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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är ett resultat av ett uppsatssamarbete med Försäkringskassan i Uppsala. 

Försäkringskassan i Uppsala län bedriver tillsammans med andra myndigheter ett flertal 

former av samordnad rehabiliteringsverksamhet. Fokus för samverkandet ligger på personer 

med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, sjukdom eller dylikt 

och som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet med denna uppsats är att ana-

lysera vilka individer som blir aktuella att delta i två av dessa samverkansformer, Fyrpart 

respektive Tvåpart. Avsikten är att se vilka faktorer som ökar sannolikheten att arbetslivs-

inriktad rehabilitering kommer till stånd, samt om sannolikheten att bli utvald skiljer sig åt 

mellan de två samverkansformerna. För detta ändamål har logistisk regressionsanalys till-

ämpats på individdata. Resultatet tyder på att ålder har störst betydelse för huruvida rehabili-

teringsåtgärder inleds eller inte. Inga statistiskt säkerställda skillnader i urvalet mellan Tvåpart 

och Fyrpart återfinns. Med hjälp av en deskriptiv analys har även en uppföljning av avslutade 

ärenden i Tvåpart gjorts för att, utifrån de två samverkansformernas urvalskriterier, se vilka 

variabler som spelat en roll för utfallet efter avslutad rehabilitering för de medverkande 

individerna. Här tyder resultatet på att framför allt längden på sjukfallet spelar en roll för 

huruvida individen återgår i arbete eller inte.  

 

Nyckelord: Arbetslivsinriktad rehabilitering, samverkan, Försäkringskassan, urvalsanalys, 

logistisk regressionsanalys  
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1 Inledning 
Den höga sjukfrånvaron är och har varit ett av Sveriges största samhällsproblem sedan flera år 

tillbaka. Att så många är sjukskrivna får inte bara konsekvenser för de enskilda individerna. 

Det innebär också en hög belastning för samhällsekonomin då socialförsäkringens kostnader 

kraftigt ökar samtidigt som färre arbetar och kan bidra till välfärdssystemet. I en strävan att 

komma till rätta med den höga sjukfrånvaron har samhället satsat stora resurser på olika typer 

av rehabiliteringsåtgärder som erbjuds de sjukskrivna. Istället för passiva kontantutbetalningar 

ska individen erbjudas aktiva åtgärder i form av exempelvis arbetsträning och utbildning för 

att de ska komma tillbaka till arbetsmarknaden och inte fastna i långvariga sjukskrivningar. 

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering infördes 1992 som begrepp i socialförsäkringen och sedan 

dess har fokusen för rehabiliteringsprocessen gått från diagnos eller specifika symptom till att 

fokusera på individen som helhet och hennes förutsättningar eller resurser. (SOU 2000:78, 

s. 112) I ett steg att fånga hela individen och för att undvika att han eller hon hamnar i rund-

gång mellan olika myndigheter, har det blivit allt vanligare med samordnade rehabiliteringsin-

satser. Olika aktörer såsom arbetsgivaren, arbetsförmedlingen, sjukvården och Försäkrings-

kassan kan vara involverade i rehabiliteringsprocessen, där Försäkringskassan innehar rollen 

som initiativ- och samordningsansvarig.  

 

Trots att arbetslivsinriktad rehabilitering använts flitigt under de senare åren, och trots att den 

har getts stort utrymme i statliga utredningar, är kunskaperna om dess egentliga verkan 

knapphändig. Resultaten från olika utvärderingar pendlar mellan att vara svagt positiva, obe-

fintliga till rent av negativa. Att det är de svåraste sjukfallen som blir föremål för åtgärderna 

tros vara en förklaring till de nedslående resultaten. (Eklund m.fl. 2005, s. 272)    

 

”Väljer man ut fel personer till rehabilitering?” frågar sig Antoinette Hetzler, sociologi-

professor från Lund, i en debattartikel i Dagens Nyheter. (Hetzler 2004) Frågan ställs med 

anledning av ett avslutat forskningsprojekt vid Lunds universitet där resultatet från studien 

tyder på att samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering innebär såväl längre sjukskrivnings-

perioder som fler förtidspensioneringar. Hetzler menar att många antagligen skulle ha identi-

fierats som förtidspensionsfall redan från början, och att det snarare är deras förmåga att 

rehabiliteras som prövas och inte deras förmåga att arbeta. Frågan som Hetzler ställer sig på 

DN Debatt är onekligen mycket intressant, och den pekar också på att det finns ett generellt 
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behov av att närmare analysera vilka individer som blir aktuella för arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av stor vikt att de resurser 

som satsas på rehabiliteringsåtgärder också kommer till användning på bästa sätt och ger 

önskvärda resultat i form av färre antal förtidspensioneringar och kortare sjukskrivnings-

ärenden.  

 

Försäkringskassan i Uppsala län bedriver tillsammans med andra myndigheter ett flertal 

former för samverkan. Tvåpartssamverkan inleddes hösten 2003 och är ett samarbete mellan 

Försäkringskassan och länsarbetsnämnden kring gruppen långtidssjukskrivna arbetslösa. 

FRISAM1 eller ”Fyrpart” inleddes hösten 2005 och riktar sig till individer som är 

identifierade som särskilt utsatta. Som namnet antyder involverar samarbetet fyra olika parter: 

Försäkringskassan, länsarbetsnämnden, kommunen och landstinget. Båda samverkansformer-

na syftar till att tillgodose enskilda personers behov av stödåtgärder så att de kan försörja sig 

själva.  

 

1.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera vilka individer som blir aktuella att delta i de två 

samverkansformerna Fyrpart respektive Tvåpart. Närmare bestämt är syftet att titta närmare 

på urvalsprincipen för de två samverkansformerna och se vilka faktorer som ökar sannolikhet-

en att arbetslivsinriktad rehabilitering kommer till stånd i Fyrpart och Tvåpart. Vidare är 

uppsatsens syfte att undersöka om sannolikheten att bli utvald skiljer sig åt mellan de två 

samverkansformerna.  

 
I nästa steg avser jag att följa upp utfallet för avslutade ärenden i Tvåpart i form av en 

deskriptiv analys. Utifrån de två samverkansformernas urvalsprinciper är det av intresse att, 

genom den deskriptiva analysen, se vilka variabler som spelat en roll för hur utfallet blivit 

efter avslutad rehabilitering för de medverkande individerna.  

 
Jag avgränsar mig till att endast göra en uppföljning av utfallet för de avslutade ärendena i 

Tvåpart och jag väljer att göra detta utan att närmare analysera vilka rehabiliteringsåtgärder 

som erbjudits individen. Syftet är således inte att göra en utvärdering av effekterna av 

rehabiliteringsåtgärderna för de deltagande individerna i Tvåpart och Fyrpart. Beträffande 

                                                 
1 FRISAM – ”frivillig samverkan” – syftar till den ekonomiska överenskommelsen mellan de fyra medverkande 
parterna. I fortsättningen kommer denna samverkansform gå under benämningen Fyrpart.   
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Fyrpart har för få fall hittills blivit avslutade för att en utvärdering ska vara meningsfull att 

genomföra. För Tvåparts del har en utvärdering av samverkansformen redan gjorts i och med 

ett uppsatssamarbete mellan Försäkringskassan i Uppsala och två studenter från national-

ekonomiska institutionen. Den studien syftade till att undersöka om det gick att påvisa en 

behandlingseffekt för de individer som medverkade i Tvåpart2. (Bjerkesjö och Nilsson 2005)  

 
Svårigheten med att utvärdera effekter av rehabiliteringsåtgärder ligger i att det i de allra 

flesta fall saknas en kontrollgrupp. Med kontrollgrupp avses en grupp av individer med likn-

ande förutsättningar som de medverkande i samverkansformerna, men där skillnaden är att de 

inte erbjudits aktiva rehabiliteringsåtgärder. Någon sådan möjlighet till kontroll finns således 

inte, varken för Tvåpart eller för Fyrpart, vilket självklart begränsar möjligheterna till intress-

anta uppföljningar och jämförelser. I denna undersökning begränsas möjligheterna till urvals-

analys, då det inte finns någon uppföljning vad som händer med de individer som går vidare 

till beredningsgrupp3, men väl där inte går vidare till samverkan. Jag kommer därför att 

analysera alla de individer som går till beredningsgruppen och se hur individerna som går hela 

vägen, det vill säga de som erbjuds aktiva åtgärder, skiljer sig från de individerna som går till 

beredningsgruppen men inte vidare. Det är viktigt att påpeka att det redan skett ett urval av 

vilka individer som blir föremål för samverkan eller inte. Med detta avses de individer som i 

ett första steg blir aktuella för beredningsgruppen. Väl i beredningsgruppen sker nästa urval 

och det är således detta steg som kommer att analyseras närmare i denna studie. Se 

flödesschema nedan:  

 

Beredningsgrupp 

Samverkan. Aktiva 
rehabiliteringsåtgärder 
inleds.

Inte samverkan. Ärendet 
återgår till ursprunglig, 
ansvarig myndighet.  

                                                 
2 Studien tydde på att behandlingen inte hade någon effekt för de deltagande i samverkansformen, men då 
undersökningen baserades på ett begränsat datamaterial betonade författarna risken att dra för stora slutsatser av 
resultaten.  
3 I beredningsgruppen diskuterar de samverkande myndigheterna vilka individer som ska erbjudas 
rehabiliteringsinsatser. Hur urvalet till samverkansformerna går till beskrivs mer detaljerat längre fram i 
uppsatsen.  
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1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort skildring av arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket följs av en 

beskrivning av Tvåpart och Fyrpart med tonvikt på urvalsförfarandet för de båda samverkans-

formerna. Vidare följer en beskrivning av det datamaterial som studien baseras på samt en 

jämförelse mellan deltagarna i samverkansformerna och den totala populationen sjukskrivna i 

Uppsala län.  Efter ett metodavsnitt följer en redovisning av de erhållna resultaten och därefter 

en metoddiskussion. Uppsatsen avslutas med en deskriptiv analys av utfallet för avslutade 

ärenden i Tvåpart samt en diskussion kring de erhållna resultaten.  

