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Bakgrund  Projektet Coachning som rehabiliteringsmetod i Västmanland, en delstudie 

av Safaristudien, (Samordnad Forskning kring Arbetslivsinriktade 
RehabiliteringsInsatser), som genomförts i samverkan mellan Stockholms 
läns landsting och Västra Götalandsregionen1 slutrapporterades till 
Samordningsförbundet Västerås i december 2014. Syftet med projektet var 
att vetenskapligt undersöka effekten av rehabilitering där coachning 
använts som metod för arbetsåtergång för personer med psykisk ohälsa 
(bilaga 1).  
 
I bilaga 2 finns en flödesmodell som beskriver projektets genomförande. 
 
De resultat och erfarenheter som lyftes fram i slutrapporten var 
framförallt: 
  
• Att 80% av deltagarna återfått arbetsförmågan helt eller delvis 
• Att den självskattade psykiska hälsan i hög grad förbättrats hos de 

flesta deltagare vid 12 månaders uppföljningen. 
• Att en effektiv samverkan mellan de olika myndigheterna är en av 

förutsättningarna för en snabbare arbetsåtergång 
• Att kunskap har genererats till myndigheterna om coachning som 

metod, där det framgått att helhetsperspektivet på individen, dvs. att se 
till dennes hela livssituation har betydelse för en varaktig återgång i 
arbete.  

 
Det framgick av slutrapporten2 att coachdeltagarna generellt, däribland 
många med utmattningsdiagnoser, hade minskat sin sjukskrivning över tid. 
Det var också tydligt att de självskattade värdena vad gäller depression, 
livskvalitet, arbetsförmåga med mera, väsentligen hade förbättrats under 
de 6 månader som projektet pågick. Vid ettårsuppföljningen var värdena 

                                                
1 www.safaristudien.se 
2 Coachning som rehabiliteringsmetod, 2014. Samordningsförbundet Västerås, Landstinget Västmanland 
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ytterligare förbättrade. Från deltagarnas egen utvärdering och de 
kommentarer de gett i samband med projektets avslutning, framgick att 
över 75 % av deltagarna ansåg att coachningen varit till hjälp för dem. 
Många positiva omdömen från deltagarna vittnade om att coachningen gett 
dem stöd på deras väg mot arbetslivet. Den hade bidragit till ökad 
arbetslust, bättre relationer i privatlivet samt kunskaper och verktyg för 
framtiden.  
 
Rapporten har också rönt stort intresse både inom Rehsamnätverket där 
Västmanlandsprojektet ingått, från Försäkringskassan centralt och inom 
landstinget. Mot bakgrund av de goda resultaten har därför ett pilotprojekt 
under 2015 – 2016, med finansiellt stöd från Samordningsförbundet och 
Landstinget, påbörjats för att implementera metoden i Försäkringskassans 
(FK) och landstingets ordinarie verksamheter. Tanken är att 
arbetsmodellen ska kunna utvecklas i samverkan mellan myndigheterna.  
 
Inom rehabiliteringsforskningen har man ofta nöjt sig med en 
ettårsuppföljning av genomförda insatser. Numera framhålls vikten av en 
uppföljning på längre sikt då man vet att rehabilitering, och i synnerhet av 
psykisk ohälsa, är en långdragen process. I forskningsgruppen för 
Safaristudien har värdet av att genomföra ytterligare en uppföljning av 
deltagarna efter 2 år framhållits. För att öka kunskapen om effekterna av 
coachprojektet också i ett långsiktigt perspektiv var det glädjande att vi i 
samråd med samordnaren i Västerås Samordningsförbund kunde få 
använda de överskjutande medlen från projektet till en 2-årsuppföljning av 
coachprojektet. Föreliggande rapport avser därför att komplettera den 
tidigare slutrapporten. 

 
 
Syfte  Uppföljningen syftar till att redovisa sjukskrivningsläge, arbetssituation 

och upplevda effekter av coachning som metod för arbetsåtergång vid 
uppföljning efter två år. 

