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SAMMANFATTNING 

 

Långtidssjukskrivningar är ett folkhälsoproblem i Sverige liksom i hela västvärlden, ett 

problem som är mer utbrett bland kvinnor än bland män. Projekt Vitalis följde 312 kvinnor i 

Uppsala län som utförsäkrades och som före inskrivning i det arbetsmarknadspolitiska 

programmet Arbetslivsintroduktion (Intro) randomiserades till två interventionsgrupper samt 

en kontrollgrupp. Denna uppsats är en delstudie i Vitalis med huvudsaklig avsikt att jämföra 

studiedeltagarnas erfarenheter och upplevelser av Intro, beroende på om de ingått i Vitalis 

interventionsgrupper eller i kontrollgruppen. Vitalis genomfördes som en RCT med 

enkätmätningar vid fem tillfällen. I denna delstudie används enkätmaterial från två 

mättillfällen, vid projektets start samt efter avslutat deltagande i Intro, 6-7 månader efter 

projektstart. 

 

Deltagare i interventionsgrupperna upplevde insatser och aktiviteter i Intro som anpassade 

efter individens behov och förutsättningar i högre grad än dem i kontrollgrupppen. Utlands-

födda upplevde i högre grad än inrikes födda att insatser och aktiviteter i Intro var sämre 

anpassade efter behov och förutsättningar och mindre meningsfulla, samt att planeringen efter 

Intro var otydlig. Ensamstående upplevde i allmänhet sin tid i Intro som mer positiv och 

meningsfull än gifta och sammanboende. Andra resultat som framkom var samband mellan 

motivation till arbetsåtergång och självskattad hälsa. 

 

Resultaten visar att det finns behov av att utveckla det befintliga programmet Intro och att 

göra det mer individanpassat. Vidare behövs forskning för att närmare avgränsa vilken typ av 

förberedande insatser som långtidssjukskrivna kvinnor, och i synnerhet kvinnor födda 

utomlands, är i behov av för att bättre tillgodogöra sig den arbetsmarknadspolitiska 

rehabilitering som erbjuds efter långvariga sjukskrivningar.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sjukskrivning, psykisk hälsa, smärta 

 
 



   

ABSTRACT 
 

Long term sick leaves represent a public health problem in Sweden just as in the rest of the 

Western world, a problem which is much more prevalent among women than men. The 

project Vitalis followed up 312 women in Uppsala County who had been cut off from their 

social insurance and who, before being registered in the Labour Market Policy programme 

Working Life Introduction (“Intro”), were randomized into two intervention groups and one 

control group. This paper constitutes a sub study within the Vitalis project mainly intended to 

compare the study participants’ experiences and perceptions of “Intro”, depending on whether 

they had been part of the Vitalis intervention groups or the control group. Vitalis was carried 

out as an RCT with survey measurements on five occasions. In this sub study, survey material 

from two measurement occasions was used, one at the outset of the project and one after 

completed participation in “Intro”, 6-7 months after the beginning of the project. 

 

Participants in the intervention groups experienced interventions and activities in “Intro” as 

adapted to the needs and abilities of the individual to a greater extent than those in the control 

group. To a greater extent, foreign-born participants experienced that interventions and 

activities in “Intro” were less adapted to needs and abilities and that they were less 

meaningful and that the planning after “Intro” was unclear. Single women generally 

experienced their time in “Intro” as more positive and meaningful than married women or 

cohabitants. Other results that emerged were the relationships between motivation to return to 

work and self-rated health. 

 

The results show that there is need for a development of the existing programme “Intro” and 

for making it more individually adapted. Research is also required in order to further define 

the type of preparatory interventions needed for women on long term sick leave, especially 

women born abroad so that they may better assimilate the labour market rehabilitation offered 

after a long-term sick leave. 
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BAKGRUND 

Långtidssjukskrivningar - sjukskrivningstal   

En påtaglig ökning av långtidssjukskrivningarna (mer än 60 dagars sjukskrivning) skedde 

mellan år 1997 och 2002 (1). Ökningen kännetecknades av att kvinnornas sjukfrånvaro steg 

snabbare än männens och att sjukfallen blev mer långvariga (2). Det finns många 

bakomliggande orsaker till denna ökning och bilden är komplex. Ökad stress till följd av 

nedskärningar, personalminskning, återkommande omorganiseringar, högre krav på 

produktivitet, effektivitet och kompetens samt en ökad andel äldre i arbetslivet är faktorer 

som karakteriserar denna tidsperiod och som spelat in (3).  

 

Mellan år 2002 och 2010 minskade antalet långtidssjukskrivningar från ca 250 000 till 80 000 

individer, vilket till viss del beror på förändringar i sjukförsäkringen. En liten uppgång av 

antalet långtidssjukskrivna skedde under år 2011, vilket främst beror på att individer som 

tidigare uppnått maximal tid i sjukförsäkringen återvände till sjukförsäkringen (4). 

 

Mellan år 1999 och 2002 var sjukskrivningstiden ungefär 6 månader i medianvärde för 

sjukskrivningar som pågått i minst 60 dagar. Denna siffra har minskat successivt och var 

drygt 4 månader år 2009 (1). 

 

     Källa: Försäkringskassan 
Figur 1: Sjukpenning/rehabiliteringspenning i 60 dagar eller mer 
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Tabell 1: Pågående sjukfall per 1000 försäkrade 16-64 år 31 december 2011, per kommun 

och sjukfallslängd 

MÄN OCH KVINNOR: 
1-28 

dagar 
29-59 
dagar 

60-89 
dagar 

90-364 
dagar 1-2 år > 2 år Samtliga 

Uppsala län 2,6 3,4 2,5 8,5 6,1 1,1 24,2 
   Håbo 3,0 3,5 3,2 12,0 5,9 1,3 28,9 
   Älvkarleby 3,7 3,7 3,5 10,8 9,2 1,6 32,5 
   Knivsta 2,2 3,2 2,9 7,9 5,4 1,0 22,6 
   Heby 3,6 3,7 4,3 12,2 9,3 0,9 34,1 
   Tierp 2,7 4,5 3,4 11,7 8,9 1,2 32,4 
   Uppsala 2,2 3,0 2,1 7,4 5,1 1,0 20,8 
   Enköping 3,5 3,7 3,2 9,9 7,9 1,8 30,0 
   Östhammar 2,9 5,0 2,3 8,2 6,9 1,0 26,3 

Riket 2,5 3,4 2,4 8,7 4,8 1,1 22,8 
        
KVINNOR:        
Uppsala län 3,1 4,5 3,4 10,8 8,1 1,3 31,2 
   Håbo 3,8 4,4 4,6 15,9 7,2 1,7 37,6 
   Älvkarleby 4,5 5,8 4,1 12,8 11,5 1,6 40,4 
   Knivsta 2,0 4,0 .. 9,1 7,8 .. 28,2 
   Heby .. 3,9 5,9 15,6 13,9 .. 45,5 
   Tierp 3,3 5,0 4,0 13,0 13,0 1,8 40,2 
   Uppsala 2,8 4,2 2,8 9,6 6,7 1,1 27,2 
   Enköping 4,0 5,0 4,5 13,1 10,5 2,0 39,1 
   Östhammar 3,7 6,3 3,2 9,6 9,5 0,8 33,1 

Riket 3,1 4,3 3,1 11,4 6,4 1,3 29,6 
 

            Källa: Försäkringskassan 

 

Som framgår av Tabell 1 är det totala antalet långtidssjukskrivningar i Uppsala län i dagsläget 

något högre än genomsnittet i hela Sverige, i synnerhet bland kvinnor. Den största skillnaden 

ses i gruppen personer som varit sjukskrivna 1-2 år, där Uppsala län har betydligt fler sjukfall 

än riket i stort. Skillnaden ses hos båda könen men är något större bland kvinnor.  

 

En relativt stor skillnad i långtidssjukskrivningar finns mellan länets kommuner, där Uppsala 

kommun och Knivsta kommun har färre antal långtidssjukskrivna än snittet både bland 

kvinnor och män, och övriga kommuner har ett antal över snittet (5). 
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Källa: Regionfakta 

Figur 2: Sjukskrivningar mer än 60 respektive 365 dagar per 1000 inskrivna försäkrade 

 

 

Antalet långtidssjukskrivningar i Uppsala län och riket i stort har varit likartade de senaste tio 

åren. En kraftig skillnad kan emellertid ses 2001-2003 då Uppsala län hade betydligt fler 

sjukskrivningar än rikets genomsnitt, bestående av både kortare och längre 

långtidssjukskrivningar (6). 

 

Vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning 

De vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning i Sverige liksom i hela västvärlden är 

psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen (7,8). Den vanligaste orsaken hos kvinnor är 

psykisk ohälsa (30 % år 2009) och hos män sjukdomar i rörelseorganen (29 % år 2009) (1).   

 

Inom kategorin psykisk ohälsa står depressioner, stressreaktioner och ångestsyndrom för 93 % 

av sjukskrivningarna (1). Mellan 1999 och 2003 ökade långtidssjukskrivningar till följd av 

psykisk ohälsa i Sverige kraftigt från 18 % till 30 %, för att sedan sjunka till 27 % år 2009. 

Depressioner stod år 2009 för 13 % av långtidssjukskrivningarna, och stressreaktioner/ 

ångestsyndrom för 12 % (1).   

 

Rörelseorganens sjukdomar innebär besvär från någon kroppsdel, ofta utan specifik diagnos 

men med symtom som smärta och funktionsnedsättning (9). Långtidssjukskrivningar på grund 
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av sjukdomar i rörelseorganen minskade från 38 % till 26 % mellan 1999 och 2009. 

Ryggbesvär är den vanligaste sjukskrivningsorsaken i denna kategori (9 % år 2009) (1).  

 

Fördelningen av diagnoser varierar med tiden i sjukskrivning. Som framgår i tabell 2 består 

sjukfall som varat mellan 60 och 89 dagar till 19,8 % av psykiska sjukdomar, vilket ökar 

successivt och utgör 41,3 % av sjukfallen som varat i två år eller längre (10).  

 

 

Tabell 2: Avslutade sjukfall per diagnos och sjukfallslängd (2010) 

 

                    Källa: SOU 2011:15  

 

Varför är kvinnor sjukskrivna oftare och under längre tid än män? 

Sedan början av 1980-talet har kvinnor varit mer sjukskrivna än män i Sverige, och skillnaden 

har ökat. År 1980 var 6 % av både kvinnor och män i arbetsför ålder sjukskrivna i mer än ett 

år eller förtidspensionerade. År 2003 var motsvarande siffra 13 % för kvinnor och 9 % för 

män. I övriga Europa uppvisar många länder ett liknande mönster men skillnaden mellan män 

och kvinnor är större i Sverige (11). I europeiska länder finns ett tydligt samband mellan en 

relativt hög andel sysselsatta kvinnor och en relativt hög andel sjukskrivna kvinnor (12). 

 

Det finns olika förklaringsmodeller till varför kvinnor sjukskrivs mer än män. De 

dominerande teorierna kan delas upp i en biologisk, en sociokulturell (11,13) och en 

genusteoretisk modell (14). Ingen av modellerna är heltäckande utan fungerar 

kompletterande. 

