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Forskning har påvisat att arbetsplatsinlåsning hänger ihop med 

försämrad hälsa och risk för sjukskrivning. Tidigare studier har även 

sett att arbetsplatsinlåsning ofta är bestående över tid. Hur individer 

kan ta sig ur arbetsplatsinlåsning och förbättra sitt välbefinnande, har 

däremot inte studerats i någon större utsträckning. Föreliggande 

studies syfte var att undersöka om två insatser; en hälsofrämjande 

(samtalsterapi) och en hälsofrämjande i kombination med 

karriärcoachning (samtalsterapi kombinerat med yrkeslivsplanering), 

kunde minska andelen arbetsplatsinlåsta. Med en longitudinell design 

undersöktes arbetsplatsinlåsning hos 89 deltagare. En webbenkät 

besvarades innan påbörjad insats (T1) och efter avslutad insats (T2). 

Resultaten av McNemar-test visade inte på några förbättringar över tid 

och resultaten från logistiska regressionsanalyser visade inte på att typ 

av insats kunde förklara förändringar i arbetsplatsinlåsning. Nästan 

lika många deltagare försämrades som förbättrades över tid. 

Föreliggande studies resultat kan medföra en större förståelse för 

förändringar i arbetsplatsinlåsning och fungera som utgångspunkt för 

vidare forskning kring ämnet.  

 

 

Till följd av bland annat ökad globalisering, teknisk utveckling och minskad 

anställningstrygghet, har mer positiva normer kring arbetstagares rörlighet på 

arbetsmarknaden och nya karriärvägar vuxit fram (Feldman & Ng, 2012; Schilling, 

2012; Sullivan & Baruch, 2009). Den traditionella linjära karriären, att klättra inom en 

organisation, har blivit mindre vanlig (Schilling, 2012). Dagens karriärer präglas istället 

av flertalet arbetsplatsbyten, och individen förväntas ta ett större eget ansvar för sin 

karriär och utveckling. Två koncept om denna nya typ av karriär har kommit att influera 

stor del av litteraturen (Sullivan & Baruch, 2009); boundaryless career, som relaterar 

till att individen söker möjligheter över organisationens gränser (Arthur, 1994), och 

protean career, som syftar till självstyrande i karriären samt att karriärsbeslut baseras på 

personliga värderingar snarare än materiella belöningar (Briscoe & Hall, 2006). 

Individers attityder inom dessa två karriärmönster antas variera och påverka framgången 

i karriären (Briscoe, Hall & Frautschy DeMuth, 2006). Att idag inte aktivt ansvara för 

sin karriär och rörlighet kan resultera i att individer fastnar i en position utan kontroll 

över sin karriärsutveckling (Briscoe & Hall, 2006). Detta blir framförallt problematiskt 

om individen inte önskar vara kvar på sin nuvarande arbetsplats i framtiden.  

 

Att stanna kvar på en arbetsplats som en inte längre önskar arbeta på betraktas som 

ofrivillig icke-rörlighet. Två tidiga studier av Aronsson och Göransson (1999) och 

Aronsson, Dallner och Gustafsson (2000) kallade fenomenet för arbetsplatsinlåsning, 

vilket senare blivit ett mer vedertaget begrepp. De båda studierna visade att cirka en 

fjärdedel i ett representativt stratifierat urval av den svenska arbetskraften inte ansåg sig 
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arbeta på önskad arbetsplats. Resultaten visade även att dessa inlåsta individer 

rapporterade försämrat hälsotillstånd i större utsträckning än de i önskad arbetssituation 

(Aronsson et al., 2000; Aronsson & Göransson, 1999). Senare studier har styrkt 

relationen mellan nedsatt hälsa och arbetsplatsinlåsning (Bernhard-Oettel et al., 2013; 

Furåker, 2010; Stengård, Bernhard-Oettel, Berntson, Leineweber & Aronsson, 2016), 

samt påpekat att det kan leda till sjukskrivning (Fahlén et al., 2009). Trots detta är 

forskning kring denna typ av ofrivillig icke-rörlighet och dess avgörande faktorer 

bristfällig. Några undantag, från främst Sverige, finns dock. En riskfaktor som påträffats 

är att individer i oönskade arbetssituationer har rapporterat mindre stöd för lärande och 

utvecklingsmöjligheter i arbetet (Aronsson et al., 2000; Aronsson & Göransson, 1999; 

Bernhard-Oettel et al., 2018), vilket kan tänkas leda till en negativ spiral. Individer som 

befinner sig på en icke-önskvärd arbetsplats intresserar sig sannolikt mindre för lärande 

och utveckling, vilket i sin tur kan bidra till minskat stöd för detta, och antas minska 

preferenserna för arbetsplatsen ytterligare (Aronsson et al., 2000). Vidare har sämre 

hälsa och välbefinnande föreslagits hämma de resurser som individen är i behov av för 

att kunna byta till en föredragen arbetsplats (Furåker, 2010). Oavsett orsaker är det 

troligen svårt att ta sig ur inlåsningen på egen hand, då det visat sig att arbetsplatsinlåsta 

individer sannolikt är kvar i situationen över en längre tid (Bernhard-Oettel, Canivet, 