 
 
Målgrupp 86 deltagare som genomfört coachprojektet samt 96 individer i 

referensgrupp (som jämförelse av sjukskrivningsdata). 
 
 
Metod  Uppföljningen är genomförd dels utifrån FK:s register av sjukskrivnings-

grad efter 2 år för samtliga personer i coach- och referensgrupperna. Dels 
har en telefonintervju genomförts med deltagare ur coachgruppen. 
Intervjuerna är baserade på vissa enkätfrågor ur de tidigare enkäter som 
deltagarna fyllt i under projekttiden. Frågorna har omfattat nuvarande 
arbetssituation, självskattad ångest, depression och livskvalitet. Därtill har 
deltagarna ombetts ge en kort beskrivning av projektets värde för deras 
återgång i arbetslivet.  
 

Genomförande Informationsbrev har skickats via e-post till coachdeltagarna där syftet 
med intervjun har beskrivits och information om att de kommer bli 
uppringda under en viss vecka för en telefonintervju där frågor om deras 
nuvarande arbetssituation, och hälsoläge kommer att ställas. De har också 
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ombetts att höra av sig om det inte önskar delta och om de eventuellt har 
nytt telefonnummer. 
 
Telefonintervjun har genomförts under ett par veckor i april/maj samt i 
oktober/november. Försäkringskassan har tagit fram sjukskrivningsdata 
för deltagarna i coachgruppen och för referensgruppen under motsvarande 
perioder så att uppföljningen av sjukskrivningar låg så nära två år efter 
inklusionen som möjligt. Uppföljningen har avslutats i november 2015 då 
samtliga deltagare kunnat följas upp via registerdata. 

   
 
Resultat  Sjukskrivningsläget som följts upp via FK:s registerdata för samtliga 86 

coachdeltagare visar stor likhet med resultatet från 12-månaders -
uppföljningen vad gäller andelen helt eller delvis friska, 81 respektive 
80% . Andelen sjukskrivna helt eller delvis efter två år är 27 % (23) varav 
två har fått permanent sjukersättning. Jämfört med läget vid 
ettårsuppföljningen år var det 33 % (28) som var sjukskrivna helt eller 
delvis. Vi ser alltså en tydlig förbättring av sjukskrivningsläget med 6 
procentenheter efter två år (tabell 1). Data visar också att det i stort sett är 
samma personer som är fortsatt sjukskrivna efter två år även om några har 
minskat sin sjukskrivning och några ökat densamma. Man kan därför anta 
att läget för de som var friska vid ettårsuppföljningen varit övervägande 
stabilt.  

  
När vi jämför dessa siffror med dem för referensgruppen framgår det att 
det är 30 % som är sjukskrivna i denna grupp efter två år (tabell 2). Det är 
alltså en mycket liten skillnad mellan grupperna vad gäller andelen 
sjukskrivna. Och ser vi till hur stor andel som är helt friska (100 %) är det 
73 % i coachgruppen jämfört med 70 % i referensgruppen. Marginella 
skillnader alltså. För andelen som är helt eller delvis friska i är det ännu 
mindre skillnad, 80 % respektive 79 % i referensgruppen. Skillnaderna är 
inte statistiskt signifikanta för några av sjukskrivningsvärdena. 
 
De små procentuella skillnaderna mellan grupperna till trots, är det ändå 
intressant att notera att det skett fler positiva förändringar i coachgruppen 
mellan 12 månaders- och 2 – årsuppföljningen jämfört med 
referensgruppen. Dels är det 6 procent färre som är sjukskrivna efter 2 år 
bland coachdeltagarna jämfört med referensgruppen där det är två procent 
färre efter två år. Dels är det 21 % som blivit helt eller delvis friska i 
coachgruppen medan det är 16 % i referensgruppen. Andelen som 
återinsjuknat efter två år är i stort sett lika stor i båda grupperna trots att 
coachdeltagarna i större utsträckning haft utmattningsdepressioner, vilken 
ofta innebär just återinsjuknande. Möjligen är det så att dessa, om än små 
skillnader kan relateras till att deltagarna i coachgruppen fått verktyg 
genom coachningen som varit till hjälp för dem för att inte bli sjuka igen. 
 