 

Den biologiska modellen fokuserar på skillnader i kvinnors och mäns kroppsbyggnad. 

Exempelvis löper kvinnor en högre risk att utsättas för skador och sjukdomar på grund av 

svagare fysik (11,13). 

Diagnos  60-89 dagar 90-364 dagar 1-2 år > 2 år 
      

Psykiska sjukdomar  19,8% 26,9% 35,4% 41,3% 

 - varav förstämningssyndrom 9,3% 14,3% 17,6% 19,8% 
 - varav neurotiska, stressrelaterade,                            
somatoforma syndrom   9,1% 10,5% 12,6% 15,3% 

Sjukdomar i rörelseorganen  26,5% 29,3% 23,8% 23,1% 
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I den sociokulturella modellen lyfter man fram hur skillnader i arbetsförhållanden, 

hälsorelaterade beteenden, roller i familjelivet och sociala relationer kan påverka 

sjukskrivningsmönstret (11). En del av denna förklaringsmodell är en teori kallad double-

burden theory (15,16). Trots att kvinnor i Sverige yrkesarbetar i lika stor utsträckning som 

män, är det fortfarande vanligt att kvinnorna gör det mesta av hushållsarbetet och tar ansvar 

för barnen, vilket medför en belastning som ökar risken för sjukskrivning (17,18).  

 

Ur det genusteoretiska perspektivet kan man se hur maktstrukturer och kulturella mekanismer 

i samhället samspelar med psykologiska och biologiska mekanismer hos individen, och leder 

till att samma situation får helt olika följder för kvinnor och män (11,14). 

 

Sjukskrivna utlandsfödda 

Svenskar födda utomlands är en stor grupp som trots sin heterogenitet uppvisar vissa mönster 

vad gäller sjukfrånvaro och självskattad hälsa. I Sverige hade utlandsfödda år 2002 i 

genomsnitt 30 % högre sjukfrånvaro än personer födda i Sverige. Jämfört med sjukskrivna 

födda i Sverige upplever de sjukskrivna som är födda utanför Norden sin hälsa som betydligt 

sämre, även om man bortser från faktorer som ålder, kön, inkomst, diagnos och 

sjukskrivningslängd. De sjukskrivna födda utanför Norden har vid sjukskrivning också 

problem med rörelseorganen i större utsträckning än andra, samt upplever en sämre 

psykosocial arbetsmiljö (19). 

 

Det finns olika förklaringar till varför utlandsfödda svenskar har en sämre arbetsrelaterad 

hälsostatus än infödda svenskar. Exempelvis finns större arbetsmiljörisker på grund av den 

position på arbetsmarknaden utlandsfödda i stor utsträckning är hänvisade till, genom 

diskriminering, otrygga anställningar, ovetskap om regler och rättigheter samt små 

möjligheter att byta arbetsplats (19). 

 

I Sverige är utlandsfödda kvinnor sjukskrivna i större omfattning än svenskfödda kvinnor 

(20,21,22). Kvinnor som flyttade till Sverige under 1970-talet arbetade framförallt inom 

sektorer med tunga och monotona arbetsmoment, vilket på sikt har lett till arbetsskador och 

pensionering i förtid. Idag arbetar utlandsfödda kvinnor framförallt inom vård och omsorg, 

som städare och i restaurangbranschen (23). Även om utlandsfödda kvinnor idag finns 

representerade inom fler yrkesområden än för 40 år sedan, tillhör majoriteten 

låglönekategorin (24). Detta innebär, förutom den rent ekonomiska aspekten, att dessa yrken 
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erbjuder mycket begränsade utvecklingsmöjligheter och låg egen-kontroll över arbetet, vilket 

är faktorer som påverkar den fysiska och psykiska hälsan (25,26).  

 

Konsekvenser av långtidssjuksskrivning  

Att vara långtidssjukskriven innebär en ökad risk för privatekonomiska problem och minskat 

socialt umgänge (27). Ju längre tid sjukskrivningen pågår, desto mer ökar risken för 

ekonomiska svårigheter, social isolering och skilsmässa (27,28,29).  

 

Negativa konsekvenser i form av försämrad sömn, minskat självförtroende och minskat 

deltagande i fritidsaktiviteter har rapporterats, och då i betydligt större utsträckning i åldrarna 

20-50 år än hos äldre individer (28). 

 

För samhället är konsekvenserna av långtidssjukskrivningar mest märkbara i och med ökade 

kostnader. Staten betalade under år 2011 ut cirka 19 miljarder kronor i sjukpenning, 952 

miljoner kronor i rehabiliteringspenning och 45 miljarder kronor i sjuk-/aktivitetsersättning 

(4), och därtill faller stora summor bort genom minskad produktivitet och minskade 

skatteintäkter. 

 

Arbetsåtergång efter långtidssjukskrivning  

Både ur individ- och samhällsperspektiv är det viktigt att främja arbetsåtergång efter 

långtidssjukskrivning. Rehabilitering för att förkorta sjukskrivningar kan bestå av medicinska, 

arbetsinriktade, psykologiska och sociala insatser (30). 

 

Återgång i arbete efter en lång tids sjukskrivning är en komplex process. Den subjektiva 

upplevelsen av arbetsförmåga och arbetsoförmåga handlar inte bara om hälsotillstånd utan om 

omgivningsfaktorer, arbete och sociala förhållanden (31). Verkligheten är sällan så enkel som 

i Figur 4 som visar det tänkta linjära sambandet mellan arbetsförmåga och hälsostatus. 

 



  7   

 

Figur 4: Teoretiskt samband mellan arbetsförmåga och sjukdom 

 

 

Forskning har identifierat ett antal riskfaktorer som indikerar längre tids sjukskrivning och 

försvårar arbetsåtergång, exempelvis ålder, smärtintensitet, i vilket skede av sjukskrivningen 

rehabiliteringen sker och det sociala stödet (32). Att ha både fysiska och psykiska 

sjukskrivningsorsaker predicerar längre tids sjukskrivning (33), samt att ha varit sjukskriven 

vid tidigare tillfällen (34). Vid depression påverkar graden av denna sjukskrivningslängden 

(32,35). Utbildningsnivå och civilstånd tycks enligt forskning inte ha något samband med 

tiden för arbetsåtergång (36,37). 

 

Det är av stort värde att fokusera på arbetsåtergång på ett tidigt stadium, helst inom de första 

månaderna av sjukskrivningen, då detta innebär större chanser till återgång till arbete (38,39). 

Ju längre tid sjukskrivningen varar, desto större är risken att aldrig återvända till arbetslivet 

(32,40,41). 

 

Vid jämförelse mellan mäns och kvinnors arbetsåtergång efter långtidssjukskrivning är 

tidsaspekten likartad men personliga riskfaktorer skiljer sig mellan könen. Exempelvis 
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0 % arbetsförmåga 
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riskerar kvinnor som har anhöriga som är beroende av dem en längre sjukfrånvaro, medan 

riskfaktorer för män är fysiskt krävande jobb och osäkerhet på jobbet (42).  

 

I litteraturen finns ett visst stöd för att multidisciplinära åtgärder bidrar till att förkorta 

långtidssjukskrivningar och förenklar återgång till arbete (43,44). Individer med sämre 

förutsättningar för arbetsåtergång kan ha särskilt positivt utbyte av multidisciplinära åtgärder 

(45).  

 

För arbetsåtergång efter långtidssjukskrivning finns vissa beteenden som enligt forskning kan 

fungera som predikatorer. Hög self-efficacy (tilltro till sin egen förmåga) kan predicera tidig 

arbetsåtergång (33,46), liksom hög KASAM (känsla av sammanhang), inre locus of control 

(övertygelse att man själv har kontroll över sitt eget liv) samt adekvata copingstrategier (47). 

Det är först på senare år som man sett vikten av individens egen motivation och framtidstro 

som en prediktor för arbetsåtergång (34,37,48,49). Denna faktor är sällan så enkel som 

antingen-eller. En stark vilja kan hämmas av misstro till den egna kompetensen, och 

motivationen kan starkt påverkas av exempelvis risk för påföljder, som förlust av ersättning 

(50). Självskattad hälsa är kopplad till arbetsåtergång både vid fysiska och psykiska 

sjukskrivningsorsaker (36,51). 

 

Vid långtidssjukskrivning krävs kontakt med flera olika instanser som har att göra med 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och eventuell arbetsgivare har olika ansvarsområden. 

Det är särskilt viktigt för individer med psykisk ohälsa att dessa instanser har kontakt 

sinsemellan och samarbetar (52). 

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering  

Arbetsförmedlingen samarbetar med Försäkringskassan, socialtjänsten, skolan, sjukvården 

och Kriminalvården inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Viktiga utgångspunkter är 

att alla har olika behov av stöd i sin rehabilitering samt att individen själv är delaktig i sin 

egen rehabilitering. 

 

Rehabiliteringen inleds med en gemensam kartläggning där man klargör det samlade 

rehabiliteringsbehovet. En individuell plan utarbetas som kan innehålla arbetsförberedande 
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och arbetslivsinriktade insatser samt konsultativt stöd till den eventuella arbetsgivaren 

angående rehabiliteringsansvar (53). 

 

År 2006 publicerades rehabiliteringsutredningen ”Fokus på åtgärder – En plan för effektiv 

rehabilitering i arbetslivet” (SOU 2006:107) där man konstaterar att kunskapen kring vilken 

typ av arbetslivsinriktad rehabilitering som har effekt är mycket begränsad (54). 

 

Sjukförsäkringsreformen 2008 

År 2008 genomfördes stora förändringar i sjukförsäkringen med syfte att stärka arbetslinjen 

och att återföra sjukskrivna personer till arbetsmarknaden genom tidiga insatser (55). Detta 

innebar bland annat att man införde en tidsgräns på sjukersättningen och att 

Arbetsförmedlingen gavs ett utvidgat uppdrag att starta ett nytt arbetsmarknadspolitiskt 

program, Arbetslivsintroduktion, som påbörjades i januari 2010 (56). 

 

Arbetslivsintroduktion (Intro) 

Arbetsförmedlingens program Arbetslivsintroduktion (hädanefter förkortat till Intro) 

utformades för dem vars sjukpenning upphört och för dem som haft förlängd sjukpenning i 

550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under maximalt antal månader.  

 

Programmet består av kartläggande och utredande insatser samt arbetsplatsförlagda 

aktiviteter, anpassade efter individens förutsättningar. Intro ska fungera som en förberedelse 

inför arbete, utbildning eller annan arbetsrelaterad insats (57). Programmet pågår som längst i 

tre månader, då deltagaren får sin försörjning genom aktivitetsstöd från Försäkringskassan. 

Deltagandet är frivilligt, men den som avstår har inte rätt till aktivitetsstöd (58). 