Aronsson, Stengård och Östergren, 2019). Situationer på arbetsplatser kan dock ändras, 

genom exempelvis organisationsförändringar. En studie av Bernhard-Oettel med 

kollegor (2013) studerade effekter av en omorganisation, som delvis medförde arbets- 

och uppgiftsbyten för de anställda, och fann att preferenserna för arbetet ökade för en 

del individer efter omorganisationens genomförande. Studiens fynd visar att även 

påtvingade förändringar i arbetssituationen (i jämförelse med förändringar som 

individen självmant söker sig till) kan medföra gynnsam utveckling när det gäller 

arbetsplatsinlåsning. Detta väcker frågan om det finns andra sätt att skapa möjligheter 

för individer att komma ur inlåsning. Åtgärder för att hjälpa individer ur denna 

ogynnsamma situation har dock inte studerats i någon större utsträckning i forskningen 

om inlåsning. Föreliggande studie syftade därför till att undersöka huruvida insatser 

som erbjuds inom en hälsoförsäkring kan hjälpa individer ur arbetsplatsinlåsning.   

 

Definition av inlåsningsbegreppet  

Aronsson och Göransson (1999) benämnde anställda som inte innehade sitt önskade 

arbete som inlåsta. Begreppet vidareutvecklades senare av Aronsson med kollegor 

(2000) till arbetsplatsinlåsning (oönskad arbetsplats), yrkesinlåsning (oönskat yrke), och 

dubbelinlåsning (en kombination av båda). Definitionen har dock kritiserats för att 

förbise individens möjligheter att kunna byta till ett önskvärt arbete, och endast vara ett 

uttryck för missnöje och låg arbetstillfredsställelse (Furåker, 2010; Furåker, Nergaard & 

Saloniemi, 2014). Att inte uppleva möjligheter till att kunna byta arbete kan vara en 

möjlig förklaring till varför individer stannar kvar på arbetsplatser som de inte längre 

anser vara önskvärda. Senare studier har därmed kommit att diskutera en vidgning av 

inlåsningsbegreppet som innefattar två delar; låga preferenser till att stanna kvar i 

arbetet, samt en låg tilltro till att kunna få ett nytt, minst likvärdigt, arbete (Bernhard-

Oettel et al., 2018; Fahlén et al., 2009; Stengård et al., 2016). Föreliggande studie 

kommer ansluta sig till denna senare definition av begreppet. Vidare kommer studien ta 

sikte på arbetsplatsinlåsning, vilket klassificeras som att se sin nuvarande arbetsplats 

som icke-önskad i framtiden, i kombination med att uppleva små möjligheter till att 

kunna få ett nytt arbete utanför organisationens gränser.  
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Dimensionen anställningsbarhet 

Möjligheten till att få ett nytt, minst likvärdigt, arbete vid behov kallas i litteraturen för 

anställningsbarhet, och inkluderar två komponenter; 1) individuella faktorer som 

utbildning, kompetenser och erfarenheter och, 2) kontextuella faktorer som 

arbetsmarknadens läge (Berntson, Sverke & Marklund, 2006; Forrier & Sels, 2003). 

Objektiv anställningsbarhet relaterar till huruvida individen faktiskt får ett nytt jobb, i 

kontrast till subjektiv anställningsbarhet som berör individens upplevda möjlighet till att 

kunna få ett nytt arbete (Berntson et al., 2006; Van Emmerik, Schreurs, De Cuyper, 

Jawahar & Peeters, 2011). Forskning kring anställningsbarhet har pekat på att subjektiv 

anställningsbarhet har större betydelse än objektiv, då individer tenderar att handla 

utefter sin uppfattning, snarare än på grundval av den objektiva verkligheten (Berntson 

& Marklund, 2007; De Witte & Näswall, 2003). Föreliggande studie fokuserar därför på 

upplevd anställningsbarhet. Upplevd anställningsbarhet kan vidare beröra möjligheten 

att få en ny anställning inom den nuvarande organisationen eller i en annan 

organisation, vilket benämns intern anställningsbarhet, respektive extern 

anställningsbarhet (De Cuyper, Mäkikangas, Kinnunen, Mauno & De Witte, 2012). Då 

arbetsplatsinlåsta upplever låga preferenser för sin nuvarande arbetsplats antas dessa 

främst vilja byta till ett arbete utanför organisationens gränser. Således anses extern 

upplevd anställningsbarheten vara relevant i föreliggande studie.   

 

Anställningsbarhet har relaterats till kontroll över karriären. Individer med lägre 

anställningsbarhet upplever exempelvis färre möjligheter på arbetsmarknaden, och anser 

sig inte kunna välja önskvärda arbeten och arbetsplatser (De Cuyper et al., 2012; Kirves, 

Kinnunen, De Cuyper & Mäkikangas, 2014). På så sätt kan en ökad upplevd 

anställningsbarhet tänkas underlätta för individen att söka sig en mer önskvärd 

arbetsplats (Forrier, Sels & Stynen, 2009; Fugate, Kinicki & Ashford, 2004). Det har i 

litteraturen föreslagits att medel som utbildning, utvidgning av nätverk, och stöd för 

kompetensutveckling kan öka anställningsbarheten och individens kontroll över sin 

karriärväg (Kirves et al., 2014; Wittekind, Raeder & Grote, 2010). Samtidigt har studier 

som fokuserat på låga preferenser för arbetsplatsen visat att dessa individer rapporterar 

sämre stöd och lärande- och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen (t.ex. Aronsson et 

al., 2000). Individer med lägre arbetsplatspreferenser uppvisar även lägre 

arbetsengagemang (Bernhard-Oettel, De Cuyper, Berntson & Isaksson, 2008) och 

troligen mindre intresse för arbetet. Följaktligen antas inte arbetsplatsinlåsta erhålla det 

stöd eller kompetensutveckling de har behov av. Det kan därför tänkas möjligt att 

individer med lägre preferenser även upplever lägre anställningsbarhet vilket potentiellt 

leder till en negativ spiral. Det kan därför även vara betydelsefullt att ta sikte på 

arbetsplatspreferenser, ens fit med arbetet, för att förändra den ogynnsamma situationen.  

