ändå var 
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hon tacksam mot försäkringskassan eftersom de hade de kunnat besluta om 
hel pension långt tidigare 
p g a hennes dåliga sjukdomsprognos; 

Har haft det i huvudet att det nog är en tidsfråga tills jag ska sluta och 
då vill jag försöka trappa av, ställa in mig på att det nog blir så...den 
dagen beslutet kommer då kanske det blir annat. 

Ulla, 46 år 

I ett fall skulle försäkringskassan eventuellt besluta om halvt s jukbidrag 
och denna kvinna ansåg att hon måste ta det. Hon orkade inte arbeta mer än 
halvtid, det klarade hon inte. Familjen ville inte heller ha det som det var 
förut när hon inte orkade med någonting annat än jobbet. Hennes liv var 
mer än arbete nu; 

Jag har ett liv utanför ett arbete nu. Det känner jag. Ja, vi var nära 
skilsmässa här. Det var vi... 

Eva, 45 år 

En kvinna har fått halvt sjukbidrag sedan undersökningen påbörjades och 
hon var lite ambivalent. Hon hade varit långvarigt sjukskriven förut och 
tyckte att ovissheten var plågsam, dvs om hon alls skulle komma tillbaka i 
arbete eller ej, men ändå blev hon ledsen när hon fick sitt sjukbidrag. Nu 
var det ju "kört" på arbetsmarknaden. 

Rehabiliteringspersonalen hade sällan frågat klienterna om de ville arbeta, 
utan de utgick från eller var övertygade om att det var så, åtminstone i de 
allra flesta fall. För det mesta hade man fått intryck av att de ville arbeta, 
men att det kunde vara förenat med vissa svårigheter särskilt om man hade 
bekymmer "både medicinskt och socialt". Följaktligen trodde nästan samt
liga hjälpare därför inte att klienterna ville ha pension, bortsett från något 
undantag. Företagsläkaren antog att en man som "var så svår att få igång i 
jobb" egentligen ville dra sig tillbaka med pension. 

Det förekom att försäkringskassepersonalen hade frågat de manliga klien
terna om de ville ha pension, men det var uteslutande kvinnliga klienter 
som var pensionerade. Kan det vara ett tecken på att kvinnor är mindre ar-
betsmotiverade än män, eller att de har lättare att slita ut sig och därför blir 
sjukare, eller t o m att försäkringskassan föredrar att pensionera kvinnor 
framför män? I följade kapitel kommerjag att redovisa intervjupersonernas 
uppfattning om eventuella könsskillnader för långvarigt sjukskrivna kvin
nor och män. 
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10 KÖNSSKILLNADER 

Tidigare studier har visat att det förekommer könsskillnader vid rehabilite
ring av långvarigt sjuka (se s 4) och avsikten med denna undersökning är 
att finna förklaringar till att män och kvinnor behandlas olika i det avseen
det. Intervjuerna med klienterna och rehabiliteringspersonalen ger utrymme 
att söka förklaringar på två plan, i den omgivande rehabiliteringsstrukturen 
och i klienternas egen, privata situation. Personalens eller hjälparnas in
ställning, som den framgår av föregående kapitel kan beskrivas som köns
neutral. Såväl manliga som kvinnliga hjälpare ville inte behandla långvarigt 
sjuka män och kvinnor olika och de ansåg inte heller att de gjorde det, åt
minstone inte medvetet. Redovisade resultat från klientintervjuerna tyder 
däremot inte på ett könsneutralt förhållningssätt eftersom männen och 
kvinnorna uppenbarligen rehabiliterades och bemöttes på olika sätt. I detta 
kapitel skall jag diskutera könsskillnader som huvudsakligen är att hänföra 
till den privata sfären genom intervjupersonernas beskrivning av kvinnliga 
respektive manliga hjälpbehov och deras situation som långvarigt sjuka. 

Kvinnliga och manliga hjälpbehov 

Långvarigt sjukskrivna kvinnor och män i allmänhet, som sökte sig till lä
karna, behövde i första hand hjälp med att vara sjukskrivna en tid, av den 
enkla anledningen att de inte orkade med sitt arbete. Tjänstemännen enga
gerades vanligtvis i nästa fas och möttes av frågor om möjligheterna att gå 
tillbaka till tidigare arbete eller att försöka finna andra och lämpligare ar
betsuppgifter. Rehabiliteringspersonalen hade inte i något fall uppmärk
sammat att kvinnor och män frågade efter olika slags hjälp, utan de be
hövde vägledning och någon att prata med. Däremot kunde kvinnors och 
mäns faktiska situation vara sådan att deras problematik blev olika. Några 
nämnde t ex att kvinnor och män arbetar i olika slags verksamheter, att de 
därför får olika medicinska handikapp och att möjligheterna att hitta alter
nativ sysselsättning till kvinnorna var mer begränsade. Var det händelsevis 
så som en av utredarna på försäkringskassan uttryckte det att "vi är ojämli
ka här, vi ger män bättre rehabilitering" så var det oavsiktligt. Det berodde i 
så fall på den segregerade arbetsmarknaden, uppdelningen i manliga och 
kvinnliga yrken, men kanske även på själva rehabiliteringsstrukturen. 
Byggnadsbranschens rehabiliteringsprojekt,. Galaxen, nämndes som en ef
fektiv organisation för omhändertagande av arbetshandikappade byggnads
arbetare. Någon motsvarighet till detta inom kvinnodominerade yrken kän
de man inte till. 

Familjesituationen kunde styra mycket och om man hade barn blev kvin
nornas situation "komplexare". Det var inte "bara handikappet i sig" att ta 
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hänsyn till utan det var fler saker som spelade in för att ens liv skulle kunna 
fungera. Kvinnorna var "på nåt vis i sämre läge" och särskilt ensamstående 
kvinnor med barn. Trots det tyckte en av läkarna att det kunde kännas tack
sammare att jobba med kvinnor. Han hade intryck av att de hade högre am
bition att komma tillbaka i arbete medan; 

Män kan alltså övervärdera sina sjukdomar, va. Dom kan om jag får 
säga det så dramatisera det lite grann...kanske utnyttja den här si
tuationen att få retirera på ett hyggligt sätt, att dra sig tillbaka på ett 
socialt acceptabelt sätt. 

Arnes läkare 

Många kvinnor leds av män även i kvinnodominerade yrken och en av per
sonalhandläggarna på kommunen hade fått intryck av att männen verkade 
"ha lättare att prata med chefen om sina problem". Kvinnorna hade svårare 
att få förståelse av sin arbetsledare och de sökte därför hellre upp henne och 
ofta berodde det på att kommunikationen med den manlige arbetsledaren 
inte fungerade så bra. 

En del av dom har fått höra att dom inbillar sig och det där kan inte 
stämma. Och har man prova en gång och fått dom svaren då prova 
man nog inte igen...'Har du problem hemma?' Det kan dom i och för 
sig ha, men man kanske inte böljar med den frågan. 

Petras personalhandläggare 

Klienterna som ingår i undersökningen hade åtminstone ett problem ge
mensamt, de klarade inte att utföra sina tidigare arbeten till följd av någon 
sjukdom. Männen liksom kvinnorna behövde därför hjälp att hitta ett 
lämpligare arbete som de kunde klara trots sina medicinska besvär, eventu
ellt efter utbildning. Det grundläggande hjälpbehovet var med andra ord 
detsamma för dessa långvarigt sjukskrivna kvinnor och män. Det var först 
när jag rotade vidare och undersökte klienternas övriga önskemål som jag 
upptäckte skillnader mellan kvinnors och mäns behov av hjälp. 

De manliga klienterna ville veta "vad som gällde" och de klagade ofta på 
utebliven eller bristfällig information. Man skulle lära sig "rehabiliterings
systemet" och det var inte det lättaste, särskilt som man inte hade någon att 
rådfråga. Inte heller fick man veta vilka rättigheter man egentligen hade. 
Någon föreslog en opartisk person, "en kurator som är insatt" och som man 
kunde vända sig till med sina frågor. Nu fick man nästan känslan att det 
berodde på handläggaren hur man blev behandlad, d v s att det berodde på 
person. Samtidigt kunde det vara bra att få bestämma själv, "att kunna driva 
sin egen sak om man inte skulle bli alldeles manipulerad av tjänste
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männen"...men för att kunna göra det behövde man känna till reglerna och 
det var något slags "moment 22" över det hela. 

Visst hände det att de kvinnliga klienterna beklagade sig över att de hade 
fått lite information och att reglerna kunde vara krångliga, men de frågade 
framför allt efter någon att prata med, någon som var förstående och kunde 
ge en stöd. De ville ha folk som kunde lyssna och engagera sig, som brydde 
sig om och sådant 'folk' hittade de inte sällan i vården. Kvinnorna uttryckte 
uppskattning över läkare som hade tid att lyssna på dem och som tog dem 
på allvar. En kvinnlig sjukgymnast hade varit "alldeles fantastisk" och med 
henne kunde man prata med om allt. Men annars gick det ofta trögt och 
man fick nästan "tigga och be" för att få hjälp och ändå lyssnade dom inte. 
En av kvinnorna uppfattade det som att hon var "ett problem som dom inte 
ville ta itu med" när hon blev förlängt sjukskriven och skickad fram och 
åter mellan arbetsförmedling och försäkringskassa. Hon drog slutsatsen att 
hon fick försöka klara sig på egen hand eftersom de som skulle hjälpa 
"verkade ha fullt upp med sig själva". 

De kvinnliga klienternas hjälpbehov uttrycker både maktlöshet och under
ordning. De ville att rehabiliteringspersonalen skulle lyssna på dem, visa 
förståelse och de var mycket tacksamma om det inträffade. Männens behov 
av hjälp var långt mer konkreta och handfasta, eller just manliga och de 
stördes uppenbarligen om de tvingades in i en underordnad position som 
begränsade deras självbestämmanderätt. I likhet med kvinnorna kunde de 
manliga klienterna uppskatta att tala med någon, men de behövde för den 
skull inte vara tacksamma och det framställdes inte som ett behov. 

En ny identitet 

Att definieras som långvarigt sjukskriven är på sätt och vis som att skaffa 
sig en ny identitet eller åtminstone en ny roll. Man tillhör inte längre den 
arbetsföra delen av befolkningen och man ska ikläda sig rollen som sjuk
skriven. Finns det då en manlig respektive en kvinnlig sjukroll? Dvs kan 
det vara så att situationen för långvarigt sjuka kvinnor och män ser olika ut 
och att de har olika upplevelser av sina roller som sjukskrivna? Vi bad 
tjänstemännen och vårdpersonalen som vi intervjuade att relatera till sina 
erfarenheter och fundera över om det kunde finnas sådana skillnader för 
män och kvinnor som varit sjukskrivna en längre tid. Deras åsikter var 
onekligen både många och skiftande. De ansåg antingen att det inte före
kom några könsskillnader alls eller också att männen var mer utsatta av 
olika skäl, eller motsatsen, att kvinnornas situation var besvärligare. 
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Allmänt sett så är det ju så att, att det var väldigt jobbigt att vara länge 
sjukskriven. Att man på nåt vis kom bort från livet och blev isolerad. 
Och det som var svårt det var att grannar såg att man gick hemma och 
'va gick man hemma för, för man såg ju så frisk ut och ingen visste 
egentligen hur man hade det osv'. Men jag minns inte att det var nå 
speciellt för kvinnor och män. 

Barbros kurator 

Kuratorn som citeras ovan får sammanfatta åsikterna bland dem som be
traktade situationen för långvarigt sjuka kvinnor och män som ungefär den
samma. Generellt sett var det kämpigt att gå sjukskriven, men det gällde 
alla, oavsett kön. Kvinnor och män hade lika svårt för att vara hemma och 
eventuella skillnader i hur man uppfattade sin situation berodde mer på per
sonlighet. Det var individuella faktorer som var avgörande för hur man 
mådde. 

De som ansåg att männen hade det besvärligare och mådde sämre av att "gå 
hemma" antog att männen isolerade sig lättare än kvinnorna, att de hade 
mindre att sysselsätta sig med, men framför allt att arbetet var mer betydel
sefullt för dem. Deras sociala identitet var starkt sammanlänkad med ar
betslivet och arbetskamraterna. Arbetet kunde betyda allt. Man var för
tvivlad över att inte duga någonting till längre och arbetskompisarna, det 
var kanske det enda sociala umgänge som man hade haft. Dessutom för
väntades män arbeta och att de skulle ta sitt ansvar, åtminstone som huvud-
försörjare av familjen. Kvinnornas bidrag till försörjningen betraktades 
fortfarande mer som ett "komplementärt" inslag och därför torde det soci
ala trycket att återgå i arbete vara starkare för männen. Det låg i mansrollen 
att ha ett jobb och man var en förlorare såväl i samhällets 'ögon' som i sina 
egna om man gick hemma utan någon egentlig sysselsättning. Infektionslä
karen trodde att det var "knepigare" för männen eftersom; 

Det här t ex att gå långtidssjukskriven hemma som karl och inte göra 
nåt som det heter. Det tror jag upplevs som en mycket större belast
ning för många killar, som är kanske vana då att vara huvudförsörjare 
eller ensamförsörjare i familjen och där det är mer acceptabelt så att 
säga att ha hemmafrupositionen på nåt sätt och där dom här killarna 
själva också upplever sig som kanske mer tillplattade än dom egentli
gen är...det finns också ett socialt tryck som jag tror gör dom här pro
filerna ganska tydliga... 

Peters läkare 

Rehabiliteringspersonalen som poängterade kvinnornas utsatta situation 
ansåg att de blev mer isolerade(!) och att de hade lättare "att hamna i en 
sjukroll" eftersom de kunde pyssla med något hemma. Men framför allt 
påtalade de kvinnornas dubbelarbete både som orsak till deras sjukdomar 
och som ett hinder för att komma tillbaka i arbete. Många gånger skall de 
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arbeta både i och utanför hemmet och de sliter ut sig och "det är inte lika
dant för en man" konstaterade en utredare på försäkringskassan. Kvinnans 
"belastning" var större totalt sett genom att hon dels skulle försöka komma 
tillbaka till ett förvärvsarbete och dels klara arbetet i hemmet. I det sam
manhanget spelar det ingen roll "om karln hjälper till" ansåg företagsläka
ren, eftersom "det är hon ändå som i slutändan har ansvaret." Kvinnornas 
ansvar var mer omfattande, bredare än männens och vem hade hört någon 
karl säga att "ja nu orka jag inte ens diska hemma va, städa". 

I klienternas beskrivning av 'sjukrollen' fanns föga positivt när de resonera
de om för- och nackdelar med att vara långvarigt sjukskrivna. Fördelarna 
var lätträknade eller tom inga alls medan nackdelarna var desto fler. Det 
var ju bra att man kunde sjukskriva sig när man hade så ont eller var så då
lig att man helt enkelt inte orkade arbeta, men då hade man ju egentligen 
inget val. Dessutom var det bra att man fick "möjlighet att vila upp sig så 
att man kunde vara som en människa när man träffade familjen på kvällen". 
Klienterna hade svårt att se några andra fördelar med att vara sjukskrivna. 
Det var framför allt jobbigt på olika sätt. 

Många klienter talade om hur de hamnade utanför, blev isolerade och att de 
saknade den sociala kontakten med arbetskamraterna. Självförtroendet blev 
sämre, man blev lite förändrad som person av att vara ensam hemma och 
man kände sig onyttig eller tom som "utsugare, simulant" och "parasit", 
särskilt som felet inte var synligt. Det hade kanske varit lättare om man ha
de haft ett gips att visa upp. Då behövde inte folk ifrågasätta varför man var 
hemma. Det var jobbigt att inte se sjuk ut, då kunde skvallret löpa, men 
man lärde sig var man hade sina riktiga vänner. Sammanfattningsvis hade 
många klienter samma negativa upplevelser av att vara sjukskrivna som 
denna kvinna; 

Man blev ju himla instängd.. Jag tror ingen som inte har varit sjuk
skriven en längre tid riktigt förstår hur det är, hur det kan bli, hur iso
lerad man blir.. Jag klättrade ju nästan på väggarna...jag hade inga 
jobbarkompisar. Jag tappade det där lite grann att vad ska jag prata 
om...vi pratade med varandra om jobbet och har man inget då blir man 
som bortglömd...jag skämdes över att vara sjukskriven...jag kände 
mig onyttig...i böljan hade jag som svårt att visa mig ute. Det var som 
att man ville gömma sig för att man var sjukskriven...jag tror innerst 
inne så finns där nån rädsla för vad folk ska tänka... 

Eva, 45 år 

Att utveckla en ny identitet eller att finna sig en ny roll är en process över 
tid och det var tydligt att klienterna påverkades eller tom förändrades av 
att vara långvarigt sjukskrivna. En kvinna som i början av undersökningen 
var mest besvärad av att hon disponerade sin tid illa tyckte numera att det 
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var "knäckande" att vara sjukskriven och hon föredrog att kalla sig arbets
lös. Jag kunde se motsvarande utveckling hos flera andra klienter. Vid den 
inledande kontakten var de hoppfulla, det skulle nog ordna sig och de 
skulle få jobb, för att allt eftersom bli alltmer dämpade och resignerade. 
Ibland inträffade motsatsen och några kvinnor som var mycket nedslagna 
vid den första intervjun var gladare och mer hoppfulla vid den tredje och 
avslutande intervjun. Dessa kvinnor som förut kände sig bortglömda och 
oroade sig för framtiden, berättade hur de så småningom tagit egna initiativ 
för att komma tillbaka i arbete. De hade helt resolut tagit 'saken i egna hän
der' för att påbörja utbildning eller prova något nytt arbete. Ändå ville ing
en, varken man eller kvinna vara sjuk, men sjukdomens påfrestningar kun
de emellanåt utveckla en säkrare personlighet och; 

Jag är ju inte rädd att ta strid, inte med nån idag. Sjukdomen har även, 
den har gjort mig mycket tuffare...Sjukdomen har ju inte bara varit 
negativ, säger jag. Det har varit mycket positivt, just det här att man 
har fått en viss styrka att klara av saker och ting...men så ärlig ska jag 
vara att jag skulle helst ha sett att jag aldrig hade behövt få den här 
styrkan. 

Ulla, 45 år 

De manliga klienterna trodde i de flesta fall inte att situationen för långva
rigt sjukskrivna kvinnor och män skilde sig åt i något avseende. Skillnader
na berodde i så fall på individen, på dennes personlighet och inte på kön. I 
några fall kunde man tänka sig att männen hade svårare att sysselsätta sig i 
hemmet och att de blev mer isolerade och ensamma. Dessutom var det kan
ske så att tjänstemän hade lättare att hjälpa en person av motsatt kön och 
"den manlige tjänstemannen på arbetsförmedlingen skulle antagligen an
stränga sig till det yttersta för att hjälpa en kvinna. Det skulle stimulera 
hans manliga fåfänga". 

Samtliga kvinnor som intervjuades antog eller hade egna erfarenheter av att 
tillvaron för sjuka kvinnor och män var olika. De talade liksom de manliga 
klienterna om att kvinnor hade lättare att sysselsätta sig med arbete i hem
met, att män isolerade sig mer och att de blev fortare oroliga eller rastlösa. 
Samtidigt fanns det uppenbara fördelar med att vara av manligt kön om 
man var långvarigt sjukskriven. De kände inte eller behövde inte ta ansvar 
för att det fungerade hemma med matlagning, städning m m. Männen kun
de ägna sig åt att vara sjuka och att vårda sin hälsa. De kunde lägga sig och 
vara just sjuka och de fick "läka ut sin sjukdom i lugn och ro". Det var na
turligt för män att ta sig den tid som behövdes för att de skulle bli friska, 
medan en kvinna skulle vara snabbt "på benen igen". 



51 

Som kvinna har du en viss roll här i livet och du ska fan inte gå över 
den där!...Vi har det där att man ska vara duktig, vi kvinnor ska vara 
duktiga, tror jag. Vi har det där att man måste visa att vi ska vara duk
tiga. Karlarna behöver inte kämpa på samma sätt för där är det själv
klart att de är duktiga. 

Ulla, 45 år 

Samtidigt kunde kvinnorna klandra sig själva för att de slet ut sig. Det gick 
ju faktiskt att dela på arbetsuppgifterna, dvs om de övriga familjemed
lemmarna var beredda att hjälpa till. Men var de alltför nödbedda då gjorde 
man jobbet själv...och så fick man ha ont. Det var inte heller alltid helt lätt 
att släppa ifrån sig arbete som kvinnorna hittills alltid hade utfört. Det hade 
varit deras uppgift, det gav dem en känsla av att behövas och dessutom 
"hade man också sett sin egen mamma kuta först som sist med allting". 

Intervjupersonerna, både rehabiliteringspersonal och klienter relaterade i 
första hand eventuella könsskillnader bland långvarigt sjuka till hemsitua
tionen. Kvinnornas utsatthet som en följd av deras dubbelarbete återkom i 
en mängd olika sammanhang. Det var alltså kvinnornas privata situation 
som försvårade för dem på arbetsmarknaden, men även i hemmet eftersom 
de inte fick behövlig vila. Detta gällde huvudsakligen, men inte uteslutande 
kvinnor med barn. Några kvinnliga klienter ansåg att även kvinnor som 
lever ensamma blir utsatta för traditionella tryck och förväntningar som att 
leva upp till 'rollen av en god husmor'. För sjuka män gällde snarast motsat
sen. De blev hellre undersysselsatta eftersom de troligtvis hade svårt att 
utföra någonting som kändes meningsfullt. Andra faktorer av betydelse för 
långvarigt sjuka kvinnors och mäns situation var den segregerade arbets
marknaden och rehabiliteringsstrukturen som kunde försvåra kvinnornas 
chanser att komma tillbaka i arbete. Däremot hade rehabiliteringspersona
len nästan inte alls uppmärksammat de markanta könsskillnader som ut
trycktes genom klienternas beskrivning av sina hjälpbehov. 
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11 VINNARE ELLER FÖRLORARE 

Att beskriva långvarigt sjuka i termer av vinnare och förlorare kan verka 
brutalt eftersom många av dem aldrig blir helt friska, eller det finns knap
past några som blir arbetsföra till hundra procent som en av de intervjuade 
läkarna uttryckte det. Huruvida det är brutalt eller inte får avgöras av or
dens betydelse och i det här fallet definieras vinnare som 'de klienter som 
vunnit högsta vinsten i rehabiliteringslotteriet' eller vars rehabilite ring varit 
lyckad. Därmed återstår frågan, vad betyder lyckad rehabilitering? Ar det 
när långvarigt sjukskrivna människor börjar förvärvsarbeta igen eller kan 
begreppet ha andra innebörder t ex beroende på vilken funktion man har i 
rehabiliteringssammanhang, om man möter klienten som läkare, kurator, 
tjänsteman på försäkringskassan osv? Rehabiliteringspersonalen gav oss 
olika bilder av 'en lyckad rehabilitering', samtidigt som de berättade om det 
främsta hindret för att nå det målet. 