 

Figur 3 visar Försäkringskassans ansvar under det första året av sjukskrivning, den så kallade 

rehabiliteringskedjan, och därefter möjliga vägar till och från Intro (59). 
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Källa: Arbetsförmedlingen 

Figur 3: In- och utflödet till och från Intro 

 

I Sverige skrevs mellan januari och juni 2011 23 146 personer in på Intro, varav 15 750 var 

kvinnor och 7396 män. Cirka en fjärdedel av dessa hade förgymnasial utbildning, hälften hade 

gymnasieutbildning, och en fjärdedel eftergymnasial utbildning. Två tredjedelar av deltagarna 

var mellan 35 och 55 år. Cirka 80 % var födda i Sverige, 10 % i övriga Europa och 10 % i 

övriga världen (58). 

 

Under våren 2010 kunde deltagarna i samband med avslutat deltagande i Intro uttrycka sina 

åsikter genom en enkät. Enkäten utformades av Arbetsförmedlingen för uppföljning och som 

underlag för fortsatt utvecklingsarbete (58). Den låga svarsfrekvensen (uppskattad till cirka 30 

%) och avsaknad av bortfallsanalys gör att det inte är möjligt att dra några generella slutsatser 

om enkätsvaren. Utifrån inkommet material kunde man ändå se att majoriteten ansåg att tiden 

i Intro varit positiv för dem. 

 

Projekt Vitalis 

Det finns få randomiserade och kontrollerade studier (RCT) som undersökt effekten av 

arbetslivsinriktad rehabilitering efter sjukskrivning (60). Mot denna bakgrund, och med fokus 

på dem som framförallt skulle komma att drabbas av förändringarna i sjukförsäkringen, det 
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vill säga kvinnor med psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen, startades projektet 

Vitalis. 

 

Projekt Vitalis pågick i Uppsala mellan januari 2010 och juni 2011 och var ett 

samverkansprojekt mellan Landstinget (ArbetsRehab), Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Samordningsförbundet i Uppsala län finansierade 

projektet med medel från Socialdepartementet. Projektet utvärderade huruvida 

långtidssjukskrivna kvinnor som fick behandling med den psykoterapeutiska metoden 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), respektive blev bedömda av ett 

multiprofessionellt team och därefter eventuellt erhöll ACT-behandling, var bättre förberedda 

för att delta i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram jämfört med en kontrollgrupp som 

fick sedvanligt stöd via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. ACT är en utveckling av 

kognitiv beteendeterapi (KBT) med vetenskaplig förankring där personen förväntas driva sin 

egen beteendeförändring. ACT strävar efter att skapa ökad flexibilitet kring egna mönster och 

hinder. Fokus ligger på acceptans av det opåverkbara och förändring av det påverkbara. Att 

öka livskvaliteten är av större vikt än att minska symptomen (61).  

 

Vitalis genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med upprepade 

mätningar för alla tre grupperna vid fem mättillfällen under två år. Den första enkäten 

skickades ut då deltagarna tackat ja till att vara med i studien (omkring 4 månader före 

utförsäkring) den andra enkäten vid inskrivning på Intro, den tredje enkäten vid avslutat 

deltagande i Intro, samt den fjärde och femte enkäten vid uppföljning efter ett respektive två 

år. 

 
Det övergripande målet med projektet Vitalis var att kvinnorna i interventionsgrupperna 

(ACT och TEAM) skulle vara bättre förberedda, mer motiverade, och komma ut i arbete i 

större utsträckning än kvinnorna i kontrollgruppen. Insatserna med ACT skulle också bidra till 

en långsiktig och mer hållbar effekt för att undvika återinträde i sjukskrivning (62).  

 

Problemformulering 

Långtidssjukskrivningar uppfyller kriterierna för ett folkhälsoproblem: att det berör många, är 

ojämnt fördelat i befolkningen, uppvisar stora fluktuationer, kan ha allvarliga konsekvenser 

för de drabbade och för samhället i stort samt att möjligheter finns till åtgärder.  
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Då det saknas kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering är resultaten från projektet Vitalis 

mycket intressanta både på politisk nivå och för involverade myndigheter, hälso- och sjukvård 

samt för arbetsgivare.  

 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadpolitiska program Intro startades 2010 och är således en 

relativt ny och obeforskad del av detta område. Denna uppsats är en delstudie i Vitalis med 

huvudsaklig avsikt att jämföra studiedeltagarnas erfarenheter och upplevelser av Intro, 

beroende på om de ingått i Vitalis interventionsgrupper eller i kontrollgruppen. 

Kunskapsutveckling på vetenskaplig nivå som leder till ökad förståelse av vilka typer av 

förberedande insatser som kan vara till hjälp på vägen tillbaka till arbetsmarknaden är av 

yttersta vikt för såväl samhälle som individ. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna delstudie var att utifrån enkätmaterial från Vitalis undersöka om det fanns 

skillnader mellan interventionsgrupperna och kontrollgruppen i hur man upplevt sitt 

deltagande i Intro. Ytterligare syften var att beskriva vad Intro inneburit för deltagarna tids- 

och innehållsmässigt, att undersöka samband mellan vissa bakgrundsfaktorer och upplevelser 

av Intro, samt att analysera förändringar över tid i motivation till arbetsåtergång och upplevd 

hälsa. 

 

1. Vad har Intro inneburit för deltagarna tids- och innehållsmässigt? 

 

2. Finns det någon skillnad mellan grupperna vad gäller de allmänna upplevelserna av tiden i 

Intro? 

 

3. Finns det någon skillnad mellan grupperna vad gäller uppfattningarna om huruvida deras 

förutsättningar att söka arbete har förändrats efter Intro? 

 

4. Finns det något samband mellan deltagarnas a) ålder b) civilstånd, c) ekonomiska situation 

d) utbildningslängd e) självskattade hälsa f) huruvida man är född i Sverige eller ej g) 

sjukskrivningstid – och hur man upplevt Intro? 

 

5. Finns det något samband mellan förändringar i deltagarnas a) självskattade hälsa b) 

motivation till arbetsåtergång före Intro (mätning 1) och efter avslutad Intro (mätning 2) – och 

hur man upplevt Intro?  
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METOD 
 
Design 

Denna studie var en delstudie inom projekt Vitalis. Vitalis genomfördes som en randomiserad 

kontrollerad studie med upprepade enkätmätningar vid fem tillfällen, i denna delstudie 

användes material från två mätningar, här kallade mätning 1 (vid projektets start) och mätning 

2 (efter avslutat deltagande i Intro). 

 

Urval 

833 kvinnor med långvarig sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa och/eller 

smärtproblematik i Uppsala län identifierades via Försäkringskassans register.  

 

Följande inklusions- och exklusionskriterier gällde: 

 

Inklusionskriterier: 

� Kvinnor som har en kvarvarande rätt till sjukersättning eller sjukpenning i 4 månader 

� Kvinnor med en diagnos som motsvarar psykisk ohälsa (oro, ångest, mildare 

depression och stressproblematik) och/eller smärtproblematik (diagnoskoder F32, F33, 

F 41, F43, R52, M79.7) 

� Kvinnor som har en arbetsgivare eller är arbetslös 

� Kvinnor i åldrarna 20-64 år 

� Kvinnor med minst 25 % arbetsoförmåga 

 

Exklusionskriterier: 

� Kvinnor som bedöms ha en suicidrisk 

� Kvinnor där det framgår att det finns ett pågående (uppenbart) missbruk 

� Kvinnor som tidigare diagnostiserats med bipolär sjukdom och psykos  

� Kvinnor som redan genomgår en terapibehandling som upplevs positiv av personen 

� Kvinnor som redan deltar i annat samverkansprojekt 

� Kvinnor som deltar i rehabilitering tillbaka till sin gamla arbetsgivare  

 

Efter att 185 personer exkluderats och 338 avböjt/ej svarat, kvarstod 312 kvinnor som 

randomiserades till en av tre grupper: 

1) Psykoterapi baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 



  15   

2) Bedömning av team (läkare, psykolog, socionom och arbetsterapeut) som 

resulterade i en individuell behandlingsplan där flera specialistinsatser inom 

rehabilitering kunde ingå. 

3) Kontrollgrupp. Deltagaren följde Arbetsförmedlingens ordinarie plan. 

 

Efter randomiseringen exkluderades eller uteblev ytterligare 67 personer, vilket resulterade i 

en fördelning av 79 deltagare i ACT-gruppen, 81 deltagare i TEAM-gruppen och 85 deltagare 

i kontrollgruppen. 

 

Alla (oavsett grupptillhörighet) skrevs in vid Arbetsförmedlingen för att delta i Intro då deras 

tidsbegränsade sjukersättning avslutades. 

 

Det interna bortfallet på enkätsvaren var mellan 29 och 34 %. Vid bortfallsanalys genomförd i 

statistikprogrammet SPSS framkom inga signifikanta skillnader i svarsfrekvens mellan 

grupperna.  

 

Datainsamlingsmetod 

I denna delstudie har enkätmaterial från två mättillfällen i Vitalis använts, här kallade mätning 

1 som skickades ut vid projektets start och mätning 2 som skickades ut efter avslutat 

deltagande i Intro, cirka 6-7 månader efter projektstart.  

 

Från mätning 1 har åtta enkätfrågor använts för bakgrundsbeskrivning av studiedeltagarna. 

Förutom uppgifter om ålder, utbildningsnivå, civilstånd och födelseland, användes två frågor 

angående den personliga ekonomin samt två frågor om det subjektiva hälsotillståndet och 

graden av motivation till arbete. Till de två sistnämnda frågorna gavs vardera fem 

svarsalternativ (”Mycket god” – ”Mycket dålig” respektive ”Stämmer helt och hållet” – 

”Stämmer inte alls”). Dessa två frågor besvarades också vid mätning 2, och har använts i syfte 

att följa förändringen över tid. Från mätning 2 har nio enkätfrågor som mäter 

studiedeltagarnas erfarenheter från Intro använts. I huvudsak användes svarsalternativ i form 

av graderade skalor av typen ”Ja”, ”Ja, delvis”, ”Nej”, ”Vet ej” (se bilaga 2). 

 

Enkätfrågorna testades inte specifikt inför studien men både bakgrundsfrågorna och frågorna 

som rör Intro har använts i tidigare studier för samma målgrupp. Frågan som mäter den 

subjektiva hälsan är en validerad fråga (63). 
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Registeruppgifter från Försäkringskassan gällande deltagarnas sjukskrivningslängd och 

sjukskrivningsgrad har hämtats in och sammanfogats till datafilen med enkätdatan. 

 

Tillvägagångssätt 

För de deltagare som randomiserades till ACT-gruppen innebar interventionen bedömning 

och behandling enbart av en psykolog. Den individuella behandlingen i ACT kunde även som 

det var möjligt kombineras med handledning över Internet.  

 

Deltagare i TEAM-gruppen bedömdes av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, 

arbetsterapeut, socionom och psykolog. Efter avslutad bedömning samlades teamets 

medlemmar i ett teammöte och man enades om en åtgärdsplan med fokus på arbetsåtergång. 

Varje deltagare tilldelades en kontaktperson ur teamet och utifrån vad som bestämts i 

åtgärdsplanen påbörjades behandlingen.  

 

Under hela projekttiden samverkade både ACT- och TEAM-gruppen med Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. 