 

Inlåsning – en fråga om person-environment fit 

Ett välkänt teoretiskt ramverk som kan förklara varför arbetsplatsen upplevs som 

oönskad är person-environment fit (Kristof, 1996). Teorin menar att graden av 

samständighet mellan individens karakrätsdrag (som kompetenser, förmågor, 

värderingar, personlighet och intressen) och arbetets innehåll och kontext, kan påverka 

arbetsrelaterade attityder och beteenden (Jansen & Kristof-Brown, 2006). Individens 

totala arbetsupplevelse omfattas i teorin av samständighet med olika nivåer av arbetet; 

från själva yrket till mindre arbetsgrupper (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 

2005). Exempelvis relaterar Person-vocation fit till matchningen mellan individens 
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förmågor och intressen, och yrkets utmärkande egenskaper och krav, medan person-job 

fit involverar det specifika arbetet och uppgifterna i sig (Jansen & Kristof-Brown, 

2006). Person-organization fit handlar istället om huruvida individen och 

organisationen delar värderingar, mål och kulturella uppfattningar (Kristof, 1996). 

Flertalet studier har visat att graden av person-environment fit är associerat med 

arbetstillfredsställelse, engagemang, och prestation (Cable & Judge, 1996; Jansen & 

Kristof-Brown, 2006; Vogel & Feldman, 2009). Vidare har en låg grad av framförallt 

person-job fit och person-organization fit associerats med en högre benägenhet att säga 

upp sig (Cable & Judge, 1996; Vogel & Feldman, 2009), samt sämre välmående 

(Redekopp & Huston, 2019). Individens samständighet med arbetet anses vara 

dynamisk, då människor, organisationer och omvärlden förändras över tid (Feldman & 

Ng, 2012; Griffin & Hesketh, 2003). En omorganisation kan exempelvis förändra 

omständigheterna för arbetet och bidra till en sämre, eller bättre, fit (se t.ex. Bernhard-

Oettel et al., 2013). Individen kan skifta karriärsmål. Anställda kan även utbilda sig, lära 

sig och utveckla sina färdigheter, med följden att större utmaningar i arbetet krävs än 

vad som erbjuds. En högre ålder kan medföra försämrad psykisk eller fysisk 

arbetskapacitet, vilket kan resultera i att arbetet inte längre passar (Van Dam, Bipp & 

Van Ruysseveldt, 2015). En sämre matchning kan också finnas med från början i 

anställningsförhållandet, till följd av exempelvis brist på andra jobberbjudanden 

(Stengård, Bernhard-Oettel, Berntson & Leineweber, 2017). Låg grad av samständighet 

mellan individen och dennes arbetsplats kan leda till att individen söker sig vidare till en 

annan organisation eller tjänst som passar bättre. Detta under förutsättning att individen 

kan få ett nytt arbete, annars riskerar den anställde att fastna på en arbetsplats denne har 

låga preferenser för. 

 

Inlåsning – en fråga om kontroll 

Arbetsplatsinlåsning kan även relateras till brist på kontroll över situationen (Aronsson 

& Göransson, 1999). Enligt control theroy av Carver och Scheier (1982) jämför 

individer sin nuvarande situation mot en referens av önskat tillstånd. Om en diskrepans 

mellan de två upplevs, justerar individen sitt beteende för reducera skillnaderna och på 

så sätt närma sig referenstillståndet. DiRenzo och Greenhaus (2011) har vidare 

teoretiserat om rörlighet utifrån detta perspektiv. För att nå referensen av önskad 

arbetsplats kan individen ta till karriärrelaterade strategier och handlingar, vilket i sin 

tur kan stärka anställningsbarheten och således kontrollen över karriären (Guest & 

Rodrigues, 2015). Huruvida individer kan utöva kontroll påverkas även av förväntan 

enligt teorin. Om individens förväntningar på att kunna minska diskrepansen är låg, 

eller om ansträngningarna misslyckas, kan det resultera i att försöken till att reducera 

klyftan hävs (Carver & Scheier, 1982). Fungerar inte individens handlingar för att öka 

sin anställningsbarhet kan det således tänkas att individen ger upp, likadant kan en låg 

upplevd anställningsbarhet medföra att försöken till att få ett nytt arbete avslutas eller 

inte ens påbörjas. Utifrån detta antas låg upplevd anställningsbarhet bidra till att 

individer upplever låg kontroll och kan bli kvar arbetsplatser de inte har preferenser för. 

Motsatt kan hög upplevd anställningsbarhet tänkas bidra med resurser för att ta sig ur 

situationen (DiRenzo & Greenhaus, 2011). 