För de flesta var en framgångsrik rehabilitering liktydigt med att den sjuk
skrivne fick något slags avlönad sysselsättning, d v s ett förvärvsarbete. 
Målet med rehabiliteringen var i första hand arbete, men för att den skulle 
betecknas som lyckad borde arbetsuppgifterna kännas meningsfulla för in
dividen. Han eller hon skulle må bra, trivas och vara nöjd. Det skulle med 
andra ord vara ett arbete som man klarade trots sitt arbetshandikapp och 
som dessutom gav personlig tillfredsställelse. Det kändes särskilt lyckat när 
'oddsen' hade varit dåliga; 

När någon har tyckt att det har varit ganska hopplöst och inte sett så 
många ljusglimtar och så kommer vi på en lösning och hon kommer 
ut i jobbet och det fungerar bra och hon trivs och är nöjd och glad. 
Och vi får ut det vi vill ha, hon sköter sitt jobb. Det är en lyckad reha
bilitering. Vi har många såna. 

Petras personalhandläggare 

Flertalet av de intervjuade läkarna sa uttryckligen att förvärvsarbete inte 
behövde vara en förutsättning för att rehabiliteringen skulle betecknas som 
lyckad. Det viktiga var att patienten kände sig nöjd och det kunde även va
ra lyckat med förtidspension när han eller hon inte orkade arbeta längre. 
Deras mål med rehabiliteringen var inte enbart, eller i första hand, yrkesin
riktad utan den kunde betraktas som framgångsrik under förutsättning att 
patienten mådde bra och fungerade väl både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Kuratorn på den kommunala vuxenutbildningen konstaterade att många av 
'hennes elever' hade blivit utsatta för upprepade överkrav och hon beskrev 
den lyckade rehabiliteringen som en återupprättelse för dessa personer. Det 
fanns därför anledning att vara nöjd med det man hade åstadkommit om 
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eleverna hade möjlighet att få en tillvaro där de kände att de behövdes, kla
rade de krav som ställdes och att det fungerade i förhållande till dem själva 
och omgivningen. Det var inte helt lätt att nå fram till det målet, menade 
kuratorn eftersom vårt samhälle inte är riktigt "anpassat till den variation av 
människor som vi har, utan det är på nåt vis några rutor för speciellt gynn
samma kategorier som är lönsamma och produktiva". 

Rehabiliteringspersonalen har redan beskrivit svårigheterna i arbetet med 
att rehabilitera långvarigt sjuka och de återkom till dem när de berättade 
om olika hinder för att lyckas med rehabiliteringen. Det var den svåra situ
ationen på arbetsmarknaden, dålig ekonomi och återigen, omotiverade kli
enter. Fanns inte viljan hos personen var det mycket svårt. Dessutom 
nämnde en av tjänstemännen på försäkringskassan "regelverket". Han såg 
framför sig att det skulle bli mer attraktivt att söka pension än att vara sjuk
skriven till följd av de nya bestämmelserna om lägre ersättning vid sjuk
frånvaro som gäller fr o m juli -93. Pensionen kunde gott och väl bli högre 
än sjukpenningen. 

Det finns åtminstone tre sätt att definiera vad som är en lyckad rehabilite
ring. Enligt tjänstemännen och vårdpersonalen var det om den sjukskrivne: 
1) Fick ett förvärvsarbete som han eller hon klarade av och helst 

trivdes med 
2) Var nöjd och mådde bra såväl fysiskt, psykiskt och socialt 
3) Fick återupprättelse 

Lyckad rehabilitering bör rimligtvis vara liktydigt med att man uppnår 
målet med rehabiliteringen och ovanstående punkter sammanfattar mycket 
kortfattat definitionerna av rehabiliteringsbegreppet som ges i kapitel 2. 
Som första punkt nämns arbetsinriktad rehabilitering och den överens
stämmer i hög grad med arbetsförmedlingens målsättning. I likhet med 
FN:s världsaktionsprogram vill man i punkt två "nå bästa möjliga psykiska, 
fysiska och/eller sociala funktionsnivå" och slutligen eftersträvas indivi
dens upprättelse i punkt tre. Det fanns onekligen klienter i undersökningen 
som kände sig kränkta och ville ha upprättelse, men om de har lyckats få 
det kan jag tyvärr inte uttala mig om. Däremot kan man 'mäta' rehabilite
ringsresultatet på två olika sätt med hänsyn till de uppgifter som undersök
ningen innehåller. Dels genom att studera det faktiska resultatet av arbets-
rehabiliteringen, dels genom att undersöka klienternas livstillfredsställelse. 

De som bekänner sig till punkt 1 kan hävda att fem klienter var vinnare, 
eftersom dessa personer förvärvsarbetade och dessutom berättade att de 
trivdes med sina jobb. Tre kvinnor arbetade deltid och två män arbetade 
heltid när undersökningen avslutades våren -93. Omvänt kan förespråkarna 
för den första punkten påstå att man har misslyckats med rehabiliteringen, 
eller åtminstone inte lyckats ännu eftersom tre fjärdedelar av klienterna inte 
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arbetade. Hälften av dem, sex män och fyra kvinnor deltog i någon form av 
rehabilitering, främst arbetsträning och utbildning. Fem personer, tre män 
och två kvinnor var arbetslösa och arbetssökande, och en kvinna var fortfa
rande helt sjukskriven. Väljer man däremot att som i punkt 2, mäta rehabi
literingens framgångar i hur klienterna mår och om de är nöjda med sina liv 
blir situationen en annan. 

De långvarigt sjuka kvinnor och män som ingår i undersökningen har till
frågats två gånger om de 'på det stora hela taget, var nöjda med sina liv', d v 
s som deras liv såg ut vid den inledande och vid den avslutande intervjun. 

Ser man i första hand till antalet tycks utvecklingen något nedslående efter
som färre klienter var tillfreds med livet när undersökningen avslutades än 
när den inleddes. Men det kanske inte är hela 'sanningen' då det dessutom 
var färre personer som var missnöjda med sina liv. Förändringen hade skett 
i den riktningen att fler av klienterna berättade att deras liv var blandat, det 
var både plus och minus. De var inte helt nöjda, men inte heller helt miss
nöjda. 

Klienterna motiverade sitt missnöje med att det var påfrestande att gå 
sysslolös, att gå och vänta på något slags besked, och inte minst att vara 
sjuk. I några fall hade det inträffat något dramatiskt som att försäkringskas
san hade dragit in sjukpenningen och livet kändes lite "upp och ned". 
Överlag relaterade männen sitt eventuella välbefinnande i större utsträck
ning till arbete än vad kvinnorna gjorde. Kvinnorna talade i och för sig 
också om att de ville ha eller var glada över att ha ett arbete, men det be
hövde inte vara tillräckligt för att göra dem nöjda med livet. Det var inte 
helt lätt att vara tillfreds när man inte "fungerade som man borde" och när 
man troligtvis aldrig skulle bli helt frisk. 

Vinnare enligt punkt två är sex klienter som uppgav att de var nöjda med 
livet. En av dem förvärvsarbetade och för den mannen var jobbet viktigast 
av allt, även om hans liv i övrigt verkade ganska tilltrasslat just då p g a en 
förestående skilsmässa. Men annars var klienterna glada över att de hade 
mindre ont, att de hade familj och barn och goda relationer till släkt och 
vänner. Livet kunde tom vara "härligt" när man, som en av de kvinnliga 
klienterna hade varit relativt smärtfri sedan ca ett halvår tillbaka. 

Sammanfattningsvis kan man möjligtvis betrakta ungefär hälften av klien
terna som vinnare, om man inkluderar de med förvärvsarbete och de som 
var nöjda med livet i den gruppen. Med lite god vilja kan man beskriva de
ras rehabilitering som lyckad, men samtidigt finns misstanken att vinnarna 
kan ersättas av andra. Dels saknar de stabil förankring på arbetsmarknaden, 
dels kan deras livstillfredställelse förändras, vilket också skedde under den 
tid som undersökningen pågick. Min förhoppning är naturligtvis att kli
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enterna skall utvecklas till 'stabila vinnare' som denna kvinna som insjuk
nade i en svår reumatisk sjukdom för 17 år sedan; 

Jag tror att jag på många sätt är mycket mer tillfreds med mitt liv nu 
än jag var innan jag blev sjuk för att jag har sett att jag klarar av jäk
ligt mycket! 

Ulla, 45 år 



56 

12 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

I detta, avslutande kapitel skall jag återknyta till syftet med undersökningen 
och frågeställningarna i rapportens inledning (se s 3). Där ställdes frågorna; 
1) i vilka avseenden behandlas kvinnor och män olika vid arbetsrehabilite-

ring och vad det kan bero på 
2) om situationen för långvarigt sjuka kvinnor och män skiljer sig åt och 

om det kan motivera olika arbetsmodeller vid rehabilitering av kvinnor 
respektive män 

Rehabiliteringspersonalen berättade om ett allmänt, hårdare samhällsklimat 
med ekonomisk åtstramning och hög arbetslöshet som försvårade rehabili
teringen av såväl långvarigt sjukskrivna män som kvinnor. Deras utrymme 
på arbetsmarknaden minskade i takt med ökad tillgång på fr iska människor 
utan arbete och strukturrationaliseringar i arbetslivet. Klienterna var också 
väl medvetna om sitt underläge och att det efterfrågades unga, friska och 
välutbildade på arbetsmarknaden. Oavsett låg- eller högkonjunktur var det 
rehabiliteringspersonalens uppgift att försöka hjälpa dem tillbaka i arbete 
och oavsett kön var förutsättningarna att lyckas goda om klienterna var 
motiverade. 

Klienterna klagade i allmänhet över att rehabiliteringen tog lång tid, att re
habiliteringspersonalen gjorde för lite, ständiga byten av handläggare och 
mycket papperskrångel. Tjänstemännen på arbetsförmedlingen och försäk
ringskassan var särskilt utsatta för klienternas kritik. På arbetsförmedlingen 
fick man ingen hjälp alls eller också var den vilseledande. Klienterna 'bol
lades' mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan som dessutom gav 
olika besked och den ene sa si, den andre så. Personalen på försäkringskas
san anklagades för att vilja bestämma och deras agerande kunde förefalla 
ganska ologiskt ibland. Goda eller dåliga kontakter med tjänstemännen 
antogs bero på deras personlighet och man lärde sig med tiden att balansera 
sina krav för att undvika direkta konflikter, men att inte mötas av motstånd 
var "förvånande". Läkarna var däremot onekligen populära och de fick 
många berömmande ord från klienterna för sitt stöd, sin förståelse och 
hjälpsamhet. 

Resultaten från undersökningen visar i likhet med tidigare studier (se s 2) 
att männens rehabilitering påbörjades tidigare än kvinnornas och att insat
serna för dem var mer omfattande. Omskolning erbjöds huvudsakligen män 
och kvinnorna fick börja med arbets träning. Trots detta beskrev rehabilite
ringspersonalen sitt förhållningssätt till klienterna som könsneutralt. Var
ken manliga eller kvinnliga hjälpare var beredda att hjälpa män framför 
kvinnor eller omvänt kvinnor framför män. Om de tvingades in i en valsi
tuation blev yttre omständigheter som de inte rådde över avgörande. De 
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trodde att kvinnornas dubbelarbete skulle göra dem mer svårrehabiliterade 
och att det var lättare att rehabilitera män eftersom arbetsgivarna var mer 
välvilligt inställda till dem. Omedvetet eller ej sneglade de kanske dess
utom på männens traditionella försörjningsplikt för hustru och barn. 

Förutom olikheter i rehabiliteringsinsatser visar resultaten från undersök
ningen på könsskillnader även i andra avseenden. De kvinnliga klienternas 
syn på förvärvsarbete skiljer sig påtagligt från männens eftersom den rela
terades till levnadsvillkoren i övrigt. Arbetet var för dem en del i en helhet 
som visserligen var viktigt, men det var inte allt. Dvs förvärvsarbetet fick 
inte vara på bekostnad av hälsa, familj och barn. Skillnaderna förstärktes i 
klienternas beskrivning av sjukrollen eftersom sjukdom inte undanröjde de 
dubbla kraven på kvinnorna medan männen snarast blev undersysselsatta. 
Rehabiliteringspersonalen betraktade detta närmast som ett hinder för 
kvinnornas rehabilitering och antog att de hade lättare "att hamna i en 
sjukroll" eftersom de hade arbete att uträtta i hemmet, oavsett om de var 
friska eller sjuka. Könsskillnaderna blev mest uppenbara i klienternas be
rättelser om sina behov av h jälp som innebar att männen efterfrågade fak
tauppgifter. De ville få information, veta vad som gällde och de ville ha 
inflytande, medan kvinnorna huvudsakligen sökte någon att prata med, 
samt förståelse och respekt från någon god lyssnare. 

Relationen mellan manliga klienter och rehabiliteringspersonal var onekli
gen inte utan komplikationer, men männen föreföll mindre svårhanterade 
än kvinnorna och de intog ungefär samma könsneutrala förhållningssätt 
som personalen. De var så att säga på samma våglängd och de hade kanske 
lättare att förstå varandra, eller som Petras handläggare uttryckte det, män 
verkade "ha lättare att prata med chefen om sina problem". De manliga kli
enterna får i motsats till 'det normala' en underordnad roll i denna studie. 
Det beror, som jag redan har nämnt framför allt på syftet med undersök
ningen, men även på att männen hade mindre att berätta för mig. Kanske är 
det så som Angela McRobbie uttrycker det att kvinnor är bra forsknings-
subjekt p g a sin villighet att prata och som i sin tur kan vara ett tecken på 
deras ringa makt? 

Rehabiliteringspersonalen förklarade förekommande könsskillnader vid 
rehabilitering av långvarigt sjuka framför allt på två sätt. De antogs dels 
bero på yttre faktorer i samhällsstrukturen, som den segregerade arbets
marknaden och rehabiliteringsstrukturen, dels på kvinnornas privata situa
tion och deras ansvar för hemmet. Liknande reflektioner förekommer i rap
portens teoretiska del om arbetets betydelse m m. Rehabiliteringspersona
len kunde däremot inte föreställa sig att deras eget agerande hade avgöran
de betydelse för kvinnomas rehabilitering utan deras möjligheter att lyckas 
berodde antingen på dem själva, deras familjesituation eller på samhälls
strukturen. De blev på något sätt till passiva instrument för rådande om
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ständigheter. Kvinnornas berättelser om deras behov av hjälp tyder på raka 
motsatsen. Dvs rehabiliteringspersonalens agerande var av stor betydelse 
för deras välbefinnande och förmåga att förändra sin situation. 

Min avsikt är inte att framställa de kvinnliga klienterna som offer för rå
dande omständigheter. De visade på många sätt att de var aktivt handlande 
subjekt och att de kunde ta saken i egna händer. Däremot kunde de inte 
undgå att påverkas av sina faktiska omständigheter, vilket blev särskilt 
framträdande i kvinnornas inställning till arbete. De behövde både ett avlö
nat arbete och tillräckligt med tid och ork för att utföra sitt oavlönade om
sorgsarbete. Detta blir därför en viktig faktor att ta hänsyn till vid reha
bilitering av långvarigt sjuka kvinnor. 

Kvinnors och mäns levnadsvillkor är i många avseenden olika och situatio
nen för långvarigt sjuka kvinnor och män är inte heller densamma. Vid den 
jämlika eller könsneutrala rehabilitering som hjälparna eftersträvade utgick 
man däremot från mannen som norm, där mannens villkor bildade modell 
för rehabiliteringen och i den modellen fanns inte utrymme för kvinnornas 
behov. De kvinnliga klienterna kom därmed att 'sättas på undantag1 och de
finieras som svårrehabiliterade. Detta innebär inte att jag förordar någon 
slags kvinnlig rehabiliteringsmodell eftersom en sådan mest troligt, för
stärker bilden av långvarigt sjuka kvinnor som 'ett särintresse' och annor
lunda i förhållande till 'det normala - manliga'. Yvonne Hirdman uttrycker 
det som att kvinnors olikhet "tycks alltid ha utnyttjats av det rådande sys
temet eller i vart fall verkat legitimera det" (1988:58). 

Jämlik rehabilitering bör i stället uppmärksamma och ta hänsyn till både 
långvarigt sjuka kvinnors och mäns förutsättningar, samt möjligheter att 
återgå i avlönat arbete...vilket torde innebära att rehabiliteringspersonalen 
behöver lära känna klienternas privata situation liksom deras behov och 
önskemål i syfte att åstadkomma en flexibel anpassning av rehabilite
ringsinsatserna...eller hur skall man kunna rehabilitera långvarigt sjuka om 
man inte vet vad de kan och vill? 
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Bilaga 1 
Frågor och frågeområden till klienterna 

Frågorna omfattar i huvudsak fyra områden; 
- individens bakgrund 
- erfarenhet av arbete och arbetsvillkor 
- rehabiliteringsprocessen 
- sjukdomsbesvär och dess konsekvenser för arbets- och privatliv 

1) Vill Du börja med att berätta lite om Din bakgrund; 
- uppväxt på landsbygd eller i tätort 
- moderns och faderns yrke 
- egen utbildning 
- yrkeserfarenhet 

2) Har Du egen familj? Har det hänt någonting i familjen som har påverkat Dina möj
ligheter att förvärvsarbeta? 

3) Kan Du berätta hur en vanlig arbetsdag kunde se ut för Dig innan Du blev sjuk
skriven? Har Du arbetat med någonting annat tidigare? 

4) Vad har sjukdomen betytt för Dig när det gäller att klara arbetsuppgifterna hemma 
och på arbetsplatsen? 

5) Vad tror Du skulle behövas för att Du skulle klara att gå tillbaka till ett för
värvsarbete? 

6) Kan Du berätta vad som har hänt under sjukskrivningstiden vad gäller kontakter med 
myndigheter som arbetsförmedling och försäkringskassa, läkare m fl? 

7) Prognosen 
- Bortsett från situationen på dagens arbetsmarknad vad tror Du om Din framtid och 
möjligheterna att komma tillbaka till förvärvsarbete? Vad säger sjukgymnaster, läkare, 
tjänstemän, arbetsgivare m fl? 
- Vilka hinder eller svårigheter ser Du för fortsatt arbete och vad säger andra? 

8) Har Du några önskemål och drömmar om vad Du helst skulle vilja göra bortsett från 
Din sjukdom och andra eventuella hinder? 
Kan Du påminna Har Du fått samma fråga av någon annan person tidigare? 

9) Tror Du att kvinnor och män som är långvarigt sjuka har samma typ av problem eller 
kan det finnas särskilda svårigheter beroende på vilket kön man har? Har Du själv erfa
renhet av problem som Du tror kan ha berott på att just Du är kvinna/man? 

10) Har Du någonsin blivit erbjuden att få eller söka pension? Vad säger Du om ett så
dant förslag, dvs skulle Du vilja ha pension? 

11) Vilka för- och nackdelar upplever Du med att vara sjukskriven? 

12) Vad tycker Du är den huvudsakliga orsaken till att Du är sjukskriven och alltså inte 
kan förvärvsarbeta? 

13) Vem eller vilka personer tycker Du har haft störst betydelse under Din sjuk
skrivning och för Din rehabilitering? 

14) Är Du på det stora hela, nöjd med Ditt liv idag? Motivera svaret. 
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Bilaga 2 

Frågor till tjänstemän och behandlare 

1) Kan Du börja med att berätta för mig vad som är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
I vilken utsträckning arbetar Du med rehabilitering för att hjälpa sjukskrivna tillbaka i 
arbete? 
(D v s är rehabilitering den huvudsakliga arbetsuppgiften eller mer en bisyssla.) 

2) Hur skulle Du beskriva en person som Du anser är rehabiliteringsbar? 

3) Eftersom resurserna är begränsade antar jag att Du tvingas prioritera bland re
habiliteringsfallen, dvs välja vilka personer som Du ska försöka hjälpa. 
Vad är kännetecknande för rehabiliteringsfall som Du väljer att prioritera? 
Hur kommer det sig att Du väljer att prioritera just dem? 
Finns det några sjukskrivna som det går lättare att rehabilitera än andra? (Det ideala 
rehab.fallet?) 
Vad är det som kännetecknar dem? 

4) Vad ser Du som den största svårigheten i Ditt arbete med att rehabilitera människor 
som är långvarigt sjukskrivna? 
yad brukar de oftast behöva hjälp med? 
Är kvinnor och män i behov av samma typ av hjälpinsatser? 
Om inte, vad behöver de hjälp med? 
Kan de få den hjälp de behöver? 

5) Bedömer Du utifrån Din erfarenhet, att situationen för långvarigt sjukskrivna kvinnor 
och män som är ungefär densamma? 
Om inte vad är det som skiljer? 