 

Kontrollgruppen följde Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie hantering 

vilket innebar ett möte med en arbetsförmedlare och en handläggare från Försäkringskassan 

för information om Intro före inskrivning i programmet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Detta är en delstudie i forskningsprojektet Vitalis som godkänts av den lokala etikkommittén i 

Uppsala (dnr: Vitalis 2010/088). Forskningsgruppen bedömde att ingen omfattande etisk 

problematik förelåg i projektet. Behandlingarna har gjorts inom ramen för den ordinarie 

hälso- och sjukvården, vilket innebär att de omfattas av patientskydd och patientsekretess. 

Deltagarna fick skriftlig information om projektet och godkände genom att skriva under ett 

samtycke före projektstarten. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avslutas utan 

motivering. 

 

Dataanalysen i denna delstudie genomförs med avidentifierade uppgifter, och materialet för 

statistiska beräkningar förvaras i Institutionens datasystem.  
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Dataanalys 

Data analyserades i statistikprogrammet SPSS. För att se skillnader mellan 

interventionsgrupperna och kontrollgruppen samt för att se förändringar i hälsa och 

motivation över tid användes variansanalys (ANOVA) och ANOVA för upprepad mätning.  

I de fall variablerna mätts med Likertskalor räknades dessa därför om till kontinuerliga data. 

För sambandsanalys användes Spearmans rangkorrelation eller Chi2-test där variablerna var 

dikotoma. Signifikansnivån sattes till 0,05.  

 

Den deskriptiva statistiken redovisas i tabeller. Skillnader mellan grupper och förändringar 

över tid redovisas i figurer. 

 

Bortfall 

Det interna bortfallet på de enkätfrågor som använts är 29-34 %. I en bortfallsanalys har 

bakgrundsvariablerna jämförts hos dem som besvarat frågorna som rörde deltagandet i Intro 

med dem som inte besvarat dessa frågor. Denna analys visade inte några skillnader i ålder, 

civilstånd, ekonomisk situation, utbildningslängd, självskattad hälsa, födelseland eller 

sjukskrivningslängd mellan de som besvarade frågorna gällande Intro och de som inte gjorde 

det. 
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RESULTAT 

 

Beskrivning av gruppen 

Tabell 3: Studiedeltagarnas bakgrundsfaktorer  

 

Bakgrundsfaktorer 

 

ACT 

 

TEAM 

 

Kontrollgrupp 

 

Totalt 

 

Ålder (Medelvärde i år (range)) 

 

Utbildningsnivå (Andel i %) 

- Grundskola/Folkskola/Realskola 

- Gymnasieskola 2 år eller kortare 

- Gymnasieskola 2 år eller mer 

- Universitets-/Högskoleutbildning 

- Annat 

 

Sjukskrivningstid (Medelvärde i år (range)) 

 

Födda utomlands (Andel i %) 

 

Gifta eller sambo (Andel i %) 

 

 

48 (32-63)  

 

 

12 % 

27 % 

14 % 

34 % 

12 % 

 

7,5 (1-17) 

 

19 % 

 

67 % 

 

50 (25-63) 

 

 

20 % 

26 % 

10 % 

27 % 

17 % 

 

7,1 (1,8-13) 

 

17 % 

 

70 % 

 

48 (26-64)  

 

 

17 % 

25 % 

11 % 

29 % 

17 % 

 

7,8 (1,7-15) 

 

24 % 

 

69 % 

 

49 (25-64)  

 

 

16 % 

26 % 

12 % 

30 % 

16 % 

 

7,5 (1-17) 

 

20 % 

 

69 % 

 

 

I tabell 3 framgår att deltagarnas ålder och civilstånd är likartade i de olika grupperna.  

 

Sjukskrivningstiderna hos studiedeltagarna varierar kraftigt mellan 1 och 17 år, vilket pekar 

på stora variationer av individuella förutsättningar. Genomsnittstiden för sjukskrivning är 

jämförbar mellan grupperna, mellan drygt 7 och nästan 8 år. 

 

Hälften av deltagarna var sjukskrivna på 100 %. 
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Tabell 4: Studiedeltagarnas ekonomiska förutsättningar vid mätning 1. 

 

Ekonomi 

 

ACT 

 

TEAM 

 

Kontrollgrupp 

 

Har under de senaste tre månaderna haft 

svårigheter att klara löpande utgifter  

(Andel i % som svarat ”ja, flera 

gånger”/”ja, någon enstaka gång”) 

 

Har under de senaste tre månaderna känt 

oro över sin ekonomi i mycket hög grad 

(Andel i % som svarat ”Ja, i mycket hög 

grad) 

 

 

 

 

51 % 

 

 

 

 

32 % 

 

 

 

 

47 % 

 

 

 

 

30 % 

 

 

 

 

47 % 

 

 

 

 

29 % 

 

 

 

I tabell 4 framgår att de ekonomiska förutsättningarna är likartade mellan grupperna vid 

mätning 1. 

 

En signifikant skillnad som kunde ses mellan grupperna vid mätning 1 gällde den subjektiva 

uppfattningen om den egna hälsan. Både ACT- och TEAM-gruppen skilde sig signifikant åt 

från kontrollgruppen (p = 0,01). På en skala mellan 1 och 5, där 1 var ”Mycket dålig” och 5 

”Mycket god”, var medelvärdet i ACT-gruppen 2,48 (1-4), i TEAM-gruppen 2,37 (1-5) och i 

kontrollgruppen 2,09 (1-4). 
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Frågeställning 1: Vad Intro har inneburit tids- och innehållsmässigt för deltagarna 

 

Tabell 5: Introduktionsprogrammets innehåll och studiedeltagarnas upplevelser av detta 

Vad Intro har inneburit tids- och innehålls-

mässigt för deltagaren 

 

ACT 

 

TEAM 

 

Kontrollgrupp 

 

Deltog hela perioden på tre månader (Andel i %) 

 

Hade tillsammans med arbetsförmedlaren en tydlig 

planering för vilka insatser och aktiviteter som 

skulle ingå (Andel i % som svarat ”ja”/”ja, delvis”) 

 

Deltog inte i möten i grupp på Arbetsförmedlingen 

(Andel i %) 

 

Deltog i möten i grupp på Arbetsförmedlingen mer 

än fem gånger (Andel i %) 

 

Deltog inte i arbetsprövning/arbetsträning på 

arbetsplats (Andel i %) 

 

Deltog i arbetsprövning/arbetsträning på arbetsplats 

mer än tre gånger (Andel i %) 

 

Deltog inte i övriga aktiviteter hos andra än 

Arbetsförmedlingen (Andel i %) 

 

Deltog i övriga aktiviteter hos andra än 

Arbetsförmedlingen mer än 3 gånger (Andel i %) 

 

Insatserna och aktiviteterna har varit anpassade 

efter behov och förutsättningar (Andel i % som 

svarade ”ja”/”ja, delvis”) 

 

Insatserna och aktiviteterna har inte varit anpassade 

efter behov och förutsättningar (Andel i %) 

 

 

90 % 

 

 

 

82 % 

 

 

85 % 

 

 

0 % 

 

 

61 % 

 

 

29 % 

 

 

59 % 

 

 

34 % 

 

 

 

82 % 

 

 

5 % 

 

 

97 % 

 

 

 

86 % 

 

 

80 % 

 

 

2 % 

 

 

74 % 

 

 

25 % 

 

 

65 % 

 

 

26 % 

 

 

 

81 % 

 

 

8 % 

 

88 % 

 

 

 

88 % 

 

 

83 % 

 

 

2 % 

 

 

72 % 

 

 

25 % 

 

 

78 % 

 

 

13 % 

 

 

 

67 % 

 

 

8 % 

     Tabell 5 fortsätter på nästa sida 
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Tabell 5, fortsättning från föregående sida: Introduktionsprogrammets innehåll och 

studiedeltagarnas upplevelser av detta   

Vad Intro har inneburit tids- och innehålls-

mässigt för deltagaren 

 

ACT 

 

TEAM 

 

Kontrollgrupp 

 

Vet inte om insatserna och aktiviteterna har varit 

anpassade efter behov och förutsättningar (Andel i 

%) 

 

Insatserna och aktiviteterna har varit meningsfulla 

(Andel i % som svarade ”ja”/”ja, delvis”) 

 

Insatserna och aktiviteterna har inte varit 

meningsfulla (Andel i %) 

 

Vet inte om insatserna och aktiviteterna har varit 

meningsfulla (Andel i %) 

 

Det finns en tydlig planering vad som ska bli nästa 

steg efter Intro (Andel i % som svarade ”ja”/”ja, 

delvis”) 

 

Det finns inte någon tydlig planering vad som ska 

bli nästa steg efter Intro (Andel i %) 

 

 

 

 

13 % 

 

 

65 % 

 

 

21 % 

 

 

14 % 

 

 

 

63 % 

 

 

19 % 

 

 

 

 

11 % 

 

 

69 % 

 

 

16 % 

 

 

15 % 

 

 

 

69 % 

 

 

15 % 

 

 

 

25 % 

 

 

56 % 

 

 

18 % 

 

 

27 % 

 

 

 

51 % 

 

 

26 % 

             

Tabell 5 visar att deltagandet i Intro under hela perioden var högt hos studiedeltagarna, av 

dem som svarade hade 92 % deltagit i 3 månader. Av samtliga deltagare ansåg drygt tre 

fjärdelar att insatserna var anpassade efter behov och förutsättningar, betydligt fler i 

interventionsgrupperna än i kontrollgruppen (p = 0,02). En tendens till signifikans kunde ses 

mellan grupperna vad gäller huruvida man uppfattade insatserna och aktiviteterna i Intro som 

meningsfulla (p = 0,06). Nästan en femtedel av samtliga ansåg att insatserna och aktiviteterna 

inte var meningsfulla. Analys har genomförts med ANOVA. 

 

På frågorna som gällde huruvida insatserna var anpassade och meningsfulla fanns en stor 

andel i kontrollgruppen som svarade ”Vet ej”: 25-27 % jämfört med interventionsgruppernas 

11-15 %. 
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Frågeställning 2: Skillnader mellan grupperna vad gäller de allmänna upplevelserna av 

tiden i Intro 
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Figur 5: Kontroll- respektive interventionsgruppernas upplevelser av tiden i Intro 

                                                                                                                                                                                

Figur 5 visar hur tyngdpunkten av samtliga gruppers upplevelser av Intro ligger på ”Ok”.  

13 % av samtliga upplevde Intro som ”Ganska/Mycket negativt”.  