 

Inlåsning – en fråga om psykologiska och individuella drag 

DiRenzo och Greenhaus (2011) föreslår vidare att individuella och personliga drag kan 

influera förmågan att ta kontroll över karriären. Somliga individer är inte lika bekväma 
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med att styra och kontrollera sin karriär (Guest & Rodrigues, 2015), och dessa har 

troligen svårare att möta kraven på dagens arbetsmarknad (Briscoe & Hall, 2006). 

Individer med en mer proaktiv hållning antas i större utsträckning använda strategier för 

att nå sitt referenstillstånd (DiRenzo & Greenhaus, 2011). Proaktiva beteenden refererar 

till självinitierade handlingar som syftar till att förändra situationen, omgivningen eller 

personen själv, för att nå en bättre person-environment fit. Proaktiva handlingar kan ta 

sikte på situationen, genom exempelvis initiativ till att förändra arbetets innehåll, 

tillvägagångssätt eller omfattning (Fugate et al., 2004; Griffin & Hesketh, 2003). Att 

byta arbetsplats är också en möjlighet för att erhålla en bättre fit. Individen själv kan 

delta i kompetensutvecklande aktiviteter för att bättre matcha arbetes krav, eller för att 

öka sina chanser till att få ett nytt mer passande arbete (Van Dam et al., 2015). Ett annat 

sätt är att förändra personliga tankar och perspektiv kring arbetet för att optimera 

upplevelsen av bland annat arbetstillfredsställelse (Fugate et al., 2004). Sammantaget 

har proaktivitet visat sig relatera till starkare upplevd person-job fit (Erdogan & Bauer, 

2005). Att inte agera proaktivt och försöka förändra situationen eller personliga aspekter 

vid en sämre fit kan antas resultera i fortsatt låga preferenser och låg anställningsbarhet 

– och således arbetsplatsinlåsning.  

 

Självmedvetenhet har ansetts kunna främja självstyrande karriärbeteenden (Hall, 2004; 

Verbruggen & Sels, 2008). Självmedvetenhet relaterar till huruvida individer är 

medvetna om sin identitet, sina värderingar, mål, samt styrkor och svagheter (Forrier et 

al., 2009), och antas främja självstyrning genom att öka individens förmåga att 

identifiera möjligheter och behov (Fugate et al., 2004; Valcour, 2015). En större insikt 

kring sina karriärutsikter, drivkrafter och förmågor kan således påverka den upplevda 

anställningsbarheten (Wittekind et al., 2010) och främja rörlighet, men även bistå med 

bättre insikt i ens matchning med sin arbetsplats (Hall, 2004). Proaktivitet och 

självmedvetenhet är två faktorer som har relateras till större möjligheter för att lyckas i 

karriären (Briscoe & Hall, 2006). Det kan således tänkas att insatser som riktar in sig på 

att stärka detta kan hjälpa individer som har fastnat på sin arbetsplats.  

 

Karriärcoachning som insats för inlåsning  

Karriärcoachning är en typ av rådgivning som vanligtvis involverar upprepade möten 

under en längre tid och aktiviteterna tar sikte på personlig utveckling inom 

arbetskontexten (Chung & Gfroerer, 2003). När karriärcoachning riktar sig mot 

personer i arbete är coachen typiskt utomstående från den anställdes organisation 

(Verbruggen, Sels & Forrier, 2007). Karriärcoachande aktiviteter bygger i stora drag på 

att hjälpa individer klargöra sina kompetenser, intressen och mål, med syftet att förmå 

individen att nå sina karriärsmål. Aktiviteterna kan bistå med att orientera personen mot 

valmöjligheter, kartlägga utmaningar och barriärer, samt utveckla strategier och planer 

(OECD, 2004; Savickas, 2015). Karriärcoachning kan även fokusera på individens 

person-environment fit, genom att arbeta med identifiering av värderingar och 

förutsättningar i relation till arbetets krav, vilket ger ökade chanser till bättre välmående 

(Redekopp & Huston, 2019). Tidigare forskning om karriärcoachande aktiviteter har 

antytt att sådana insatser kan stärka individens självmedvetenhet (Forrier et al., 2009; 

Verbruggen & Sels, 2008), och en empirisk studie av Verbruggen och Sels (2008) 

visade även att karriärrådgivning kunde bidra till mer proaktiva beteenden och till att 

återfå kontroll över karriären. En annan studie visade att karriärcoachande aktiviteter 

förbättrade deltagarnas karriäroptimism, vilket var relaterat till arbetstillfredsställelse 



 6 

och upplevd anställningsbarhet (Spunk, Kauffeld, Barthauer & Heinemann, 2015). Mot 

denna bakgrund kan karriärcoachande insatser möjligen inverka på inlåsningstillstånd 

genom att; 1) öka individens upplevda anställningsbarhet genom att medvetengöra 

kompetenser och möjligheter, 2) främja reflektion kring förutsättningar och 

arbetssituationen för att uppnå en bättre person-environment fit, och/eller 3) stimulera 

proaktiva beteenden för att initiera förändringar i arbetet eller arbetsplatsbyten.  