6) Tänk Dig två personer som behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka i 
jobb. De är båda sammanboende med två barn, 3 och 5 år gamla och deras sambo har ett 
heltidsjobb, men den ena är kvinna och den andre är man. Om Du ställs inför situa
tionen att Du måste välja att hjälpa en av dem tillbaka i jobb, vem skulle Du i så fall 
välja och varför? Kan Du berätta om Dina överväganden, hur Du skulle resonera? 

7) Hur skulle Du beskriva 'en lyckad rehabilitering"? 
Vad ser Du som det främsta hindret för att åstadkomma 'en lyckad rehabilitering'? 

8) NN har alltså gett mig tillstånd att tala med Dig om hans/hennes rehabilitering. Vem 
av er var det som tog kontakt och vad var anledningen? 

9) Vad anser Du är den främsta orsaken till NN's sjukskrivning? Tror Du att det kan 
finnas andra skäl och i så fall vilka? 

10) Vad vet Du om NN's situation i övrigt som; 
- sociala förhållanden 
- utbildning 
- yrkeserfarenhet 
- arbetsförhållanden 
- planer och önskemål 

11) Finns det några planerade, pågående eller genomförda rehabiliteringsåtgärder för 
NN? 
Hur har Du gått tillväga vid planeringen? 
Vilka har medverkat i planeringen? 
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12) Vet Du om NN vill återgå i arbete? 
Om ja, vilken typ av arbete? 
Vad tror Du om NN's faktiska möjligheter att komma tillbaka i jobb? 

13) Tror Du att NN vill ha pension? 
Har Du föreslagit henne/honom pension? 
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"Kvinnors privata belastning" 
Könets betydelse vid sjukskrivning och rehabilitering 

av Ingegärd Bäckström 

Bakgrund 

De undersökningar som jag har arbetat med har lett till upptäckter, nya 
frågeställningar, behov av ytterligare forskning och metodutveckling. Det 
är också bakgrunden till denna delstudie. Resultaten från undersökningen 
Rehabilitering för män? (Bäckström 1994) har väckt frågor om och på 
vilket sätt klienter och rehabiliteringspersonal medverkar till bevarande 
eller förändring av rådande könskonstruktioner. Studien innehåller därför 
en förnyad kvalitativ analys av intervjupersonernas uttalanden beträffande 
betydelsen av kön i samband med sjukskrivning och arbetsrehabilitering. 

I Rehabilitering för män? sammanfattas intervjupersonernas uttalanden 
om skillnader för långvarigt sjuka kvinnor och män som "könsskillnader", 
vilket är både ett olyckligt och felaktigt ordval. Det är ett olyckligt ut
tryckssätt av det skälet att det gärna leder tankarna till biologiska skillna
der mellan kvinnor och män, olikheter som faktiskt beror på att livsvill
koren för kvinnor och män är olika. Haavind kallar det för att forskaren 
hamnar i "könsskillnadsfällan" när kvinnor och män jämförs med varand
ra. Risken är också att kvinnors agerande tolkas som något kvinnligt, "att 
män bli r allmänna och kvinnor specifika" (1992:20). Hirdman uttrycker 
det som att kvinnors olikhet alltid verkar "ha utnyttjats av det rådande 
systemet eller i vart fall verkat legitimera det" (1988:58). Kön eller när
mare bestämt könets betydelse menar jag, skapas i sitt sociala och kultu
rella sammanhang. Det resulterar i att kvinnors och mäns levnadsvillkor 
blir olika och troligtvis även när de är långvarigt sjukskrivna, vilket är ett 
av skälen till att jag anser det angeläget att göra denna analys av könets 
betydelse vid sjukskrivning och rehabilitering. 

Intervjudata i undersökningen Rehabilitering för män? analyseras i denna 
delstudie utifrån en könsteoretisk referensram om könsmakt1, baserad på 
Holters (1992) beskrivning av könskonstruktioner. Avsikten är att synlig-
göra rehabiliteringspersonalens, samt kvinnliga och manliga klienters 
uppfattning om betydelsen av kön i samband med sjukskrivning och reha
bilitering. Klienternas uppfattning om sjukskrivningssituationen, rehabi
litering och rehabiliteringspersonalens bemötande ger möjlighet att stude

1 Med begreppet könsmakt avser Holter att systemet favoriserar ett kön fram
för det andra i fråga om makt. Könsmakt betyder mansmakt eller mansdomi
nans, men fördelen med könsmaktsbegreppet är enligt Holter, att det öppnar 
möjligheter att diskutera kvinnomakt (1992:69). 
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ra konstruktionen av kön på individnivå. Hur kön återskapas och eventu
ellt förändras på myndighets- och samhällsnivå kan synliggöras med hjälp 
av rehabiliteringspersonalens uppfattning om rehabiliteringsarbetet, reha
biliteringsbara klienter, egna överväganden och rehabiliteringsinsatser. 

Teoretiska utgångspunkter 

Vid en analys av könets betydelse menar Holter att det är fruktbart att 
uppmärksamma "skiljelinjen mellan strukturmakt och personlig makt" 
(1992:70). Den manliga strukturmakten finns inbyggd i det sociala syste
met där enskilda män inte kan identifieras som ansvariga för kvinnoför
tryck. Det är "systemet" som fungerar på det sättet. Den personliga mak
ten synliggörs däremot i personliga relationer. Holter kallar processerna, 
strukturerna och relationerna som bevarar männens dominans för 
"könskonstruktioner". Hon me nar att begreppet "är särskilt viktigt som 
samlande benämning på sociala företeelser och processer som ser ut att 
vara könsneutrala men inte är det" (a.a.). Det finns två slags könskon
struktioner; 
- synliga och legitima, men vars konsekvenser eller användning vidmakt
håller mansdominansen. 
- osynliga, icke-uttalade föreställningar om manlighet och kvinnlighet, 
ofta ogrundade uppfattningar om hur män och kvinnor är och bör vara, 
deras prestationer, samt hur de bör belönas (a.a.). 

Könskonstruktionerna är av olika slag, "uttalade och till synes köns
neutrala, eller outtalade och könspräglade" (Holter 1992:73). Könskon
struktioner är synliga och osynliga processer, strukturer och relationer, 
vilka bevarar den manliga dominansen. Holter betonar dessutom begrep
pets betydelse beträffande till synes könsneutrala företeelser. Konsekven
serna vid tillämpningen av denna synliga könskonstruktion blir enligt 
Holter att den manliga dominansen bevaras eller som Aström uttrycker 
det, att resultaten blir paradoxala eftersom "samhällets självförståelse av 
att vara jämställt" inte överensstämmer med verkligheten (1992:183). 
Holter menar att den outtalade och osynliga könskonstruktionen i stort sett 
bara går att visa på genom dess konsekvenser. 

Arbetsrehabilitering av sjukskrivna kan beskrivas i termer av synliga och 
legitima könskönstruktioner utifrån de lagar och bestämmelser som regle
rar verksamheten, samt intervjupersonernas uttalanden om könets betydel
se vid sjukskrivning och rehabilitering. Jag räknar med att rehabilitering
spersonal och klienter, liksom de flesta andra människor, har föreställ
ningar om manlighet och kvinnlighet, hur män och kvinnor är och bör 
vara och att de därmed medverkar till att bevara och eventuellt förändra 
osynliga, outtalade könskonstruktioner. Holter menar att osynliga kon-
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struktìoner av kön kan synliggöras genom sina konsekvenser. Översatt till 
arbetsrehabilitering kan det innebära att den osynliga könsskonstruktionen 
visas i konsekvenserna av intervjupersonernas faktiska agerande. Svårig
heten är dock att uttala sig om vad som beror på vad, om rehabiliterings
resultaten beror på tillämpningen av de lagar och regler som styr verk
samheten, eller personalens och de sjukskrivnas personliga uppfattning om 
kvinnlighet och manlighet. Det är antagligen både och, på sådant sätt att 
såväl synliga och osynliga könskonstruktioner är verksamma i samband 
med rehabilitering av långvarigt sjuka. Min ambition är dock att undvika 
övertolkningar, att inte tillskriva intervjupersonerna sådant som de inte 
har menat och därför baseras mina slutsatser huvudsakligen på synliga och 
så kallade legitima könskonstruktioner. 

Syfte och frågeställningar 

Avsikten med den förnyade kvalitativa analysen, vilken baseras på inter
vjumaterialet i Rehabilitering för män? är att undersöka hur klienter och 
rehabiliteringspersonal medverkar till att bevara eller förändra konstruk
tioner av kön i samband med långvarig sjukskrivning och rehabilitering. 

Analysen utgår från följande forskningsfrågor: 
1) Vad i rehabiliteringsprocessen kan leda till olikheter i kvinnors och 
mäns rehabilitering? 
2) Hur ser intervjupersonernas könskonstruktioner ut? 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består av 29 personer som valdes ut via Riksför
säkringsverkets sjukfallsregister för att intervjuas i undersökningen Reha
bilitering för män? (1994:6). Samtliga var långvarigt sjukskrivna sedan 
november-december 1990. De var i yrkesverksam ålder (30-45 år), hade 
flera års erfarenhet av yrkesarbete och de var bosatta i den medelstrora 
Staden med omnejd. Majoriteten av dem var lågutbildade och hade besvär 
i rygg, muskler och leder (1994:22-23). Sex personer ville eller kunde 
inte medverka i studien. Analysen omfattar intervjuer med 23 långtids-
sjukskrivna, elva kvinnor och tolv män. Dessutom intervjuades 19 tjäns
temän och vårdpersonal, tio kvinnor och nio män. Urvalet av rehabilite
ringspersonalen bestämdes av klienterna genom att de gav mig tillstånd att 
tala med någon person som varit särskilt betydelsefull för dem under de
ras sjukskrivning, antingen i positiv eller negativ bemärkelse. 
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Metod 

Undersökningen Rehabilitering för män? omfattade sammanlagt tre inter
vjuer med klienterna med sex månaders mellanrum. Den tredje och av
slutande intervjun med klienterna genomfördes på olika sätt med kvinnor 
och män. Kvinnorna intervjuades personligen medan intervjuerna med 
männen skedde per telefon. Skälet till detta var att de manliga klienterna 
beräknades tillföra en ringa mängd ny kunskap om sjukskrivning och re
habilitering utifrån ett könsperspektiv. Den bedömningen gjorde jag bero
ende på att männen upprepat stort sett samma berättelse vid de två tidigare 
intervjuerna och att de mycket sällan uppfattade eller tolkade skillnader i 
långvarigt sjukskrivnas situation beroende på könstillhörighet. Kanhända 
gjorde jag inte de manliga klienterna rättvisa? Vem vet, de kunde kanske 
ha överraskat mig vid ett andra» personligt möte? Detta kan jag naturligt
vis endast spekulera om. Oavsett vilket har skillnaderna i genomförande 
av intervjuerna förorsakat vissa metodologiska "hårklyverier". Kan jag 
verkligen jämföra resultaten från intervjuerna med kvinnor och män ef
tersom intervjuerna genomfördes på olika sätt? Analys och tolkning av 
klientintervjuerna fokuseras av den anledningen huvudsakligen på resul
taten från första och andra intervjutillfället. Personliga intervjuer genom
fördes med rehabiliteringspersonalen vid ett tillfälle, när intervjuerna 
med klienterna var avslutade. Samtliga intervjuer med personalen ingår i 
analysen. Analysen omfattar även klienternas uppgifter om vidtagna reha
biliteringsåtgärder vid den tredje och avslutande intervjun för att de skall 
kunna jämföras med rehabiliteringspersonalens uppfattning. 

I analysen har jag bildat par eller dyader av klienter och rehabilitering
spersonal på sådant sätt att klienternas berättelser relateras till utsagorna 
från deras respektive "hjälpare". Skälen till det är att tydliggöra i vilken 
mån de sjukskrivnas uppfattning i fråga om rehabiliteringsinsatser, samt 
könets betydelse vid långvarig sjukskrivning och rehabilitering överens
stämde med personalens. Vid analysen av intervjuerna har jag framförallt 
uppmärksammat intervjupersonernas uttalanden om kvinnors och mäns 
olika upplevelser av sjukskrivningssituationen, samt om möjligheterna till 
arbetsrehabilitering antogs vara beroende av klientens kön. I nästa steg 
sammanfattades intervjupersonernas uppfattning i kortfattade noteringar 
huruvida de ansåg att kön hade någon betydelse i dessa sammanhang och i 
så fall, på vilket sätt. Jag saknade ändå riktig överblick av datamaterialet 
och en klar uppfattning om klienternas och rehabiliteringspersonalens ut
talanden i dessa frågor överensstämde. De "konfronterades" därför med 
varandra och jag kunde urskilja tre grupper, vilka redovisas i avsnitten 
om analysens resultat. 

Trovärdigheten eller autenciteten i mina tolkningar och slutsatser har ut
satts för återkommande granskning av mina två handledare. De har läst 
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och kommenterat såväl utdrag ur intervjuerna som ligger till grund för 
analysen som mina texter. Johansson m.fl . beskriver ett liknande tillväga
gångssätt vid analysen av deras undersökningsresultat (1996). Beroende på 
syftet med artikeln undersöktes intervjuutdrag systematiskt och slutligen 
granskade forskarna koder och begrepp, samt hur de var integrerade. 

Patton menar att strategier med triangulering lönar sig vid analysen av 
insamlade data (1987:161, 1990:187). Han re dovisar fyra olika typer av 
triangulering där den fjärde liknar mitt tillvägagångssätt i analysarbetet. 
1) Insamling av olika data baserade på samma frågeställning. 
2) Användning av olika fältarbetare och intervjuare för att undvika sned
vridning (biases) till följd av att en person arbetar ensam. 
3) Användning av flera metoder. 
4) Användning av olika perspektiv eller teorier för att tolka en uppsätt
ning data. 

Den förnyade, kvalitativa analysen baseras på samma datamaterial som 
tidigare analyserats i delstudien Rehabilitering för män?, men med den 
skillnaden att jag denna gång använder mig av en annan teoretisk refe
rensram, vilket innebär att resultaten tolkas som ett könsteoretiskt feno
men.2 

Analysen omfattar följande frågor3 till klienterna: 
- Kan Du berätta vad som har hänt under sjukskrivningsti
den vad gäller kontakter med myndigheter som arbetsför
medling och försäkringskassa, läkare m.fl? 
- Tror Du att kvinnor och män som är långvarigt sjuka har 
samma typ av problem eller kan det finnas särskilda svå
righeter beroende på vilket kön man har? Har Du själv er
farenhet av problem som Du tror kan ha berott på att just 
Du är kvinna/man? 

Av frågorna till rehabiliteringspersonalen har jag analyserat svaren på 
dessa frågor: 

- Hur skulle Du beskriva en person som Du anser är reha-
biliteringsbar? 
- Eftersom resurserna är begränsade antar jag att Du 
tvingas prioritera bland rehabiliteringsfallen, d.v.s. välja 
vilka personer Du ska försöka hjälpa? 

2 Begreppet könsteoretiskt fenomen skall förstås som ett uttryck för hur kön 
bevaras och eventuellt förändras i praktiskt rehabiliteringsarbete utifrån en 
övergripande teoretisk referensram. 
3 De fullständiga frågeformulären finns som bilagor i rapporten Rehabilite
ring för män? (1994). 



6 

Vad är kännetecknande för rehabiliteringsfall som Du väl
jer att prioritera? 
Hur kommer det sig att Du väljer att prioritera just dem? 
Finns det några sjukskrivna som går lättare att rehabilitera 
än andra? (Det ideala rehab.fallet?) 
Vad är det som kännetecknar dem? 
- Är kvinnor och män i behov av samma typ av hjälpinsat
ser? 
Om inte, vad behöver de hjälp med? 
Kan de få den hjälp de behöver? 
- Bedömer Du utifrån Din erfarenhet att situationen för 
långvarigt sjukskrivna kvinnor och män är ungefär den
samma? 
Om inte, vad är det som skiljer? 
- Tänk Dig två personer som behöver rehabilitering för att 
kunna komma tillbaka i jobb. De är båda sammanboende 
med två barn, tre och fem år gamla och deras sambo har 
ett heltidsjobb, men den ena är kvinna och den andre är 
man. Om Du ställs inför situationen att Du måste hjälpa en 
av dem tillbaka i jobb, vem skulle Du i så fall välja och 
varför? Kan Du berätta om Dina överväganden, hur Du 
skulle resonera? 
- Finns det några planerade, pågående eller genomförda 
rehabiliteringsåtgärder för NN? 
Hur har Du gått tillväga vid planeringen? 
Vilka har medverkat i planeringen? 

Ovanstående intervjufrågor sammanfattas i följande frågeställningar: 
1) Vem eller vilka tog initiativ till rehabilitering? 
2) Vidtagna rehabiliteringsåtgärder under sjukskrivningstiden? 
3) Hur skildras rehabiliteringsprocessen? 
4) Hur beskriver klienterna rehabiliteringspersonalens bemötande? 
5) Är situationen för långvarigt sjukskrivna kvinnor och män densamma? 
6) Har kön någon betydelse vid arbetsrehabilitering? 

Klienter möter rehabiliteringspersonal 

I nedanstående tabell har jag länkat samman klienterna med den person ur 
rehabiliteringspersonalen, vilken de ansåg hade varit särskilt betydelsefull 
i positiv eller negativt avseende. Positiv betydelse markeras med + i ta
bellen och negativ med -. 
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Tabell 3. Klienterna och deras respektive "hjälpare" ur rehabiliterings-personalen 
med uppgift om kön och karaktären på hjälpinsatserna. 

KLIENTER REHABILITERINGSPERSONAL 
Anna, 31 år Manlig bitr vårdhemsföreståndare -
Arne, 36 år Manlig företagsläkare -
Aron, 43 år Manlig platsförmedlare på af -
Barbro, 36 år Kvinnlig fd kurator på vårdcentral + 
Christer, 41 år Manlig utredare på fk -
Erland, 39 år Manlig utredare på fk -
Eva, 45 år Kvinnlig personalhandl, kommunen + 
Fanny, 42 år Manlig distriktsläkare + 
Henrik, 33 år Kvinnlig distriktsläkare + 
Jens, 44 år Manlig specialistläkare + 
Omar, 37 år Kvinnlig kurator på Kom.vux + 
Peter, 35 år Manlig specialistläkare + 
Petra, 34 år Kvinnlig personalhandl, kommunen + 
Rut, 46 år Manlig kontorschef på af » 
Sten, 41 år Kvinnlig fd arbetsvägledare på af + 
Stina, 32 år Kvinnlig mentalskötare + 
Svea, 46 år Kvinnlig utredare på fk -
Ulla, 45 år Kvinnlig läkare och kurator + 

Ovanstående tabell speglar klienternas spontana associationer till personer 
som gjort ett positivt intryck på dem. Deras tankar gick nästan automa
tiskt till "doktorn" som de gärna kände förtroende för. Klienterna hade 
däremot ofta talat om helt andra personer när de berättade om betydelse
fulla händelser i samband med deras sjukskrivning. Det var inte läkarnas 
uppgift att vidta konkreta rehabiliteringsåtgärder för att hjälpa klienterna 
tillbaka i arbete och de var inte alltid särskilt insatta i deras rehabilitering. 
Av den anledningen föreslog jag flera gånger att jag skulle få tala med 
någon annan ur rehabiliteringspersonalen, någon person som klienterna 
hade berättat om. Rehabiliteringspersonal som lämnat negativa minnen 
efter sig var framför allt tjänstemän på arbetsförmedlingen och försäk
ringskassan, vilka var nästan uteslutande män. 

RESULTAT 

Klienternas berättelser om rehabiliteringen blev samtidigt en beskrivning 
av rehabiliteringsprocessen. Processen omfattar faktiska rehabiliteringsin
satser, uppgifter om rehabiliteringens förlopp och återkommande be
skrivningar av rehabiliteringspersonalens bemötande. I analysen ingår 
intervjupersonernas beskrivning av rehabiliteringsprocessen och deras 
uppfattning om betydelsen av kön vid sjukdom och arbetsrehabilitering. 
Resultaten redovisas på sådant sätt att jag inleder med att redogöra för och 
analysera klienternas och rehabiliteringspersonalens uppfattning om vid
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tagna rehabiliteringsåtgärder och rehabiliteringens förlopp. Därefter dis
kuteras klienternas beskrivning av rehabiliteringspersonalens bemötande 
och sedan följer en redovisning av klientemas och rehabiliteringsperso
nalens uppfattning om könets betydelse vid långvarig sjukskrivning och 
rehabilitering. 

REHABILITERINGSINSATSER - LIKHET ELLER OLIKHET 

Intervjupersonernas beskrivning av rehabiliteringsprocessen har gett un
derlag för en analys rehabiliteringsinsatserna. Klienternas och rehabilite
ringspersonalens utsagor kan överensstämma eller skilja sig åt och därmed 
grupperas i termer av likhet eller olikhet. 

Omar är 37 år, har inga barn och han lever ensam. Han har arbetat som 
styckare på ett slakteri tills han fick eksem och besvär i ryggen. Omar är 
utländsk medborgare från ett utomeuropeiskt land. Han berättade följan
de: 

Jag går på skolan, eller går och lär mig svenska språket. Jag ska för
bättra svenska språket, läsa svenskaja... 

Omars kurator på skolan instämde när hon talade om att: 

Det var han som först tog kontakt med mig för flera terminer sedan. 
Skälet till det var att han redan då varit sjukskriven en period och för
säkringskassan diskuterade med honom att han borde lära sig mer 
svenska. 

Svea är sammanboende, 46 år och har vuxna barn som flyttat hemifrån. 
Hon har arbetat som vårdbiträde och frisör, men är nu arbetslös. Svea 
sjukskrivs p.g.a. axelbesvär. 