 

ACT-gruppen representerar den planaste kurvan, med flest deltagare som varit både mycket 

negativa och mycket positiva. Det finns en tendens till signifikans (p = 0,09) att 

interventionsgrupperna upplevde tiden i Intro som mer positiv än deltagarna i 

kontrollgruppen, då 49 %  av deltagarna i ACT-gruppen, 44 % av TEAM-gruppen och 35 % 

av kontrollgruppen upplevde Intro som ”Ganska/Mycket positivt”. Analys har genomförts 

med ANOVA. 
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Frågeställning 3: Skillnader mellan grupperna i uppfattningarna om huruvida deras 

förutsättningar att söka arbete har förändrats efter Intro 
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Figur 6: Kontroll- respektive interventionsgruppernas uppfattning om huruvida deras 

förutsättningar att söka arbete förändrats efter Intro 

 

Figur 6 visar att majoriteten av studiedeltagarna (56 %) upplevde att förutsättningarna att söka 

arbete efter avslutat deltagande i Intro var oförändrade. I ACT-gruppen fanns något fler 

deltagare som ansåg att förutsättningarna blivit något eller mycket bättre: 16 % jämfört med 

TEAM-gruppens 8 % och kontrollgruppens 9 %, dock var inte skillnaderna signifikanta. 

Analys har genomförts med ANOVA. 

 

Totalt sett var det nästan lika många som tyckte att förutsättningarna hade blivit något eller 

mycket sämre som något eller mycket bättre efter Intro, 9 % respektive 11 %. 
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Frågeställning 4: Samband mellan deltagarnas a) ålder b) civilstånd, c) ekonomiska 

situation d) utbildningslängd e) självskattade hälsa f) huruvida man är född i Sverige 

eller ej g) sjukskrivningstid – och hur man upplevt Intro 

 

 

Tabell 6: Korrelationer mellan bakgrundsvariabler och upplevelser av Intro 

 Har insatserna och 

aktiviteterna varit 

anpassade efter 

Dina behov och 

förutsättningar? 

Har insatserna och 

aktiviteterna har 

varit meningsfulla 

för Dig? 

Finns det en tydlig 

planering efter Intro om 

vad som kommer att bli 

nästa steg för Dig? 

Hur har Du i 

allmänhet 

upplevt Din tid 

i Intro? 

Ålder 
(25 - 64 år) 

rs = 0,068 

p = 0,351 

rs = -0,019 

p = 0,794 

rs = -0,032 

p = 0,665 

rs = -0,016 

p = 0,827 

Ekonomisk oro 
(Nej, inte alls  
- Ja, i mycket hög 
grad) 
 

rs = 0,000 

p = 0,999 

rs = 0,036 

p = 0,616 

rs = -0,17 

p = 0,815 

r s= -0,58 

p = 0,425 

Utbildningslängd 
(Grundskola - 
Universitet/högskola 
 

rs = 0,107 

p = 0,141 

rs = 0,115 

p = 0,111 

rs = 0,036 

p = 0,621 

rs = -0,037 

p = 0,613 

Självskattad hälsa 
(Mycket dålig 
 - Mycket bra) 
 

rs =  0,136 

p = 0,063 

rs = 0,083 

p = 0,253 

rs = 0,130 

p = 0,074 

rs = 0,050 

p = 0,490 

Sjukskrivningstid 
(1 – 17 år) 

rs = -0,081 

p = 0,266  

rs  = -0,122 

p = 0,091 

rs = -0,051 

p = 0,478 

rs = -0,014 

p = 0,852 

Civilstånd 
(Ensamstående 
- Gift/sambo) 
 

rs = -0,082 

p = 0,264 

rs = -0,149* 

p = 0,039 

rs = -0,059 

p = 0,417 

rs = -0,169* 

p = 0,019 

Födelseland 
(Utomlands 
 - Sverige) 
 

rs = -0,219* 

p = 0,002 

rs  = -0,260* 

p = 0,000 

rs = -0,164* 

p = 0,023 

rs = -0,020 

p = 0,780 

                                                              

Som framgår av Tabell 6 kunde inga samband ses mellan deltagarnas ålder, ekonomiska oro, 

utbildningslängd, självskattade hälsa eller sjukskrivningstid och hur man upplevt Intro. 

 

Ett samband förelåg mellan civilstånd och upplevelser av Intro, där ensamstående i allmänhet 

upplevde sin tid i Intro som mer positiv än gifta och sammanboende (rs = -0,17; p = 0,02) 

samt att de upplevde insatserna och aktiviteterna som mer meningsfulla än de som var gifta 

eller sammanboende (rs = -0,15; p = 0,04). 
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Samband fanns även mellan att vara utlandsfödd och tre olika parametrar som rörde 

upplevelserna av Intro. Utlandsfödda upplevde i högre grad än de som fötts i Sverige att: 

 

� Insatser och aktiviteter var sämre anpassade efter behov och förutsättningar  

(rs = -0,22; p < 0,01) 

� Insatser och aktiviteter var mindre meningsfulla (rs = -0,26; p < 0,01)  

� Det inte fanns någon tydlig planering om vad som skulle ske efter Intro  

(rs = -0,16; p = 0,02) 

 

Analys har genomförts med Spearmans rangkorrelation. 
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Frågeställning 5: Samband mellan förändringar i deltagarnas a) självskattade hälsa b) 

motivation till arbetsåtergång före Intro och efter Intro – och hur man upplevt Intro 

 

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

Mätning 1 Mätning 2

ACT

Team 

Kontroll

 
Figur 7: Förändringar i den självskattade hälsan på en 5-gradig skala (1: Mycket dålig;  

5: Mycket bra) 
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Figur 8: Förändringar i motivation till arbetsåtergång på en 5-gradig skala (1: Stämmer  

inte alls; 5: Stämmer helt och hållet) 
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Som framgår av Figur 7 förbättrades hälsan i alla tre grupper mellan mätning 1 och mätning 2. 

Skillnaderna mellan grupperna är signifikant både vid mätning 1 (p = 0,01) och vid mätning 2 

(p = 0,03). Inga samband kunde ses mellan förändringarna i deltagarnas självskattade hälsa 

och hur man upplevt Intro.  

 

Figur 8 visar hur motivationen till arbetsåtergång har ökat i interventionsgrupperna och 

minskat i kontrollgruppen mellan mätning 1 och 2, dock är inte skillnaden mellan grupperna 

signifikant.   

 

Ett signifikant samband fanns mellan ökning i motivation till arbetsåtergång och 

uppfattningen att förutsättningarna att söka arbete förändrats (rs = 0,16; p = 0,04). Analys har 

genomförts med Spearmans rangkorrelation. 
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DISKUSSION 

Huvudresultaten i denna studie kan sammanfattas i de skillnader som förelåg mellan 

interventionsgruppernas och kontrollgruppens upplevelser av Intro, de bakgrundsfaktorer som 

påverkade upplevelserna av Intro samt i de samband som rörde motivationen till 

arbetsåtergång: 

 

En signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna vad gäller uppfattningen om insatserna 

och aktiviteterna i Intro var anpassade efter individens behov och förutsättningar, där de båda 

interventionsgrupperna var betydligt mer positiva.  

 

Att vara född i utlandet eller att vara ensamstående var de två faktorer som påverkade hur 

man upplevde deltagandet i Intro. Utlandsfödda upplevde att insatser och aktiviteter var sämre 

anpassade efter deras behov och förutsättningar och att programmet var mindre meningsfullt 

jämfört med dem som var födda i Sverige. De upplevde även att det inte fanns någon tydlig 

planering inför vad som skulle ske efter det att Intro avslutats.  

 

De ensamstående kvinnorna upplevde i allmänhet sin tid i Intro som mer positiv än gifta och 

sammanboende, samt upplevde insatserna och aktiviteterna som mer meningsfulla än de som 

var gifta eller sammanboende.  

 

Beträffande motivation till arbetsåtergång fanns följande signifikanta samband:  

� En ökad motivation till arbetsåtergång korrelerar med uppfattningen att ens 

förutsättningar att söka arbete förändrats  

� Skillnaden i självskattad hälsa korrelerar med skillnaden i motivation till 

arbetsåtergång mellan mätning 1 och 2  

� Den självskattade hälsan vid mätning 1 korrelerar med motivationen till 

arbetsåtergång vid mätning 2  
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Resultatdiskussion  

Bakgrundsvariablerna från mätning 1 var mycket likartade i de tre grupperna. Den 

självskattade hälsan skilde dock grupperna markant åt både vid mätning 1 och 2. 

Kontrollgruppen uppgav ett betydligt sämre hälsoläge än interventionsgrupperna vid mätning 

1. Vid mätning 2 var kontrollgruppens hälsotillstånd i närheten av samma nivå som 

interventionsgrupperna angett vid den första mätningen. Skillnaden i utgångsläget på 

hälsotillstånd kan ha påverkat upplevelserna av Intro. En möjlighet är att skillnaden i 

hälsoskattningen berodde på att deltagarna visste vilken grupp de randomiserats till, detta 

diskuteras vidare i stycket Metoddiskussion. 

 

Vad gällde den ekonomiska situationen hade vid mätning 1 hälften av samtliga deltagare svårt 

att klara löpande utgifter, och en tredjedel kände sig i mycket hög grad oroad över sin 

ekonomi. För många långtidssjukskrivna innebar sjukförsäkringsreformen ett hot om kraftig 

sänkning eller borttagande av den tidigare ekonomiska ersättningen, något studiedeltagarna 

stod inför inom loppet av några månader. Motivation till arbetsåtergång är en variabel som 

kan påverkas av risker för påföljder såsom förlust av ersättning eller uppsägning (50). 

                                                                                                                                                                                

Deltagandet i gruppmöten på Arbetsförmedlingen var överlag lågt, liksom i 

arbetsprövning/arbetsträning och aktiviteter arrangerade av andra än Arbetsförmedlingen. 

Vilken typ av insatser och aktiviteter som kvarstod för majoriteten studiedeltagare framkom 

inte av enkätmaterialet. 

 

Deltagarna i de båda interventionsgrupperna uppfattade insatserna och aktiviteterna i Intro 

som anpassade efter individens behov och förutsättningar i högre grad än deltagarna i 

kontrollgruppen. Tendenser pekade även mot att ACT-gruppen och TEAM-gruppen upplevde 

insatserna och aktiviteterna i Intro som mer meningsfulla, och att de uppfattade tiden i Intro 

som positiv i högre grad än deltagarna i kontrollgruppen. Detta kan tolkas som att deltagarna i 

interventionsgrupperna genom sin förberedelsetid i Vitalis var bättre rustade att bedöma 

vilken typ av insatser och aktiviteter de var i behov av samt ta till sig utbudet i Intro på ett 

bättre sätt. På enkätfrågorna som gällde huruvida insatserna var anpassade och meningsfulla 

fanns en stor andel i kontrollgruppen som svarade ”Vet ej”: 25-27 % jämfört med 

interventionsgruppernas 11-15 %, vilket även det talar för att deltagarna i interventions-

grupperna hade mer kontroll över sin situation och vad de egentligen var i behov av. 
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Närmare en femtedel av samtliga deltagare ansåg att insatserna och aktiviteterna i Intro inte 

var meningsfulla. I ACT-gruppen ansåg 65 % av deltagarna, 69 % av deltagarna i TEAM-

gruppen respektive 56 % i kontrollgruppen att aktiviteterna och insatserna var meningsfulla 

eller delvis meningsfulla, vilket överensstämmer med Arbetsförmedligens egen undersökning 

om Intro (58), där man rapporterar att ”Majoriteten anser att aktiviteterna/insatserna under 

Arbetslivsintroduktion upplevts meningsfulla”. 