I vår slutrapport 2014 framhöll vi att det fanns många som tycktes vara 
något ”friskare” i referensgruppen vid inklusionen jämfört med 
coachgruppen. Detta kunde vara en förklaring till att det var en högre 
andel i denna grupp som inte var sjukskrivna varken efter 6 eller 12 
månader jämfört med deltagarna i coachgruppen där det fanns många fler 
med utmattningsdepressioner, vilket ofta betyder en längre tids 
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sjukskrivning. Å andra sidan, vilket framgår av tabell 1 och 2 och 
kolumnen för helt eller delvis friska, är denna andel högre för 
coachgruppen både vid 6 och 12 månader jämfört med referensgruppen 
men planar ut vid 2 årsuppföljningen. Det betyder att det är fler av de 
sjukskrivna i coachgruppen som minskat sin sjukskrivningsgrad både vid 6 
och 12 månader och därmed kunnat återgå delvis i arbete eller 
arbetslivsinriktade insatser.  

 
Tabell 1. Andel sjukskrivna och friska i coachgruppen vid inklusion samt vid 6 och 12            
månader och 2 års uppföljning. 

 
 Vid inklusion Vid 6-månader Vid 12 

månader 
Vid 2 år 

Antal deltagare N=100 
 

N=86* 
 

N=86 
 

N=86 
 

Total andel 
sjukskrivna (%) 
 
Kvinnor 
Män 

 
100  

                                
74   
26  

 
50 

 
72 
28  

        
33 

 
79 
21 

 
27 

 
78 
22 

Andel ej 
sjukskrivna (%) 
 
Kvinnor 
Män 

 
 

 
50 

 
78 
22 

 
67 

 
73 
27 

 
            73 
               
            73 
            27 

Andel helt eller 
delvis friska 
(%) ** 

  
71 

 
81 

 
80 

* 14 individer avbröt sitt deltagande före 6-månadersuppföljningen. 
** inkluderar utbildning eller andra arbetslivsinriktade åtgärder som t. ex. arbetsprövning. 

 
  
 
 

Tabell 2. Andel sjukskrivna och friska i referensgruppen vid inklusion samt vid 6 och 12         
månader och 2 års uppföljning. 

 
Antal deltagare Vid inklusion 

N = 96 
 

Vid 6 mån 
N= 96 

 

Vid 12 mån 
N=96 

 

Vid 2 år 
N=96 

 
Total andel 
sjukskrivna (%) 
Kvinnor 
Män 
 

100  
 

70  
30 

48 
 

63 
37  

31 
 

57 
43 

30 
 

59 
41 

Andel ej 
sjukskrivna (%) 
Kvinnor  
Män 
 

 
- 

 

52 
 

74 
26 

  

69 
 

75 
25 

            70 
 
            76 
            24 

Andel helt eller 
delvis friska (%) 
 

 
- 

 
62 

 
75 

 
79 
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Resultatet från intervjuerna 

 
I långtidsuppföljningar av interventioner där data utgörs av enkäter eller 
intervjuer är det inte ovanligt med ett större bortfall. Man brukar säga att 
om man når 50 % är det acceptabelt. En orsak är att deltagarna i studien 
eller projektet ofta inte längre känner sig motiverade till att besvara frågor. 
En annan orsak är att det är många som bytt adress eller telefonnummer.  
 