 

Kognitiv beteendeterapi som insats för inlåsning    

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en samling interventioner som kan användas för att 

behandla och förebygga olika typer av psykologiska problem och diagnoser. Metoden 

grundar sig på antagandet om att förändringar av tankemönster hänger ihop med 

förändringar i beteende och emotioner. Fokus ligger på ta i tu med negativa tankar och 

känslor, träna in nya beteenden och tankemönster (Socialstyrelsen, 2019), samt förändra 

individens bedömning av situationer och alternativa negativa självbilder (Richardson & 

Rothstein, 2008). I behandlingen är hemuppgifter väsentliga, där klienten bland annat 

får utmana sina mindre funktionella kognitioner (Socialstyrelsen, 2019). KBT är den 

mest studerade terapiformen och har undersökts utifrån effekter på en mängd olika 

psykologiska problem (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer & Fang, 2012). En studie av 

Hofmann med kollegor (2012) undersökte över 100 metaanalyser om KBTs effekter och 

resultaten visade att evidensen för KBT generellt var starka, och framförallt för 

ångestrelaterad problematik. Flertalet studier om KBT har fokuserat på ohälsa i arbetet, 

och uppvisat lovande resultat för reducering av arbetsrelaterad stress, ångest, och 

depressiva symptom hos anställda (Joyce et al., 2016; Richardson & Rothstein, 2008; 

Tan et al., 2014). Forskningen kring inlåsning har visat att tillståndet är relaterat till 

depressiva symptom, psykosomatiska besvär och olust inför arbetet (t.ex. Aronsson & 

Göransson, 1999; Stengård et al., 2016). Psykologisk ohälsa kan i sin tur tänkas 

reducera den energi som krävs för att ta i tu med att komma ur situationen (Furåker, 

2010), vilken kan leda till en negativ spiral av försämrade möjligheter och ohälsa. 

Vidare har det föreslagits att nedsatt hälsa kan fungera som en barriär för upplevelsen 

att kunna erhålla ett nytt jobb (Furåker et al., 2014). Det kan därmed tänkas att KBT 

förbättrar den psykologiska hälsan, vilket kan underlätta för arbetsplatsinlåsta att ta sig 

ur situationen. Bättre generell psykologisk hälsa och mer positiva emotioner har även 

relaterats till högre arbetstillfredsställelse (Boehm & Lyubomirsky, 2008), vilket kan 

kopplas till högre preferenser för arbetet och arbetsplatsen.  

 

Forskningsläget kring inlåsning 

Arbetsplatsinlåsning har i flertalet tvärsnittsstudier och longitudinella studier påvisats 

hänga ihop med ohälsa (t.ex. Bernhard-Oettel et al., 2019; Furåker, 2010; Stengård et 

al., 2016). Potentiella riskfaktorer som framförallt mindre socialt stöd från chefer och 

avsaknad av lärande- och utvecklingsmöjligheter har uppmärksammats (t.ex. Aronsson 

& Göransson, 1999; Bernhard-Oettel et al., 2018). Demografiska faktorer som ålder, 

kön och utbildningsnivå även har studerats i relation till arbetsplatsinlåsning, men inga 

klara samband har kunnat konstateras. Aronsson med kollegor (2000) rapporterade att 

äldre hade starkare preferenser för deras arbetsplats än yngre. Senare studier har dock 

inte funnit associationer mellan ålder och inlåsningsstatus (Furåker, 2010; Stengård, 

Berntson, Leineweber & Bernhard-Oettel, 2019). Män har i ett par studier uppvisat 

högre odds för att befinna sig i arbetsplatsinlåsning (Fahlén et al., 2009; Stengård et al., 

2019), medan en longitudinell studie inte upptäckte några könsskillnader (Bernhard-
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Oettel et al., 2018). Individer med högre utbildning har uppvisat större sannolikhet för 

att uppfatta sig vara på önskad arbetsplats (Aronsson et al., 2000), samtidigt bidrar lägre 

utbildning sannolikt till svagare upplevelser i att kunna få ett nytt arbete (Furåker et al., 

2014). Arbeten som vanligtvis kräver en högre utbildning har associerats med lägre grad 

av inlåsning, medan överkvalificering har antytts relatera till arbetsplatsinlåsning 

(Stengård et al., 2019). Högre utbildning kan möjligen skydda mot arbetsplatsinlåsning, 

om den står i relation till arbetets krav. Sammanfattningsvis har möjliga faktorer för 

varför individer stannar på arbetsplatser de inte längre vill arbeta på diskuterats, men 

studier om hur arbetsplatsinlåsta kan hjälpas ur situationen saknas. 

 

Den föreliggande studien  

Föreliggande studie syftade till att undersöka om förekomsten av arbetsplatsinlåsning 

minskade i och med deltagande i karriärcoachande och/eller hälsofrämjande insatser. 

Insatserna kan anställda, som upplever nedsatt hälsa, ta del av genom en hälsoförsäkring 

som tecknats av deras arbetsgivare. Inom försäkringen väljer den anställde, i samråd 

med en rehabvägledare, insatser att delta i. Vid psykologiska och stressrelaterade 

problem är de vanligaste insatserna samtalsterapi, yrkeslivsplanering, eller en 

kombination av de båda. Samtalsterapin har inriktning på KBT medan 

yrkeslivsplaneringen har en karriärcoachande inriktning. Hälsoförsäkringens insatser är 

inte specifikt utformade för arbetsplatsinlåsning utan fokuserar på olika typer av 

psykologisk problematik och har i en tidigare studie visat sig förbättra hälsan för 

deltagarna (De La Motte, 2019). Mot bakgrund av presenterad forskning undersöktes 

om dessa insatser även kunde bistå med förändringar i arbetsplatsinlåsning. För att 

utforska detta utfördes en longitudinell studie för att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Skiljer sig gruppen som deltar i samtalsterapi från gruppen som deltar i 

samtalsterapi i kombination med yrkeslivsplanering i andelen arbetsplatsinlåsta 

vid T1? (gruppskillnader innan påbörjad insats)  

2. Skiljer sig andelen arbetsplatsinlåsta innan påbörjad insats till avslutad insats, 

inom insatsgrupperna? (skillnader inom varje insatsgrupp över tid) 

3. I vilken grad kan arbetsplatsinlåsning vid T2 förklaras av arbetsplatsinlåsning 

vid T1, typ av insats, demografiska faktorer, förändringar i självskattad hälsa 

och förändring i sin arbetssituation? 