  

Sammantaget upplevde 43 % av studiedeltagarna tiden i Intro som ”Ganska/Mycket positiv”, 

vilket är en mindre andel än i Arbetsförmedligens egna undersökning (58) där ”Majoriteten 

ansåg att tiden i Arbetslivsintroduktion varit positiv för dem”.  

 

Hela 13 % av deltagarna upplevde sin tid i Intro som ”Ganska/Mycket negativ” vilket måste 

uppfattas som kraftig kritik mot Arbetsförmedlingen. Sett i sitt sammanhang är dock denna 

siffra inte förvånande, då det handlar om en grupp människor som skrivits in i ett program 

mer eller mindre frivilligt, ofta oförberedda och underinformerade. I en intervjustudie som 

Försäkringskassan genomförde med personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen 

visade det sig att majoriteten av de intervjuade inte visste varför de skulle delta i Intro, vad 

programmet skulle innehålla eller leda till (56). Dessutom skiljer sig deltagarna från de 

arbetssökande som Arbetsförmedlingen vanligtvis kommer i kontakt med, framförallt genom 

ohälsoproblematiken, vilket ställer nya och kanske orimliga krav på Arbetsförmedlingens 

personal.  

 

Majoriteten av studiedeltagarna (56 %) upplevde att förutsättningarna att söka arbete efter 

avslutat deltagande i Intro var oförändrade. Detta resultat överensstämmer med 

Arbetsförmedlingens undersökning om Intro (58) där: ”Majoriteten ansåg att deras 

förutsättningar för att söka arbete ej förändrats i och med att de deltagit i programmet”. 

 

Den genomsnittliga sjukskrivningstiden hos studiedeltagarna, 7,5 år, är i sammanhanget 

ansenlig. I studier som undersöker arbetsåtergång efter sjukskrivning är sjukskrivningstiden 

oftast relativt kort, upp till några månader. Ytterst få studier finns med deltagare som har mer 

än ett års sjukfrånvaro (9). Då det är svårare med arbetsåtergång ju längre tid sjukskrivningen 

varat (9,32,40,41), var eventuellt de relativt kortvariga tidsperioderna inom både Vitalis och 

Intro otillräckliga för att påverka deltagarnas förutsättningar att söka arbete.  
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Oberoende av grupptillhörighet korrelerar deltagarnas upplevelser om förbättrade 

förutsättningar att söka arbete efter Intro med fyra parametrar: 

 

� Huruvida man uppfattat att insatserna och aktiviteterna var anpassade efter individens 

behov och förutsättningar (p < 0,01)  

� Huruvida man uppfattat av insatserna och aktiviteterna var meningsfulla (p < 0,01) 

� Huruvida man uppfattat att det finns en tydlig planering efter Intro (p = 0,01) 

� Hur positivt man i allmänhet har upplevt sin tid i Intro (p = 0,01) 

 

Deltagarnas upplevelser om förbättrade förutsättningar att söka arbete efter Intro korrelerar 

med förändringen i motivation till arbetsåtergång mellan mätning 1 och mätning 2, så att de 

som upplever att förutsättningarna förbättras upplever en högre motivation till att återgå eller 

komma ut i arbete. Flera tidigare studier har visat att individens motivation är en viktig 

prediktor för arbetsåtergång (34,37,48,49), vilket innebär att ovanstående punkter bör vara 

betydelsefulla variabler att ta hänsyn till vid rehabilitering med sikte på arbetsåtergång .  

 

De utlandsfödda kvinnorna upplevde att insatser och aktiviteter i Intro var sämre anpassade 

efter deras behov och förutsättningar, mindre meningsfulla, samt att det inte fanns någon 

tydlig planering inför vad som skulle ske efter avslut i Intro. Orsaker till detta skulle kunna 

vara av språklig eller kulturell karaktär. Andra förklaringar skulle kunna kopplas till de 

framkomna sambanden mellan att vara utlandsfödd och ange en lägre självskattad hälsa  

(p < 0,01) samt att vara utlandsfödd och ha en lägre motivation till arbetsåtergång  

(p = 0,01). Dessa samband överensstämmer med tidigare studier (19) och resultaten indikerar 

att Intro inte är anpassat till personer med utländsk bakgrund.  

 

De ensamstående kvinnorna upplevde i allmänhet sin tid i Intro som mer positiv och mer 

meningsfull än gifta och sammanboende. Det finns dock inget stöd i tidigare forskning för att 

civilstånd har något samband med tiden för arbetsåtergång (36,37). En tolkning av det 

framkomna resultatet är att man som gift eller sammanboende finner en meningsfullhet i sin 

relation, vilket man som ensamstående istället kunde finna i Intro. Som ensamstående kan 

även den sociala aspekten av att delta i ett program med gruppaktiviteter vara betydande i sig 

då risken för social isolering ökar med sjukskrivningstiden (27). 
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Skillnaderna i deltagarnas självskattade hälsa eller deras motivation till arbetsåtergång före 

och efter Intro korrelerade inte med upplevelserna av Intro. Däremot fanns ett signifikant 

samband mellan skillnaden i självskattad hälsa och skillnaden i motivation till arbetsåtergång 

mellan mätning 1 och 2 (rs = 0,20; p = 0,01). Att en bättre självupplevd hälsa och högre 

motivation till arbetsåtergång följs åt är inte något oväntat fynd men i detta sammanhang värt 

att reflektera över då den självupplevda hälsan inte representerar ett medicinskt tillstånd utan 

är en subjektiv skattning som kan vara påverkbar på många sätt. En högre skattad subjektiv 

hälsa i sig ökar sannolikheten till arbetsåtergång (63) liksom högre motivation till arbete 

(34,37,48,49). Den självskattade hälsan vid mätning 1 korrelerar även med motivationen till 

arbetsåtergång vid mätning 2 (rs = 0,52; p < 0,01), vilket innebär att förbättringen i hälsa 

föregår ökningen i motivation. 

 

Medelvärdet i motivation till arbetsåtergång ökade i interventionsgrupperna och minskade i 

kontrollgruppen mellan mätning 1 och 2, dock utan signifikanta skillnader. Även utan 

signifikanta skillnader mellan grupperna måste nämnas att kontrollgruppens nedåtgående 

kurva i denna västentliga variabel efter deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program är 

nedslående. Likaså är interventionsgruppernas uppåtgående kurvor en positiv indikation för 

framtidens rehabilitering av långtidssjukskrivna, som signalerar att vissa åtgärder kan ha 

effekt och bör utvecklas vidare. 

 

Metoddiskussion 

Projekt Vitalis genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie, vilket anses vara den 

studiedesign som har starkast evidensvärde. Fördelar med valet att använda enkäter istället för 

intervjuer var att man kunde undersöka en stor grupp människor med mindre arbetsinsats, att 

deltagarna i egen takt kunde överväga svarsalternativen, att frågeformuleringar och 

svarsalternativ var standardiserade, och att känsliga frågor kunde besvaras utan att behöva 

uttalas. Nackdelar med enkätmätning kunde vara att deltagare med läs- och skrivsvårigheter 

eller otillräckliga kunskaper i svenska språket kunde misstolka frågor eller svarsalternativ. 

Det fanns heller inga möjligheter att ställa följdfrågor för att undgå missförstånd. Risken med 

detta är att bortfallet blir stort vilket även studien visade. Risken för bortfall ökar också om 

enkäterna är omfattande och det finns därför anledning att kommentera att enkäterna som 

använts i denna delstudie innehöll 67 respektive 99 frågor.  
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Enkäten vid mätning 2 skickades ut kort efter den föregående vilket kan vara en orsak till en 

del av det interna bortfallet som i mätning 2 var mellan 29 och 34 %. Den genomförda 

bortfallsanalysen visade dock att bortfallet var likartat mellan grupperna och att det inte fanns 

några skillnader i viktiga bakgrundsvariabler mellan de som besvarat frågorna och de som inte 

besvarat dem. 

 

Det externa bortfallet var relativt stort då 338 av 833 personer som inkluderats i studien 

avböjde eller lät bli att svara, och att ytterligare 67 personer exkluderades eller uteblev efter 

randomiseringen. Dessa individer kan förmodas vara de som stod allra längst ifrån 

arbetsmarknaden och som var i störst behov av stöd. Samtidigt är denna grupp troligtvis inte 

mottaglig för rehabilitering mot arbetsåtergång. 

 

En svårighet med denna typ av studie är att det är omöjligt att låta grupperna vara ovetande 

om vilken grupp de randomiserats till. Dock kunde man i Projekt Vitalis ha väntat med att 

informera om grupptillhörigheten efter att deltagarna fyllt i den första enkäten. Vetskapen om 

huruvida man skulle få extra behandlingar och stöd eller om man skulle bli utan, kan ha 

påverkat enkätsvaren. Detta kan misstänkas vid frågan om den självskattade hälsan, där 

kontrollgruppen angav ett betydligt sämre hälsoläge. 

 

För att kunna använda den statistiska analysmetoden ANOVA räknades de variabler som 

mätts med Likertskalor om till kontinuerliga data. Detta förfaringssätt kan ge missvisande 

resultat då enkäternas svarsalternativ inte ökar eller minskar i ett jämnt flöde. En metod som 

används för att visa skillnader i icke-parametrisk data, Chi2, kunde ha använts, dock inte för 

att räkna fram differeneser och se förändringar över tid. Den använda analysmetoden valdes 

medvetet då det är vanligt att räkna om Likertskalor till kontinuerliga data, framförallt i 

vetenskapliga publikationer utanför Norden. 

 

En viss risk för massignifikans föreligger i denna delstudie. Signifikansprövning av många 

hypoteser kan medföra att sanna nollhypoteser förkastas, vilket kan ha medfört att resultat 

som redovisas som signifikanta egentligen är slumpmässiga. 

 

Den enkätfråga som mäter den självskattade hälsan är validerad (64), de övriga frågorna som 

använts i denna delstudie är inte testade för reliabilitet och validitet men är enkelt formulerade 

och har använts i tidigare studier för samma målgrupp. Svarsalternativen är lättförståeliga, på 
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de flesta frågor ges tre till fem alternativ med motsvarande rutor att kryssa i (se bilaga 2). 

Metoden som använts är i sig reliabel och resultaten bör vara reproducerbara.  

 

Studiens interna validitet påverkas av studiegruppens heterogenitet (stora skillnaderna i 

utgångsläge framförallt vad gäller hälsotillstånd och sjukskrivningslängd), att det fanns 

skillnaderna i behandling inom respektive interventionsgrupp (fler eller färre 

behandlingstillfällen med mera) samt att det fanns en stor variation på vad Intro faktiskt 

erbjöd innehållsmässigt. En mer enhetlig studiegrupp där interventionsgrupperna genomgår 

motsvarande behandlingar och följer samma program inom Intro hade varit att föredra ur 

validitetssynpunkt. I och med att studien hade en kontrollgrupp är dock den interna validiteten 

god. 