Efter kontakt per telefon med 51 av de 86 deltagarna har intervjuer kunnat 
genomföras med knappt hälften av gruppen (42). En bortfallsanalys visar 
att det inte har gått att få kontakt med så många som 35 personer. I de 
flesta fall har ingen svarat trots upprepade påringningar efter det att de fått 
informationsbrevet. Ett antal kontaktuppgifter har varit felaktiga och 
personerna har inte kunnat hittas via Eniro eller FK. Några har haft 
telefonen avstängd.  
 
Av de 51 deltagare som vi fått kontakt med är det ett internt bortfall på 9 
personer som vi av olika anledningar inte lyckats få svar ifrån. Framför allt 
har det handlat om att de varit upptagna vid telefonsamtalet och bett att vi 
ska återkomma vid senare tillfälle för att besvara frågorna. Tyvärr har vi 
ändå inte lyckats nå dem trots avtalade tider. Endast två personer har sagt 
till intervjupersonen att de inte vill besvara frågorna. Båda var dock i 
arbete igen. 
 
Det betyder att vårt underlag för att bedöma förändringar av hälsa och 
livskvalitet är relaterat till 48 % av deltagarna medan vi har 
sjukskrivningsdata för samtliga deltagare (100 %). Analysen av 
telefonintervjuerna måste därför göras med viss försiktighet. 
 
Av tabell 3 framgår värdena för självskattad livskvalitet (EQ5D) och 
depression och ångest mätt med Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS). Vi har valt att bara följa upp dessa två instrument i denna 
uppföljning då vi menar att de på ett bra sätt ger en bild av deltagarnas 
upplevda psykiska hälsa.  
 
När vi följer värdenas förändring från inklusion till tvåårsuppföljningen så 
är det framför allt intressant att titta närmare på uppföljningen vid 12 
månader. Denna visar på ungefär samma värden som i den nu aktuella 
uppföljningen. En försiktig tolkning är därför att det finns ett visst stöd för 
att de nu intervjuade 40 deltagare som besvarat EQ5D och HADS-
frågorna borde kunna vara representativ för hela gruppen. I så fall tyder 
värdena för den psykiska hälsan efter två år på en stabilitet, något som i 
sin tur tycks avspeglas i siffrorna för sjukskrivningarna som visar på ett 
liknande mönster.  

 
Från intervjuerna framgår att över 60 % av informanterna inte har haft 
någon sjukskrivningsdag under de senaste 12 månaderna. Det ger också 
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stöd för en viss hållbarhet vad gäller deras hälsostatus. Det är 73 % som 
förvärvsarbetar eller studerar, endast 17 % är sjukskrivna. Övriga 10 % är 
i andra arbetslivsinriktade insatser. 
 

 
Tabell 3. Självskattad livskvalitet, depression och ångest för coachdeltagarna vid 
inklusion, 6 och 12 månader och 2 års uppföljning angett i medelvärden. 

 
Variabel Vid inklusion Vid 6-

månader 
Vid 12 månader Efter 2 år 

Antal deltagare N=100 
 

N=86 
 

N=86 
 

N=40* 

Livskvalitet 
(EQ5D)  
riktvärde >0.7 

 
0.5 

 
0.7 

 
                      0.8 

 
                      0.76 

Ångest/depression 
indikator  
HAD Å riktvärde  
<10 
HAD D riktvärde  
<8 

 
 

11 
   

8 

 
 

7 
 

5 

 
 

6 
 

4 

 
 

6 
 

3.5 

* Antal deltagare som besvarat EQ5D och HADS.  
	
Reflektioner	för	framtiden	 	

 
Tvåårsuppföljningen av coachprojektet visar, enligt vår bedömning, på en 
god stabilitet både vad gäller deltagarnas minskade sjukskrivning och 
upplevda psykiska hälsa. De flesta (80 %) har alltså inte bara återfått 
arbetsförmågan helt eller delvis, utan av de som intervjuats upplever 
många också en förbättrad livskvalitet. De intervjuade (42), är samtliga 
mycket nöjda med sitt deltagande i projektet, och anger att de fått verktyg 
för att hantera sin situation i framtiden. Vi menar att hållbarheten vad 
gäller sjukskrivning och hälsa är god. De som var friska vid 
ettårsuppföljningen är det generellt sett också efter två år. Dessutom har 
det tillkommit några som blivit friska helt eller delvis under det sista året. 