 

2 Arbetslivsinriktad rehabilitering – en svårbedömd 
verksamhet  
Arbetslivsinriktad rehabilitering4 syftar till att den som har drabbats av sjukdom ska återfå sin 

arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. (Lag om allmän 

försäkring, 22 kap. 2 §) Arbetsgivaren har ett förstahandsansvar för rehabilitering av anställda 

som är sjukskrivna. När en anställd har varit sjukskriven i mer än fyra veckor är arbetsgivaren 

skyldig att genomföra en rehabiliteringsutredning, som inom åtta veckor ska vara 

Försäkringskassan tillhanda. Försäkringskassan har ett generellt ansvar för att den sjuk-

skrivnes behov av rehabilitering kartläggs och att åtgärder vidtas. För sjukskrivna utan 

arbetsgivare, såsom arbetslösa, studenter och egenföretagare, ligger ansvaret således på 

Försäkringskassan att en utredning genomförs. Senast åtta veckor efter första sjukanmälnings-

dagen ska utredningen vara gjord. (Försäkringskassan 2006a, s. 26ff) Då det är den sjuke som, 

kan antas bäst känna sina resurser och begränsningar, ska denne själv vara delaktig och ha 

inflytande i rehabiliteringsprocessen. (ibid, s. 20) Exempel på arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder är arbetsträning på ordinarie eller annan arbetsplats, aktivitets- och 

motiveringsinsatser, utbildning och arbetsplatsanpassning. Arbetsträning är den vanligaste 

åtgärden. (ibid, s. 43)  

 

I ett steg att uppnå bättre resultat med rehabiliteringen är samverkan mellan myndigheter 

inom rehabiliteringsområdet ett medel som på senaste tiden blivit allt mer etablerat. Den sjuk-

skrivne riskerar således att i mindre utsträckning ”falla mellan stolarna” samtidigt som 

myndigheternas olika kompetenser bättre kan komma till användning för att hjälpa individen 

                                                 
4 Rehabilitering kan ske i olika form – medicinsk, social och arbetslivsinriktad – beroende på vilka slags åtgärder 
som lämpar sig bäst för den drabbade individen. I denna uppsats behandlas emellertid i huvudsak arbetslivs-
inriktad rehabilitering.  
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tillbaka till arbetsmarknaden. (Bergendorff 2006, s. 45) Flertalet utvärderingar har gjorts kring 

effekter av rehabiliteringsinsatser, men fortfarande är det svårt att dra några säkra slutsatser 

kring resultaten och följderna av åtgärderna. Anledningarna till detta anses vara flera. Dels 

påtalas strukturella problem såsom förekomsten av olika definitioner och målsättningar med 

rehabilitering bland de samverkande aktörerna, dels nämns problem med bristfällig utvärd-

ering och uppföljning av rehabiliteringsinsatserna. (Lidwall 2006, s. 10f) Svårigheten att göra 

en rättvisande utvärdering påverkas dessutom av det faktum att det sker ett medvetet val bland 

de samverkande aktörerna kring vilka individer som ska erbjudas rehabiliteringsinsatser. Det 

finns således ett starkt inslag av selektering i rehabiliteringsverksamheten. Vid en utvärdering 

av rehabiliteringens effekter är det därför svårt att säga om resultatet av insatsen beror på de 

aktiva åtgärder som erbjudits individen eller om det har med individens personliga egenskaper 

att göra. En utvärdering som visar på ett nedslående resultat behöver således inte betyda att 

rehabiliteringen i sig är ineffektiv utan kan snarare hänga samman med att individerna, som 

erbjuds aktiva åtgärder, vanligtvis har svårare sjukdomar och besvär. (Bergendorff 2006, s.52) 

I takt med att antalet långtidssjukskrivna har ökat har arbetsbördan för Försäkringskassan 

tilltagit. Möjligheterna för Försäkringskassan att, under ett tidigt skede i sjukfallen, sätta in 

rätt åtgärder har således försvårats. Andelen långtidssjukskrivna som genomgår samordnad 

rehabilitering har minskat och aktiva åtgärder kommer igång allt senare i sjukfallet. (Eklund 

m.fl. 2005, s. 279f)  

 

2.1 Tvåpartssamverkan 
Sedan september 2003 leder Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden i Uppsala län en 

samverkansform, Tvåpart, kring gruppen sjukskrivna arbetslösa som har ett behov av arbets-

livsinriktad rehabilitering. Bakgrunden till samarbetet är det uppdrag som regeringen gav till 

Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket år 2001 i ett steg att förnya den arbets-

livsinriktade rehabiliteringen. Det specifika målet som fastställdes av regeringen var att den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen för arbetslösa sjukskrivna skall vara sammanhållen och 

ändamålsenligt organiserad. (Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskassan 2005, s. 4) 

Utifrån detta mål utformades ett pilotprojekt, Faros5, för arbetslivsinriktad rehabilitering av 

sjukskrivna arbetslösa, som avgränsades till att bedrivas inom fem geografiska områden. 

Detta pilotprojekt låg sedan till grund för utformningen av en gemensam handlingsplan 

mellan Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen, där samverkan kom att omfatta 

                                                 
5 Faros – ”Förnyad arbetslivsinriktad rehabilitering, organisation och samordning” 
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lokala försäkringskassor och länsarbetsnämnder i hela landet, däribland Uppsala län. (RFV 

2004:5, s. 13f )   

 

2.1.1 Urvalsprocessen i Tvåpart 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Uppsala län gör tillsammans ett urval av 

personer, som man avser att samverka kring utifrån samverkansavtalet. Urvalsprocessen in-

leds med att någon, exempelvis individen själv, en läkare eller en utredare på Försäkrings-

kassan bedömer att det finns ett behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. För att ett ärende 

sedan ska vara aktuellt för samverkan ska ett antal kriterier vara uppfyllda. Ett grundläggande 

kriterium är att en Sassam6-karta ska vara gjord, där individens förutsättningar och behov 

kartlagts. Vidare ska det finnas ett medicinskt underlag som styrker att personen är färdig-

utredd och att arbetsförmåga kan uppnås med arbetslivsinriktad rehabilitering. Ytterligare ett 

kriterium är att personer i urvalet ska stå nära arbetsmarknaden. (Algotsson och Einarsson 

2004, s. 7f) När samarbetet inleddes var utgångspunkten att individerna skulle beräknas kunna 

återgå i arbete eller utbildning inom sex månader. Efter två år förlängdes denna tid till 12 

månader efter att det konstaterats att längre insatser lönade sig och gav bättre resultat. 

(Algotsson och Einarsson 2005, s. 18)  

 

Om underlaget är tillräckligt tas ärendet upp i Försäkringskassans och arbetsförmedlingens 

gemensamma beredningsgrupp. Varje enskilt ärende diskuteras i beredningsgruppen, och om 

individen bedöms ha tillräckliga förutsättningar för fortsatt samverkan kallas denne till ett 

trepartsmöte där en plan för rehabilitering utarbetas. Rehabiliteringsplanen följs sedan upp av 

handläggare från båda myndigheterna. (Algotsson och Einarsson 2004, s. 7)      

 

2.2 Fyrpartssamverkan 
Samverkansformen Fyrpart initierades hösten 2005 i Uppsala län och involverar Försäkrings-

kassan, länsarbetsnämnden, landstinget och kommunen. Samarbetet är etablerat i hela länet 

men vissa kommuner, som exempelvis Enköping och Uppsala, har kommit längre än andra. 

Fyrpart riktar sig till individer som är identifierade som särskilt utsatta. Målgrupper är 

exempelvis personer med långvarig frånvaro som bottnar i en arbetslöshet, sjukdomshistoria 

eller dylikt, samt personer med sjukhistoria som inte får någon ersättning från vare sig 

                                                 
6 Sassam står för ”Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och Samordnad Rehabilitering”. 
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Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen7. Vilka grupper som särskilt ska prioriteras skiljer 

sig något åt mellan länets kommuner, men i huvudsak är dessa målgrupper kvinnor, unga 

vuxna i åldrarna 18-25 samt långtidssjuka. Syftet med Fyrpart är att ”genom samverkan 

tillgodose enskilda människors behov av stödåtgärder så att de kan försörja sig själva”. 

Målet är att minst 20 % av deltagarna har fått ett arbete eller har påbörjat en utbildning inom 

12 månader efter det att rehabiliteringsinsatsen påbörjats. (Försäkringskassan 2005, s. 2f)   

 

2.2.1 Urvalsprocessen i Fyrpart 
I beredningsgruppen ska en representant från respektive organisation ingå. Landstinget 

representeras av en läkare för att tillföra den medicinska kompetensen. Handläggaren från 

Försäkringskassan är sammankallande till gruppens möten. Arbetsprocessen i Fyrpart inleds 

med att respektive myndighet gör en kartläggning av aktuella individer för att bedöma om det 

finns ett behov av hjälp från flera olika myndigheter. Samtliga myndigheter anmäler således 

ärenden till beredningsgruppen. De anmälda ärendena skickas vidare till Försäkringskassan 

som innehar rollen som samordnare. Försäkringskassan i sin tur sammanställer en lista som 

skickas ut till de samverkande myndigheterna och som sedan söker i sina system efter den 

information som finns om individerna i fråga. De ärenden som innefattas av listan hamnar i 

beredningsgruppen där behovet av samverkan diskuteras. De individer som bedöms vara 

aktuella för samverkan går vidare och träffar de berörda myndigheterna för att gemensamt ta 

fram en rehabiliteringsplan. De ärenden som inte bedöms vara aktuella för samverkan återgår 

till myndigheterna från vilka ärendena ursprungligen lyftes fram. (ibid)  

 

2.3 Påtalade svårigheter i urvalsprocessen för Tvåpart och Fyrpart 
I en intern utvärdering av Tvåpart, som genomfördes år 2004, framgick att utredare och 

samverkanshandläggare från de två myndigheterna tyckte att det var svårt att i vissa fall av-

göra om ett ärende var aktuellt för samverkan eller inte. Representanter från Försäkrings-

kassan ansåg att det i urvalsprocessen ibland var svårt att hålla sig till de fastställda 

kriterierna. I synnerhet handlar det om en grupp av ärenden där individerna, framför allt de 

med psykiska diagnoser, bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden men som ändå har ett behov 

av rehabilitering. I praktiken innebar detta att ärenden som krävde en längre rehabiliterings-

insats flyttades tillbaka i prioriteringsordningen. Det fick dock också som följd att 

                                                 
7 De sistnämnda går under benämningen nollklassade. (Försäkringskassan 2005, s. 2) 

 10



rehabiliteringsinsatser påbörjades för vissa individer, trots att det inte bedömdes sannolikt att 

individen skulle återgå i arbete inom uppsatt tid. (Algotsson och Einarsson 2004, s. 8)  

 

Någon liknande intern utvärdering av Fyrpart har ännu inte gjorts. Dock skrev en student från 

pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet våren 2006 en D-uppsats i samarbete med 

Försäkringskassan i Uppsala där studenten, baserat på intervjuer och observationer, beskrev 

samverkansprocessen mellan de deltagande parterna i Fyrpart. I samband med intervjuer med 

handläggare kom bland annat fram att handläggarna upplevde att de medverkande myndig-

hetsrepresentanterna hade lite olika fokus på vilka grupper som ska omfattas av samarbetet 

och att detta hängde ihop med de olika uppdrag och mål som de skilda myndigheterna hade. 

(Johansson 2006, s. 32)  

 

3 Datamaterial  
Handläggare vid Försäkringskassan för regelbundet in uppgifter om de ärenden som är 

aktuella för samverkan i Tvåpart och Fyrpart i en så kallad uppföljningsfil. Uppföljningsfiler-

na innefattar både avslutade och ännu pågående samverkansärenden.  