 

Skillnaderna som fanns inom interventionsgrupperna vad gäller mottagna behandlingar var 

dock inte slumpmässig. I ACT-gruppen fick deltagarna antal behandlingar efter behov. I 

TEAM-gruppen hade man valt det multidisciplinära perspektivet bland annat för att processen 

hölls samman, helheten kunde bedömas, rehabiliteringen kunde bli mer träffsäker och att 

sjukintygen blev välunderbyggda (65). 

 

Den externa validiteten kan ifrågasättas då studiens genomsnittliga sjukskrivningstid 7,5 år är 

en betydligt längre tidsperiod än de fyra månader som är medianvärdet för långtids-

sjukskrivningar (1). I övrigt är urvalet representativt. 

 

För vidare forskning är randomiserade kontrollerade studier att föredra. Även om dessa 

studier är mer resurskrävande än andra, är detta forskningsområde i stort behov av mer 

kunskap och bör därför prioriteras. Enkäter är ett lämpligt sätt att utföra mätningar, då med 

avvägningen mellan att hålla antalet frågor på en hanterlig nivå för deltagaren och ändå få 

med all nödvändig information. Denna typ av studier kan kompletteras med kvalitativa 

mätningar via intervjuer med ett slumpmässigt urval av deltagare. 

 

Slutsats 

Fynden från denna delstudie visar att förberedande insatser innehållande ACT-behandling, 

satsning på samverkan med inblandade myndigheter och/eller multidisciplinär behandling 

påverkar deltagarnas upplevelser av Intro positivt. Andra viktiga resultat visar att kvinnor 

födda utanför Sverige och kvinnor som är gifta/sammanboende har svårare att ta till sig den 
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information och det stöd som Intro skulle gett dem. Flera samband mellan motivation till 

arbete och bland annat självskattad hälsa visar på viktiga hållpunkter inom området 

arbetsåtergång efter långtidssjukskrivning. 

 

Hela 19 % av samtliga studiedeltagare ansåg att insatserna och aktiviteterna i Intro inte varit 

meningsfulla, och 13 % upplevde sin tid i Intro som ”Ganska/Mycket negativ”, vilket visar ett 

utbrett missnöje med Intro. 

 

Resultaten visar att det finns behov av fortsatt utredning och utveckling av det befintliga 

programmet Intro. Vidare behövs forskning för att närmare avgränsa vilken typ av 

förberedande insatser som långtidssjukskrivna kvinnor, och i synnerhet kvinnor födda 

utomlands, är i behov av för att bättre tillgodogöra sig den arbetsmarknadspolitiska 

rehabilitering som erbjuds efter långvariga sjukskrivningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  36   

REFERENSER 
                                                 
1  Försäkringskassan. Långtidssjukskrivna - Beskrivande statistik 1999-2009: kön, 
ålder, arbetsmarknadsstatus, sjukskrivningslängd och diagnospanorama. 
Socialförsäkringsrapport 2010:16: Försäkringskassan; 2010. 
 
2  Hogstedt C, Bjurvald M, Marklund S, Palmer E, Theorell T. Den höga sjukfrånvaron - 
sanning och konsekvens. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; 2004. 
 
3  Sundin J, Hogstedt C, Lindberg J, Moberg H. Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. 
Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; 2005. 
 
4  Försäkringskassan. Socialförsäkringen i siffror 2012. Stockholm: Försäkringskassan; 2012. 
 
5  Försäkringskassan - Pågående sjukfall per 1000 försäkrade 16-64 år 31 december 2011, per 
kommun och sjukfallslängd [Läst 2013-01-05]. Tillgänglig: 
www.statistik.forsakringskassan.se  
 
6  Regionförbundet Uppsala län – fakta och perspektiv [Läst 2013-04-02]. Tillgänglig: 
http://www.regionfakta.com/Uppsala-lan/Halsa-och-ohalsa/Pagaende-langa-sjukfall/ 
 
7  Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoskeletal conditions. Bull World Health 
Organ. 2003; 81(9): 646-56. 
 
8  Hensing G, Wahlstrom R. Swedish Council on Technology Assessment in Health Care 
(SBU). Chapter 7. Sickness absence and psychiatric disorders. Scand J Public Health Suppl. 
2004; 63: 152-80. 
 
9  Holm L, Torgén M, Hansson AS, Runeson R, Josephson M, Helgesson M, et al. Återgång i 
arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa – en 
systematisk kunskapssammanställning om effekten av interventioner och rehabilitering samt 
exponeringar på arbetet. Arbete och hälsa. 2010;44(3):5-91. 
 
10  Rehabiliteringsrådets slutbetänkande,  Stockholm: Socialdepartementet; 2011. 
Regeringens proposition 2011:15. 
 
11  Riksförsäkringsverket. Socialförsäkringsboken 2004. Borås: Riksförsäkringsverket; 2004. 
 
12  Angelov N, Johansson P, Lindahl E, Lindström EA. Kvinnors och mäns sjukfrånvaro, 
Rapport 2011:2. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering; 2011. 
 
13  Östlin P, Danielsson M, Diderichsen F, Härenstam A, Lindberg G, red. Kön och ohälsa – 
en antologi om könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv. Lund: Studentlitteratur; 1996. 
 
14  Connell RW. Om genus. Uddevalla: Daidalos; 2003. 
 
15  Messing K, Stock S, Tissot F. Should studies of risk factors for MSDs be stratified by 
gender? Lessons from analyses of musculoskeletal disorders among respondents to the 1998 
Quebec health survey. Scand J Work Environ Health. 2009;35(2):96–112. 
 



  37   

                                                                                                                                                         
16  Artazcoz L, Borrell C, Cortas I, Escriba-Aguir V, Cascant L. Occupational epidemiology 
and work related inequalities in health: a gender perspective for two complementary 
approaches to work and health research. J Epidemiol Community Health. 2007;61(Suppl 
2):39–45. 

17  Lundberg U. Influence of paid and unpaid work on psychophysiological stress responses 
of men and women. J Occup Health Psychol. 1996 Apr;1(2):117-30.  

18  Berntsson L, Lundberg U, Krantz G. Gender differences in work-home interplay and 
symptom perception among Swedish white-collar employees. J Epidemiol Community 
Health. 2006;Dec;60(12):1070-6. 

19  Ossowicki M. Utrikesfödd och sjukskriven – en framtid med förhinder. Ödeshög: 
Försäkringskassan; 2005. 
 
20  Anden D, Work, Sickness, Earnings and Early Exits from the Labour Market, An 
empirical analysis using Swedish longitudinal data. Economy studies - National Economy 
Institute, 2001, Gothenburg University. 
  
21  M. Hammarstedt, The receipt of transfer payment by immigrants in Sweden, International 
Migration Quarterly Review. 2000;2:239–268. 
 
22  Lundh C, Bennich-Björkman R, Ohlsson P, Pedersen D, Rooth O. Var god dröj. 
Invandrare i välfärdssamhället. Stockholm: SNS Förlag; 2002. 
 
23  Statistiska centralbyrån - Integration till svensk välfärd? Levnadsförhållanden, rapport  
nr 96. [Läst 2013-03-15]. Tillgänglig: 
http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2000I02/LE96S%C3%850201.pdf 
   
24  Akhavana S, Bildt C, Wamala S. Work-related health factors for female immigrants in 
Sweden. Work. 2007;28:135–143. 
 
25  Schierup CU,  Paulson S, red. Arbetets etniska delning. Stockholm: Carlsson Bokförlag; 
1994. 
 
26  Mehlum IS. How much sick leave is work-related? Tidsskr Nor Laegeforen. 2011;Jan 
21;131(2):122-5.  
 
27  Bryngelson A. Long-term sickness absence and social exclusion. Scand J Public Health. 
2009;37:839. 
 
28  Floderus B, Göransson S, Alexandersson K, Aronsson G. Self-estimated life situation in 
patients on long-term sickleave. J Rehab Med. 2005;37(5):291–9. 
 
29  Backhans M, Fredlund P, Lindholm C. Sociala och ekonomiska konsekvenser av 
sjukskrivning. I: Marklund S, Bjurvald M, Hogstedt C, Palmer E, Theorell T, (red.) 
Den höga sjukfrånvaron – problem och lösningar. Stockholm: Arbetslivsinstitutet; 2005. 
 
30  Försäkringskassan – Om rehabilitering [Läst 2013-04-12]. Tillgänglig: 
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/om_rehabilitering/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0x



  38   

                                                                                                                                                         
PLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ0sgg0sDDwtPSxd3SyN3F29DYAKIoEKDHAARwN
8-h2djKD68SggYH-4fhRYCT4XoJnhaGZo4GnoEWIY6OcU5OJtiqEAww1-
Hvm5qfoFuaERBpkB6QAwCIoL/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFB
MDhTMDgwSTlIOUVGOTJHRTg2/ 
 
31  Young AE, Roessler RT, Wasiak R, McPherson K, van der Poppel MNM, Anema JR. A 
developmental conceptualizatin of return to work. J Occup Rehab. 2005;15:557-568. 
 
32  Krause N, Frank JW, Dasinger LK, Sullivan TJ, Sinclair SJ. Determinants of duration of 
disability andr return-to-work after work-related injury and illness: challenges for future 
research. American Journal of Industrial medicine. 2001;40(4):464-84. 
 
33  Huijs JJ, Koppes LL, Taris TW, Blonk RW. Differences in predictors of return to work 
among long-term sick-listed employees with different self-reported reasons for sick leave. J 
Occup Rehabil. 2012 Sep;22(3):301-11. 
 
34  Hansen A, Edlund C, Bränholm IB. Significant resources needed for return to work after 
sick leave. Work. 2005;25(3):231-40. 
 
35  Blank L, Peters J, Pickvance S, Wilford J, Macdonald E. A systematic review of the 
factors which predict return to work for people suffering episodes of poor mental health. J 
Occup Rehabil. 2008 Mar;18(1):27-34. 
 
36  Nielsen MB, Bültmann U, Madsen IE, Martin M, Christensen U, Diderichsen F, et al. 
Health, work, and personal-related predictors of time to return to work among employees with 
mental health problems. Disabil Rehabil. 2012;34(15):1311-6. 
 
37  Lydell M, Hildingh C, Månsson J, Marklund B, Grahn B. Thoughts and feelings of future 
working life as a predictor of return to work: a combined qualitative and quantitative study of 
sick-listed persons with musculoskeletal disorders. Disabil Rehabil. 2011;33(13-14):1262-71. 
 
38  Roelen CA, Norder G, Koopmans PC, van Rhenen W, van der Klink JJ, Bültmann U. 
Employees sick-listed with mental disorders: who returns to work and when? J Occup 
Rehabil. 2012 Sep;22(3):409-17.  
 
39  Heijbel B, Josephson M, Vingård E. Implementation of a rehabilitation model for 
employees on long-term sick leave in the public sector: Difficulties, counter-measures, and 
outcomes. Work. 2012 Sep;13. 
 
40  Kivimaki M, Forma P, Wikstrom J. Sickness absence as a risk marker of future disability 
pension: the 10-town study. J Epidemiol Community Health. 2004;58:710–711. 
 