 
Sjukskrivningsdata för den grupp vi använt som referensgrupp har också 
analyserats efter två år och resultatet för sjukskrivningar visar på icke 
signifikanta resultat för båda grupperna. Samtidigt är det fler sjukskrivna 
(procentuellt sett) i referensgruppen jämfört med coachgruppen. Även om 
det fortsatt är små skillnader mellan grupperna vad gäller 
sjukskrivningsmönstret har informanterna vittnat om att coachningen 
bidragit till att öka deras förmåga att hantera (cope) sin livssituation. 
Möjligen är denna förbättrade copingförmåga en bidragande orsak till ett 
måttligt återinsjuknandet trots diagnoserna. Sjukfrånvarostatistiken visare 
att återinsjuknande är vanligt bland individer med utmattnings-
depressioner. Informanternas egna positiva värderingar av coachningen, 
menar vi, stödjer den stabilitet vi ser i minskad sjukskrivning, ångest och 
depression liksom i ökad livskvalitet hos deltagarna.   
 
Det är angeläget att ännu en gång påpeka att det hade varit värdefullt för 
resultatet som helhet att kunna mäta skillnader i livskvalitet, depression, 
ångest med flera variabler mellan coach- och referensgruppen. Detta i 
synnerhet som skillnaderna i minskad sjukskrivning inte varit statistiskt 
signifikanta. På grund av resursbrist var detta inte möjligt. 
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Avslutningsvis vill vi framhålla värdet av denna tvåårsuppföljning dels 
genom att långtidsuppföljningar av liknande rehabiliteringsprojekt är 
mycket ovanliga. Dels för att vi fått bekräftat en hållbarhet över tid – det 
är ett positivt resultat. Inte sällan är det så att det finns en osäkerhet om 
projektens långtidseffekter ur olika perspektiv. Det handlar inte bara om 
samhällskostnaderna utan också om metoder och den enskilde individens 
rehabilitering tillbaka till arbetslivet.  
 
Vi är benägna att påstå att samhällets kostnader för denna målgrupp 
sannolikt kan reduceras genom ett utökat användande av coachning vid 
rehabilitering av psykisk ohälsa. 
 

Finansiering		
   

Kostnadspost 2015 Totalt 
 
Planering och 
genomförande av 
telefonintervjuerna 
 

 
40 

 
40 

 
Analys och 
sammanställning av 
rapport 
 

 
10 

 
10 
 

   
Summa 50 50 

 
Kostnaderna för uppföljningen uppgår till totalt 50 tkr, vilka utgör en del 
av de projektmedel vi erhållit för coachprojektet från Västerås 
Samordningsförbund. 

 
 

 
2016-01-11 
 
 
Ann-Sophie Hansson 
Projektansvarig 
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     Bilaga	1.	
 
 
 

 
 
Coachning som metod för arbetsåtergång  

 
Coachning är ett sätt att kommunicera som främjar handling och inlärning både på ett personligt och 
yrkesmässigt plan, genom att medvetandegöra, utmana, motivera samt att sätta upp mål. Man 
fokuserar på nutid och framtid och undviker så långt som möjligt ett dåtidsperspektiv. Detta skiljer 
coachningen från traditionell psykoterapi. Coachningens bärande tanke är att stödja 
förändringsprocesser, att orientera sig mot lösningar och möjligheter, snarare än att gräva ner sig i 
problem. Enligt Gjerde [6] är tanken är att varje människa själv har svaren men kan behöva stöd för 
att finna sitt bästa sätt för att nå förändring. Till stor del handlar coachning om att öka individens 
egenmakt (eng: empowerment) för att nå en förändring i livet.  