 

Den information om individerna som samlas in är i stort sett likvärdig för Tvåpart och 

Fyrpart. För båda samverkansformerna finns uppgifter om individens kön, ålder, diagnos och 

sjukfallslängd. Utöver dessa variabler tillkommer uppgifter om startdatum för samverkan 

samt när samverkan avslutades. Vidare finns information om vilket försörjningsstöd individen 

haft och i vilken omfattning, såväl före som efter samverkan.  

 

Då Tvåpart har varit igång sedan hösten 2003 är antalet ärenden betydligt fler jämfört med 

Fyrpart. Totalt ingår drygt 880 ärenden i Tvåpart medan det i Fyrpart ingår ungefär 450. En 

viktig skillnad mellan samverkansformerna är att Fyrpart även riktar sig till de individer som 

inte är registrerade hos Försäkringskassan respektive arbetsförmedlingen som sjukskrivna och 

arbetslösa, men som i sin tur dock kan vara sjuka och arbetslösa. Fyrpart fångar således upp 

ytterligare en grupp av individer som inte Tvåpart gör. Framför allt avses då individer som 

exempelvis lever på socialbidrag, det vill säga som får försörjningsstöd av kommunen.  

 

Eftersom ärendena i de två samverkansformerna till viss del skiljer sig från varandra, påverkar 

detta möjligheten att göra en analys av skillnader i urvalet. De ärenden i Fyrpart som aktuali-
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serats av kommunen tas därför bort ur undersökningen. Landstingets ärenden kvarstår dock då 

merparten av dessa ärenden har sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning som huvud-

saklig försörjning och således har en pågående sjukskrivning.  

 

För samverkansärendena i Fyrpart saknas det i många fall uppgifter om individen som är av 

intresse för undersökningen. Detta kan bero på att den ansvarige handläggaren missat att fylla 

i information för alla variabler eller att uppgift saknas helt. För samtliga individer återfinns 

uppgifter om kön och ålder, men i många fall saknas det uppgifter om diagnos och/eller 

sjukfallslängd. I några få fall förekommer observationer med negativ sjukfallslängd vilket 

förmodligen beror på ett misstag från handläggarens sida. Dessa observationer utesluts från 

datasetet. Dessutom försvinner 35 observationer från Fyrpart då det inte framgår om individen 

medverkat i samverkan eller inte. Slutligen kvarstår 335 observationer för Fyrpart. I Tvåpart 

är det endast ett fåtal observationer som faller bort på grund av att det saknas uppgift om 

någon variabel. För Tvåpart finns 877 observationer.  

 

3.1 Variabler  
I nedanstående tabell finns de variabler beskrivna som kommer att används i urvalsanalysen. 

Av tabellen framgår varje variabels kategorisering.   

 

Tabell 1, Kategorisering av variabler 

Variabler Kategorisering 

Kön Man/kvinna 

Ålder 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-65 år 

Diagnos Psykiska besvär, Muskuloskeletala besvär, Övriga besvär 

Sjukfallslängd8 0-12 mån, 13-24 mån, 25-36 mån, 37-48 mån, >48 mån 

 

I materialet förekommer fyra observationer där individen är yngre än 20 år, och då antalet är 

för litet för att bilda en egen åldersgrupp placeras dessa observationer i gruppen 20-24 år 

istället. Visserligen finns det en risk att dessa ärenden skiljer sig från ärendena i gruppen 20-

24 år, exempelvis beträffande sjukdomshistorik. Eftersom det endast rör sig om fyra 

observationer bedöms dock risken vara mycket liten att detta skulle kunna komma att påverka 

                                                 
8 Sjukfallslängd omfattar antalet dagar från det att ärendet blivit registrerat som ett sjukfall till dess att ärendet 
aktualiserats i beredningsgruppen.  
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undersökningens resultat på ett felaktigt sätt. Beträffande diagnosindelningen för ärendena 

skiljer sig denne åt mellan samverkansformerna. Handläggarna i Fyrpart har valt att dela in 

diagnoserna i tre stora grupper: psykiska besvär, muskuloskeletala besvär samt övriga besvär. 

I Tvåpart är diagnosfördelningen mer detaljerad. För att lättare kunna jämföra urvalet till 

samverkansformerna, indelas diagnoserna i Tvåpart i tre grupper, motsvarande Fyrparts indel-

ning. Grupperingen har skett efter vägledning av den svenska versionen av den internationella 

klassifikationen av sjukdomar, ICD109.Vilka diagnoser som ingår i varje grupp finns beskriv-

et i bilaga 2. 

 

Nedan följer deskriptiv statistik över de variabler som ovan beskrivits. Som det nämndes 

tidigare saknas det i vissa fall uppgifter om variablerna, vilket medför att det totala antalet 

observationer för de olika variablerna skiljer sig från varandra. För varje variabel finns därför 

angivet hur många observationer som statistiken baseras på. För att få en bild av hur urvalet 

till Fyrpart och Tvåpart ser ut i jämförelse med den totala populationen sjukskrivna i Uppsala 

län redovisas dessutom aggregerad sjukfrånvarostatistik. Data består av rullande pågående 

sjukskrivningsärenden på årsbasis. Statistiken sträcker sig fram till och med augusti 2006. 

Med rullande menas att den genomsnittliga statistiken under en tolvmånadersperiod jämförs 

med den genomsnittliga statistiken för samma period men året innan. Siffran för augusti 2006 

är alltså ett medel för alla månadsvärden från augusti 2005 och ett år framåt. Eventuell 

säsongsvariation har således blivit bortjusterad. Kortare sjukfrånvaroperioder, det vill säga de 

två första frånvaroveckorna som finansieras av arbetsgivaren, ingår inte i denna statistik. 

Någon bra statistik över diagnosfördelning finns tyvärr inte få tag på och därför går den jäm-

förelsen inte att göra. Statistiken är hämtad från Försäkringskassans interna databas.  

 

Beträffande Tvåpart har det, i denna undersökning, inte tagits hänsyn till under vilket år ärendena 

varit aktuella för samverkan. Alla ärenden som aktualiserats över de tre åren har således slagits 

ihop. Motivet bakom detta är att det totala antalet observationer ska bli så stort som möjligt så att 

fler frihetsgrader och säkrare parameterskattningar erhålls. Att ärendena inte är årsvis separerade 

försvårar möjligheten att göra en jämförelse med det totala antalet sjukskrivna i Uppsala län 

eftersom den senare statistiken är på årsbasis. Av den anledningen presenteras den aggregerade 

sjukfrånvarostatistiken enskilt för de senaste tre åren. Vad gäller Fyrpart är samtliga ärenden från 

                                                 
9 ICD 10 är allmänt vedertaget och används såväl på Försäkringskassan som i landstinget. Således bör 
indelningen av diagnoser i Tvåpart ligga väl i linje med handläggarnas sätt att kategorisera diagnoser i Fyrpart.   
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år 2006, vilket gör det möjligt att jämföra dem med den aggregerade sjukfrånvarostatistiken för 

samma år.  

 

I Fyrpart ingår ett tiotal ärenden som inte är registrerade hos Försäkringskassan. Merparten av 

dessa ärenden har tagits bort i och med att kommunärendena uteslutits ur studien. Några ärenden 

återstår emellertid, där individerna kan ha a-kassa eller får försörjningsstöd av kommunen. Dessa 

ärenden är dock som sagt få till antalet och bedömningen är att de inte inverkar så mycket på den 

totala statistiken för Fyrpart att en jämförelse mellan Fyrpart och den aggregerade statistiken över 

övriga sjukfrånvarande i Uppsala län inte skulle vara möjlig att göra. 

 

Tabell 2, Deskriptiv statistik – Sjukskrivna > 14 dagar i Uppsala län  
Variabel Fyrpart Tvåpart Uppsala-06 

(n=7092) 
Uppsala -05 
(n=8313) 

Uppsala -04 
(n=10171) 

Kön: 
 Kvinna 
 Man 
 

 
0,57 
0,43 

(n=335) 

 
0,59 
0,41 

(n=877) 

 
0,62 
0,38 

 
0,62 
0,38 

 
0,64 
0,36 

Ålder: 
 20-24 år 
 25-34 år 
 35-44 år 
 45-54 år 
 55-65 år 
 
 Medel 
 Median 
 

 
0,08 
0,24 
0,32 
0,28 
0,08 

 
40 
40 

(n=335) 

 
0,02 
0,19 
0,40 
0,25 
0,14 

 
42 
42 

(n=877) 

 
0,03 
0,14 
0,25 
0,27 
0,31 

 
- 
- 

 
0,02 
0,14 
0,25 
0,27 
0,31 

 
- 
- 

 
0,02 
0,14 
0,24 
0,28 
0,31 

 
- 
- 

Diagnos: 
 Psykiska besvär 
 Muskuloskel.besvär 
 Övriga besvär 

 
0,47 
0,32 
0,21 

(n=230) 

 
0,48 
0,38 
0,14 

(n=867) 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

Sjukfallslängd: 
 0-12 mån 
 13-24 mån 
 25-36 mån 
 37-48 mån 
 >48 mån 
 
 Medel 
 Median 

 
0,23 
0,16 
0,19 
0,10 
0,32 

 
1081 dagar 
944 dagar 
(n=155) 

 
0,26 
0,28 
0,19 
0,16 
0,11 

 
791dagar 
653dagar 
(n=876) 

 
0,58 
0,21 
0,12 
0,06 
0,03 

 
- 
- 

 
0,52 
0,22 
0,15 
0,08 
0,03 

 
- 
- 

 
0,45 
0,25 
0,17 
0,08 
0,05 

 
- 
- 
 

Samverkan: 
 Ja 
 Nej 
 

 
0,72 
0,28 

(n=335) 

 
0,81 
0,19 

(n=877) 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
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Som det går att utläsa av tabellen skiljer sig statistiken något åt för de två samverkans-

formerna. För det första är individerna i Fyrpart generellt något yngre i jämförelse med 

individerna i Tvåpart. För det andra är sjukfallen i Fyrpart i genomsnitt mycket längre än de i 

Tvåpart. Andelen ärenden med en sjukfallslängd över 48 månader är betydligt större i Fyrpart 

jämfört med Tvåpart. Diagnosfördelningen är dock i stort sett densamma där individer med 

diagnosen psykiska besvär är mest vanligt förekommande i båda samverkansformerna. Även 

könsfördelningen är i stort sett likvärdig, där såväl Fyrpart som Tvåpart har fler kvinnliga del-

tagare än män.  