41  Gjesdal S, Ringdal PR, Haug K. Predictors of disability pension in long-term sickness 
absence: results from a population-based and prospective study in Norway 1994–1999. Eur J 
Public Health. 2004;14:398–405. 
 
42  Lederer V, Rivard M, Mechakra-Tahiri SD. Gender Differences in Personal and Work-
Related Determinants of Return-to-Work Following Long-Term Disability: A 5-Year Cohort 
Study. J Occup Rehabil. 2012 Dec;22(4):522-31. 
 



  39   

                                                                                                                                                         
43  Gabbay M, Taylor L, Sheppard L, Hillage J, Bambra C, Ford F, Preece R, Taske N, Kelly 
MP. NICE guidance on long-term sickness and incapacity. Br J Gen Pract. 2011 
Mar;61(584):e118-24. 
 
44  Braathen TN, Veiersted KB, Heggenes J. Improved work ability and return to work 
following vocational multidisciplinary rehabilitation of subjects on long-term sick leave. J 
Rehabil Med. 2007 Jul;39(6):493-9. 
 
45  Haldorsen EM, Grasdal AL, Skouen JS, Risa AE. Is there a right treatment for a particular 
patient group? Comparison of ordinary treatment, light multidisciplinary treatment, and 
extensive multidisciplinary treatment for long-term sick-listed employees with 
musculoskeletal pain. Pain. 2002 Jan;95(1-2):49-63. 
 
46  Brouwer S, Reneman MF, Bültmann U, van der Klink JJ, Groothoff JW. A prospective 
study of return to work across health conditions: perceived work attitude, self-efficacy and 
perceived social support. J Occup Rehabil. 2010 Mar;20(1):104-12. 
 
47  Hansen A, Edlund C, Bränholm IB. Significant resources needed for return to work after 
sick leave. Work. 2005;25(3):231-40. 
 
48  Iles RA, Davidson M, Taylor NF. Psychosocial predictors of failure to return to work in 
non-chronic non-specific low back pain: a systematic review. Occupational and 
environmental medicine. 2008;65(8):507-17. 
 
49  Franche RL, Krause N. Readiness for return to work following injury or illness: 
conceptualizing the interpersonal impact of health care, workplace, and insurance factors. 
Journal of occupational rehabilitation. 2002;12(4):233-56. 
 
50  Vingård E, Waldenström M, Bengtsson F, Ekenvall L, Svartengren M, Ahlberg G och 
HoF study group. Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete (Delstudie 4). 
Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Stockholm läns landsting; 2007. 
 
51  Post M, Krol B, Groothoff JW. Self-rated health as a predictor of return to work among 
employees on long-term sickness absence. Disabil Rehabil. 2006 Mar 15;28(5):289-97. 
 
52  Andersen MF, Nielsen KM, Brinkmann S. Meta-synthesis of qualitative research on 
return to work among employees with common mental disorders. Scand J Work Environ 
Health. 2012 Mar;38(2):93-104. 
 
53  Arbetsförmedlingen – Arbetslivsinriktad rehabilitering. [Läst 2013-04-02]. Tillgänglig: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Projekt-och-
samarbeten/Rehabilitering-till-arbete.html  
 
54  Fokus på åtgärder – En plan för effektiv rehabilitering i arbetslivet. Stockholm: 
Socialdepartementet; 2006. Regeringens proposition 2006:107. 
 
55  En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Stockholm: 
Socialdepartementet; 2008. Regeringens proposition 2007/08:136. 
 



  40   

                                                                                                                                                         
56  Försäkringskassan. Med bristande känsla av sammanhang – de försäkrades upplevelse av 
tiden innan, under och efter programmet arbetslivsintroduktion. Socialförsäkringsrapport 
2012:1: Försäkringskassan; 2012. 
 
57  Försäkringskassan. Arbetslivsintroduktion, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
rutiner och samarbete före, under och efter. Rapport 2011-06-17. Försäkringskassan; 2011. 
 
58  Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens återrapportering 2010 - Arbetsförmedlingens 
insatser för dem som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion (Dnr: 1.1-2009/294720). 
Arbetsförmedlingen; 2010. 
 
59  Arbetsförmedlingen. En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion. Rapport 
2011:4. Arbetsförmedlingen; 2011. 
 
60  En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Stockholm: 
Socialdepartementet; 2008. Regeringens proposition 2007/08:136. 
 
61  Svenska psykologiinstitutet – Acceptance and Commitment Therapy. [Läst 2013-05-05]. 
Tillgänglig: http://svenskapsykologiinstitutet.se/terapeuter/act/ 
 
62  Uppsala: Arbets- och miljömedicin i Uppsala; 2012. [Läst: 2012-10-01]. Tillgänglig: 
http://www.arbetsrehabuppsala.se/Pagaende-projekt/vitalis.html 
 
63  Josephson, M, Heijbel, B, Voss, M., Alfredsson, L, Vingård, E. Influence of self-reported 
work conditions and health on full, partial and no return to work after long-term 
sickness absence. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2008;34(6):430-
437. 
 
64  Lundberg O, Manderbacka K. Assessing reliability of a measure of self-rated 
health. Scandinavian Journal of Social Medicine . 1996;24(3):218-224. 
 
65  Ingrid Anderzén (ArbetsRehab) - Vitalis – back to life, back to work. [Läst 2013-03-14]. 
Tillgänglig: http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/cfda28b0-85e0-4e06-b43f-
d25c732a1b13/vitalis.ppt?MOD=AJPERES 
 
65  Statistiska centralbyrån – Definitioner och vedertagna begrepp. [Läst 2012-12-12]. 
Tillgänglig: http://www.scb.se/Pages/List____271827.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  41   

                                                                                                                                                         
BILAGA 1 – DEFINITIONER (65) 
 

Aktivitetsersättning  kan beviljas i åldrarna 19-29 år för individer med nedsatt 

arbetsförmåga. Den fysiska eller psykiska arbetsförmågan är 

nedsatt med minst 25 % och nedsättningen antas bestå under minst 

ett år. Aktivitetsersättning kan också beviljas vid förlängd 

skolgång på grund av funktionshinder. 

 

Förtidspension  upphörde år 2002 och ersattes av sjuk- eller aktivitetsersättning. 

 

Långtidssjukskrivning  finns det ingen vedertagen definition för. Sedan 2003 gäller enligt 

Årsredovisningslagen att sjukfrånvaron bland annat skall redovisas 

som ”långvarig”, vilket innebär minst 60 dagar.  

 

Rehabiliteringsersättning  beviljas under tiden arbetslivsinriktad rehabilitering pågår. 

Ersättningen består av rehabiliteringspenning och särskilda bidrag 

för merkostnader. 

 

Sjukbidrag   upphörde år 2002 och ersattes av sjuk- eller aktivitetsersättning. 

 

Sjukersättning  kan beviljas i åldrarna 30-64 år för individer med nedsatt 

arbetsförmåga. Den fysiska eller psykiska arbetsförmågan är 

nedsatt med minst 25 % och nedsättningen antas bestå under minst 

ett år.  

 

Sjuklön  är den ersättning arbetsgivaren betalar ut till arbetstagaren vid 

frånvaro på grund av sjukdom, dag 2-14. 

 

Sjukpenning  är den ersättning arbetstagaren/arbetssökanden får av 

Försäkringskassan vid frånvaro från arbete på grund av sjukdom. 

Erhålls från och med sjukdag 15. 
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BILAGA 2 - ENKÄTFRÅGOR 

 

Följande enkätfrågor från mätning 1 har använts i denna delstudie: 

 

▪ Ålder?  ........ 

 

▪ Vilken utbildningsnivå har du?  □ Grundskola/Folkskola/Realskola 

(Markera den högsta utbildning som Du har slutfört) □ Gymnasieskola 2 år eller kortare 

    □ Gymnasieskola mer än 2 år 

    □ Universitets-/Högskoleutbildning 

    □ Annat, vad? 

 

▪ Civilstånd    □ Gift/Sambo/Särbo 

    □ Ensamstående 

 

▪ Var är Du född?   □ I Sverige 

    □ Utomlands 

 

▪ Har det under de senaste tre månaderna hänt  □ Ja, flera ggr 

att Du har haft svårigheter att klara löpande  □ Ja, någon enstaka gång 

utgifter för mat, hyra, räkningar mm?  □ Nej 

 

▪ Har Du under de tre senaste månaderna känt  □ Ja, i mycket hög grad 

Dig oroad över Din ekonomi?  □ Ja, i hög grad 

    □ Ja, i någon mån 

    □ Nej, inte alls 

 

Följande enkätfrågor från mätning 2 har använts i denna delstudie: 

 

▪ Under hur lång tid har Du deltagit   □ Hela perioden på 3 månader 

i Arbetslivsintroduktionen?   □ Under en kortare period 
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▪ Hade Du under Arbetslivsintroduktionen,  □ Ja 

tillsammans med Din arbetsförmedlare, en  □ Ja, delvis 

tydlig planering för vilka insatser och aktiviteter  □ Nej 

som skulle ingå?   □ Vet ej 

 

▪ Vilka övriga insatser/aktiviteter har Du deltagit i under tiden Du varit inskriven vid  

Arbetsförmedlingens introduktionsprogram? 

 

      Har ej    1-2   3-4   Över 5 

     deltagit  gånger gånger gånger 

a. Möten i grupp på Arbetsförmedlingen        □      □     □          □ 

b. Arbetsprövning/arbetsträning på        □      □      □      □ 

arbetsplats 

c. Övriga aktiviteter – hos andra än         □       □      □       □ 

Arbetsförmedlingen 

 

   Ja Ja, delvis Nej Vet ej 

▪ Har insatserna och aktiviteterna  □ □ □ □ 

varit anpassade efter Dina behov och  □ □ □ □ 

förutsättningar? 

 

▪ Har insatserna och aktiviteterna  □ □ □ □ 

varit meningsfulla för Dig? 

 

Finns det en tydlig planering efter  □ □ □ □ 

Arbetslivsintroduktion om vad som 

kommer att bli nästa steg för Dig? 

 

▪ Hur har Du i allmänhet upplevt Din   □ Mycket positivt 

tid i Arbetslivsintroduktionen?  □ Ganska positivt 

    □ Ok 

    □ Ganska negativt 

    □ Mycket negativt 
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▪ Har Dina förutsättningar att söka arbete  □ Blivit mycket bättre 

förändrats efter Arbetslivsintroduktionen? □ Blivit något bättre 

    □ Ingen skillnad 

    □ Blivit något sämre 

    □ Blivit mycket sämre 

    □ Vet ej 

 

Följande enkätfrågor från både mätning 1 och mätning 2 har använts i denna delstudie: 

 

▪ I allmänhet, hur skulle Du vilja säga  □ Mycket god 

 att Din hälsa är?   □ God 

    □ Varken god eller dålig 

    □ Dålig 

    □ Mycket dålig 

 

▪ Jag är motiverad att återgå till arbete  □ Stämmer helt och hållet 

    □ Stämmer ganska bra 

    □ Stämmer varken bra eller dåligt 

    □ Stämmer inte särskilt bra 

    □ Stämmer inte alls 

 

 

 