Svea och den kvinnliga handläggaren på försäkringskassan var också 
överens om det inträffade även om detta framställdes på olika sätt. Sveas 
sjukpenning drogs in när hon åkte utomlands under pågående rehabilite
ring och hon sa att; 

Ja, jag tycker att jag blev mera dömd än vilken brottsling som helst, det 
känns så i alla fall. 

Svea var dessutom tveksam om en man skulle behandlas på motsvarande 
sätt. Hon antog att handläggaren på försäkringskassan skulle vara "rakare" 
och "uppriktigare" mot en manlig klient. 
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När den kvinnliga tjänstemannen på försäkringskassan berättar om samma 
händelse finns hon själv inte med som handlande subjekt och jag får i det 
närmaste ett intryck av att beslutet om Sveas rehabilitering, samt indrag
ningen av sjukpenningen fattades utan mänsklig inblandning: 

Nån före mig remitterade till arbetsförmedlingen som i sin tur remittera
de till AMI och det var AMI som gjorde den här yrkesutredning
en...Sjukpenningen blev indragen och den har blivit påkopplad igen. 

Sveas handläggare 

I de fall klienternas och rehabiliteringspersonalens uppfattning om vidtag
na rehabiliteringsåtgärder skilde sig åt handlade det uteslutande om 
kvinnliga klienter. Beroende på min kvalitativa ansats kan jag inte dra 
slutsatsen att olikheter beskrivs uteslutande av kvinnor även om jag kon
centrerar diskussionen till de kvinnliga klienter som ingår i studien. En 
viktig fråga att ställa är varför klient och rehabiliteringspersonal ger olika 
versioner? Det finns anledning att tro att bägge parter vill rättfärdiga sitt 
handlande och klienten har kanske större behov av att motivera det medan 
tjänstemannen kan hänvisa till lagar och regler. Klienten torde dock ha ett 
tydligare minne av det inträffade eftersom rehabiliteringsinsatserna gällt 
honom eller henne. Av nedanstående citat framgår några tänkbara förkla
ringar till att personal och klienter ger olika versioner. 

Initiativtagare 

Rehabiliteringsprocessen skildrades ofta på olika sätt av klienter och reha
biliteringspersonal. Eva, 45 år, sammanboende med två barn i tonåren. 
Hon hade arbetat i många år som dagbarnvårdare, men kunde inte fort
sätta med jobbet p.g.a. smärtor i höfter och fötter. Eva berättade hur då
ligt hon hade mått av att vara sjukskriven: 

Man blev ju himla instängd...Jag tror ingen som inte har varit sjukskri
ven en längre tid riktigt förstår hur det är, hur det kan bli, hur isolerad 
man blir...Jag klättrade ju nästan på väggarna...jag hade inga jobbar
kompisar. Jag tappade det där lite grann att vad ska jag prata om...vi 
pratade med varandra om jobbet och har man inget då blir man som 
bortglömd...jag skämdes över att vara sjukskriven...jag kände mig 
onyttig...i böljan hade jag som svårt att visa mig ute. Det var som att 
man ville gömma sig för att man var sjukskriven...jag tror innerst inne 
så finns där nån rädsla för vad folk ska tänka..." 

Slutligen traskade Eva iväg till försäkringskassan och hon; 

...fick det här jobbet genom att jag var upp och tjatade att jag inte orka
de gå hemma... 
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Den kvinnliga personalhandläggaren på kommunen som ansvarade för 
Evas rehabilitering var lite osäker men; 

...jag tror att det var jag som tog kontakt med henne, jo det var 
det...Det är bara jag och försäkringskassan som har medverkat i reha
biliteringen. 

Handläggaren och Eva har alltså olika versioner av samma förlopp och 
frågan är vad det kan bero på? Det är möjligt att klienten har övertolkat 
sina insatser, men det kan också vara på det viset att handläggaren är 
medveten om sin skyldighet att ta initiativ och vara pådrivande. Vidare 
kan det vara så att handläggaren inte uppmärksammat klientens initiativ. I 
det sammanhanget är det intressant att notera att det uteslutande är kvinn
liga klienter som berättar att personalen inte lagt märke till deras initiativ 
och detta oavsett handläggarens kön. Det är ett välkänt fenomen inom 
könsteoretisk forskning att flickor och kvinnor lätt förblir osynliga inom 
skola och utbildning, i arbetslivet, politiken och den allmänna debatten. 
Det förefaller därför inte orimligt att kvinnors initiativ vid rehabilitering 
blir mer osynliga än männens. 

Trögt - omedelbart 

Rut är utbildad sjuksköterska och lärare. Hon bor ensam, har inga barn 
och är 46 år gammal. Rut har halvt sjukbidrag till följd av en reumatisk 
sjukdom och hon är lönebidragsanställd på halvtid. Intervjun med Rut vi
sar att hon till skillnad från sin manlige handläggare på arbetsförmedling
en upplever att rehabiliteringen har gått mycket trögt. 

...jag tycker att det känns väldigt låst.. Jag har vänt mig igen till arbets
förmedlingen. Det gjorde jag för ett år sedan och det var...väl egentli
gen första gången jag kände som jag verkligen bad om hjälp för jag 
ville verkligen att dom skulle hjälpa mig. Jag insåg, jag förstod att jag 
inte, jag kunde inte klara av det här själv. Jag klarar inte av att kämpa på 
arbetsmarknaden på samma villkor som en frisk människa längre. Jag 
har försökt så länge och då när jag pratade med dom på arbetsförmed
lingen så fick jag bara höra 'Ja du har ju en lönebidragstjänst. Gå till
baks till den'...men jag upplevde det inte som jag fick nån hjälp eller 
så. Jag upplever det som så att så länge man är sjukskriven så händer 
överhuvudtaget ingenting, då står allting stilla. 

Den manlige tjänstemannens beskrivning av det inträffade leder däremot 
tankarna till ett resolut och snabbt ingripande när han säger; 

Tog in lönebidrag direkt och har kört med det ett halvår. 
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Rut beskriver hur trögt och långsamt processen gick och hur hon fick be 
om hjälp. Handläggaren uttrycker det som att arbetsförmedlingen satte in 
åtgärder omedelbart. Olikheterna i klientens och handläggarens bedöm
ning kan tolkas som att den manlige tjänstemannen inte satte sig in i kli
entens problematik, att han inte såg hennes behov och att han lyssnade inte 
på henne. Detta fall kan diskuteras i relation till könsteoretisk, medicinsk 
konsultationsforskning som visar att kvinnliga och manliga läkare har 
delvis olika strategier i det kliniska mötet. Kvinnor har ett mer stöttande 
sätt att kommunicera som bidrar till att patienten blir mer aktiv i konsul
tationen. Patienten får också mer utrymme i samtalet hos en kvinnlig jäm
fört med en manlig läkare (Säljö & Sätterlund Larsson 1996). Bristande 
empatisk förmåga kan vara en orsak till att Ruts manlige handläggare inte 
såg hur trögt hon tyckte processen gick. En annan orsak kan vara att Rut 
som kvinna fick mindre uppmärksamhet och därigenom blev mindre syn
lig jämfört med vad en man i motsvarande situation skulle ha blivit. 

Slutsatsen av jämförelsen mellan klienters och rehabiliteringspersonalens 
berättelser om rehabiliteringsprocessen är att de kan ha lika eller olika 
versioner av samma process. Olikheterna påvisades i denna studie enbart 
bland de kvinnliga klienterna och de handlade om vem som tog initiativ 
till processen samt om processen gick trögt eller insatserna skedde ome
delbart. Osynliggörande av klienten samt personalens bristande uppmärk
samhet alternativt bristande empatisk förmåga är några tänkbara förkla
ringar till skillnaderna. 

REHABILITERINGSPROCESSEN 

I följande analys ingår klienternas berättelser om rehabiliteringsprocessen 
med fokus på vad den innehåller som kan leda till olikheter i kvinnors och 
mäns rehabilitering. 

Makt - maktlöshet 

Erland är 39 år och har arbetat som privatanställd lastbilsförare. Han 
besväras av värk i halsryggen och armen. Han är gift och har tre minder
åriga barn. Erland började söka nytt jobb för två år sedan. Arbetsför
medlingen hade försökt ordna en kurs åt honom, men där fanns inga ledi
ga platser. Han sökte på eget initiativ KomVux och blev antagen. När för
säkringskassan tog över ärendet hade han fått klartecken att bölja på 
KomVux: 

Så jag böljade där, men då när jag kom upp till den där utredaren då var 
hon inte speciellt glad åt att jag tagit egna initiativ så jag höll nästan på 
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att få sluta där...det var dom som hade hand om mig då, dom skulle 
styra vad jag skulle göra.Hur som helst vart det då sagt att jag skulle få 
gå KomVux, men jag skulle när som helst vara beredd att sluta om dom 
fixa en kursplats åt mig... 

Christer är en 41 årig, arbetslös verkstadmekaniker, som besväras av 
depression och nackbesvär. Försäkringskassan drog in hans sjukpenning 
eftersom förtroendeläkaren (som han aldrig har träffat) ansåg att han 
kunde arbeta. Det var arbetsförmedlingens uppgift a tt ta fram ett jobb åt 
honom. Då kopplade Christer in en advokat: 

...från och med nu sker all, alla samtal via advokaten. Så jag pratar 
överhuvudtaget inte med dom-

Christer fick förslag att gå en omskolning till styr- och reglermekaniker, 
vilket han tyckte var ett idiotiskt förslag. 

Dom vill a lltså, som jag ser det, vill dom bestämma över vad jag ska 
göra då jag är sjukskriven-

Aron är 43 år, anställd hissmontör som har smärttillstånd i höft och knä. 
Han är gift och har tre minderåriga barn. Han har gått en styr- och reg-
lermekanisk utbildning på AMU, och vill gå en fortsättningskurs på 28 
veckor. Det vägrar försäkringskassan att betala. Aron upplever att han 
inte känner sig som en person utan som ett fall i kontakterna med myn
digheterna. Han menar att om man inte kan föra sin egen talan är det väl
digt lätt att man blir styrd än hit och än dit. Det är viktigt att kunna driva 
sin egen sak om man inte ska bli manipulerad av tjänstemännen. 

Henrik är 33 år, arbetslös men utbildad plåtslagare. Han ha r ischias, är 
gift men har inga barn. Han tycker att rehabiliteringsprocessen går myck
et sakta. Han har försökt påskynda det hela eftersom: 

Jag ska ju försöka få igenom det jag vill och verkligen försöka spela ut 
dom mot varandra så att dom godtar, accepterar mina idéer... 

Sedan följer kvinnornas berättelser. Liv är 40 år och har arbetat som af
färsbiträde och vårdbiträde, men är nu arbetslös och har besvär i nacke 
och axlar. Hon är gift och har två minderåriga barn. Hon beskriver också 
att rehabiliteringsprocessen är trög, det är nu tre år sedan hon började 
känna sig dålig. Hon berättar att hon hade ett mål, men at t det rann bort 
eftersom försäkringskassan sa en sak och arbetsförmedlingen sa en annan 
sak. 
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...det var ju ingen som ville veta av mig. Bäst vore om jag inte alls 
fanns...du måste på något sätt vara frisk för att orka kämpa mot alla 
myndigheter...Du får tigga och be nästan för att du ska få hjälp..Är jag 
en bråkstake då får jag ingenting, är jag snäll då kanske jag får utbild
ning... 

Ulla är 45 år och halvtidsanställd kanslist. Hon har halv förtidspension 
p.g.a. reumatisk sjukdom. Hon är gift och har en vuxen dotter. Hon be
rättar följande om läkarkontakten: 

Det är ju svårt många gånger för en läkare att ha en sån patient som jag, 
jag har ju krävt en del av dem...krävt att dom ska ställa upp...jag har 
ingenting fått gratis...men sedan, du får inte vara för påstridig för då 
anses du som jobbig, utan du ska hela tiden ligga på den marginalen att 
dom vet att du ger dig inte förrän du har fått din vilja fram, men att 
samtidigt så går ju att prata med.. Jag vill som hela tiden vara med 
själv, Så du måste ha skinn på nästan, o ja!! Men som sagt, du får inte 
bli för besvärlig heller...jag är ju inte rädd att ta strid, inte med nån 
idag. Sjukdomen har även, den har gjort mig mycket tuffare. 

Barbro är 36 år och anställd som sjukvårdsbiträde. Hon har kroniska 
hals- och ländryggsbesvär. Hon är gift och har tre hemmavarande barn. 
När hon berättar om rehabiliteringsprocessen berättar hon inte om sig 
själv som subjekt utan: 

...då blev det bestämt att jag skulle bölja arbetsträna på vårdcentra
len—Så jag fick då lov att böija läsa på KomVux...jag fick inte läsa 
färdigt, jag hade en termin kvar...då tröttnade försäkringskassan. De 
tyckte att det tog för lång tid och att nu ska det göras nåt annat... 

Av berättelsen framgår det att försäkringskassan bestämmer över Barbro, 
men hon uttrycker sig inte som männen med förargelse över att inte få 
bestämma själv. Lite senare säger hon: 

Man har ju fått böna och be för att det ska hända något... 

Klienternas berättelser om sådant i rehabiliteringsprocessen som kan or
saka makt och maktlöshet kan sammanfattas på följande sätt. Både män 
och kvinnor upplever maktlöshet p.g.a. av att processen går trögt och tar 
lång tid. Männen uttrycker dessutom ovilja över att andra bestämmer över 
dem och behov av att få sin vilja igenom. Kvinnornas berättelser handlar 
om följande: att ställa krav eller att vara för påstridig kan medföra att 
man bli betraktad som "bråkstake" och "jobbig". Om de istället är "snälla" 
kan de få hjälp. I rehabiliteringsprocessen riskerar kvinnor att förlora 
möjligheten till inflytande över sitt eget liv. Det "blev bestämt" och "jag 
fick då lov att...". Maktlöshet kan också orsakas av att klienten blir osyn-
liggjord. Strävan efter inflytande kan också bli ett slags moment 22: som 
sjuk behöver du rehabilitering men du måste "vara frisk för att orka 
kämpa mot alla myndigheter". 
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Kvinnor saknar i större utsträckning än män inflytande och makt över sin 
tillvaro, såväl i samhället som helhet som i arbetslivet och privatlivet (Hall 
1989, Karasek (1979), Theorell 1990, Doyal 1995). I nedanstående inter
vjuer analyseras hur maktlöshet uttrycks i förhållande till kön. 

Ansvar för familj, hem och barn 

Ansvar för familj och hem kan vara en orsak till att rehabiliteringsproces
sen blir olika för kvinnor och män. Flera kvinnor beskriver hur deras 
rehabilitering försvåras av att de är huvudansvariga för hem- och hus
hållsarbete, samt för omvårdnaden om barnen. En av dem är Fanny. Hon 
är en 42 årig arbetslös, bokbindare med besvär av kronisk värk i hals
bröst och ländryggrad. Hon är ensamstående med två minderåriga barn. 
Hennes arbetsprövning kunde gå till på följande sätt: 

...dom kunde ringa när som he lst på dyg net va oc h så jaga iväg...Då 
hade jag en väninna som bo dde i sam ma hus som då liks om kunde gå 
ner och titta till dom (barnen) emellanåt... 

Försäkringskassan erbjöd henne utredning i en annan stad, vilket skulle 
medföra betydliga svårigheter: 

...har jag ingen som tar hand om barnen far jag inte heller...om jag inte 
får ta dem med mig. Men det går ju inte. 

Aron har beskrivits ovan. Han är således gift och har tre minderåriga 
barn. Han är mån om att betona ansvaret för familjen och barnen. Famil
jen är nog så viktig som jobbet. Jobbet får inte inkräkta på familjen och ta 
all tid för det är ingen karriär värd. Det medförde att han inte blev så ef
terfrågad på arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis kan prioritering av barn och familj framför avlönat 
arbete medföra rehabiliteringssvårigheter för både kvinnor och män. Men 
med den arbetsdelning som ofta förekommer inom familjerna så är det 
kvinnors rehabilitering som påverkas mest negativt. Detta behandlas ut
förligare i avsnittet om könskonstruktioner. 

BEMÖTANDE 

När klienterna talade om sin rehabilitering relaterades den vanligtvis till 
en specifik person och hur de hade blivit bemötta. De berättade vad han 
eller hon hade gjort för att hjälpa dem och associerade samtidigt till reha
biliteringspersonalens bemötande. Klienterna hade mycket gott att säga 
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om läkarna. Doktorn var medmänsklig, noggrann, "en bra människa" och 
"den enda som gjort något och har haft tid att lyssna". Den negativa kriti
ken riktades nästan uteslutande mot personalen på arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan, vilket även framgår av tabell 3. Klienternas och för
säkringskassepersonalens berättelser om rehabiliteringen var i långa 
stycken en beskrivning av kollisioner mellan individuella önskemål och 
byråkratisk regeltillämpning. Aron uttryckte besvikelse både över otill
räckliga rehabiliteringsinsatser och att han behandlades som "ett fall" av 
tjänstemännen på försäkringskassan, men överlag var det kvinnliga klien
ter som kände sig anonyma, bortglömda och ifrågasatta. 

Anna är 31 år, gift och har två minderåriga barn. Hon har arbetat deltid 
som vårdarinna inom landstinget och är nu sjukskriven beroende på be
svär i skuldror och axlar. Anna beskrev sin kontakt med arbetsförmed
lingen på detta sätt: 

Jag blir bara deprimerad...jag tycker att det är som att dom, det är som 
att man upplever att dom tycker att man är ett problem...ja ett problem 
som dom inte vill ta itu med... 

Eva föreföll i det närmaste förvånad över att hon blivit väl bemött och 
hon sa lite eftertänksamt: 

De har varit snälla både på vårdcentralen och försäkringskassan, alltså 
jag har inte mött nåt sånt där hinder, ingenting. 

Barbro nämndes tidigare i avsnittet om rehabiliteringsprocessen och hon 
hade; 

...fått böna och be för att det ska hända nånting... 

Inte i något fall uttryckte sig de manliga klienterna på ett liknande sätt 
som dessa tr e kvinnor. De uttryckte inte att de blev nedstämda beroende 
på rehabiliteringspersonalens bemötande, de bad inte om hjälp och de sa 
definitivt inte att personalen varit snäll. Det var snarast tvärtom, att de 
manliga klienterna krävde att få driva sin egen sak och för att få den hjälp 
de ville ha. Aron sa t.ex. att; 

Det är viktigt att kunna driva sin egen sak för att inte bli manipulerad. 

Jens är gift, 44 år och har tre hemmavarande barn. Han är utbildad måla
re och har nu ett tillfälligt jobb som yrkeslärare. Jens är sjukskriven be
roende på en lungsjukdom, samt ryggbesvär. Han funderade över att han 
aldrig haft någon att rådfråga eller att prata med och han kom fram till; 

...fast det är klart, det är kanske bättre att bestämma själv... 
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Barbros kurator hade reflekterat över kvinnors och mäns olika sätt att 
uttrycka sig och hon sa att: 

Männen, dom är väldigt precisa och strukturerade medan kvinnor har tusen saker 
att tänka på...det blir olika sätt att framföra önskemål...sen pratar dom inte så 
mycket känslor som kvinnor... 

Sättet att uttrycka sig, att framföra sina önskemål, är av stor betydelse för 
möjligheten till förståelse och i förlängningen, få behövlig hjälp för att 
återgå i arbete. Kuratorns uttalande kan uppfattas som att personer av 
samma kön har bättre förutsättningar att förstå varandra, något som en 
kvinnlig personalhandläggare vid kommunen hade erfarenhet av. Hon 
uppfattade det som att: 

Männen verkar på nåt sätt ha lättare att prata med chefen om sina pro
blem-Jag tror kvinnor jag vet inte, dom har en annan situation på sina 
arbetsställen, tror jag och därför så är det kanske lättare att gå utanför 
den och prata...Männen...ja jag tror dom har mer direktkommunikation 
med sin arbetsledning. Kvinnorna har svårare. Det är ju på många stäl
len så att kvinnorna leds av män och det är nog så att många av dom har 
svårt att gå då till sin arbetsledare och berätta om sina problem, att dom 
hellre går hit då. Kanske för att här träffar dom en av samma kön...Jag 
frågar ju varför dom kommer och det är oftast att kommunikationen inte 
fungerar så bra där dom jobbar...Sen vill dom nog känna förståelse tror 
jag. 

Evas handläggare. 

Devault menar att det är ganska svårt för de flesta kvinnor att vara talan
de subjekt, svårare än för män och att det gäller både för kvinnor som 
forskningssubjekt och för kvinnliga forskare när vi skriver och talar om 
vårt arbete (Devault 1990). Ofta kan inte orden återge kvinnors erfaren
heter och kvinnor har lärt sig att "översätta" när de talar om sina egna 
erfarenheter. Trots dessa hinder för kvinnors uttryckssätt anser hon att 
språket är en resurs som bör användas. Devault betonar förmågan att 
lyssna "bakom orden", att höra mer än det som uttryckligen sägs och hon 
föreslår att den kvinnliga forskaren använder sig av sina egna erfarenhe
ter av att vara kvinna som en resurs vid intervjuer av kvinnor. 

KÖNSKONSTRUKTIONER 

Variationsrikedomen var stor när klienter och rehabiliteringspersonal ut
talade sin uppfattning om betydelsen av kön vid långvarig sjukskrivning 
och rehabilitering. Dessutom var det inte ovanligt att respektive klient och 
hjälpare inte delade varandras uppfattning. Genom att gruppera intervju
personernas uttalanden framtonade ur denna rika "flora" tre mer övergri
pande uppfattningar: 
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1) Kön saknade betydelse - androgynat. 
2) Betydelsen av kön i samband med sjukskrivning och rehabilitering re
laterades till mäns lönearbete och kvinnors ansvar för hem, barn och fa
milj - arbetsdelning i parrelationen. 
3) Könets betydelse påpekades beträffande situationen på arbetsmarknaden 
och vid rehabilitering - systemets avigsidor. 