 

Den aggregerade sjukfrånvarostatistiken i Uppsala län visar upp ett samstämmigt mönster 

över de år som här presenteras. Antalet ärenden har blivit färre under treårsperioden, men i 

övrigt tycks ärendenas sammansättning i stort sett vara densamma. Kvinnor är tydligt över-

representerade bland de sjukfrånvarande, likaså individer över 35 år. Flest ärenden återfinns i 

den äldsta åldersgruppen 55-65 år. Ungefär hälften av de sjukfrånvarande har sjukfallslängder 

som är kortare än ett år, drygt en femtedel har varit sjukskrivna längre än ett år men kortare än 

två år. Samverkansärendena i Fyrpart och Tvåpart skiljer sig således från övriga sjukskrivna. 

Individerna som är aktuella för samverkan är i regel yngre än övriga. De har också längre 

sjukskrivningsperioder än övriga sjukskrivna och detta blir extra tydligt för ärendena i Fyrpart 

som har en hög andel fall som sträcker sig över 48 månader. Könsfördelningen bland indivi-

derna i Fyrpart och Tvåpart skiljer sig något från könsfördelningen bland länets sjukfrån-

varande. Kvinnor är förvisso fler till antalet i båda samverkansformerna, men könsskillnaden 

är ännu mer tydlig i den aggregerade statistiken.  

 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det finns skillnader såväl vad gäller vilka 

ärenden som blir aktuella för de två samverkansformerna, som mellan samverkansärendena 

och övriga sjukskrivna. I Fyrpart är sjukskrivningsfallen något längre och individerna lite 

yngre än i Tvåpart.  Jämfört med övriga sjukskrivna är de som blir aktuella för samverkan i 

regel yngre och har längre sjukskrivningsperioder bakom sig. Dock är kvinnor i övervägande 

majoritet bland övriga sjukskrivna, vilket inte återspeglas lika tydligt bland individerna i 

samverkansformerna. Beträffande Fyrpart är detta särskilt anmärkningsvärt då kvinnor 

uttryckligen ska prioriteras i denna samverkansform.  
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Härnäst följer en diskussion kring de resultat som, utifrån samverkansformernas 

urvalskriterier, förväntas i undersökningen, dels för varje enskild samverkansform, dels vad 

gäller skillnader i urvalet mellan Fyrpart och Tvåpart.   

 

3.2 Förväntade resultat  

3.2.1 Kön 
Könet har i regel inte någon betydelse för huruvida individen blir aktuell för arbetslivsinriktad 

rehabilitering eller inte. (Hetzler m.fl. 2005, s. 216. Lidwall 2006, s. 20) I detta fall kan det 

förväntas föreligga en könsskillnad för vilka som medverkar i Fyrpart då kvinnor särskilt ska 

prioriteras. Eftersom det i Tvåpart inte finns en sådan prioritering fastställd, finns det alltså 

anledning att förvänta sig en könsskillnad i urvalet mellan Fyrpart och Tvåpart.  

 

3.2.2 Ålder 
I Fyrpart och Tvåpart förväntas åldern att spela in för huruvida individen går vidare i 

samverkan eller inte. Det är inte orimligt att anta att yngre i större utsträckning än äldre er-

bjuds rehabiliteringsåtgärder som syftar till återgång i arbete. Sannolikheten att en yngre 

individ återgår i arbete efter rehabilitering bör vara större än för en äldre individ. Dels har 

yngre människor fler år kvar i arbetslivet än äldre, dels kan man anta att äldre i regel har mer 

komplexa sjukdomshistorier bakom sig och därför är svårare att rehabilitera. Att yngre i större 

utsträckning än äldre erbjuds rehabiliteringsåtgärder tyder också den deskriptiva statistiken i 

tabell 2 på vid en jämförelse mellan samverkansärendena och övriga sjukskrivna. Resultat 

från andra studier tyder också på att individens ålder påverkar möjligheten att bli aktuell för 

rehabiliteringsåtgärder. Hetzler m.fl. (2005, s. 217) finner att individer i åldrarna 36-45 har 

störst sannolikhet att få arbetslivsinriktad rehabilitering, tätt följda av 26-35-åringar. För 

individer över 55 år är sannolikheten lägst att bli aktuell för denna typ av rehabilitering och 

här är istället medicinsk rehabilitering betydligt vanligare. Dessa resultat stämmer bra överens 

med Försäkringskassans studie, (Lidwall 2006, s. 20) där det också tydligt framgår att äldre 

långvarigt sjukskrivna i åldrarna 55 och uppåt har en väsentligt lägre sannolikhet för påbörjad 

åtgärd än yngre. Således är det rimligt att förvänta sig att yngre deltagare prioriteras i såväl 

Fyrpart som Tvåpart. I Fyrpart ska unga vuxna särskilt prioriteras, och därför förväntas en 

skillnad i urvalet mellan samverkansformerna, där yngre har en större sannolikhet att gå 

vidare till samverkan i Fyrpart jämfört med Tvåpart.  
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3.2.3 Diagnos 
Drygt två tredjedelar av alla i Sverige som är sjukskrivna i över 60 dagar har antingen någon 

psykisk sjukdom eller en sjukdom i rörelseorganen. (Lidwall 2004, s. 7) Dessa siffror stäm-

mer ganska bra in även på individerna i Fyrpart respektive Tvåpart, där de psykiska- och 

muskuloskeletala besvären dominerar i båda fallen. Enligt den studie som Hetzler m.fl. (2005, 

s. 218) har genomfört, har individer med muskuloskeletala diagnoser störst sannolikhet att få 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Psykiska diagnoser ökar också sannolikheten att få 

rehabilitering jämfört med övriga diagnoser. Även i Försäkringskassans studie (Lidwall 2006, 

s. 23) är det vanligare med påbörjade aktiva åtgärder för dessa två diagnosgrupper i jäm-

förelse med sjukskrivna med övriga diagnoser. Anledningen till detta kan vara att dessa diag-

noser i större utsträckning har en koppling till individernas arbetssituation, och att arbetslivs-

inriktad rehabilitering i högre grad därför är nödvändig för att möjliggöra återgång i arbete. 

(Eklund m.fl. 2005, s. 281) Det är svårt att förutsäga om det föreligger några skillnader mellan 

Fyrpart och Tvåpart beträffande de utvalda individernas diagnoser. Vad som talar för att det 

kan finnas en skillnad är att Enköpings kommun ska prioritera psykiskt långtidssjuka i Fyr-

part. Enköping är en av de kommuner i Uppsala län som har kommit längst i arbetet med sam-

verkan och många ärenden kommer således därifrån. (Försäkringskassan 2005)   

 

3.2.4 Sjukfallslängd 
Det är en tydlig skillnad i urvalsprioritering mellan Tvåpart och Fyrpart när det gäller indivi-

dernas arbetsförmåga. Tvåpart ska särskilt prioritera individer som bedöms stå nära arbets-

marknaden medan Fyrpart ska prioritera individer som står längre ifrån. Det är rimligt att utgå 

ifrån att längden på sjukskrivningen är ett mått på hur nära individen står arbetsmarknaden. 

Individer som inte har varit sjukskrivna så länge bör ha en större chans att kunna återgå till 

arbetslivet jämfört med dem som varit frånvarande under en längre tid. Om Fyrpart ska 

prioritera de senare, finns det således anledning att förvänta sig att sjukfallslängderna gener-

ellt är längre bland de utvalda i Fyrpart än i Tvåpart.  

 

Vid en närmare granskning av datamaterialet framkommer att bortfallet i statistiken, gällande 

uppgifter om individernas sjukfallslängd, är mycket omfattande i Fyrparts fall. De gånger då 

sjukfallslängd är registrerat har individen också gått vidare från beredningsgruppen till 

samverkan. För de ärenden som inte går vidare till samverkan har således sjukfallslängd inte 

blivit registrerat. Detta gör att det tyvärr inte finns någon möjlighet att skatta huruvida 
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sjukfallslängden har betydelse för utfallen samverkan och inte samverkan i Fyrpart. Det 

omfattande bortfallet av observationer väcker funderingar kring handläggarnas rutiner att fylla 

i uppgifter för individerna i samverkansformen. I samband med en metoddiskussion, som 

kommer senare i uppsatsen, diskuteras detta vidare.  

 

I kommande avsnitt beskrivs den statistiska metod som ligger till grund för uppsatsens 

undersökning.  

 

4 Metod 
I kvalitativa regressionsmodeller skattas sannolikheten för att en viss händelse inträffar, det 

vill säga sannolikheten för att den beroende variabeln ska få ett visst utfall. Modeller med en 

kvalitativ beroendevariabel kallas därför ofta för sannolikhetsmodeller. (Gujarati 2003, s. 581)   

 

I denna undersökning skattas, givet de oberoende variablerna, sannolikheten för att få utfallen 

samverkan respektive inte samverkan. Då det rör sig om två möjliga utfall kommer följakt-

ligen en binär modell att skattas och den modell som tillämpas är logitmodellen. Härnäst följ-

er en närmare beskrivning av logistisk regressionsanalys. 

 

4.1 Logistisk regressionsanalys 
I den binära sannolikhetsmodellen ligger det primära intresset i att mäta sannolikheten att ett 

visst utfall inträffar, givet de förklarande variabler som är inkluderade i modellen: 

(Wooldridge 2004, s. 554f)   

 

( )kxxxyP ,...,,1 21=  

 

Det är viktigt att påpeka att det inte är P som observeras, utan att det vi observerar är om 

beroendevariabeln y antar värdet 1 om individen går vidare till samverkan, och värdet 0 om 

han eller hon inte går vidare. (ibid, s. 556) De förklarande variablerna är kön, ålder, diagnos 

och sjukfallslängd. Kön kodas som en dummyvariabel och övriga som kategoriska variabler. 

 

Logitmodellen utgår ifrån antagandet om att feltermen är logistiskt fördelad. Detta innebär att 

funktionen inte är linjär, vare sig vad gäller de förklarande variablerna X eller parametrarna ß. 
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Pi betecknar sannolikheten att individen går vidare till samverkan och (1-Pi) sannolikheten att 

han eller hon inte går vidare: (Gujarati 2003, s. 595f) 
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OLS, det vill säga minsta kvadratmetoden, kan inte tillämpas vid skattningen av logit-

modellen. Här används istället en metod som kallas maximum likelihood-skattning (ML), som 

syftar till att skatta värden på parametrarna ß så att sannolikheten att observera ett givet värde 

på y är så stor som möjligt. (ibid, s. 634) De skattade standardavvikelserna är asymptotiskt 

giltiga, vilket är en följd av att ML som metod generellt kräver ett större antal observationer 

för att vara tillförlitlig. För att testa koefficienternas signifikans används därför den normal-

fördelade z-statistikan. (ibid, s.605)  

 

Då logitmodellen bygger på antagandet om en logistisk fördelning skiljer sig tolkningen av 

modellens resultat från en vanlig linjär regression. I logitmodellen tolkas sannolikheterna för 

utfallen y=1 och y=0 i relation till varandra i form av odds. I mitt fall innebär detta att det är 

kvoten mellan sannolikheten att få utfallet samverkan och sannolikheten att få utfallet inte 

samverkan som tolkas: (Gujarati 2003, s. 596) 
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Om vi i nästa steg tar den naturliga logaritmen av uttrycket ovan ser vi följaktligen att 

logaritmen av kvoten mellan sannolikheten för utfallet samverkan respektive inte samverkan 

är en linjär funktion i parametrarna X: (ibid, s. 596) 
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För varje förklarande variabel utses en referenskategori som övriga kategorier inom variabeln 

kommer att tolkas i relation till. För kön är män referenskategori, för ålder åldersgruppen 55-

65 år, för diagnos övriga sjukdomar och för sjukfallslängd >48mån.  Inom variabeln kön 

tolkas således kvinnors utfall i relation till männens, inom variabeln ålder tolkas övriga 

åldersgrupper i relation till åldersgruppen 55-65 år och så vidare. Det är alltså relativa sanno-

likheter som beräknas för de olika kategorierna. Referenskategorin antar värdet 1. Kategorier 

med odds >1 har en högre sannolikhet jämfört med referenskategorin att få utfallet 

samverkan. Kategorier med odds <1 har följaktligen en lägre sannolikhet att få samma utfall. 