 

 

Metod 

 

Föreliggande studie utfördes med en longitudinell design och använde enkäter som 

datainsamlingsmetod. Två mättillfällen genomfördes; det första strax innan insatsen 

påbörjades (T1), och det andra efter avslutad insats (T2). Grupperna i studien utgjordes 

av två olika insatser deltagarna deltog i; samtalsterapi eller samtalsterapi i kombination 

med yrkeslivsplanering. 

 

Studiens kontext  

Föreliggande studie har använt data som samlats in inom ett forskningsprojekt vid 

Stockholms universitet som studerar insatser inom en hälsoförsäkring med 

förebyggande syfte. I försäkringen ingår flertalet insatser men projektet, och 

föreliggande studie, har enbart studerat samtalsterapi (ST), yrkeslivsplanering (YLP), 
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samt ett tredje alternativ; samtalsterapi i kombination med yrkesplanering (ST-YLP). 

Försäkringen kan på eget initiativ aktiveras av anställda när de känner ett behov av den, 

och då syftet med hälsoförsäkringen främst är att förebygga ohälsa och sjukskrivningar 

har de anställda lättare problem med psykisk ohälsa, såsom stress, utmattningssymptom 

eller nedstämdhet. När en anställd aktiverar hälsoförsäkringen kommer denne först i 

kontakt med en rehabvägledare som bedömer den anställdes situation, och föreslår 

därefter en passande insats och tar fram en handlingsplan i samråd med den anställde. 

Samtalsterapi är den vanligaste insatsen för anställda med psykologisk ohälsa att 

påbörja. Yrkeslivplanering påbörjas i vissa fall samtidigt, men kan även komma att 

läggas till efter påbörjad samtalsterapi när rehabvägledaren följer upp med den anställde 

och insatsledaren en kortare tid efter insatsen påbörjats. Under pågående insats har den 

anställde och rehabvägledaren kontakt lägst fyra gånger. Ett avslutande samtal hålls 

även, vilket sker ett år efter den initiala kontakten. Rehabvägledarna är utbildade 

sjukgymnaster eller arbetsterapeuter. 

 

Yrkeslivsplaneringens främsta fokus är att matcha individens resurser, drivkrafter och 

förutsättningar gentemot arbetets krav och möjligheter. I samråd utvecklas en plan och 

yrkeslivsplaneraren ger stöd till den anställde i att reflektera kring sin arbetssituation i 

syfte att skapa förutsättningar till nya effektiva val och sätta mål. Insatsen sker genom 

fysiska möten eller per telefon vid sex till åtta tillfällen, med hemuppgifter däremellan. 

Yrkeslivplanerarna är internutbildade i samtalsteknik men kommer i övrigt från skilda 

utbildnings- och yrkesbakgrunder. I insatsen samtalsterapi träffar klienten en 

legitimerad psykolog med inriktning på KBT. Fokus för denna insats är att förändra 

tankar, vanor och beteenden, utveckla hållbara strategier för att hantera olika situationer, 

samt öka självmedvetenheten. Målet är att individen ska erhålla verktyg för att på egen 

hand kunna arbeta vidare och slutföra påbörjade förändringar. Insatsen inkluderar som 

mest 12 terapisamtal och mellan samtalen ges hemuppgifter där klienten får öva på nya 

tankemönster och strategier de erhållit under terapin.  

 

Datainsamling 

Alla deltagare som påbörjat ST, YLP eller ST-YLP och bedömts lämpliga för 

deltagande utifrån sin problematik, tillfrågades av sin rehabvägledare om de var 

intresserade att medverka i forskningsprojektet. Rehabvägledaren förmedlade sedan 

kontaktuppgifter för de som tackat ja vidare till forskarna, som därefter skickade ett 

mail till deltagarna med mer information om projektet och en länk till enkäten för T1. 

Datainsamlingen för T1 påbörjades i maj 2017 och avslutades i oktober 2018. Under 

denna tid anmälde 369 deltagare intresse, av vilka 200 sedan besvarade enkäten 

(svarsfrekvens 54,2%). Efter deltagarna avslutat sin insats meddelades forskarna detta 

av rehabvägledarna. Därpå skickades en länk med enkäten för T2 och information till 

deltagarna via mail. Fram tills september 2019 hade totalt 121 personer svarat på 

enkäten för T2, varav 99 av dessa även svarat på enkäten vid T1. Räknat över alla 

deltagare som svarat på enkäten vid T1 var svarsfrekvensen för T2 49,5 procent. 

Enkäterna skapades i Qualtrics och besvarades elektroniskt av deltagarna. 