Androgynat 

Det var uteslutande män som ansåg att situationen för långvarigt sjuka var 
densamma oavsett personens kön. Kvinnorna antog eller visste a tt situa
tionen var olika och ibland hade de inte funderat på saken. Denne manlige 
tjänsteman på arbetsförmedlingen uttryckte däremot inga tveksamheter: 

Nej, är man sjukskriven så är man väl sjukskriven, vare sig man är man 
eller kvinna. 

Arons handläggare. 

Henrik är 33 år, gift och har inga barn. Han är utbildad plåtslagare, men 
har arbetat som försäljare, annonskonsulent m.m. Henrik är numera ar
betslös och han sjukskrivs p.g.a ryggbesvär. Henrik får symbolisera 
"jämlikhetsideologin" med sitt uttalande (Holter 1992): 

...nej jag ser ingen skillnad...man hjälps nog åt. Om man är två stycken 
så hjälps man åt med det mesta...så funkar det då här i alla fall. 

Arons handläggare på arbetsförmedlingen uttryckte sig på ungefär samma 
jämlika sätt som Henrik när han tillfrågades om prioritering av rehabilite
ringsinsatser med hänsyn till klientens kön. Han ansåg att; 

...då måste man kanske titta på förhållandena hemma...Jag menar man
nen kan väl också sysselsätta sig bra hemma.. Jag menar det är ju ett 
gemensamt boende, man har kanske gemensamt ansvar över hela lin
jen, va. Jag kan vara bättre skickad kanske än en kvinna på att baka el
ler göra nåt sånt där...och hon kan vara bättre skickad att göra nånting 
helt annat... 

Det kan tolkas som att dessa manliga intervjupersoner förespråkar ett an-
drogynt samhälle där kön kan olika betydelse, samt att manlighet respek
tive kvinnlighet kan definieras på olika sätt (Holter 1992). I ett sådant 
samhälle har manligheten inget tydligt företräde enligt Holter och 
"mandominansen är mer dold" (a.a.). En alternativ tolkningsmöjlighet är 
att intervjupersonerna gör sig till talesmän för jämställdhetsideologin och 
de därmed intar ett könsneutralt förhållningssätt som innebär att synliga 
och legitima könskonstruktioner bevaras. Holter menar att ideologin om 
jämställdhet är starkare idag än någonsin förut, men att det råder en mot
sättning mellan ideologi och verklighet, vilket hon beskriver som tecken 
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på en ny "könsväv" som kan förändra samhället (1992:61). Jämställdhetsi-
deologin har medfört en utveckling som kan ge kvinnor möjligheter att 
göra olika val i livet, men på det personliga planet har den resulterat i att 
både kvinnor och män har intresse av att dölja förtryck (a.a.). Kvinnor 
och män försöker att "få det ojämlika att framstå som jämlikt" eftersom 
män inte vill framstå som "förtryckare" och kvinnor vill inte uppfattas 
som "offer" (Holter 1992:68). 

Arbetsdelning i parrelationen 

Inte så sällan slås jag av det motsägelsefulla i intervjupersonernas uttalan
den som av denne manlige specialistläkare. Han ansåg att kön saknade be
tydelse. Kvinnor och män behövde samma slags hjälp för att återgå i av
lönat arbete och han poängterade att rehabiliteringspersonalen på inga 
villkor fick ha några förutfattade meningar om kvinnor respektive män, 
för att en liten stund senare säga: 

...till kvinnorna får jag ju säga då det, att det är ju viktigt! Ni ska ju fö
da barn och ni ska ha hus, hem och villa... 

Jens läkare. 

Vanligtvis relaterade både klienter och rehabiliteringspersonal betydelsen 
av kön till den privata sfären och kvinnors ansvar för det oavlönade ar
betet. Intervjupersonerna antog att det innebar att långvarigt sjuka kvin
nor hade lättare att sysselsätta sig, vilket i sig kunde medföra att de blev 
passiva, gick in i sjukrollen och deras "privata belastning"4 gjorde att de 
blev svåra att rehabilitera. Den fördel som påpekades med att vara lång
varigt sjuk och kvinna var just förmågan att uträtta något i hemmet, att 
det var mer "naturligt" för en kvinna, eller "könsbetingat". Kvinnor an
togs därmed må mindre dåligt än män av att "gå hemma", män som inte 
kunde eller ville utföra sån där "terapiverksamhet". Kort uttryckt menade 
många intervjupersoner att män for mer illa av att vara långtidssjuka och 
då inte minst beroende av det avlönade arbetets betydelse. 

Klienter och rehabiliteringspersonal var inte alltid överens och Eva ut
tryckte sig på detta sätt: 

Jag tror att det är ännu värre för män...Därför dom isolerar sig ju ännu 
värre...Kvinnor har ju handarbete i alla fall och kanske roar sig en 
stund att gå upp och handla...Lättare kanske att träffa nån person ute 
eller så eller en granne. 

4 Där jag redogör för intervjupersonernas uppfattning och använder citat
tecken i löpande text är det autentiska citat från intervjuerna som återges. 
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Den kvinnliga personalhandläggare som arbetat med hennes rehabilitering 
menade däremot, i motsats till Eva att: 

Kanske männen har lättare för att ta sig ut på nån annan sysselsättning, 
att träffa andra och att kvinnorna är mera hemma, att dom blir mer isole
rade i sin sjukdom... 

Denne manlige läkare myntade åtminstone för mig, ett nytt och okänt be
grepp när han översatte kvinnors ansvar för omsorgsarbete till "den här 
privata belastningen". Han sa uttryckligen på följande sätt; 

...kvinnors situation, inte minst privat är som vanligt. De ska å ena si
dan ha ansvaret för hus och hem och arbete, karl och barn och dess
utom ska de ha ansvar för en arbetssituationen...kvinnor arbetar i högre 
utsträckning än tidigare, men samtidigt har de den här privata belast
ningen...Det spelar ingen roll om karln hjälper till...det är hon ändå 
som i slutändan har ansvaret så jag tror att hennes situation är svårare... 

Arnes läkare. 

Barbros kurator relaterade också könets betydelse till det avlönade och 
oavlönade arbetet och det är nästan som att höra henne argumentera mot 
Arnes läkare. Hon menade att; 

...om du är kvinna och du har ett krävande arbete och så har du en 
massa små barn och de är sjuka...och det har ju visat sig nu...att kvin
nor drabbas ju väldigt mycket därför att de har det här dubbelarbetet, 
men det är ju inte nåt problem i sig utan livet är sånt. 

Att vara man framställdes nästan liktydigt med att vara lönearbetare, att 
mäns identitet och självkänsla var starkt förbunden med deras förmåga att 
förvärvsarbeta. Män beskrevs som "huvudförsörjare", kvinnors yrkesar
bete som "komplementärt eller sekundärt" och en "stor del av mansrollen 
ligger i att ha ett jobb". Evas handläggare resonerade t.ex. på detta sätt 
om hon skulle bli tvungen att välja mellan att rehabilitera en kvinna eller 
en man: 

...Ja, jag tror ju att försörjningsplikten kommer in som ett argument. 
Även om jag inte vill det så tror jag det sitter i ryggmärgen på något 
sätt, att han måste ju ha jobb.. Jag tror att det skulle gå lättare att reha
bilitera mannen. Det skulle gå lättare att hitta ett jobb tül honom-

Ullas läkare relaterade mäns och kvinnors olika behov av hjälp till oavlö
nat och avlönat arbete när hon berättade; 
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Långvarigt sjukskrivna män brukar vara väldigt arbetsinriktade i sin 
målsättning med rehabiliteringen. De vill ofta ha hjälp med tekniska 
lösningar för att kunna komma tillbaka i ar bete. Kvinnor frågar efter 
andra saker som de vill ha hjälp med, hemarbetet, familjen och ofta har 
de en önskan att gå ner i tid för att kunna klara förvärvsarbetet och ar
betet i hemmet. Män brukar inte inbegripa sådant i sin rehabilitering. 

Några kvinnor ur rehabiliteringspersonalen luckrade upp den stereotypa 
bilden av lönearbetaren genom att reflektera över betydelsen av kön och 
ålder. De menade att skillnaderna var mindre beträffande yngre kvinnor 
och män, samt att yngre och äldre kvinnor antagligen upplever det på oli
ka sätt att vara hemma. 

...vi har ju en utveckling av samhället och kvinnorollen som gör att är 
man 30 år och kvinna då jobbar man. 55-årig och kvinna så finns det 
fortfarande en del som kan vara hemma, åtminstone till viss del, att man 
jobbar deltid och, medan män, vare sig man är 55 eller 30 alltid jobbar 
heltid... 

Sveas handläggare. 

I denna grupp gick skiljelinjen mellan män och kvinnor, mellan manlighet 
och kvinnlighet, i arbetsdelningen beroende på huvudansvaret för avlönat 
respektive oavlönat arbete. Bilden eller konstruktionen av kön förefaller 
ganska okomplicerad beroende på att dessa intervjupersoner talar om be
tydelsen av kvinnlighet och manlighet i traditionell, men även biologisk 
bemärkelse. Kvinnor ansågs ha en mer naturlig fallenhet för oavlönat ar
bete och det uppfattades t.o .m. som könsbetingat. (Se Johannisson 199 4, 
Wikander 1994). Visserligen är könskonstruktionen synlig, men huruvida 
den är legitim är mer tveksamt, eftersom den vidmakthåller den manliga 
dominansen. 

Systemets avigsidor - strukturell nivå 

Välfärdsstaten blev i stora delar "en männens konstruktion" (SOU 
1996:113 del 2, sid 19). Kvinnorna fick visserligen förvärvsarbete i 
"välfärdsstatens regi", i den offentliga sektorn, men i positioner där de 
var underordnade män. Det ledde också till att den svenska arbetsmarkna
den blev en av västvärldens mest segregerade. Förmånerna i välfärdssta
ten har dessutom utformats med föga inflytande från kvinnor och på ett 
sådant sätt att de kopplats till heltidsarbete utanför hemmet (Holter 1992). 
Rehabiliteringspersonalen uppmärksammade detta och de påtalade könets 
betydelse på strukturell nivå. Systemet fungerade på ett sådant sätt att 
kvinnor missgynnades. En manlig specialistläkare ansåg att arbetsmarkna
den blivit mer könssegregerad, vilket han menade var "en backlash". Han 
menade dessutom att mannen ofta är norm inom medicinsk forskning och 
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att mycket kunskap är "framtagen på mäns villkor". Lite skämtsamt be
rättade han att; 

...man brukar skoja om alla medelvärden, att de är för 70 kilos män 
som är 180 långa-

Peters läka
re 

Peters läkare kommenterade även politiska sjukvårdsbeslut som enligt 
hans uppfattning ledde till snedfördelning av medicinska resurser beroen
de på "den manliga dominansen" och; 

Prostata var tydligen ett intressantare organ än underlivet på kvinnor 
och sånt där när man såg på resursfördelningen... 

Denne läkare och övrig rehabiliteringspersonal var däremot tveksam till 
om kön påverkade rehabiliteringsinsatserna, i motsats till en manlig 
tjänsteman på försäkringskassan. Han talade om extrainsatser för rehabi
litering av långtidssjuka byggnadsarbetare i det s.k. Galaxenprojektet och 
konstaterade att några motsvarande satsningar inte hade skett för långva
rigt sjukskrivna kvinnor och han sa uttryckligen: 

Vi är ojämlika här. Vi ger män bättre rehabilitering...männen erbjuds 
bättre hjälp. 

Christers handläggare. 

Christers handläggare och Peters läkare var medvetna om strukturmakten 
bl.a. på arbetsmarknaden och vid arbetsrehabilitering. Holter menar att 
strukturmakten är inbyggd i det sociala systemet, att den är manlig, men 
att ingen enskild man kan göras ansvarig för förtryck av kvinnor efter
som systemet fungerar på det sättet. Jag ställer mig frågan om det inte är 
just vad dessa manliga intervjupersoner gör? De konstaterar att kvinnor 
missgynnas, men dessa män känner sig inte personligt ansvariga och de 
kan inte göras ansvariga för brister i systemet. 

Könskonstruktioner 

De manliga klienterna var överens med rehabiliteringspersonalen om vil
ka slags rehabiliteringsåtgärder som hade vidtagits. Kvinnornas uppgifter 
stämde däremot inte alltid med personalens. Det kan bero på att klienten 
har lättare att minnas det inträffade eller har större behov att rättfärdiga 
sitt handlande, men det borde gälla oavsett klientens kön. Jämförelsen av 
klienternas och rehabiliteringspersonalens berättelser om rehabiliterings
processen visade att de kvinnliga klienterna och personalen kunde ha olika 
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versioner av processen. De hade olika uppfattning om vem som tog initia
tiv till rehabiliteringen och om den gick trögt, eller om åtgärder sattes in 
omedelbart. Tänkbara förklaringar till dessa skillnader är bristande upp
märksamhet från rehabiliteringspersonalen, alternativt bristande empatisk 
förmåga, samt osynliggörande av klienten. 

Både kvinnor och män uttryckte maktlöshet beroende på att rehabilite
ringsprocessen gick trögt och tog lång tid, men kvinnor riskerade dess
utom att förlora möjligheten till inflytande över sitt eget liv. Kvinnor fick 
inte var bråkiga eller påstridiga och om de var snälla kunde de få hjälp. 
Prioritering av barn och familj framför lönearbete kunde resultera i re
habiliteringssvårigheter för såväl kvinnor som män, men beroende på den 
könsmässiga arbetsdelning som ofta förekommer i parrelationen blir det 
troligtvis kvinnornas rehabilitering som påverkas mest negativt. Sättet att 
uttrycka sig, vilka ord som klienterna använder är är betydelsefullt för 
möjligheten till förståelse och hjälp. Analysen av kvinnors och mäns be
rättelser visade på tydliga skillnader i uttryckssätt, vilket tolkas som att de 
flesta kvinnor har svårt att vara talande subjekt. 

Resultatet av analysen visar att intervjupersonernas könskonstruktioner 
kan sammanfattas i tre grupper: 

- Den androgyna eller jämlika där klienter och rehabiliteringspersonal 
menade att kön saknade betydelse vid sjukskrivning och rehabilitering. 

- Könets betydelse i avlönat och oavlönat arbete där jag tolkar det som att 
intervjupersonerna medverkande till bibehållande och legitimering av den 
manliga normen, samt fortsatt underordning av kvinnor. Den manliga 
normen legitimeras genom isärhållning och uttrycks "i arbetsdelningen 
mellan könen och föreställningar om det manliga och det kvinnliga" 
(Hirdman 1988:52). Wikander menar att genusarbetsdelningen visar att 
män är överordnade kvinnor samtidigt som det är medlet för att bevara 
kvinnors underordnade ställning (1992). I Kvinnohistorisk uppslagsbok 
beskrivs det som att arbetsdelning beroende på kön är grundvalen för 
fördelning av makt och ansvar i samhället (Clayhills 1992). 

- Könets betydelse p å strukturell nivå åskådliggör den synliga, legitima 
könskonstruktionens konsekvenser. Den handlar inte om personlig makt 
utan strukturmakt. Systemet fungerar på sådant sätt att kvinnor missgyn
nas på arbetsmarknaden och vid rehabilitering och det är ingens fel. Var
ken enskilda män eller kvinnor kan göras ansvariga för systemets konsek
venser. Samtidigt ser jag vissa f ördelar med denna förklaringsmodell, ef
tersom kvinnor inte beskrivs som problem eller att deras tillkortakom
manden vid rehabilitering förklaras med deras "privata belastning" p.g.a. 
ansvaret för det oavlönade arbetet. 
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Oavlönat och avlönat arbete har en mycket central roll i fråga om bety
delsen av kön vid sjukskrivning och rehabilitering. Kvinnorna uppfattades 
ofta som huvudansvariga för oavlönat arbete i hemmet medan männen 
tilldelades rollen som huvudförsörjare i familjen (Se Hamberg 1995). De 
professionellas uppfattning om möjligheterna att rehabilitera kvinnor re
spektive män kan sägas ha samband med sjukskrivningssituationen, eller 
rättare sagt kvinnors oavlönade arbete. I bägge fallen var det just kvin
nors arbete i hemmet som gjorde att de eller deras situation uppfattades 
annorlunda. Huruvida det är till kvinnors fördel med deras "naturliga" 
arbete i hemmet kan diskuteras och särskilt om det är någon fördel vid 
arbetsrehabilitering. Rehabiliteringspersonalen beskrev det alltifrån som 
ett socialt problem till att kvinnornas situation var mer komplex, vilket 
medförde att det var svårt att rehabilitera dem. 

Rehabiliteringspersonalen antog vanligtvis att kön spelade roll på olika 
sätt och i olika sammanhang, men inte i deras eget arbete med rehabilite
ring av sjukskrivna. Holter menar att ideologin om jämställdhet har re
sulterat i att både kvinnor och män har intresse av att dölja förtryck och 
därmed försöker de att "få det ojämlika att framstå som jämlikt" 
(1992:68). Ingen vill uppfattas som förtryckare eller offer, men ibland 
blir vi det kanske omedvetet: 

Vi satsade på kvinnor lika mycket som på män och i vaije fall vågade 
ingen tänka ens eller vågade säga högt att; den där är ju kvinna, den 
bryr vi oss inte om...Högt vill man inte göra det, men herregud tänk 
om vi styrs att göra så... 

Barbros kurator. 

Avslutningsvis menar jag att konstruktionen av kön är en process som på
går ständigt i möten mellan människor av olika kön, men även mellan 
personer av samma kön i ett socialt samspel och i ett socialt och kulturellt 
sammanhang. Det innebär att jag utgår från att arbetsrehabilitering av 
långtidssjuka kan beskrivas i termer av synliga, men även osynliga köns
konstruktioner (Holter 1992). Verksamheten regleras av lagbestämmelser 
och regler som är synliga och förefaller jämlika, eller könsneutrala, men 
som i praktisk tillämpning kan bevara den manliga dominansen. Analysen 
av intervjuerna med rehabiliteringspersonal och klienter visar hur kvin
nor liksom män medverkar till att bevara synliga och osynliga könskon
struktioner, hur de flesta är medskapande till kvinnors fortsatta under
ordning, men även att det finns intervjupersoner som ifrågasätter köns
makten och den manliga dominansen. 
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Arbetsdelning och ohälsa -
en litteraturöversikt om kvinnors 

arbete och ohälsa relaterad till kön 

av Ingegärd Bäckström 

AVLÖNAT OCH OAVLÖNAT ARBETE 

Bakgrund 

Rätten till ersättning från sjukförsäkringen grundas på oförmåga att utfö
ra avlönat arbete p.g.a. sjukdom och det är en förutsättning för att såväl 
sjuk- som rehabiliteringspenning skall utbetalas (Se Bäckström, Att skilja 
agnarna från vetet 1997:3.) Huruvida det blir aktuellt med arbetsrehabili-
tering beror alltså på om personen ifråga har ett förvärvsarbete, är berät
tigad till sjukpenning till följd av sjukdom och bedöms oförmögen att ut
föra tidigare arbetsuppgifter p.g.a. sjukdom. Det innebär att jag med svå
righet kan förbise arbetets betydelse för såväl uppkomsten av sjukdom 
som rätten till sjukpenning och rehabilitering. Sedan 1970-talet har det 
skett en kraftig ökning av kvinnors förvärvsfrekvens (Forsberg 1992), 
samtidigt som långvarig sjukfrånvaro har ökat bland kvinnor (Vogel 
1992) och sedan 1980-talets mitt pensioneras kvinnor i större utsträckning 
än män (SOU 1996:133). 

Denna delstudie är en litteraturöversikt om arbete1 och sjukdom. Den in
leds med en diskussion om betydelsen av kv innors arbete, deras tidigare, 
nuvarande och framtida position på arbetsmarknaden, samt fysiska och 
psykiska hälsorisker i och utanför arbetslivet. Sedan behandlas olika för
klaringar till hälsorelaterade könsskillnader, sjukfrånvarons omfattning 
och levnadsvillkorens betydelse för uppkomsten av ohälsa, samt det till 
synes paradoxala att kvinnor lever längre än män trots deras mer omfat
tande sjukfrånvaro, förtidspensionering o.s.v. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att bidra till en bredare och mer 
detaljerad referens-, samt förståelseram för att visa på sammanhang, i vil
ka arbetsrehabilitering och kön konstrueras. 

1 Med begreppet arbete avses både avlönat och oavlönat arbete. 
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Metod 

Delstudien baseras huvudsakligen på litteratur om arbete och ohälsa där 
betydelsen av kön uppmärksammats. Litteraturen som ingår i översikten 
har valts ut med hjälp av litteratursökning i databaser (Medline, 
PsychLIT, SSCI) och referenser i den litteratur som studerats, samt tips 
och förslag om översiktsverk från mina handledare och andra personer. 

En historisk exposé 

Ursprunget eller kärnan till den könssegregerade arbetsmarknaden finner 
man i industrialismens framväxt. Forsberg (1992) skriver att den unga 
textilindustrin i England ursprungligen efterfrågade kvinnlig arbetskraft, 
men att det hotade det traditionella patriarkala systemet, eftersom kvin
norna fick egen lön, fick eget värde och kunde bli självständiga. Reaktio
nerna blev ungefär desamma som i Frankrike och många påtalade förfal
let som skulle följa i spåren av ekonomiskt självständiga, förvärvsarbetan
de kvinnor. "Familjens upplösning, barnens förfall, ovårdade och ohygie
niska hem var bara några av de exempel som drogs fram för att återföra 
kvinnorna till det oavlönade hemarbetet" (Forsberg 1992:125). I det vik
torianska samhället såg man helst att kvinnorna avstod från avlönat arbete, 
men det medförde konflikter med den expanderande industrin där den 
kvinnliga arbetskraften behövdes. Slutligen löstes den långvariga kampen 
om kvinnorna med hjälp av deltidsarbete och tillfälliga arbeten. På det 
sättet fick näringslivet tillgång till kvinnlig arbetskraft för vissa arbets
uppgifter, samtidigt som samma arbetskraft kunde användas för familjens 
behov. Därmed hade man suddat ut hotbilden av ekonomiskt oberoende 
och självständiga kvinnor, men den kvinnliga arbetsdagen blev lång och 
ersättningen låg (a.a.). 