Den kategori inom varje variabel med högst odds har störst sannolikhet än övriga att få ut-

fallet samverkan.  

 

Det finns lite olika tester som man kan göra för att se om den modell som man använder sig 

av är bra. För att testa hypotesen att alla koefficienter tillsammans är lika med noll används 

likelihood ratio (LR) testet. Det går ut på att testa skillnaden mellan log likelihood- 

funktionerna när samtliga förklarande variabler är inkluderade i modellen (utan restriktioner, 

Lur) och när endast konstanten är med (med restriktioner, Lr). Formeln för hur teststatistikan 

räknas fram ser ut som följer LR=2(Lur-Lr). Teststatistikan följer en  χ2-fördelning med lika 

många frihetsgrader (df) som antalet förklarande variabler. Hypotesen att alla koefficienter är 

lika med noll förkastas om LR är större än χ2-värdet. (Wooldridge 2004, s. 559) Utöver LR-

statistikan finns också Pseudo R2, som är ett slags mått på hur väl modellen kan förklara 

variationen i utfallet10, samt Count R2 som mäter hur väl modellen kan prediktera det korrekta 

utfallet11. (ibid s. 560) För mycket tyngd bör dock inte läggas vid dessa mått, då de inte anses 

lika pålitliga som motsvarande test som används vid en OLS-skattning. (Gujarati 2003, 

s. 606) 

  

5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från de skattningar som har gjorts.  I tabell 3 redovisas 

resultaten för de enskilda samverkansformerna och en kort diskussion följer därefter. I tabell 4 

redovisas resultaten från de skattningar som gjorts för att se eventuella skillnader i urvalet 

                                                 
10 Teststatistikan är R2=1-(Lur-Lr) där Lur är log likelihood-funktionen utan restriktioner och Lr är log likelihood-
funktionen med restriktioner.  
11 Count R2= antal korrekta prediktioner/totala antalet observationer.  
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mellan Fyrpart och Tvåpart. Oddskvot redovisas endast i de fall koefficienten är statistiskt 

signifikant. Resultatavsnittet avslutas med en diskussion kring den använda metoden.  

 

Tabell 3, resultat logistisk regression – Fyrpart och Tvåpart 

 Fyrpart
 

(n=239) Tvåpart 
 

(n=866) 

Variabel Koefficient Oddskvot Koefficient Oddskvot 
Kön: 
 Kvinna 

 
0,03068 
(0,3457) 

 
- 

 
0,14245 
(0,1759) 

 
- 

 Man (referenskateg) 1 (referenskateg) 1 
Ålder: 
 20-24 år 
 
 25-34 år 
 
 35-44 år 
 
 45-54 år 
 
 55-65 år 

 
 1,79322** 
 (0,9100) 
 1,11614* 
 (0,6264) 
 1,21520** 
 (0,6019) 
 0,78729 
 (0,5874) 
(referenskateg)

 
6,01 

 
3,05 

 
3,37 

 
- 
 
1 

 
 0,00878 
 (0,5559) 
 0,18054 
 (0,2958) 
 0,56204** 
 (0,2656) 
 -0,11858 
 (0,2699) 

(referenskateg) 

 
- 
 
- 
 

1,75 
 
- 
 
1 

Diagnos: 
 Psykiska besvär 
 
 Muskuloskel.besvär
 
 Övriga besvär 

 
 0,39199 
 (0,4168) 
 0,85857* 
 (0,4697) 
(referenskateg)

 
- 
 

2,36 
 
1 

 
 -0,05859 
 (0,2609) 
 0,10454 
 (0,2751) 

(referenskateg) 

 
- 
 
- 
 
1 

Sjukfallslängd: 
 0-12 mån 
 
 13-24 mån 
 
 25-36 mån 
 
 37-48 mån 
 
 >48 mån 
 
 
 Konstant  

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 -0,04175 
 (0,5757) 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 0,31132 
 (0,3133) 
 0,05998 
 (0,3029) 
 0,11647 
 (0,3237) 
 0,42740 
 (0,3474) 

(referenskateg) 
 
 

0,96978 
(0,3888) 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1 
 
 
- 

 

 
Fyrpart 
Tvåpart 

Log 
likelihood 
-110,48544 

 
-417,41422 

 

LR statistikan 
(7df resp. 11df) 

9,21 
 

14,40 
 

P-värde 
(LR statistikan) 

0,2376 
 

0,2117 
 

Pseudo R2 

 
0,0400 

 
0,0170 

 

Count R2 

 
0,6925 

 
0,7982 

** och * representerar signifikans på 5- och 10-procentsnivån. Robusta standardavvikelser inom parantes. 
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Ett positivt tecken framför koefficienterna ska tolkas som att sannolikheten att få utfallet 

samverkan är större för dessa kategorier i jämförelse med referenskategorin för samma vari-

abel. På motsvarande sätt tolkas ett negativt tecken framför koefficienterna som att sannolik-

heten att få utfallet samverkan är mindre för dessa kategorier än för referenskategorin. Av 

resultaten att döma är tecknen i stort sett de som förväntades, men koefficienterna är däremot 

inte alltid statistiskt signifikanta. Av Count R2 att döma kan modellerna korrekt prediktera 69 

procent av observationerna för Fyrpart och för Tvåpart ca 80 procent. I fallet med Tvåpart bör 

dock prediktionsmåttet tas med en rejäl nypa salt då modellen så gott som i samtliga fall 

predikterar utfallet samverkan korrekt men endast i ett fall har rätt gällande utfallet inte 

samverkan. Se bilaga 1 för tabell över samtliga prediktioner.  

 

I modellen för Fyrpart är ålderskategorierna 20-24 år, 25-34 år samt 35-44 år statistiska 

signifikanta på 5- respektive 10-procentsnivån. Även kategorin muskuloskeletala besvär är 

statistiskt signifikant på 10-procentsnivån. Som det nämndes under metodavsnittet ska 

oddskvoterna tolkas i relation till referenskategorin för varje variabel. För variabeln ålder är 

kategorin 55-65 år referenskategori och övriga kategorier ska således tolkas i relation till 

denna. För Fyrpart har kategorin 20-24 år högst odds och har följaktligen större sannolikhet 

än övriga att få utfallet samverkan. Sannolikheten att en individ i åldern 20-24 år deltar i 

samverkan är sex gånger större än för en individ i åldern 55-65 år. Näst störst sannolikhet har 

kategorin 35-44 år, tätt följt av kategorin 25-34 år. För variabeln diagnos är övriga besvär 

referenskategori. Sannolikheten att en individ med muskuloskeletala besvär går vidare till 

samverkan i Fyrpart är således 2,36 gånger större än för en individ med diagnosen övriga 

besvär. För Tvåpart är endast åldersgruppen 35-44 år statistiskt signifikant på 5- procents-

nivån, medan övriga parametrar är insignifikanta. Kategorin 35-44 år har högst odds och har 

följaktligen större sannolikhet än övriga kategorier inom variabeln ålder att få utfallet 

samverkan. 

 

Inga resultat erhålls, varken för Fyrpart eller Tvåpart, som tyder på att könet har betydelse för 

om individen går vidare i samverkan eller inte. Kvinnor ska prioriteras i Fyrpart, men inga 

resultat erhålles som tyder på detta. Något förvånande tyder resultaten i Tvåpart inte heller på 

att sjukfallslängden spelar in för utfallet samverkan. Här hade en tydligare skillnad mellan 

kortare och längre sjukfall förväntats, särskilt då individer som bedöms stå nära arbets-

marknaden ska prioriteras i Tvåpart. Man kan tänka sig att detta hänger samman med att 

många av de ärenden som blir aktuella för samverkan generellt har längre sjukfallstid. Den 
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deskriptiva statistiken för Tvåpart, som presenterades tidigare i uppsatsen, pekar också på att 

så är fallet. En förklaring till detta kan vara att de senaste årens ökning av antalet långtids-

sjukskrivna har medfört en större arbetsbörda för Försäkringskassan, vilket i sin tur påverkat 

möjligheten att sätta in aktiva rehabiliteringsåtgärder under ett tidigt skede i sjukperioden.  

Sammanfattningsvis tycks de variabler som är inkluderade i modellerna endast kunna förklara 

en mycket liten del varför en individ går vidare från beredningsgruppen till samverkan i 

Tvåpart respektive Fyrpart. I huvudsak verkar individens ålder spela en stor roll för om sam-

verkan inleds eller inte, medan övriga variabler har mindre betydelse. Höga p-värden för LR 

statistikan, såväl för Fyrpart som för Tvåpart, (0,2376 respektive 0,2117) gör dock att hypo-

tesen att de skattade koefficienterna tillsammans är lika med noll inte kan förkastas. Pseudo 

R2, som ska mäta hur väl modellen kan förklara variationen i utfallet, är också väldigt lågt.  