 

Etik  

I början av enkäten gavs samtycke till deltagande. I informationen som skickades ut 

tillsammans med enkäterna (T1 och T2) framgick studiens syfte, att all data krypterades 

och var konfidentiell, samt att deltagandet var frivilligt. Som tack för medverkande 
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lottades biobiljetter ut till de som svarat på enkäten, både vid T1 och T2. 

Forskningsprojektet har godkänts av etikprövningsnämnden i Stockholm. 

 

Undersökningsdeltagare  

Av de som svarade på enkäterna vid båda mättillfällena var det 56 personer som deltagit 

i insatsen ST och 33 personer som deltagit i ST-YLP. En person uppgav inte vilken 

insats denne deltagit i och har exkluderats i analyserna. Nio personer deltog enbart i 

insatsen YLP, vilket var ett för litet antal för att utgöra en egen grupp i studien och har 

därför uteslutits. Det longitudinella urvalet bygger således på de 89 deltagare som 

deltog i antingen ST eller ST-YLP, som alla självmant aktiverat hälsoförsäkringen med 

anledning av psykisk ohälsa. Deltagarna var 45 kvinnor och 44 män och medelåldern 

vid 2018 var 40 år (SD = 9,2). Majoriteten av deltagarna hade en eftergymnasial 

utbildning längre än tre år (57,3%) och 25,8 procent hade en eftergymnasial utbildning 

kortare än 3 år. 

 

Bortfallsanalys 

För att undersöka om det fanns något systematiskt bortfall mellan de som enbart svarat 

vid T1 och det longitudinella urvalet (deltagande vid både T1 och T2) utfördes en 

bortfallsanalys. Denna visade inget systematiskt bortfall gällande kön (χ2(1) = ,73, p = 

,393), utbildningsnivå (χ2(1) = 1,77, p = ,622), eller ålder (t(198) = ,10, p = ,319). Inget 

systematiskt bortfall erhölls heller för arbetsplatspreferenser vid T1 (χ2(1) = ,39, p = 

,533), eller upplevd anställningsbarhet vid T1 (t(179) = ,69, p = ,493). Däremot erhölls 

en signifikant skillnad för självskattad hälsa mätt vid T1 (t(178) = 2,98, p = ,003), de 

som valde att fullfölja sitt deltagande skattade sin hälsa bättre (M = 3,09, SD = ,92) än 

de som enbart deltog vid T1 (M = 2,67, SD = ,93). Vidare påträffades inga skillnader i 

vilka insatser deltagarna planerade att delta i mellan det longitudinella urvalet och de 

som avbröt sitt deltagande (χ2(2) = ,49, p = ,782).  

Material 

I enkäterna ingick frågor om demografi, subjektiva och objektiva förhållanden i arbetet 

och på arbetsplatsen, samt hälsotillstånd. Enkäten för T2 innehöll utvärderande frågor 

om hälsoförsäkringen medan enkäten för T1 innehöll frågor om förväntningar på 

försäkringen och insatserna. För att besvara frågeställningarna i föreliggande studie 

gjordes ett urval av items från enkäterna. 

 

Arbetsplatsinlåsning. Ifall deltagaren kategoriserades som arbetsplatsinlåst eller ej 

mättes utifrån två dimensioner. Den första, arbetsplatspreferenser, mättes med frågan: 

”Är din nuvarande arbetsplats din önskade arbetsplats i  framtiden” (Aronsson et al., 

2000), och besvarades med ja (1) eller nej (0). Den andra dimensionen, upplevd 

anställningsbarhet, mättes genom ett item: ”Jag skulle lätt kunna skaffa mig ett 

likvärdigt (eller bättre) arbete i en annan organisation, utan att behöva flytta” (SCB, 

2004), och besvarades utifrån en femgradig Likertskala (1 = Stämmer inte alls, till 5 = 

Stämmer helt). Svaren kodades sedan om till två kategorier, med hjälp av medelvärdet 

vid T2 (M = 3,51). Svar 1-3 kategoriserades som låg upplevd anställningsbarhet (0), och 

svar 4-5 kategoriserades som hög upplevd anställningsbarhet (1). Deltagare med låg 

upplevd anställningsbarhet som också rapporterade att de inte arbetade på deras i 

framtiden önskade arbetsplats kategoriserades som arbetsplatsinlåsta (1). Övriga 

kombinationer kategoriserades som icke-arbetsplatsinlåsta (0).  
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Insats. Vilken av insatserna som deltagarna medverkat i rapporterades vid T2, där 

deltagarna fick välja ett av följande alternativ: Samtalsterapi (1), yrkeslivsplanering (2), 

eller både samtalsterapi och yrkeslivsplanering (3).  

 

Demografiska variabler. Kön besvarades med antingen man (0) eller kvinna (1). Vilken 

som var deltagarnas högsta avslutade utbildning besvarades med ett av följande 

alternativ: Grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning kortare än tre år, samt 

eftergymnasial utbildning längre än tre år. Alternativen grundskola och gymnasium 

slogs samman till kategorin låg utbildning vid analyserna, då endast en deltagare angav 

alternativet grundskola. Ålder rapporterades öppet med födelseår, och beräknades sedan 

om till ålder i år vid 2018. Samtliga demografiska variabler mättes enbart vid T1.  