 
Ett coachprogram innebär vanligtvis att en utbildad person, en coach, utses att vara en sorts vägledare 
till en person och ge stöd och handledning i en psykosocialt och/ eller psykiskt ohälsosam 
livssituation. En målsättning med coachningen är att skapa självhjälpsstrategier, att avlasta skuld och 
upprätta personliga mål för individerna. Utformningen av det individuella stödet är präglat av 
flexibilitet, kontinuitet, aktivitet och helhetssyn. Arbetssättet är präglat av ett lösningsfokuserat 
förhållningssätt och har inte ett terapeutiskt syfte.  

 
Som stöd för sitt arbete har coacherna en strukturerad manual att utgå ifrån, detta för att kvalitetssäkra 
arbetssättet vad gälle uppföljning och utvärdering. Coacherna har regelbundna kollegiala möten för 
att säkra professionalitet och uppföljning.  

 
I vårt program ingår att deltagaren vid behov ska ha en individuellt skriven handlingsplan att redovisa 
för handläggaren på Försäkringskassan och/eller arbetsgivaren efter avslut. Handlingsplanen tjänar 
som underlag i den dialog med myndigheten och/eller arbetsgivaren om eventuellt tillkommande 
åtgärder som bedömts vara nödvändiga för arbetsåtergången. 
 
Aktiviteterna som coacherna bidrar med består av individuella samtal, samverkan med myndigheter 
vid behov samt stödåtgärder som tex. deltagande i olika gruppaktiviteter och pågår för varje deltagare 
under max sex månader.  
 
 
 
Referenser 
 
1. SOU 2011:15, Rehabiliteringsrådets slutbetänkande, Socialdepartementet, Editor: Stockholm. 
2. Hansson, A.-S., Kvinnocoachprojekt vid Hälsocenter Fagersta, Slutrapport 2011, 

Kompetenscenter för Hälsa, Landstinget Västmanland: Västerås. 
3. Hansson, A.-S., Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK - projekt i samverkan. 2012, 

Kompetenscentrum för hälsa: Landstinget Västmanland. 
4. Gjerde, S., Coaching - vad - varför - hur. 2003, Lund: Studentlitteratur. 
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Flödesmodell		 	 	 	 	 									Bilaga	2	
	
	

Referensgrupp	(register)	100	 	 	 Uppföljning	
	 	 	 	 	 	 	
	 																			Interventionsgrupp	(100)	 	 	 6	och	12	mån		o	2	år
	 															

	 											 1.	kontaktas	per	telefon	(vid	positivt	intresse)	
							

		
2.	skickas	inbjudan	som	följs	upp	efter	en	vecka		

	
	 	 	 	 	

	 	 	

	 Ja	 	

	 									Ja	 			Ja	

Nej	 							
	
	 											 								 	 	
Återkoppling	till	FK	 				 	 		 	
	 	 	 	 	 		 	
	 	
	 					
	 	 	 	 	

Överlämning/	coachmöte	
	
Information	till	 				
		arbetsgivare	
	
	
	 	 	 	 	 	 						 Arbetsgruppsmöten	
	
	
	 	 	 	 	

	
	

Tre/fyrpartssamtal	för		
ev.	fortsatta	rehabåtg.	

	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Urval	FK
	
	 	

Infomöten			
10	x	10	delt	
-------------- 
Samtycke		

Ifyllning	av	
självskattningsformulär	
baslinje,	registrering	i	
SUS	samt	bokning	av	tid	
för	intervju	
	

Cocahprogrammet	
påbörjas	–	max	6	mån	

1:a	Uppföljning		6	mån	–
självskattn.formulär	i	
samband	med	sista	
coachmötet	samt	
registerdata	från	FK	

2:a	Uppföljning	12	mån	
Självskattn	formulär		via	
post	samt	telefon-
intervjuer	och	
registerdata	från	FK	
	

Inklusion	och	
matchning	till	coach		

2- årsuppföljning 
FK registerdata och 
telefonintervjuer 
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