 

Innan eventuella brister med den använda modellen diskuteras, presenteras även resultatet för 

den regression som använts för att se om sannolikheten att bli utvald skiljer sig åt mellan de 

två samverkansformerna. För att skatta denna skillnad genereras interaktionsvariabler. In-

ledningsvis skapas en dummyvariabel som antar värdet 1 om ärendet gäller Fyrpart och 0 om 

ärendet gäller Tvåpart. Dummyvariabeln multipliceras därefter med alla andra variabler, 

vilket resulterar i interaktionsvariabler. Koefficienten framför interaktionsvariabeln visar om 

det är någon skillnad i sannolikheten mellan Tvåpart och Fyrpart att få utfallet samverkan. Är 

koefficienten statistiskt signifikant tyder det således på att det finns en skillnad för den 

aktuella variabeln. Resultaten återfinns nedan i tabell 4. Interaktionsvariablerna presenteras i 

kursiv stil med ett D framför namnet på kategorin. 
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Tabell 4, resultat logistisk regression – skillnad Fyrpart/Tvåpart 

 Fyrpart/Tvåpart (n=1097) 
Variabel  Koefficient Oddskvot 
Kön: 
 Kvinna 

 
0,18941 
(0,17311) 

 
- 

 Man (referenskateg) 1 
  DKvinna -0,32423 

(0,37547) 
- 

Ålder: 
 20-24 år 

 
0,13140 
(0,54915) 

- 

 25-34 år 0,31661 
(0,28264) 

- 

 35-44 år 0,68331*** 
(0,25143) 

1,98 

 45-54 år 0,02021 
(0,25688) 

- 

 55-65 år (referenskateg) 1 

  D20-24 år 0,96289 
(0,97819) 

- 

  D25-34 år 0,10881 
(0,54881) 

- 

  D35-44 år -0,13982 
(0,51096) 

- 

  D45-54 år 0,09636 
(0,50188) 

- 

Diagnos: 
 Psykiska besvär 

 
0,06861 
(0,24420) 

 
- 

 Muskuloskel. besvär 0,24000 
(0,25695) 

- 

 Övriga besvär (referenskateg) 1 
  Dpsykiska 0,13680 

(0,46900) 
- 

  DMuskuloskel. 0,36398 
(0,50922) 

- 

 Konstant 0,89318 
(0,26828) 

- 

Log likelihood 
-531,138 

LR statistikan (14df) 
17,63 

P-värde (LR statistikan) 
0,2243 

Pseudo R2 

0,0163 
*** representerar signifikans på 1-procentsnivån. Robusta standardavvikelser inom parantes. 
 

Av resultaten att döma är ingen av interaktionsvariablerna statistiskt signifikant. En 

könsskillnad hade här förväntats där sannolikheten att gå vidare i Fyrpart är större för kvinnor 

än i Tvåpart. Resultaten tyder inte på det. Den negativa koefficienten för variabeln Dkvinna 

tyder snarare på att sannolikheten att komma med i samverkan är mindre för kvinnor i Fyrpart 

jämfört med Tvåpart, men då koefficienten inte är statistiskt signifikant så bör ingen större 

vikt läggas vid det resultatet. Vidare förväntades att yngre individers sannolikhet att gå vidare 
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i Fyrpart var större än i Tvåpart, men resultaten tyder på att så inte är fallet. Inte heller när det 

gäller diagnos föreligger några statistiskt säkerställda skillnader mellan samverkansformerna. 

Modellen kan således inte säkerställa att det skulle finnas några skillnader i urvalet till 

samverkansformerna beträffande variablerna kön, ålder och diagnos. Liksom för modellerna 

innan är p-värdet för LR-statistikan för högt för att hypotesen, att de skattade koefficienterna 

tillsammans är lika med noll, med säkerhet ska kunna förkastas.  

 

5.1 Metoddiskussion 
I skattningar erhålls många insignifikanta resultat och det är viktigt att försöka förstå varför. 

Är det modellen som har brister eller saknas helt enkelt sambanden mellan utfallsvariabel och 

de förklarande variablerna? I kommande avsnitt kommer några tänkbara problem med 

modellen att diskuteras.  

 

Vid skattningar av ekonometriska modeller krävs i regel många observationer för att de 

skattade sambanden mellan den beroende och de oberoende variablerna ska vara tillförlitliga. 

Sannolikhetsmodeller är inget undantag i det avseendet. Det främsta problemet med denna 

undersökning är därför det begränsade antalet observationer den baseras på, särskilt vad gäller 

Fyrpart. Få observationer kan följaktligen vara en förklaring till att så många statistiska result-

at inte kunnat säkerställas. Sambanden kan alltså finnas där men att förekomsten i materialet 

är så litet att resultaten inte blir signifikanta. Med ett bättre datamaterial skulle sambanden 

mellan utfallsvariabeln och de oberoende variablerna med all sannolikhet bli tydligare.  

 

Vidare är grupperna som jämförs, det vill säga de som går vidare till samverkan och de som 

inte går vidare, olika stora. Detta behöver förvisso inte vara ett problem då det vid beräkning 

av koefficienternas standardavvikelser tillika p-värden tas hänsyn till hur många observationer 

som används i skattningarna. I detta fall blir dock jämförelsen mellan utfallen samverkan och 

inte samverkan lidande i det avseende att de allra flesta ärenden som tagits till berednings-

gruppen också går vidare till samverkan. Vidare faller observationer bort för Fyrpart på grund 

av brister i insamlingen av uppgifter gällande variablerna diagnos och sjukfallslängd. Detta 

innebär framförallt ett bortfall av ärenden med utfallet icke samverkan. Att det finns så 

mycket bortfall vad gäller information om dessa ärenden, väcker funderingar kring handlägg-

arnas rutiner för ifyllandet av uppgifter. Rör det sig om en medveten handling från hand-

läggarnas sida där de bedömer att det inte är lika noga att fylla i uppgifter då individerna inte 
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går vidare till samverkan, eller är det helt enkelt en slump att det just är många ärenden med 

utfallet inte samverkan som faller bort? Då det inte är säkert hur det egentligen förhåller sig är 

det svårt att säga något om hur detta påverkar undersökningen, men det kan eventuellt inne-

bära en viss osäkerhet vid skattningen av koefficienterna.  

 

Variablerna kön, ålder, diagnos och sjukfallslängd borde täcka upp en del av sanningen om 

vilka som blir aktuella för aktiva åtgärder eller inte, men de står förmodligen inte för hela 

realiteten. Begränsningar i tillgången på data kan ha bidragit till att viktiga förklarande 

variabler har blivit utelämnade, vilket får till följd att modellen är misspecificerad. Detta leder 

i sin tur till att skattningarna inte är förväntansriktiga och att de är inkonsistenta. (Wooldridge 

2004, s. 169) Det faktum att hypotesen, om att de skattade koefficienterna tillsammans är lika 

med noll, inte i något fall kan förkastas, förstärker misstanken om att variabler som är 

utelämnade kan ligga bakom utfallen samverkan och inte samverkan. Vilka andra faktorer kan 

då tänkas påverka urvalet till samverkan? Något som bör spela en stor roll i det här 

sammanhanget är individens egen vilja att bli rehabiliterad och att återgå till arbete. Även 

handläggarnas bedömning huruvida individen har en rimlig förmåga att återgå till arbete efter 

rehabiliteringsinsatserna bör påverka utfallet samverkan respektive inte samverkan.  

 

5.2 Individens egen motivationsgrad – en viktig faktor för en lyckad 
rehabilitering   
Berglind och Gerner (2002) har bland långtidssjukskrivna funnit att den självupplevda 

motivationen till återgång i arbete har ett klart samband med den faktiska arbetssituationen två 

år senare. Individens egen motivation kan således vara en viktig bidragande orsak till om den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen lyckas eller misslyckas. Följaktligen borde individens intr-

esse att delta i rehabiliteringsåtgärder spela en stor roll huruvida han eller hon går vidare till 

samverkan eller inte. I en utvärdering för en samverkansform i Stockholms län framkom att 

rehabiliteringsarbetet upplevs som mycket svårjobbat för handläggaren om intresset hos ind-

ividen saknas. (Söderberg och Karlsryd 2004, s. 15) Detta talar för att handläggarna i sam-

verkansformerna i första hand inte försöker att samverka kring individer som har bristande 

motivation. Å andra sidan kan man också tänka sig att ärenden, som bedöms som extra mödo-

samma och besvärliga, tas med i samverkan för att få bort dessa från det dagliga arbetet.  
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Det kan mycket väl vara så att viljan att delta i aktiva åtgärder i många fall saknas hos indivi-

derna, särskilt om individen i fråga har varit sjuk och frånvarande från arbetsmarknaden under 

en längre tid. Här kan man tänka sig att handläggarna kan göra mycket för att påverka individ-

ens motivation, dels genom att vara peppande och entusiastisk, dels genom att tillsammans 

med individen sätta upp realistiska mål.  

 

5.3 Arbetsförmåga eller till arbetsmarknadens förfogande? 
Innan ett ärende blir aktuellt för beredningsgruppen ska arbetsförmågan hos individen vara 

utredd. Om han eller hon har en sjukdom som, trots aktiva rehabiliteringsåtgärder, med all 

sannolikhet inte leder till att arbetsförmågan återfås, är vitsen med arbetslivsinriktad rehabili-

tering väldigt liten. Ärendet bör således inte tas upp i beredningsgruppen överhuvudtaget. Vad 

som talar för att sådana ärenden ändå hamnar i beredningsgruppen, är att det i praktiken kan 

uppstå tolkningsproblem kring begreppet arbetsförmåga bland de samverkande myndig-

heterna. (Eklund m.fl. 2005, s. 277) Detta är också något som framkommit i utvärdering av 

Tvåpart. Handläggarna från arbetsförmedlingen påpekade att meningsskiljaktigheter kring 

tolkningen av begreppen ”arbetsförmåga” och ”till arbetsmarknadens förfogande” orsakade 

samarbetssvårigheter mellan dem och Försäkringskassan. (Einarsson och Algotsson 2004,  

s.  19) Att det lätt kan bli sådana tolkningsproblem mellan de samverkande myndigheterna, är 

inte svårt att förstå då myndigheterna har olika målsättningar med sina verksamheter. 

Försäkringskassan ska å ena sidan komma till bukt med det stora antalet långtidssjukskrivna 

och få dem till egenförsörjning. Arbetsförmedlingen ska å andra sidan förmedla arbeten till 

arbetslösa personer och fylla vakanserna på arbetsmarknaden. Individer som Försäkrings-

kassan bedömer vara tillräckligt friska för att arbeta kan, enligt arbetsförmedlingens mening, 

vara för sjuka för att de ska kunna ha en rimlig möjlighet att återgå till arbetsmarknaden. 

Vilken arbetsförmåga individen bedöms ha bör således vara en faktor som kan ligga bakom 

utfallen samverkan och inte samverkan. 

 

5.4 Finns skillnader i urvalet mellan Tvåpart och Fyrpart? 
Den logistiska regressionen visade inte på några statistiskt säkerställda skillnader mellan 

Tvåpart och Fyrpart, med avseende på vilka individer som väljs ut för deltagande. Resultaten 

kan tänkas ha sin förklaring i den valda metoden, men det kan också vara så att skillnaderna 

mellan urvalet till samverkansformerna inte är så tydliga som man skulle kunna tro. Samverk-

ar Fyrpart och Tvåpart kring liknande ärenden trots skilda urvalskriterier? Denna slutsats 
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skulle kunna dras utifrån de resultat som här presenterats. Dessa tyder på att det varken finns 

statistiskt säkerställda könsskillnader, åldersskillnader eller skillnader i diagnos mellan ärend-

ena i Fyrpart och i Tvåpart. Vad man dock bör ha i åtanke är att det i denna undersökning inte 

framkommer hur komplexa ärendena är som ingår i samverkansformerna, vilket också ska 

vara en av de främsta skillnaderna dem emellan. Brister i datamaterialet omöjliggör en jäm-

förelse mellan samverkansformerna vad gäller skillnader i sjukfallslängd och sannolikheten 

att komma med i samverkan.  