Genom att dela upp arbetet i mindre enheter och ökad specialisering inom 
industrin förstärktes hierarkin för samtliga arbetare och män tog över 
arbetsledningen. Det skapades dessutom nya kvinnoindustrier som tänd
sticksfabriker och kartongfabriker. På sikt medförde industriarbetet att 
kvinnor sällan utförde samma arbeten som män och att de arbetade direkt 
underordnade manliga förmän. Wikander skildrar decennierna omkring 
1900 som "en övergång från ett system som legalt underordnar kvinnan 
under mannen ti ll ett som ger henne alltfler formella rättigheter" paral
lellt med "en allt kraftigare segregering av kvinnors och mäns arbetsom
råden" (Wikander 1992:48-49). Det blev skillnad mellan teori och prak
tik, eller princip och praktik som Wikander uttrycker det. Politiskt blev 
man principiellt alltmer jämlika medan ar betsmarknaden (praktiken) ut
vecklades i motsatt riktning och betonade skillnader mellan män och kvin
nor. 
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Under mellankrigstiden var kvinnornas plats i hemmet och det var fram
för allt de gifta kvinnornas uppgifter att utföra oavlönat omsorgsarbete. 
De lämnade också vanligtvis arbetsmarknaden i samband med giftermål, 
vilket b idrog till att förstärka den könsuppdelade arbetsmarknaden. Låga 
kvinnolöner motiverades gärna med att en kvinna hade en familj bakom 
sig, hon var antingen dotter, hustru eller släkting. Under mellankrigsåren 
riktades motståndet mot kvinnor i lönearbete främst mot kvinnan på kon
tor, i handel och i undervisning och framför allt var hennes statliga tjänst 
i fara. Man ville hindra den gifta kvinnan från att lönearbeta. Kvinnor 
blev splittrade i gifta och ogifta kvinnor, som många gånger stod emot 
varandra när det gällde att få arbete. Män i facket och arbetsgivare sam
verkade. Det tillsattes en statlig utredning med uppdrag att ta ställning till 
gifta kvinnors rätt att förvärvsarbeta, men som avslutades med en re
kommendation om att förbjuda arbetsgivare att avskeda kvinnor vid gif
termål (Wikander 1992). 

Kvinnoreformer och förvärvsarbete 

Bestämmelserna om föräldrars rätt till ledighet för vård av barn hör till 
de mer nutida reformerna som har påverkat möjligheterna för kvinnor att 
förena omsorg om barnen med förvärvsarbete. Lagstiftningen omfattar 
småbarnsföräldrars rätt till förkortad arbetstid, föräldrapenning i sam
band med barns födelse och för tillfällig vård av barn. Lagstiftningen 
skall bidra till jämställdhet i arbetslivet, men rättigheterna har kommit att 
utnyttjas övervägande av kvinnor, vilket kan ha försvårat kvinnornas situ
ation på arbetsmarknaden. Det är utgångspunkten för en undersökning av 
fyra olika arbetsplatser som Calleman m.fl. redovisar i boken Kvinnore
former på männens villkor. Redan det faktum att kvinnorna kunde tänkas 
bli gravida kunde försvåra deras möjligheter att få en anställning och de
ras arbetsuppgifter anpassades därefter med hänsyn till faktiska eller 
eventuella framtida behov av ledighet. Kvinnorna fick därför mer rutin-
betonade arbetsuppgifter som kunde utföras av andra vid deras frånvaro 
eller också sökte de sig självmant till arbeten som gick att kombinera med 
tillsynen av barnen, just för att undvika frånvaro från arbetet. Calleman 
m.fl. hävdar att "föräldraledigheterna har gjort det lättare för den enskil
da kvinnan att förena föräldraskap och förvärvsarbete", men att detta inte 
är "en förbättring på kvinnornas villkor" (1984:82). Vi lever fortfarande 
i ett patriarkalt samhälle där mannens liv och handlande utgör normen, 
där utgångspunkten är mannens arbetsdag och småbarnsföräldrars rätt till 
förkortad arbetstid betyder att man fastslår att åtta timmars arbetsdag är 
det normala. Kvinnor blir avvikande i arbetslivet i och med att det är or
ganiserat med mannen som förebild. Kvinnors arbetsmarknad är i princip 
organiserad på samma sätt och "det är mot den bakgrunden man bör se 
den socialpolitiska lagstiftningen" (1984:82). 
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Sverige 1960-1990 

Den historiska parentesen under efterkrigstiden då hushållsarbete var 
svenska kvinnors huvudsakliga yrke, även kallad "hemmafruepoken" 
(Forsberg 1992:108) ersattes av motsatsen, lönearbetsepoken. Den krafti
ga ökningen av den kvinnliga sysselsättningen är det mest dramatiska som 
har hänt på arbetsmarknaden sedan 1960-talet (Forsberg 1992, Wikander 
1992). Den kvinnliga förvärvsfrekvensen har ökat med 30 procentenheter 
på 20 år (53 procent 1970 - 83 procent 1990), medan den manliga syssel
sättningen har stagnerat (a.a. sid 113). Kvinnorna i Sverige förvärvsar
betar i nästan lika stor utsträckning som de svenska männen. 19 95 räkna
des 80 procent av kvinnorna i arbetsför ålder (20-64 år) in i arbetskraften 
jämfört med 85 procent av männen. Männen arbet ade nästan uteslutande 
heltid medan kvinnorna ofta arbetade deltid (SCB 1996:40-41). 

Svenska kvinnor arbetar i stor utsträckning deltid medan män vanligtvis 
arbetar heltid och sjukförsäkringen är konstruerad på sådant sätt att del
tidsarbetande får lägre sjukpenning än heltidsarbetande. Själva konstruk
tionen av sjukförsäkringen kan sägas osynliggöra förekomsten av oavlönat 
arbete och att sådant arbete utförs huvudsakligen av kv innor. I ett annor
lunda uppbyggt sjukförsäkringssystem som kompenserar oförmåga att 
utföra både avlönat och oavlönat arbete finns däremot möjligheter att er
sätta kvinnor för den faktiska arbetsförlusten vid sjukdom. I en studie av 
möten mellan försäkringskassans handläggare och invandrarklienter be
skriver Jonsson (1996) att handläggarnas och klienternas bedömningar 
utgick från olika perspektiv. Klienten gjorde sin bedömning utifrån en 
helhetssyn på liv et, medan handläggarnas argument utgick från arbetslin
jen, argument som verkade bero mer på generella antaganden om det sta-
tusfyllda i att ha ett arbete än på klientens specifika livssituation. De 
kvinnliga klienterna som intervjuades i undersökningen Rehabilitering för 
män? (1994) uttryckte det som att förvärvsarbete för dem var en del i en 
helhet, visserligen en viktig del, men det var inte allt. De var inte beredda 
att arbeta utanför hemmet på bekostnad av hälsa, familj och barn. 

Numera lönearbetar även mödrar till barn i förskoleåldern och samtidigt 
"har det skett en närmast explosionsartad tillväxt av deltidstjänster" 
(Forsberg 1992:113-114). Kindlund konstaterar att nytillskottet av arbets
kraft under 70- och 80-talet huvudsakligen har varit kvinnor med barn, 
främst kvinnor med förskolebarn och de "har ett tyngre ansvar för hem 
och familj än tidigare kvinnlig arbetskraft i regel haft" (Kindlund 
1992:138). Forsberg menar att "kvinnorna väljer relationsinriktat på två 
sätt" (1992:114). Heltidsarbete är inte den rätta eller lämpliga normen för 
kvinnor och de väljer att arbeta deltid p.g.a. sina relationer till andra 
människor, huvudsakligen andra familjemedlemmar. Det ger dem möjlig
het att utföra nödvändigt arbete både i och utanför hemmet och i prakti
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ken innebär det att de har infört sex timmars arbetsdag på egen bekostnad. 
Kvinnor söker sig dessutom till lönearbeten där de arbetar med och rela
terar till människor och Forsberg menar att på det sättet "bidrar kvinnor
na själva till att upprätthålla den könsmässiga arbetsdelningen" (a.a. sid 
115). 

Kvinnors avlönade arbete är dessutom inte särskilt olikt deras oavlönade 
arbete. Arbetsmarknaden är starkt könssegregerad och kvinnor dominerar 
inom vård, undervisning och sociala yrken. Forsberg uttrycker det som 
att "kvinnorna har kommit att bli en buffert mellan det offentliga och det 
privata" (1992:116). Vid uppbyggandet av välfärdsstaten efterfrågades 
kvinnlig arbetskraft och kvinnor har sedan fått ansvara för vård och om
sorg som gynnat samhället i stort. Den samhälleliga välfärden blev med 
andra ord, ett "kvinnoansvar" då kvinnornas huvuduppgift var (och är) att 
ta hand om barn, sjuka och äldre. Kvalifikationerna för sådana arbeten 
var traditionellt "kvinnliga", som att vara flexibel, rörlig och anpass
ningsbar beroende på olika behov och arbetets art. Vid den här tiden, när 
det svenska välfärdssamhället byggdes upp och det fanns stort behov av 
arbetskraft, frågades inte efter professionell yrkesskicklighet utan kvinnor 
bedömdes "ha en naturlig kompetens inom dessa områden" (a.a. sid 112). 

Wikander menar att det "rådde en naiv optimism" på 1960-talet då många 
trodde att kvinnors ökade utträde på arbetsmarknaden skulle innebära 
jämlikhet (1992:57). Jämlikheten skulle infinna sig när kvinnor fick avlö
nat arbete. Ansvaret för arbetet i hemmet kom även fortsättningsvis att, i 
huvudsak, åvila kvinnorna och det berodde på uppfattningar om vilken 
typ av arbeten kvinnor var bäst på. Det fanns, enligt Wikander även för
väntningar på vilka slags lönearbeten som kvinnor skulle ta och som kom
binerades med efterfrågan på kvinnor till särskilda arbeten. Detta efter-
fråge- och förväntningspaket kom att prägla kvinnoarbetet både inom och 
utanför hemmen och "där kvinnor finns, kan män slippa d e tristaste arbe
tena" (Wikander 1992:58). Under andra världskriget innebar t.ex. kvin
nornas arbetsinsatser inom metallindustrin att männen avlastades många 
monotona och enformiga arbetsuppgifter (a.a.). 

Det råder en dubbeltydighet i nuvarande arbetsliv enligt Forsberg, det 
finns tendenser som talar för och emot en ökad utjämning mellan könen, 
men att arbetsmarknaden fortfarande är orättfärdig. De könsåtskiljande 
mekanismerna är fortfarande en realitet, den könsegregerade arbetsmark
naden består och "en av de mest orättfärdiga skillnaderna mellan män och 
kvinnor finner vi i lönestrukturen" (1992:110). Den solidariska lönepoli
tiken och låglönesatsningarna på 60- och 70-talet gynnade många kvinnor 
och löneklyftorna minskade. Från 80-talets mitt avtog eller avstannade 
utjämningstakten och därefter har löneskillnaderna ökat betydligt, tydli
gast inom offentlig sektor. Införandet av individuella löner antas vara en 
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av orsakerna till att löneklyftorna ökar mellan män och kvinnor, att kvin
nor skulle ha svårare att hävda sig vid individuella löneförhandlingar, el
ler att det rör sig om dold könsdiskriminering (a.a.). 

Varuproduktionens betydelse på arbetsmarknaden har minskat betydligt 
och industrisamhället ersätts alltmer av ett tjänstesamhälle. För den 
kvinnliga arbetskraften är det inget nytt fenomen. Kvinnor har alltid ver
kat i ett tjänstesamhälle där de har utfört tjänster åt andra och även om de 
i ökad utsträckning har fått lön för sitt arbete är fortfarande det mesta av 
tjänstearbetet oavlönat. Kvinnorna utför merparten av det oavlönade om
sorgsarbetet i hemmet och de använder i genomsnitt 65 procent mer tid 
för arbete i hemmet än män (SCB 1992:79). Det nya med tjänstesamhället 
är att män har börja arbeta i tjänstesektorn, vilket kan innebära "nya ut
maningar när det gäller könsstrukturen på arbetsmarknaden" (Forsberg 
1992:113). Kvalifikationer som efterfrågas är flexibilitet och rörlighet 
och det borde gynna kvinnor med deras "naturliga" kompetens i dessa av
seenden (a.a. sid 112). Flexibel definieras som att vara tillgänglig och 
rörlig har fått betydelsen av en rumslig rörelsefrihet. Kvalifikationerna 
har omdefinierats till manliga och begreppens ändrade betydelse är, enligt 
Forsberg inte förenliga med ansvar både inom löne- och hemmasfären. 
Begreppen har enligt min uppfattning, ändrat betydelse - de har omgende-
riserats. 

Arbetsdelning = makt 

Arbetsdelning beroende på kön är enligt Clayhills i Kvinnohistorisk upp
slagsbok, grundvalen för fördelning av makt och ansvar i samhället. Wi
kander uttrycker det som att män utför vissa arbeten och kvinnor utför 
oftast helt andra, vilket upprätthåller "en skev maktfördelning till mäns 
fördel" (1992:21). Genusarbetsdelningen - arbetsdelningen mellan kvin
nor och män - vidmakthåller ett ojämlikt förhållande och arbetsdelningen 
i samhället, uppdelningen mellan kvinnliga och manliga arbeten möjliggör 
kvinnornas fortsatta underordning. Genusarbetsdelningen blir därmed 
både ett uttryck för kvinnors underordning och medlet att hålla kvar 
kvinnor i en underordnad position. 

Arbetslivet är organiserat enligt en grundläggande princip som håller 
produktion och reproduktion åtskilda, vilket enligt feministisk arbetslivs
forskning beror på att "det manliga är normen i arbetslivet" (Forsberg 
1992:119). Det sker även som Forsberg uttrycker det, "en könsmässig 
märkning, genderisering" av arbetsuppgifter och det är "ett socialt feno
men som förändras över tiden" (a.a. sid 121-123). Hon nämner utveck
lingen av merjeriyrket som exempel, vilket "omgenderiserats" från ett 
kvinnligt till ett manligt yrke. Den könsmässiga märkningen i vårt sam
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hälle innebär att mannen har kommit att representera produktion och 
kvinnan reproduktion. 

Att arbeten "ändrar kön" eller att könsmärkningen förändras (omgen-
deriseras) när män och kvinnor byter arbete uppmärksammas även av 
Baude m.fl. De noterar i likhet med Forsberg att kvinnoarbete uppvärde-
ras när män tar över sådant arbete, medan manligt arbete får lägre status 
när det övertas av kvinnor. "Den mest stabila könsbestämda arbetsdel
ningen" tycks visserligen vara den som ger männen de bästa jobben med 
de högsta lönerna, men arbetsdelningen skall ses mer som ett "uttryck för 
maktintressen än en orsak till att maktintressen uppstår" (Baude m.fl 
1987:69). 

Den framtida marknaden för kvinnors arbete 

Det finns ett kvinnligt rörelsemönster på arbetsmarknaden som har kom
mit att benämnas "perma nent tillfällighet". Davies och Esseveld (1988) 
beskriver i sin studie av arbetslösa fabrikskvinnor hur kvinnorna rör sig 
inom "det grå fältet". De går mellan arbete, utbildning, sjukskrivning 
m.m. utan fast f örankring på arbetsmarknaden och med risk att slutligen 
hamna i absolut arbetslöshet. Gunnarsson skildrar i sin avhandling ett lik
artat rörelsemönster hos ensamstående, kvinnliga socialbidragstagare, men 
hon konstaterar också att kvinnornas val av försörjningskälla även beror 
på vilken livsfas de befinner sig i. De unga kvinnorna som ingick i under
sökningen var på väg att etablera sig på arbetsmarknaden, och de valde i 
första hand att försörja sig genom arbete, men tvingades ibland besöka 
socialtjänsten p.g.a. otillräckliga inkomster och låga löner. Den andra 
gruppen bestod av äldre kvinnor med hälsoproblem. De hade ett långt och 
slitsamt arbetsliv bakom sig och de föredrog att bli förtidspensionerade. 

Björnberg använder sig av uttrycket livsform när hon analyserar "hur 
män och kvinnor organiserar sitt vardagsliv i familj och närsamhälle med 
utgångspunkt från den roll som arbete och försörjning har för detta" 
(Björnberg 1992:190). Det sätt som man försörjer sig på menar hon är 
avgörande för vilken typ av livsform som utvecklas. Björnberg beskriver 
tre olika livsformer; egenföretagarens, arbetarens och karriäristens. 
Skillnaderna mellan kvinnor i olika livsformer är, enligt Björnberg, vil
ken betydelse förvärvsarbetet får ta. Arbetarkvinnor, menar hon, arbetar 
deltid eftersom de prioriterar hem och barn och att det främsta skälet till 
att de arbetar är att tjäna pengar. Kvinnor i karriäryrken lägger däremot 
tonvikten på möjligheten till självförverkligande. De arbetar heltid, arbe
tet får ta stor plats och de arbetar övertid. Dessutom är de ofta aktiva på 
fritiden och detta kräver sträng tidsplanering och hårda prioriteringar. 
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Hushållsarbete är sådant som inte prioriteras, eller också betalar de någon 
annan för att få det gjort. 

Forsberg (1992) ifrågasätter teorin om kvinnor som reservarbetskraft och 
menar att det istället handlar om att kvinnorna är ideal- och buffertar
betskraft. Det är "den könsmässiga uppdelningen av arbetslivet" 
(1992:129) som gör att kvinnor är den ideala arbetskraften inom vissa 
områden. Hon förklarar det med att yrkesstatus och löneutveckling hotas 
av den kvinnliga arbetskraften och därför blir kvinnor "den självklara 
idealarbetskraften inom vissa delar av arbetslivet" (a.a. sid 129). Dess
utom är kvinnor buffertarbetskraft eller stötdämpare inom vissa områden, 
eftersom de framför allt får tillfälliga tjänster, vikariat och deltider. Det 
är också vanligt att kvinnor byter arbetsplatser och arbetsgivare. Kvin
norna blir stötdämpare eftersom de byter arbeten, går mellan privat och 
offentlig sektor, mellan varuproduktion, vård och service. Det kan även 
förstås som ett "tecken på alternativt arbetsmarknadsbeteende hos kvin
norna" (a.a. sid 138). Hon menar att kvinnornas beteende på arbetsmark
naden är mer av en sökprocess och de är mer öppna för att pröva andra 
lösningar. De kan röra sig mellan olika sektorer, offentligt och privat, 
industri och service. Barriärerna mellan olika sektorer "verkar således 
inte vara lika rigida för kvinnor som för män", vilket Forsberg anser 
"stöder tesen om kvinnor som buffertarbetskraft" (1992:139). 

Sammanfattande diskussion 

Det mest dramatiska som har hänt på den svenska arbetsmarknaden sedan 
30 år tillbaka är kvinnors utträde i avlönat arbete. Kvinnor förvärvsar
betar nästan i samma utsträckning som män, men vanligtvis med lägre 
lön, i underordnande positioner och med andra arbetsuppgifter. Det oav
lönade omsorgsarbetet utförs dock fortfarande huvudsakligen av kvinnor 
och de arbetar ofta deltid p.g.a. sina relationer till andra familjemedlem
mar. Forsberg (1992) uttrycker det som att kvinnorna har infört sex 
timmars arbetsdag på egen bekostnad och Kindlund (1992) menar att ny
tillskottet av kvinnlig arbetskraft har ett tungt ansvar för hem och familj. 
Betydelsen av kvinnors dubbelarbete för deras hälsa återkommer jag till i 
avsnittet om ohälsosamma levnadsvillkor. Nu vill jag i första hand rikta 
uppmärksamheten mot kvinnors situation på arbetsmarknaden, forskarnas 
uppfattning om möjligheterna att förändra den och därmed kvinnors makt 
och position i samhället. 

Det avlönade arbetet är inte olikt kvinnors oavlönade arbete eftersom de 
huvudsakligen arbetar med att ta hand om barn, sjuka och äldre. Arbets
marknaden är starkt könssegregerad, kvinnor och män arbetar i olika yr
ken och de utför dessutom olika arbetsuppgifter i samma yrke. Wikander 
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menar att arbetsdelningen vidmakthåller den skeva maktfördelningen och 
att det är till mäns fördel. Genusarbetsdelningen är både ett uttryck för 
kvinnors underordning och medlet att behålla dem i en underordnad posi
tion (1992). 

De forskare som jag har nämnt förmedlar olika, tänkbara bilder av kvin
nors framtida position på arbetsmarknaden. Den ena framtidsvisionen be
höver inte vara mer riktig eller sann än den andra utan det är troligtvis så 
att de kompletterar varandra. Det är också själva poängen med denna ge
nomgång av forskarnas försök till positionsbestämning av den kvinnliga 
arbetskraften. Davies och Esseveld relaterar, liksom Gunnarsson sin upp
fattning om kvinnors förankring i arbetslivet och lönearbetets betydelse 
till kvinnorna som ingår i deras forskning - kvinnor från arbetarklassen, 
lågutbildade och ofta invandrade kvinnor. Detta är onekligen "faktorer" 
som gör deras position på arbetsmarknaden osäker och tvingar dem att 
röra sig inom det grå fältet för att söka tillfälliga lösningar för sin för
sörjning. 

Björnberg resonerar om kvinnors inställning till avlönat arbete beroende 
av vilken livsform de väljer. Hon relaterar, åtminstone inte i detta fall, till 
samhälleliga strukturer som formar och påverkar kvinnornas val av livs
form. Det intressanta med hennes resonemang är att hon beskriver skill
nader i kvinnors förhållningssätt till lönearbete, inte uteslutande beroende 
på livsform, utan även med hänsyn till att kvinnor faktiskt befinner sig i 
olika samhällsklasser. Björnberg menar att arbetarkvinnor jobbar för att 
tjäna pengar, att arbetet visserligen ger dem ökad självständighet och soci
al gemenskap, men att hemmet och barnen ändå är viktigast. Många kv in
nor från arbetarklassen väljer enligt Björnberg att arbeta deltid "för att 
utveckla en identitet som husmor vid sidan om den identitet som arbetet 
ger" (Björnberg 1992:194). Det är dessutom särskilt viktigt för dem att 
de finns till hands för barnen. 

Utgångspunkten för valet av livsform är, enligt Björnberg den roll som 
arbete och försörjning har för kvinnors och mäns sätt att organisera "sitt 
vardagsliv i familj och närsamhälle" (1992:190). Tyvärr vidareutvecklar 
Björnberg inte diskussionen i den riktning som jag anser nödvändig. Jag 
menar att hon i alltför liten utsträckning uppmärksammar att valmöjlig
heterna, såväl praktiskt som teoretiskt, kan te sig mycket begränsade för 
lågutbildade kvinnor från arbetarklassen. Det fria valet förefaller ganska 
utopiskt om jag relaterar till de kvinnor som jag har intervjuat. De var 
sjuka, lågutbildade och de hade ofta dålig förankring i arbetslivet, men de 
ville förvärvsarbeta. Att arbetarkvinnor "väljer" att arbeta deltid handlade 
för dem om nödvändigheten att kunna kombinera förvärvsarbete med an
svaret för barnen. 
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Forsberg för ett intressant resonemang där hon avvisar terorin om kvin
nor som reservarbetskraft och menar att de hellre bör betraktas som den 
ideala arbetskraften, som tar de jobb männen inte vill ha och som dess
utom går in som stötdämpare i tillfälliga arbeten. Det kan tolkas som att 
kvinnorna är beredda att låta sig användas lite hur som helst för att få ett 
avlönat arbete. Forsberg pekar på en mer positiv tolkning där kvinnor 
uppfattas som mer flexibla än män och öppna för att pröva andra alterna
tiv på arbetsmarknaden. I motsats till Björnberg resonerar Forsberg om 
kvinnor som en enhetlig, homogen grupp, vilket gör att hon missar nyan
serna i bilden, eller beskrivningen av kvinnors framtida position på ar
betsmarknaden. I likhet med Björnberg menar jag att den framtida mark
naden för kvinnors arbete är beroende av kön, klass och etnicitet. 

Ingen av de forskare som jag har refererat till diskuterar möjligheten t ill 
en uppluckring av den tudelade, eller segregerade arbetsmarknaden. De 
resonerar om kvinnors position på arbetsmarknaden med något som lik
nar ett enkönat perspektiv, där kvinnor och män hålls åtskilda även fort
sättningsvis. "Karriäristens" livsform kan eventuellt tolkas som ett mer 
androgynt och mindre könsmärkt förhållningssätt till det avlönade arbetet, 
men den kan även uppfattas som en traditionell, manlig attityd till lönear
betet. Hur arbetsdelningen beroende på kön skall förändras och därmed 
den ojämlika maktfördelningen i samhället är däremot fortfarande en 
olöst gåta. 

KÖNSRELATERAD OHÄLSA 

Om ett fenomen uppfattas som sjukdom eller ej är beroende av ett flertal 
olika faktorer. Sett i ett historiskt perspektiv har synen på vad som är att 
betrakta som friskt eller sjukt varierat bl.a. med hänsyn till klass och kön. 
Johannisson anser att kvinnors sjuklighet endast kan "förstås i en full kul
turell kontext och ett meningsbärande sammanhang" (1994:268). Samma 
villkor bör, enligt min uppfattning, gälla mäns sjuklighet då kön 
(kvinnligt och manligt) skapas och återskapas i ett kulturellt och socialt 
sammanhang. Vi uttrycker sjukdom med sjukdomssymtom som är till
gängliga och accepterade och de är könsmärkta, de återspeglar den rådan
de synen på kvinnlighet och manlighet. Det räcker med att blicka tillbaka 
till sekelskiftet för att konstatera hur kön och framför allt det kvinnliga 
könet, ändrat betydelse t ill följd av förändringar i samhället. Skillnader 
mellan män och kvinnor har ofta betonats vid snabba och omfattande om
vandlingar av samhället, i tider av oro och osäkerhet, för att tonas ned 
under lugnare förhållanden. Slutet på 1990-talet präglas liksom slutet av 
förra seklet av en dramatisk samhällsomvandling och av tydligare uttryck 
för uppfattningar om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. När 
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normer för kvinnligt respektive manligt beteende förändras påverkar det 
även mäns och kvinnors upplevelser av ohälsa och om uppvisade symtom 
etiketteras som sjukdom eller inte. 

Symtomen är kulturens spegel. När t.ex. antalet kvinnor med hysteris
ka förlamningar plötsligt ökar, när kloros, neurasteni eller anorexi 
sprids epidemiskt, utsäger detta någonting om kulturellt formade kvin
noroller och kvinnobilder (Johannisson 1994:255). 

Med detta vill jag göra ett slags positionsbestämning där jag tydliggör min 
uppfattning om mångsidigheten och komplexiteten i sjukdomsbegreppet. 
Sjukdom är inte ett begrepp. Det finns flera olika sätt att förstå och för
klara förekomsten av sjukdom och ohälsa. De teoretiska orsaksförklaring
arna till sjukdom är många och forskningen omfattande. Med hänsyn till 
syftet med delstudien skall jag dock huvudsakligen presentera forskarnas 
försök till förklaring av skillnader i kvinnors och mäns ohälsa. 

Den centrala roll som lönearbetet har i det svenska samhället framgår inte 
minst av debatten kring utformningen av sjukförsäkringen och betoningen 
av arbetslinjen. Men arbete har även ett värde i sig. Det är viktigt för vår 
självkänsla och för vår samhällsstatus. Jahoda menade att arbetet har icke 
avsedda funktioner som tillgodoser viktiga mänskliga behov (Jahoda 
1982). Det är inte uteslutande positivt at t arbeta, det kan kännas som ett 
tvång, ett nödvändigt ont som man måste utföra för sin överlevnad. Att 
arbeta innebär kort uttryckt både plus och minus, men även ett dåligt jobb 
kan vara bättre än inget alls. Jahoda beskrev det som att "människor före
drar att arbeta även om de hatar det" (1982:61). 

Till förvärvsarbetets negativa konsekvenser hör att det kan orsaka sjuk
dom och t.o.m. vara direkt hälsovådligt. Redovisningen av sjukfrånvarons 
utveckling skall ses som bakgrund och referensram till den fortsatta be
skrivningen av svenska kvinnors och mäns ohälsa. Sedan följer två avsnitt 
om hälsorisker i arbetet. Avsaknaden av arbete som sjukdomsframkallan-
de faktor diskuteras i det efterföljande avsnittet om arbetslöshet. Det sex-
ualiserade våldets betydelse för, framför allt, kvinnors ohälsa avslutar 
min genomgång av sjukdomsframkallande faktorer i och utanför arbetsli
vet. Därefter behandlas sjukdomsbegreppet och olika teorier om sjukdo
mars orsaker, samt förklaringsmodeller beträffande skillnader i mäns och 
kvinnors sjuklighet. Det vanskliga i att försöka avgöra vad som är friskt 
eller sjukt präglar innehållet i delstudien, en osäkerhet som synliggörs i 
den s.k. könsparadoxen. Det blir till synes paradoxalt, att kvinnor före
faller sjukare än män och att de ändå lever längre. 

Under 1990-talet har den kortvariga sjukfrånvaron minskat betydligt, 
medan de långa sjukfallen stabiliserats eller fortsatt att öka. Däremot har 
skillnaderna mellan män och kvinnor ökat på så sätt att andelen långtids
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sjuka kvinnor ökar när männens andel minskar. Könsskillnaderna är sär
skilt framträdande i åldersgruppen 40-54 år (Statistikinformation från 
RFV 1995). Likartade skillnader i mäns och kvinnors sjukfrånvaro åter
finns även i danska och norska undersökningar. Kvinnors sjukfrånvaro 
har ökat jämfört med mäns både i Danmark och Norge och den långvari
ga sjukfrånvaron har ökat avsevärt mer bland danska kvinnor än bland 
danska män, framför allt bland kvinnor i medelåldern (Marklund 1995). 

Den statistik som finns att tillgå om sjukfrånvaro och förtidspensionering 
visar sedan 1980-talets mitt vidgade klyftor mellan män och kvinnor. Pu-
ranen konstaterar att mäns och kvinnors sjukdomspanorama alltid har sett 
olika ut och att skillnaderna har förstärkts på senare tid. Kvinnornas ohäl
sa, mätt i sjukfrånvaro, arbetsskador och förtidspensioneringar har ökat 
mer än männens under hela 80-talet (Puranen 1994). 

Arbete och ohälsa 

Szulkin och Tåhlin urskiljer två traditioner inom den moderna teoribild
ningen om arbetets psykosociala förhållanden och deras konsekvenser. 
Den ena traditionen fokuserar arbetets kvalifikationsnivå och dess före
trädare betonar betydelsen av kompetensutveckling för ett självständigt 
handlande. Den andra teoritraditionen är inriktad på stress i arbetet orsa
kad av höga psykiska krav och litet utrymme för egna beslut, 
krav/kontrollmodellen (eller Karasek-modellen). Arbeten med höga psy
kiska krav t.ex. beträffande arbetstempo och litet utrymme för eget be
slutsfattande, s.k. högstressarbeten är särskilt skadliga. Gynnsamma eller 
aktiva arbeten är psykiskt krävande, men de ger även stort utrymme för 
egna beslut och självständigt handlande. Psykosociala förhållanden i arbe
tet får även betydelse för livsvillkoren i övrigt och ett aktivt arbete leder 
till en allmän aktivitetshöjning medan ett arbete som innehåller låga krav 
och låg grad av självständighet antas ha en passiviserande effekt. Höga 
psykiska krav förekommer både i arbeten som innehåller negativ stress 
och i aktiva arbeten och dessa olika typer av jobb kan återfinnas i samma 
yrkesgrupp eller näringsgren (Szulkin & Tåhlin 1994, Tåhlin 1996). 
"Kraven i dessa yrken tenderar att vara höga, medan handlingsutrymmet 
kan variera mellan olika människor i yrket. De psykosociala förhållande
na i dessa yrken, som i första hand finns inom servicesektorn, är således 
polariserade" (Tåhlin 1996:35). Offentligt anställda kvinnors andel av ar
betskraften har ökat kraftigt under de senaste 25 åren och det är bland 
dem som svårighetsgraden i arbetet har ökat (Socialstyrelsen 1994:9). 

Under 1980-talet har det skett en ökning av både stressfyllda och aktiva 
arbeten. Såväl arbeten med ett tydligt negativt innehåll som dem med ett 
klart positivt arbetsinnehåll har blivit fler till följd av ökade psykiska 
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krav. Högstressarbeten har ökat mest och i alla samhällsklasser, men 
framför allt bland yrkesarbetare och tjänstemän på mellannivå (Szulkin & 
Tåhlin 1994). Den negativa stressen är vanlig i arbeten inom servicesek
torn och sjukvårdspersonal, samt hotell- och restauranganställda utsätts 
för förhöjda stressrisker "på samtliga nivåer i arbetsplatsernas hierarkier" 
(Tåhlin 1996:37). Aktiva och gynnsamma arbeten innehas däremot av 
högre tjänstemän och i mycket liten utsträckning av okvalificerade arbeta
re (Szulkin & Tåhlin 1994). 

Tåhlin betecknar kvinnor och invandrare som utsatta grupper eftersom 
kvinnors psykosociala a rbetsvillkor i allmänhet är sämre än mäns och 
"invandrare är mer utsatta för negativ stress än infödda svenskar och de 
har i mindre utsträckning aktiva arbeten" (1996:39). Den markanta ök
ningen av stressfyllda arbeten bland kvinnor 1981-1991 återfinns knappast 
alls bland män. Szulkin och Tåhlin konstaterar att arbetskraven för kvin
norna har ökat påtagligt "samtidigt som utrymmet för egna beslut i arbe
tet varit i stort sett konstant" (1994:106). Kvinnorna har sämre arbetsin
nehåll än männen och mer sällan gynnsamma eller aktiva arbeten, samti
digt som skillnaderna mellan olika samhällsklasser är mindre framträdan
de bland kvinnorna. Särskilt uppseendeväckande förändringar finner de 
för kvinnor i kvalificerade arbetaryrken och framför allt bland under
sköterskor där högstressarbeten blivit den vanligaste jobbtypen. Bortsett 
från kvinnor i högre tjänstemannayrken är den ökade andelen stressfyllda 
arbeten stor för kvinnor i alla samhällsklasser. Szulkin och Tåhlin menar 
att det är andelen kvinnor i olika yrken som blir utslagsgivande för re
sultaten, inte arbetstagarens kön och att det "tycks vara arbetets karaktär 
som skiljer sig åt på ett sådant sätt som systematiskt sammanhänger med 
könsfördelningen inom yrket" (1994:108). 2 

Hälsorisker och fysiska arbetsmiljöproblem 

Analyser av förändringar i den fysiska arbetsmiljön3 sedan 70-talets mitt 
visar anmärkningsvärda skillnader för kvinnor och män. I arbeten där det 
förekommer olika slags arbetsmiljöproblem som tunga lyft, obekväma 
arbetsställningar m.m. har sjukfrånvaron minskat för männen, medan den 
har ökat för kvinnorna. Det har att göra med den starka ökningen av 
långvarig frånvaro bland kvinnor som arbetar i sådana miljöer. Den lång
variga sjukfrånvaron är stort sett oförändrad för männen medan d en har 
fördubblats för kvinnorna. Vogel menar att det "tyder på att belastningen 
på kvinnorna har ökat, eller också att den kvinnogrupp som är ute på ar
betsmarknaden vid slutet av 80-talet är mera sårbar än vid mitten av 70-

2 Min kursivering. 
3 Resultaten baseras på uppgifter från 16 800 intervjupersoner i levnadsni
våundersökningarna (ULF) 1975-76 och 1986-89. 
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talet" (1992:89). Förklaringen till detta finner han i kvinnors ökade för
värvsfrekvens, samt att kvinnor sedan 70-talet arbetar i sådana job b som 
innebär högre krav på hälsa. 

Antalet personer sysselsatta i arbeten som är fysiskt krävande har minskat 
sedan mitten av 1980-talet och det gäller både för kvinnor och män.4 Be
svärliga arbetsställningar är fortfarande ett stort problem för många, men 
de minskar successivt. Det kan enligt Socialstyrelsens folhälsorapport, be
ro på en faktisk förbättring av arbetsmiljöerna och att anställda i arbetar
yrken minskat i antal medan tjänstemannagrupperna ökat (1994). 

Kvinnor och män utför olika arbeten och de har olika arbetsvillkor. Män 
är mer utsatta för vibrationer och buller, t.ex. i tillverkningsindustrin och 
byggbranschen. Kvinnor drabbas oftare av belastningssjukdomar och de 
är mer utsatta för hot, våld och mobbning (Östlin 1996). Kvinnors och 
mäns arbetsförhållanden skiljer sig åt både inom arbetar- och tjänsteman
nayrken och de utför dessutom olika arbetsuppgifter i samma yrke. Även 
i yrken där det är flest kvinnor har männen större inflytande på ar
betstakten och uppläggningen av arbetet än kvinnorna i samma yrke (a.a.). 

Arbetslöshet och ohälsa 

Arbetsmarknadsläget har försämrats avsevärt sedan 1980-talets slut och 
arbetslösheten har drabbat invandrare hårdare än svenskar, ungdomar 
mer än vuxna och män mer än kvinnor (Socialstyrelsen 1994:9). Fram till 
1990-talets början var kvinnors relativa arbetslöshet högre än männens, 
men sedan utjämnades skillnaderna (Hammarström 1996). Det senaste året 
har skillnaderna ökat i och med att arbetslösheten bland män stabiliserats 
medan den har stigit bland kvinnor, och sedan hösten 1996 är fler kvinnor 
än män arbetslösa.5 

Socialstyrelsen konstaterar att kunskapen om arbetslöshetens hälsoeffekter 
baseras på undersökningar av ett annat slags arbetslöshet än dagens. "Man 
har framför allt studerat vad som händer manliga medelålders arbetare 
vid företagsnedläggningar. Kvinnors, tjänstemäns, ungdomars och äldres 
arbetslöshet är sämre belyst" (1994:143). Dessutom kommer mycket av 
den kunskap som finns från undersökningar i USA, vilket gör det svårt att 
översätta resultaten till svenska förhållanden. 

Hur människor påverkas av arbetslöshet beror bl.a. på deras arbetssitua
tion innan de blev arbetslösa. Arbetslösheten kan till en början upplevas 
positivt om man lämnar ett stressigt och enformigt jobb bakom sig 

4 Uppgiften redovisas i SCBs arbetsmiljöundersökningar 1984-1991. 
5 Uppgift från Länsarbetsnämnden. 
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(Hammarström 1996). Risken att man mår dåligt av arbetslöshet ökar om 
arbetet fyller andra behov än att tjäna pengar. Den som vill arbeta, men 
inte får något jobb har svårt att kontrollera sin situation. Bristen "på 
kontroll kan medföra passivitet, negativ självuppfattning, dåligt självför
troende, samt depression" (a.a. sid 21). Socialisering till kvinnor och män 
innebär att de rustas olika för att hantera arbetslöshet. Olika forskare 
hävdar att kvinnor kan kompensera arbetslöshetens negativa effekter med 
hushållsarbete, vilket Hammarström tillbakavisar. Det är hypoteser som 
"inte stämmer i dagens samhälle i vårt land" (a.a. sid 23. 

Sexualiserat våld - ett allvarligt hälsoproblem 

Sexualiserat våld är en övergripande benämning för kvinnomisshandel, 
våldtäkt, sexuellt utnyttjande av barn, pornografi och prostitution 
(Risberg 1994). Det är svårt att få fram uppgifter om problemets omfatt
ning, men Risberg menar att "våldets omfång och dess effekter på hälsan 
talar för att det är ett folkhälsoproblem" (1994:4770). Våld, förtryck och 
övergrepp som kvinnor utsätts för av sina närstående är både ett mycket 
allvarligt och osynligt problem. Misshandel och sexuella övergrepp leder 
såväl till fysiska som psykiska skador. Kvinnor som utsatts för sexualise
rat våld söker oftare vård än andra kvinnor och ofta för diffusa besvär 
(Alexandersson & Hensing 1994, Risberg 1994 ). Vid anorexi och kronisk 
smärta misstänks t.ex. alltfler samband mellan övergrepp och ohälsa. 
Samband som verifierats är ökad förekomst av depresssion, ångest och 
sömnsvårigheter. Sexuella övergrepp kan alltså resultera i ohälsa och det 
har påvisats en ökad risk för psykisk sjukdom och gynekologiska besvär 
bland kvinnor som blivit utsatta för incest under barndomen 
(Alexandersson & Hensing). 

Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett annat allvarligt hälso- och arbets
miljöproblem som huvudsakligen drabbar kvinnor. Det är troligen något 
som alltid har förekommit och förekommer på arbetsplatser där både 
kvinnor och män arbetar. Sexuella, oönskade närmanden i arbetslivet får 
inte förbises. Oavsett dess omfattning handlar det om att tilltvinga sig sex
uella tjänster av olika slag där vanligtvis en man förnedrar en kvinnlig 
kollega (Söderholm: 1993). 

Holter (1992) refererar till en landsomfattande norsk undersökning där 
20 procent av kvinnorna uppgav att de varit utsatta för oönskade sexuella 
närmanden på arbetsplatsen. Det handlade om icke-välkomna sexuella an
spelningar som upprepades, kommentarer om kroppen, tafsande, berö
ring, ovälkomna sexuella förslag och krav. 80-100 procent av övergrep
pen hade utförts av män. Det finns olikheter mellan sexuella övergrepp 
och trakasserier, men också likheter. Det gemensamma är "förövarnas 
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kön, deras makt över de kränkta personerna, samt den i stort sett kom
pakta tystnaden om dylika övergrepp och påtryckningar" (a.a. sid 88). 

Sjukdom - ett samhälleligt och kulturellt fenomen 

Vad som skall betraktas som friskt eller sjukt kan bestämmas i samspel 
med andra människor. Detta sätt att definiera sjukdom har sina rötter i 
den symboliska interak tionismen. Man utgår därmed från att människor 
handlar utifrån vilken betydelse de ger olika fenomen och att det fastställs 
i samspelet mellan människor. Detta s.k. samspelsperspektiv innebär att 
sjukdomsetiketten beror på reaktioner från omgivningen och "praktiskt 
taget vilket socialt fenomen som helst kan etiketteras som sjukdom" 
(Lindqvist 1995:23). Sjukdom kan antingen fastställas genom omgivn ing
ens stämpling av en handling (stämplingsteorin) eller i samspel
förhandling med individen och omgivningen. Stämplingsprocessen för
stärks vid läkarnas diagnossättning av sjukdomar, sjukdomen får "en soci
al innebörd" och "många långvarigt sjukskrivna kämpar också för att få 
en riktig diagnos" (Lindqvist 1995:24). Här är det medicinska systemet i 
fokus eftersom det handlar om att definiera sjukdom och sätta rätt dia
gnos. Om besvär uppfattas som sjukdom antas bero på mäns och kvinnors 
olika benägenhet att stämpla sitt lidande som sjukdom (Botten 1994). Vid 
förhandling förekommer inte denna stämpling av individen utan patienten 
får sin sjukdomsstatus i aktiv samverkan med omgivningen och han eller 
hon kan därmed även påverka diagnossättningen, eller definitionen av 
sjukdomen. 