 

Enligt urvalskriterierna ska Fyrpart prioritera utsatta individer med långa sjukfall bakom sig, 

medan Tvåpart ska prioritera individer som står nära arbetsmarknaden. Det är rimligt att utgå 

ifrån antagandet att sjukfallslängden korrelerar med ärendenas komplexitet. Utifrån detta an-

tagande ger den deskriptiva statistiken, som presenterades tidigare i uppsatsen, oss emellertid 

en fingervisning om att det finns skillnader mellan samverkansformerna för hur svåra ärend-

ena är. Fyrpart har betydligt fler ärenden som sträcker sig över >48 mån, vilket då kan tolkas 

som att fler komplexa ärenden befinner sig inom denna samverkansform. Det bör dock påpek-

as att sjukfallslängderna även i Tvåpart generellt är långa. Detta skulle kunna tala för att 

skillnaderna i ärendens komplexitet ändå inte är så stora. 

 

6 Utfallet för de avslutade ärendena i Tvåpartsamverkan  
Denna uppsats syftade också till att följa upp utfallet för avslutade ärenden i Tvåpart. Syftet 

med detta var att, utifrån samverkansformernas urvalsprinciper, se hur dessa faktorer påverkat 

utfallet av rehabiliteringen. Tvåpart inleddes hösten 2003 och sedan dess har 882 ärenden 

diskuterats i beredningsgruppen. 224 ärenden befinner sig för tillfället i samverkan. Av 

resterande 658 ärenden gick 155 ärenden inte vidare till samverkan, och två ärenden har fallit 

bort på grund av dödsfall. Sammanlagt kvarstår 501 ärenden där individen såväl har påbörjat 

som avslutat samverkan i Tvåpart. Utfallen för de avslutade ärendena delas in i fyra olika 

kategorier: arbetssökande, arbetsträning, SA12/sjukpenning och åter i arbete. I själva verket 

är antalet utfall fler än dessa fyra och hur utfallen är kategoriserade, samt data över alla 

avslutade ärenden, återfinns beskrivet i bilaga 2.  

 

                                                 
12 SA står för sjuk- och aktivitetsersättning och betalas ut till individer vars arbetsförmåga är varaktigt nedsatt 
eller nedsatt under en begränsad tid (minst ett år) med minst en fjärdedel. För att bli aktuell för SA måste 
arbetsförmågan vara nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan. (Försäkringskassan 2006b)  

 28



Innan den deskriptiva statistiken redovisas bör ett par ord nämnas kring vad som, i det här 

fallet, är ett lyckat utfall13. Målet för samverkan är att individen ska bli självförsörjande, och 

utfallet åter i arbete bör därför anses som det mest lyckade av de här fyra. Utfallet 

SA/sjukpenning tyder på att rehabiliteringsåtgärderna inte gett ett lyckat resultat, och man kan 

därför argumentera för att det är det minst lyckade utfallet i det här fallet. Jag avstår från att 

rangordna arbetssökande och arbetsträning då det är svårt att säga vilket av dessa två utfall 

som, efter åter i arbete, är det näst bästa. Om man tar hänsyn till att självförsörjning är syftet 

med samverkan, är båda på väg i rätt riktning och bör därför anses som ett mer lyckat utfall än 

SA/sjukpenning.  

 

Härnäst följer deskriptiv statistik över de 501 avslutade ärendena, där utfallet efter samverkan 

beskrivs med avseende på individernas kön, ålder, diagnos samt sjukfallslängd.  

 

6.1 Kön 
Diagram 1, Könets betydelse för utfallet i Tvåpart 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Man

Kvinna
åter arb.
arb.sök
arb.trän
SA/sjp

 
Källa: Egen bearbetning av data från uppföljningsfilen för Tvåpart 

 

Som det går att utläsa av diagrammet är utfallet av samverkan inte avhängigt vilket kön in-

dividen har. Bland kvinnorna är det något fler som har sjuk- och aktivitetsersättning och/eller 

sjukpenning efter avslutad samverkan, men skillnaden är väldigt liten.  

 

                                                 
13 Vad som är ett lyckat utfall och inte beror givetvis på individen i fråga. För somliga är SA ett lyckat utfall då 
de äntligen fått det bekräftat att arbetsförmågan helt saknas, något som de kanske fått kämpa länge för att få 
fastställt. För andra kan SA vara ett misslyckande.  I denna undersökning bortses dock från detta och 
rangordningen utgår istället från vad som är syftet med samverkan, det vill säga att individen ska bli 
självförsörjande.  
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6.2 Ålder 
Diagram 2, Ålderns betydelse för utfallet 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55-65 år

45-54 år

35-44 år

25-34 år

20-24 år

åter arb.
arb.sök
arb.trän
SA/sjp

 
Källa: Egen bearbetning av data från uppföljningsfilen för Tvåpart 

 

Åldern ser ut att ha ett visst samband med hur utfallet blir efter rehabilitering. Andelen med 

utfallet åter i arbete är ungefär lika stor för samtliga åldersgrupper, men störst för de i åldern 

25-34 år. De äldre åldersgrupperna är mer representerade vad gäller utfallet SA/sjukpenning 

jämfört med de yngre, vilket inte är så överraskande. Bland de yngsta är utfallet 

arbetssökande betydligt vanligare än för övriga åldersgrupper, vilket kanske inte så 

förvånande då man kan tänka sig att de i mindre utsträckning har hunnit ut på 

arbetsmarknaden ännu. 

 

6.3 Diagnos  
Diagram 3, Diagnosens betydelse för utfallet 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Övriga 

Muskuloskel. 

Psykiska 

åter arb. 
arb.sök 
arb.trän 
SA/sjp 

 
Källa: Egen bearbetning av data från uppföljningsfilen för Tvåpart 
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Av diagrammet att döma är det små skillnader mellan utfallet efter samverkan och vilken 

diagnos individen har. För individer med muskuloskeletala- och psykiska besvär är utfallen i 

stort desamma efter avslutade rehabilitering. Utfallen SA/sjukpenning och åter i arbete är 

något mer vanlig bland individerna med övriga diagnoser jämfört med övriga diagnosgrupper.  

 

6.4 Sjukfallslängd 
 

Diagram 4, Sjukfallslängdens betydelse för utfallet 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

>37 mån

33-36 mån

25-32 mån

19-24 mån

13-18 mån

7-12 mån

0-6 mån

åter arb. 
arb.sök 
arb.trän 
SA/sjp 

 
Källa: Egen bearbetning av data från uppföljningsfilen för Tvåpart 

Längden på sjukfallet består av antalet dagar från då sjukfallet 
 registrerades fram till att samverkan inleddes. 

 

Inte helt oväntat verkar längden på sjukfallen samverka med utfallet efter rehabilitering. 

Individer som har varit sjukskrivna mellan ett och två år återgår i högre grad till arbetet 

jämfört med övriga. Bland de med sjukfallslängder som varat upptill 1 ½ år är utfallet 

SA/sjukpenning mindre vanligt jämfört med de med längre sjukfall. Tydligt är att de riktigt 

långa sjukfallen i mindre utsträckning leder till återgång i arbete och i högre grad till utfallet 

SA/sjukpenning.  

 

6.5 Sammanfattande diskussion 
Resultat från andra studier tyder på att sjukfallslängden har betydelse för hur framgångsrik 

rehabiliteringen är. I den studie som Hetzler m.fl. (2005, s. 220) har genomfört, har de indivi-

der som inte återgår till arbete efter rehabilitering i regel väldigt långa sjukskrivningsperioder 

bakom sig. Marklund (1995, s. 115) finner att i de fall sjukskrivningen har varat längre än ett 

 31



år ökar risken för förtidspensionering. Sjukfallslängd verkar även i Tvåparts fall ha en in-

verkan på huruvida utfallet blir åter i arbete eller SA/sjukpenning. Allra tydligast är det för de 

väldigt långa sjukfallen där utfallet SA/sjukpenning förekommer mest jämfört med övriga 

utfall. 

 

Det finns ett visst samband mellan ålder och utfallen åter i arbete och SA/sjukpenning i 

Tvåpart. De i åldern 25-34 år har högst andel med utfallet åter i arbete, men skillnaden från 

övriga ålderskategorier är inte så stor. Individer över 35 år är något mer representerade be-

träffande utfallet SA/sjukpenning jämfört med de yngre. Andra studier har funnit tydliga 

samband mellan ålder och återgång till arbete eller förtidspension efter rehabilitering. För 

yngre är chansen betydligt större att rehabiliteringen ska leda till återgång till arbete än för 

individer över 56 år. (Marklund 1995, s. 110) Hetzler m.fl. (2005, s. 225) finner att individer i 

åldern 36-45 år har störst sannolikhet att återgå till arbete efter avslutat sjukfall.  

 

Könet verkar ha en mindre betydelse för utfallet i Tvåpart och för diagnos är det svårt att säga 

något exakt. Vad gäller könets och diagnosens betydelse för återgång i arbete är resultaten 

från tidigare studier heller inte lika tydliga som för ålder och sjukfallslängd. Marklund (1995, 

s. 110) fann ingen effekt av kön i sin studie och inte heller Hetzler m.fl. (2005, s. 216) fann 

några tydliga könsskillnader. I en studie av Försäkringskassan framkom att kvinnor har en 

något lägre sannolikhet att återgå till arbete i jämförelse med män. (Lidwall 2006, s. 35) 

Beträffande diagnos finner Hetzler m.fl. (2005, s. 226) att individer med psykiska sjukdomar 

har större sannolikhet att återgå till arbete jämfört med övriga diagnoser, medan Försäkrings-

kassan finner det motsatta. (Lidwall 2006, s. 38) Man bör ha i åtanke att diagnosindelningen 

kan skilja sig åt mellan olika studier, vilket påverkar möjligheten att göra jämförelser. I mitt 

fall bör det också påpekas att jag har valt att grovt dela in diagnoserna i tre större kategorier, 

vilket påverkar möjligheten att dra några långtgående slutsatser gällande diagnosens påverkan 

på utfallet i Tvåpart. Det kan alltså förekomma skillnader mellan de enskilda diagnoserna som 

ingår i grupperna, men som inte framkommer av diagrammet.   