Inom medicinsk sociologi har sjukroll- eller sjukdomsbeteendemodellen 
hamnat i förgrunden och den utgår från mäns och kvinnors olika förmåga 
att uppfatta kroppens signaler som sjukdomstecken. Individens uppfattning 
om vad som är att betrakta som friskt eller sjukt kan påverkas av olika 
sociala och kulturella normer, och "detta att vara man eller kvinna påver
kar de egna normerna" (Botten 1994:44). Kön kan t.o.m. vara det mest 
betydelsefulla för vilka normer som gäller och hur man uppför sig i de 
flesta samhällen (a.a.). 

Genom att uppmärksamma "könsspecifika sociokulturella förhållanden" 
kan man förklara en stor del av könsskillnaderna i sjuklighet (Botten 
1994:46). Män och kvinnor utsätts för olika påfrestningar som de hante
rar olika p.g.a. olika värderingar och olika position i samhället. Det fak
tum att vi socialiseras till man respektive kvinna får konsekvenser för val 
av livsstil och vilka risker vi utsätts för och utsätter oss för. 

Biologiska och sociokulturella förhållanden gör att kvinnor lär sig upp
märksamma kroppsliga symtom och de söker oftare vård än män. Det är 
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däremot osäkert om kvinnor är sjukare än män eller om deras hjälpbehov 
uttrycker "ett könsspecifikt beteende". Maskulinitet förknippas ogärna 
med känslighet för kroppens signaler och män är kanhända ovana och 
ovilliga att lägga märke till eventuella sjukdomstecken. Den traditionella 
kvinnorollen går lättare att förena med sjukrollen och medicinsk sociologi 
förklarar "kvinnors översjuklighet" med deras "benägenhet att gå in i 
sjukrollen" (Botten 1994:51). Sjukrollen överensstämmer med traditio
nella föreställningar om kvinnlig hjälplöshet och svaghet, men i vilken 
mån kvi nnor ikläder sig denna roll är mer oklart. Om slutligen, symtom 
betecknas som sjukdom beror på omgivningens reaktioner. Det är socialt 
accepterat att kvinnor och män reagerar olika i påfrestande livssituationer 
och de förväntas bete sig olika. Depression och ångest är legitima kvinnli
ga symtom som medför att kvinnor sjukförklaras. Aggressivitet, drog
missbruk och våld betraktas däremot som manliga reaktioner och män 
stämplas som avvikare, olycksoffer, misshandlare och våldsverkare. 
Schwartz ifrågasätter "om kvinnors översjuklighet i psykiska s jukdomar 
beror på större grad av psykiska påfrestningar eller om det istället hand
lar om hur vi definierar psykisk sjukdom och sociala avvikelser" (Botten 
1994:52). Normativa föreställningar om hur kvinnor skall leva och reage
ra är förenliga med och kan förväxlas med psykiska teorier om depressivt 
beteende. 

Sjukrollen beskrivs och tolkas i termer av traditionellt kvinnligt beteende 
med möjlighet att uttrycka svaghet och beroende. Johannisson menar 
dessutom att den har använts som "ett surrogat", en ersättning för andra 
roller. Den subjektiva kvinnliga sjukligheten har varit utmärkande för 
kvinnor "som frånkopplats en aktiv livsroll och haft begränsade möjlig
heter att överskrida ett förväntat kvinnobeteende - från det sena 1800-
talets överklasskvinna till 1950-talets hemmafru som såg sitt liv försvinna 
längs en tröstlöst horisontell axel. Kanske var detta sjuklighetens egentliga 
innehåll - sorgen över de förlorade möjligheterna?" (Johannisson 
1994:268-270). 

Könsskillnader i sjuklighet förklaras även av skillnader i mäns och kvin
nors risktagande. Att vara av olika kön innebär, helt enkelt, olika risker 
för ohälsa. Risken för sjukdom påverkas av olika faktorer i mäns och 
kvinnors liv som de utsätter sig själva för och blir utsatta för. Sjukdom 
rapporteras inte i samma utsträckning av alla människor, man uppger fel
aktiga diagnoser och kvinnor som intervjuas antas ha lättare att berätta om 
sina hälsoproblem än män. Botten konstaterar att betydelsen av sådana 
metodfel är osäkra, men att man bör "ha klart för sig vilket perspektiv 
man använder när man gör undersökningar och jämför olika grupper. 
Upplevda besvär kan för den enskilde individen vara lika reella som lä-
kardiagnosticerade sjukdomar. Poängen bör vara att jämförelser mellan 
könen kan ge olika resultat beroende på val av metod och att förklaring
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arna kan vara mycket olika och äga giltighet beroende på vilket sjukdom
sperspektiv man har i botten" (Botten 1994:53). 

Den biologiska förklaringsmodellen 

Det biologiska synsättet är en förklaringsmodell där sjukdom definieras 
med hjälp av s.k. objektiva fynd, symtom och sjukdomstecken som avvi
ker från det normala i medicinsk bemärkelse. Problemet med den biolo
giska modellen är att bestämma vad som är normalt och där råder det stor 
oenighet bland läkarna. Det har medfört att sjukdomar alltmer anses orsa
kade av sociala och samhälleliga fenomen och att "det biologiska sjuk
domsbegreppet i viss mån övergivits" (Lindqvist 1995:16). Den historiska 
utvecklingen visar dessutom att den är otillräcklig som förklaringsmodell 
eftersom kulturella, sociala och biologiska faktorer är sammanlänkade 
med varandra och det går inte att skilja ut någon av dessa faktorer som 
mer betydelsefull än den andra (Hammarstöm & Hovelius 1994). 

Den biologiska eller genetiska modellen används även för att förklara 
olikheter i kvinnors och mäns sjukdomsmönster där utgångspunkten är att 
de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor utgör riskfaktorer för 
sjukdom. Kön ses som en "biologisk egenskap" och att vara kvinna eller 
man innebär i sig en risk att drabbas av olika slags sjukdomar. Denna 
uppdelning i biologiskt och socialt kön är liksom den biologiska modellen 
utsatt för stark kritik från olika forskare (Botten 1994). Det biologiska 
perspektivet har däremot ofta dominerat när man undersökt kvinnors häl
sa medan "sociala sammanhang" inte uppmärksammats i tillräcklig ut
sträckning (Hammarström & Hovelius 1994). 

Botten konstaterar att biologiska könsskillnader inte räcker för att förkla
ra skillnader i mäns och kvinnors sjuklighet. Kvinnors risk för att drabbas 
av benskörhet och lårbensbrott på äldre dar och männens överdödlighet i 
hjärtinfarkt förefaller ha biologiska orsaker, men om kvinnor och män 
utsätts för samma risker som rökning och fet mat gäller inte "den biolo
giska skillnaden". Biologiska r iskfaktorer behöver även "vissa bestämda 
sociala förhållanden för att slå igenom" (Botten 1994:46). 

Ohälsosamma levnadsvillkor? 

Kvinnors och mäns levnadsvillkor är inte desamma, vilket i sin tur leder 
till att de möter olika påfrestningar i livet som de har möjlighet att hante
ra på olika sätt beroende på att de är just kvinnor och män, av olika kön 
och den makt eller position i samhället de därmed kan uppnå. 
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Kindlund anser att kvinnornas sjukfrånvaro först och främst bör ses som 
en naturlig följd av att allt fler kvinnor förvärvsarbetar. I och med att 
fler människor arbetar finns det fler personer med hälsoproblem på ar
betsmarknaden. Långvarig arbetsbelastning i kombination med åldrande 
kan vara en av orsakerna till de äldsta kvinnornas sjukfrånvaro (Kindlund 
1992). Kindlund finner det troligt att skillnader i mäns och kvinnors sjuk
frånvaro beror på olika livsvillkor, biologiska förutsättningar, samt 
"attityder till sjukdom och sjukfrånvaro" (1992:135). Hon poängterar ar
betsmiljöns och familjesituationens betydelse för kvinnors sjukfrånvaro. 
Kvinnor har lägre inflytande på den egna arbetssituationen än män och de 
utför ofta arbetsuppgifter som innehåller ensidiga och upprepade rörelser. 

Livets krav på män och kvinnor är olika och kvinnor ansvarar fortfaran
de för huvuddelen av hushålls- och omsorgsarbetet. Kvinnors sjukfrånva
ro orsakas alltså inte uteslutande av belastningar i det avlönade arbetet, 
eller av deras hälsotillstånd utan den är dessutom beroende av de resurser 
som kvinnorna kan ha tillgång till för att minska de sammanlagda kraven 
från arbetet, på fritiden och inom familjen. Om det finns resurser för av
lastning inom familjen kan man lösa dubbelarbetets påfrestningar utan 
sjukskrivning. Om de personliga resurserna däremot är otillräckliga slår 
den dubbla belastningen igenom både som långtidsfrånvaro och korttids
frånvaro. Det visar sig tydligt vid en jämförelse av sjukfrånvaron bland 
sammanboende kvinnor med barn och ensamstående mödrar. Kvinnor 
som lever i parförhållanden minskar sin frånvaro ju fler barn de har me
dan ensamstående mammors sjukfrånvaro ökar i takt med antalet barn. 
Kindlund menar att "det är inte orimligt att anta att en del av variationer
na i sjukskrivningsmönstren mellan dessa två kvinnogrupper i själva ver
ket ger uttryck för skillnader i deras möjligheter att bygga sig ett drägligt 
liv" (1992:143). Kvinnor som lever ensamma med sina barn har, i motsats 
till sammanboende kvinnor, inte möjlighet att dela hem- och omsorgsar
bete med någon man. De utgör en sårbar grupp även i andra avseenden 
och har ofta låg utbildningsnivå, okvalificerade arbeten och dålig ekono
mi. 

I motsats till svenska kvinnor har "invandrade kvinnor som lever i en 
parrelation...högre sjuktal jämfört med ogifta kvinnor från samma land" 
(Kindlund 1994:143). Utomeuropeiska och framförallt sydeuropeiska 
kvinnor gör inte någon "hälsovinst"6 motsvarande gifta och sammanboen
de svenska kvinnor. De utlandsfödda kvinnorna avviker fullständigt från 
mönstret, förutom kvinnor från Danmark och Norge vars sjukfrånvaro 
liknar de svenska kvinnornas. Kindlund konstaterar att gifta och frånskil
da kvinnor, födda utanför Sverige har de största riskerna för omfattande 
sjukfrånvaro och förtidspensionering. Majoriteten av invandrarkvinnorna, 

6 Med hälsovinst avses minskad sjukfrånvaro. 
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60 procent lever i parförhållanden och det får "en markant effekt på 
sjuktal och förtidspensionering" (Kindlund 1994:144). Andelen förtids
pensionärer är dubbelt så hög bland gifta, utlandsfödda kvinnor än bland 
svenska kvinnor och skillnaderna är särskilt stora mellan svenska och syd
europeiska kvinnor. Kindlund menar att detta kan ha samband med 
migrationsmotivet och eventuella planer på att återvända med besparingar 
till hemlandet. Det påverkar hur man organiserar familjens liv och en 
"önskan att på kortaste möjliga tid åstadkomma så stora besparingar som 
möjligt kan då leda till en långvarig överbelastning av framför allt kvin
norna i invandrarfamiljerna" (1994:150). I några studier genomförda på 
uppdrag av Riksförsäkringsverket konstateras dessutom att långtidssjuka 
invandrare rehabiliteras i mindre utsträckning än svenska medborgare och 
detta oberoende av kön, utbildning eller sysselsättningsstatus (RFV redo
visar 1995:20, Kindlund 1996). 

Köns- eller hälsoparadoxen 

Uppgifter baserade på självrapporterad ohälsa, vårdutnyttjande, läkeme
delsförskrivning, sjukfrånvaro och förtidspensionering tyder på att kvin
nor är sjukare än män. Hur kan man då förstå att kvinnor trots deras mer 
omfattande sjuklighet har längre medellivslängd än män i de flesta av 
världens länder, den s.k. köns- eller hälsopardoxen? Har kvinnor bättre 
biologiska förutsättningar för överlevnad jämfört med män, eftersom 
"kvinnor överlever män trots att kvinnor överlag arbetar mer än män för 
mycket mindre inkomster, i högre grad är undernärda och sjuka och 
dessutom utsätts för risker i samband med barnafödslar" (Danielsson & 
Lindberg 1996:30). Johannissons slutsats är att just detta, att kvinnor ge
nomgående har längre livslängd än män talar mot biologiska förklaringar 
och att könsparadoxen bara kan förstås "genom en bred analys som integ
rerar kulturella och existensiella komponenter med de biologiska" 
(1994:272). Utifrån detta, åtminstone till synes paradoxala kan man fråga 
sig om kvinnor verkligen är sjukare än män och huruvida det är en biolo-
gisk-social-kulturell &önsparadox? 

Kvinnors och mäns sjukdomsmönster skiljer sig åt och därmed blir även 
deras dödsorsaksmönster olika. Kvinnor i Sverige och i liknande kulturer 
besväras i större utsträckning än män av värk, rörelsehinder, psykiska och 
psykosomatiska besvär och sjukdomar i urin- och könsorgan. Män drab
bas i större utsträckning av hjärt- och kärlsjukdomar, tumörer och olyck
or med dödlig utgång. Dessutom är självmord mer än dubbelt så vanliga 
bland män (Danielsson & Lin dberg 1996). Kvinnors nedsatta rörelseför
måga behöver däremot inte leda till ökad dödlighet. Det är dessutom svårt 
att bedöma om kvinnor lider mer av psykiska besvär än män. I likhet med 
Schwartz menar författarna att det beror "på vad man inkluderar i be
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greppet psykiska besvär" (1996:40). Det handlar om gränsdragningen 
mellan friskt och sjukt, vilka känslor eller beteenden som anses normala 
för kvinnor respektive män, vem som gör tolkningen o.s.v. Kvinnor be
höver inte vara mer drabbade av oro och ångest än män. Det är kanske 
lättare och mer legitimt för kvinnor att uttrycka sådana känslor. Om män 
reagerar med ett asocialt beteende blir kanske deras hälsa mer uppmärk
sammad och män underutnyttjar kanhända vården p.g.a. oförmåga att sö
ka hjälp. Danielsson & Lindbe rg konstaterar emellertid att de olika käl
lorna ger "ett mönster som förefaller spegla en genomgående skillnad 
mellan kvinnlig och manlig psykisk ohälsa. Dessa kvinnliga och manliga 
mönster som speglar kvinnlig och manlig kultur är nära förknippade med 
könsskillnader även i fråga om kroppsliga sjukdomar" (1996:40) 

Könsparadoxen behöver inte vara "en självklar paradox" om sjukdom 
uppfattas som ett sammansatt begrepp där man tar hänsyn till att "män och 
kvinnor drabbas av olika sjukdomar med olika sannolikhet för en förtida 
död" (Danielsson & L indberg 1996:71). Danielsson oc h Lindberg menar 
att förklaringarna till den lägre dödligheten bland kvinnor måste sökas i 
deras annorlunda sjukdomsmönster eftersom de inte är "mer privilegiera
de än män" och det "finns en uppenbar diskriminering i världen där kvin
nor får tillgång till färre resurser och har mindre makt över sina liv. Att 
kvinnor ändå lever längre kan därför betraktas som paradoxalt och be
nämns här som den nya könsparadoxen"(1996:72). 

I motsats till Danielsson och Lindberg menar Alexandersson och Hensing 
att män och kvinnor har ungefär samma sjukdomsmönster om man dit 
räknar sjukfrånvaro, konsumtion av vård, självrapporterad ohälsa och 
dödsorsak. Det som skiljer dem åt är att fler kvinnor än män är sjuka in
om nästan alla diagnosgrupper (Alexandersson & Hensing 1994). Livs
villkorens betydelse för uppkomsten av sjukdom blir dessutom tydlig när 
man uppmärksammar skillnader mellan olika samhällsklasser och skillna
der mellan "kvinnor i olika grupper av samhället" (Alexandersson & Hen
sing 1994:42) 

Sammanfattande diskussion 

Arbete innebär både plus och minus. Kvinnornas utträde på arbetsmark
naden har gjort det möjligt att leva mer självständigt och ekonomiskt obe
roende av en försörjare, men det har även inneburit hälsoförluster. Det 
har resulterat i ökad exponering för fysiska och psykiska arbetsmil
jöproblem med sjukskrivning och förtidspensionering som följd. Däremot 
är det vanskligt att uttala sig om kvinnor verkligen har blivit sjukare till 
följd av påfrestningar i arbetslivet. Tecken på försämrad hälsa genom 
ökad sjukskrivning och förtidspensionering kan även vara ett uttryck för 
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att kvinnor i större utsträckning uppfyller villkoren för rätt till ersättning 
från dessa förmånssystem i och med at t de utför eller utfört avlönat arbete 
utanför hemmet. Kvinnor i allmänhet behöver med andra ord inte ha fått 
avsevärt sämre hälsa om det har skett en underregistering av kvinnors 
ohälsa innan deras utträde på arbetsmarknaden. 

Bland långtidssjukskrivna överväger kvinnor och äldre personer med låg 
utbildning och anställda i arbetaryrken (Marklund 1995, RFV 1995:20). 
Förutom kön, ålder, yrke och arbetslöshet påverkar även olika faktorer i 
arbete och arbetsmiljö sjukfrånvaron och dess omfattning. Sedan mitten 
av 70-talet finner man anmärkningsvärda skillnader i förändringarna av 
den fysiska arbetsmiljön för kvinnor och män. Den långvariga sjukfrån
varon för män som utför fysiskt krävande arbetsuppgifter är stort sett 
oförändrad medan den har fördubblats för kvinnor med motsvarande ar
betsförhållanden. Under 1980-talet har arbeten med positivt arbetsinnehåll 
blivit fler, men även jobb med ett tydligt negativt innehåll och det har 
skett en markant ökning av stressfyllda arbeten bland kvinnor. Kvinnor
nas arbetsinnehåll är sämre än männens och de har mer sällan gynnsamma 
eller aktiva arbeten. Kvinnor och män utför olika arbetsuppgifter inom 
samma yrke, men även i yrken där det är mest kvinnor har männen större 
inflytande på arbetstakten och uppläggningen av arbetet än kvinnorna. Om 
man har eller inte har ett arbete och hur arbetet är beskaffat är av bety
delse för människors hälsa och "arbetet må vara en börda, men bördan av 
arbetslöshet är onekligen betydligt tyngre" (Hammarström 1996:271). 

Att vara långvarigt sjuk innebär troligtvis skillnader för kvinnor och män 
bl.a. beroende på hur de diagnostiseras och behandlas i sjukvården och 
skillnader i omsorgsansvar. Dessutom menar jag att skillnader i kvinnors 
och mäns sjukdomsmönster återspeglar den rådande synen på kvinnlighet 
och manlighet. Sjukdom hos kvinnor och män tar sig av den anledningen 
olika uttryck och sjukdomssymtomen blir "kulturens spegel". Sjukrollen 
överensstämmer t.ex. med traditionella föreställningar om kvinnlig svag
het och hjälplöshet och en stor del av könsskillnaderna i sjuklighet kan 
förklaras av "könsspecifika sociokulturella förhållanden". Kvinnors och 
mäns levnadsvillkor är olika och därmed stöter de på olika påfrestningar i 
livet som de har olika möjligheter att handskas med be roende på att de är 
av just kvinnor och män, av o lika kön och med olika inflytade i samhället. 
Kvinnor ansvarar fortfarande för huvuddelen av hushålls- och omsorgs
arbetet och deras hälsotillstånd beror bl.a. på vilka resurser de har till
gång till för att minska de sammanlagda kraven från arbetet, på fritiden 
och inom familjen. Svenska kvinnor som har barn och lever i parförhål
landen förefaller ha tillgång till sådana re surser för avlastning i motsats 
till invandrade, utomeuropeiska kvinnor i motsvarade situation eftersom 
gifta, men även frånskilda kvinnor födda utanför Sverige har de största 
riskerna för omfattande sjukfrånvaro och förtidspensionering. 
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Uppgifter om ohälsa, förskrivning av läkemedel, vårdutnyttjande, sjuk
skrivning och förtidspensionering tyder på att kvinnor är sjukare än män. 
Därmed förefaller det svårt att förstå att kvinnor, trots deras mer omfat
tande sjuklighet lever längre än män. Det faktum att kvinnor har längre 
medellivslängd trots att de överlag arbetar mer än män, har lägre in
komster, utsätts för risker vid barnafödslar m.m. kan med andra ord ver
ka pardoxalt och utifrån detta kan man fråga sig om kvinnor är sjukare än 
män, eller om det är en biologisk, social och k ulturell könsparadox? Det 
behöver emellertid inte vara någon paradox om hänsyn tas till att kvinnor 
och män drabbas av olika sjukdomar som innebär olika sannolikhet för 
förtida död. Den lägre dödligheten bland kvinnor blir däremot paradoxal 
när man tar hänsyn till att de inte är lika privilegierade som män och har 
mindre makt över sina liv. 

Det finns med andra ord ett antal viktiga inslag i det könsteoretiska sam
manhang där arbetsrehabilitering förekommer. Det handlar om risker för 
ohälsa förorsakade av fysiska och psykiska påfrestningar i arbetslivet, på 
en starkt könsuppdelad arbe tsmarknad, där kvinnor vanligtvis är under
ordnade män och dessutom ofta har ett sämre arbetsinnehåll. Sjukdom kan 
orsakas av såväl avlönat som oavlönat arbete, samt ohälsosamma levnads
villkor i övrigt. Beroende på att kvinnors och mäns situation skiljer sig åt 
i dessa avseenden utsätts de för olika påfrestningar. Såväl biologiska som 
sociala och kulturella sammanhang blir därmed avgörande för uppkoms
ten av ohälsa och definitioner av sjukdom. 
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