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten, från såväl den deskriptiva analysen av Tvåpart som för 

andra studier, på att ålder och framför allt sjukfallslängd kan ha en inverkan på hur utfallet 

blir efter rehabilitering. Något som man dock bör ha i åtanke vid tolkningen av diagrammen, 

är att vi inte vet någonting om ärendenas komplexitet, exempelvis vad gäller sjukdoms-

historia. Vi bör således vara försiktig och inte dra för långtgående slutsatser vad de enskilda 
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variablerna kan ha för påverkan på utfallet efter rehabilitering. Om man ändå väljer att utgå 

från dessa resultat är det intressant att dra paralleller mellan samverkansformernas 

urvalskriterier och sannolikheten att få ett lyckat utfall, det vill säga att individerna återgår i 

arbete. Är det ”rätt” att i Fyrparts fall prioritera kvinnor, unga vuxna och långa sjukfallsärend-

en utifrån dessa resultat? Vad kön anbelangar verkar det inte spela en stor roll för utfallet om 

framför allt kvinnor prioriteras. Ålder kan dock inverka på utfallet och att prioritera unga 

vuxna kan således vara positivt i det avseendet. Vad gäller de långa sjukfallen talar däremot 

resultaten ovan emot utfallet åter i arbete, och snarare för utfallet SA/sjukpenning. Visserligen 

ska man akta sig för att generalisera alltför mycket, men det går ändå inte att komma ifrån att 

utsikterna att återgå i arbete är sämre för en individ med en lång sjukskrivningsperiod bakom 

sig jämfört med någon med kortare sjukfrånvaro. Ur den synvinkeln är det bättre att, som i 

Tvåpart, prioritera individer som bedöms stå nära arbetsmarknaden och har kortare sjukfall. 

Det är dock viktigt att påpeka att vi inte vet hur det skulle ha gått för individen om han eller 

hon inte deltagit i rehabilitering. Det är mycket möjligt att exempelvis yngre individer eller 

dem med kortare sjukskrivningsperioder har lättare att på egen hand ta sig tillbaka till arbets-

marknaden utan samverkansåtgärd. Ur den aspekten är det givetvis bättre att i urvalsprocessen 

prioritera de ärenden som har störst behov av hjälp för att ha en rimlig chans att återgå i 

arbete.  

 

När man uttalar sig om utfallet för avslutade rehabiliteringsärenden bör även hänsyn tas till 

vilka typer av rehabiliteringsåtgärder som vidtagits. Jag har inte tillgång till några uppgifter 

om vilka åtgärder som erbjudits de olika individerna i Tvåpart, och kan därför inte dra några 

paralleller mellan rehabiliteringsåtgärd och utfall för de avslutade ärendena. Jag vet heller inte 

om de åtgärder som erbjuds skiljer sig åt mellan samverkansformerna. Det är mycket möjligt 

att extra resurser satsas på åtgärder för de deltagande i Fyrpart eftersom särskilt utsatta ska 

prioriteras vilket, om så är fallet, kan ha en positiv inverkan på utfallet i slutändan, även för de 

väldigt långa sjukfallen.   

 

7 Slutsats och kommentarer 
Vilket av utfallen samverkan och inte samverkan är egentligen det mest lyckade? Är ett lyckat 

utfall att få medverka i samverkansformen, eller kan det vara ett syfte i sig att bedömas att 

inte ha ett behov av samverkan? Med Hetzlers fundering i åtanke, där hon frågar sig om fel 

personer väljs ut till rehabilitering, kan man argumentera för att utfallet inte samverkan är 
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minst lika lyckat som utfallet samverkan. Enligt lag ska alla ha rätt till rehabilitering, oavsett 

om förutsättningarna för ett lyckat resultat är goda eller inte. Handläggarna saknar således be-

fogenheten att endast jobba med ”lättare fall” där chansen är större att individen i fråga åter-

går till arbete. Men ur ett ekonomiskt perspektiv bör samhällets resurser användas där de gör 

mest nytta och att försöka att rehabilitera personer som ändå kommer att sluta som förtids-

pensionärer kan i det avseendet tyckas vara slösaktigt. Ur den aspekten är det av högsta vikt 

att redan i urvalshanteringen identifiera de individer som med all sannolikhet inte kommer att 

ha förändrad status efter rehabilitering. Annars finns risken, som Hetzler påpekar på DN 

Debatt, att arbetslivsinriktad rehabilitering snarare handlar om att pröva individernas förmåga 

att rehabiliteras istället för deras förmåga att arbeta.  

 

Väljs ”fel” personer ut till att medverka i Fyrpart och Tvåpart? Självklart är det svårt för mig 

att säga något om den saken och det var heller inte syftet med uppsatsen. Vad jag däremot har 

sett är att det finns tydliga skillnader mellan dem som blir aktuella för samverkan jämfört med 

övriga sjukskrivna i Uppsala län. De som väljs ut till samverkan är i regel yngre än övriga 

sjukskrivna och har längre sjukperioder bakom sig. Särskilt tydlig är skillnaden mellan övriga 

sjukskrivna och de medverkande i Fyrpart, där de senare ofta har varit sjukskrivna i flera år. 

Tidigare studier visar att risken för förtidspensionering ökar i och med längden på sjukfallet. 

Även den deskriptiva analysen för utfallen bland avslutade ärenden i Tvåpart tyder på att fler 

med lång sjukfrånvaro har statusen SA/sjukpenning efter medverkan i Tvåpart jämfört med 

dem med kortare sjukperioder. Med detta i åtanke kan det ifrågasättas hur ”rätt” det är att 

prioritera långa sjukfall i urvalet till Fyrpart.  

 

Det skulle vara mycket intressant att om ett år eller två göra en utvärdering av Fyrpart för att 

se hur det, efter avslutad rehabilitering, har gått för de individerna med riktigt långa 

sjukskrivningsfall. Det är först då som man kan säga något om urvalsprioriteringen till Fyrpart 

är rätt eller fel, åtminstone ur ett resultatinriktat perspektiv. Det skulle generellt vara intressant 

att vidare analysera urvalet till samverkansformerna, för att därefter göra en uppföljning av 

utfallet för dem som avslutat samverkan och jämföra detta med utfallet för dem som inte 

erbjudits rehabiliteringsåtgärder. En sådan studie är i dagsläget inte möjlig att göra då individ-

data över dem som inte deltar i samverkansformerna saknas. För att i framtiden kunna göra 

bra och intressanta undersökningar kring resultaten av arbetslivsinriktad rehabilitering krävs 

således en utökning och förbättring av datainsamlingen på såväl riksnivå som i Uppsala län. 
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Bilaga 1 – Predikterade utfall 
 

Tabell 5, Fyrpart 
 

Observerat utfall 

 Samverkan Inte samverkan Summa: 

Samverkan 181 42 223 

Inte samverkan 61 51 112 

 

 

Predikterade utfall 

Summa:  242 93 335 

 
Totalt antal observationer och prediktioner: 335 
Totalt antal korrekta prediktioner: 232 (51+181) 
Andel rätt prediktioner till utfallet samverkan: 181/242=0,784 
Andel rätt prediktioner till utfallet inte samverkan: 51/93=0,548 
Total andel rätta prediktioner: 232/335=0,6925 
 
 

Tabell 6, Tvåpart 
  

Observerat utfall 

 Samverkan Inte samverkan Summa: 

Samverkan 699 167 886 

Inte samverkan 10 1 11 

 

 

Predikterade utfall 

Summa:  709 168 877 

 
Totalt antal observationer och prediktioner: 877 
Totalt antal korrekta prediktioner: 700 (699+1) 
Andel rätt prediktioner till utfallet samverkan: 699/709=0,986 
Andel rätt prediktioner till utfallet inte samverkan: 1/168=0,006 
Total andel rätta prediktioner: 700/877=0,798 
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Bilaga 2 – Utfall Tvåpart 
 
Ärenden i Tvåpart med statusen ”pågående” och ”ej samverkan” ingår inte i den deskriptiva 
statistiken. Av tabellen nedan framgår hur jag har valt att kategorisera de olika utfallen.  
 
Tabell 7, kategorisering av utfall i Tvåpart 
 
Kategorier Utfall som ingår i kategorin 
Arbetssökande Arbetssökande, sjukpenning/arbetssökande, SA/arbetssökande 
Arbetsträning Arbetsträning 
SA/sjukpenning Sjukpenning, SA, SA/sjukpenning  
Åter i arbete Åter i arbete, sjukpenning/åter i arbete, SA/åter i arbete 
 
Nedan följer den statistik som diagrammen, gällande utfallet för avslutade ärenden i Tvåpart, 
baseras på.   
 
Kön 

Utfall Män Kvinnor 
Arb.sök 35 40 
arb.träning 5 5 
SA 42 45 
SA/arb.sök 2 9 
SA/åter arb 13 23 
sjp 28 71 
sjp/arb.sök 8 20 
sjp/SA 2 5 
sjp/åter arb 26 31 
åter arbete 39 52 
 Totalt antal: 200 301 

 

Ålder 

Utfall 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-65 år 
arb.sök 4 10 35 19 7 
arb.träning 1 3 3 3 0 
SA 1 15 33 27 11 
SA/arb.sök 0 2 5 4 0 
SA/åter 
arb 0 10 8 13 5 
sjp 3 21 43 25 7 
sjp/arb.sök 2 6 8 9 3 
sjp/SA 0 0 2 3 2 
sjp/åter 
arb 5 9 22 14 7 
åter arbete 2 28 33 21 7 
Totalt 
antal: 18 104 192 138 49 
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Diagnos 

Utfall Psykiska besvär Muskulo.besvär Övriga besvär Saknas uppgift 
arb.sök 40 26 8 1 
arb.träning 5 5 0  
SA 41 34 12  
SA/arb.sök 4 7 0  
SA/åter 
arb 14 14 8  
sjp 49 31 18 1 
sjp/arb.sök 17 10 1  
sjp/SA 2 3 2  
sjp/åter 
arb 30 17 9 1 
åter arbete 48 29 14  
Totalt 
antal: 250 176 72 3 
 

Kategorin Psykiska besvär inkluderar affektiva störningar, ångeststörningar, panikångest, 
utbrändhet, psykotiska störningar samt fobier. 
 
Kategorin Muskuloskeletala besvär inkluderar belastningskador, fibromyalgi, degenerativa 
förändringar, reumatologiska sjukdomar samt traumatiska sjukdomar. 
 

Sjukfallslängd 

Utfall  0-6mån 7-12mån 13-18mån 19-24mån 25-32mån 33-36mån >37mån 
arb.sök 10 16 12 7 3 8 9 
arb.träning 16 23 24 10 12 23 35 
SA 2 14 6 11 6 6 55 
SA/arb.sök 3 1 1 0 0 1 5 
SA/åter 
arb 1 4 2 3 2 4 13 
sjp 9 15 14 15 12 15 24 
sjp/arb.sök 5 4 3 5 2 2 3 
sjp/SA 3 2 3 0 0 1 3 
sjp/åter 
arb 7 5 9 11 6 7 12 
åter arbete 10 21 22 12 3 7 4 
Totalt 
antal: 66 105 96 74 46 74 163 
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