 

Förändring i hälsa. Om förändringar i självskattad hälsa förekommit mellan tillfällena 

mättes genom frågan: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”, vid både T1 och 

T2. Frågan besvarades utefter en femgradig Likertskala (1 = Mycket bra, 2 = Ganska 

bra, 3 = Varken bra eller dåligt, 4 = Ganska dåligt, 5 = Mycket dåligt). Skalan 

inverterades sedan så högre värden representerade bättre mående, därefter bildades en 

ny variabel med skillnaden i värdena från T1 och T2 för respektive individ.  

 

Förändringar i arbetssituation. Vid T2 mättes huruvida deltagarna efter påbörjad 

hälsoförsäkring hade; bytt jobb till ett annat företag (arbetsplatsbyte), samt tagit initiativ 

till någon konkret förändring beträffande arbetet på den nuvarande arbetsplatsen 

(initiativ till förändring). Båda frågorna besvarades med antingen ja (1) eller nej (0).  

 

Statistiska analyser 

Samtliga analyser utfördes i SPSS version 25, och alfanivån sattes till 0,05 vid alla 

prövningar. För att besvara den första frågeställningen undersöktes om grupperna ST 

och ST-YLP var signifikant skilda från varandra i avseende på andel arbetsplatsinlåsta 

vid T1 med ett chi2-test. För att svara på den andra frågeställningen (skillnader i 

arbetsplatsinlåsning inom varje insatsgrupp över tid) utfördes McNemar-test. 

McNemar-testet är en variant på Pearsons chi2-test som kan användas vid upprepade 

mätningar för att studera procentuella skillnader i en binär variabel över tid (Adedokun 

& Burgess, 2012). Testet utfördes för respektive insatsgrupp.  

 

För att undersöka i vilken grad de oberoende variablerna kunde förklara 

arbetsplatsinlåsning vid T2 utfördes hierarkiska logistiska regressionsanalyser. 

Analysmetoden syftar till att testa effekten av flera prediktorer på en binär beroende 

variabel. I logistiska regressioner rekommenderas minst 10 deltagare per oberoende 

variabel för att kunna lita på resultaten (Peduzzi, Concato, Kemper, Holford & 

Feinstein, 1996), för att säkerställa detta utfördes därför två separata logistiska 

regressioner. För att få en större inblick över de ingående variablerna illustrerades 

svarsfördelningen i procent eller medelvärden, och gruppskillnader undersöktes med 

chi2 och t-test. Resultaten av samtliga logistiska regressionerna presenterades som 

oddskvoter, vilket visar hur mycket mer sannolikt det är att händelsen (den beroende 

variabeln) förekommer i prövade den gruppen (1) jämfört med referensgruppen (0). En 

oddskvot över 1 visar på större sannolikhet att händelsen förkommer för gruppen än att 

den inte gör det, medan en oddskvot på under 1 motsatt visar på en mindre sannolikhet. 
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Nagelkerkes R2 presenterades också, vilket anger andelen varians i den beroende 

variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. Insatsen ST kodades om till 0 

(referensgrupp), och ST-YLP till 1. För variabeln utbildning skapades dummyvariabler 

där låg utbildning fungerade som referenskategorin. 

 

I den första hierarkiska logistiska regressionsanalysen inkluderades prediktorena 

arbetsplatsinlåsning vid T1, typ av insats och de demografiska variablerna, i tre steg. I 

första steget analyserades om sannolikheten att klassas som arbetsplatsinlåst vid T2 

kunde prediceras av arbetsplatsinlåsning vid T1, detta för att kontrollera om någon 

förändring skett över tid. I det andra steget adderades typ av insats, för att undersöka om 

eventuella förändringar i inlåsningsstatus kunde förklaras av de olika insatserna. Sist 

inkluderades de demografiska variablerna; kön, utbildningsnivå och ålder. I denna sista 

modell ingår alla prediktorer och kan sammanfattas som en analys över effekten av 

insatstyp för sannolikheten att vara arbetsplatsinlåst i T2, när effekten av 

arbetsplatsinlåsning vid T1 och bakgrundsvariabler kontrollerats för. Den andra 

hierarkiska logistiska regressionsanalysen använde fyra steg av oberoende variabler. De 

två första stegen var desamma som i föregående logistisk regression (först 

arbetsplatsinlåsning vid T1 följt av typ av insats). Därefter adderades hälsoförändringar 

och sist lades initiativ till förändring och arbetsplatsbyte in, för att undersöka om 

försäkringens potentiella utfall kunde förklara arbetsplatsinlåsning vid T2. Då variabeln 

arbetsplatsinlåsning byggts upp av två dimensioner utfördes även ytterligare logistiska 

regressioner med arbetsplatspreferenser vid T2, respektive hög anställningsbarhet vid 

T2 som beroende variabler. Samma oberoende variabler och steg användes som vid de 

tidigare beskrivna regressionsanalyserna. Detta för att undersöka om insatserna 

påverkade någon del i begreppet i större utsträckning.  

 

 

Resultat 

 

Resultatet från chi2-testet som användes för att undersökta gruppskillnader i andelen 

arbetsplatsinlåsta innan påbörjad insats visade att de två insatsgrupperna var signifikant 

skilda från varandra (χ2(1) = 6,47, p = ,011). I gruppen ST-YLP kategoriserades en 

större andel som arbetsplatsinlåsta vid T1 (40,6%), jämfört med gruppen ST (15,7%). 

Totalt kategoriserades 25,3 procent som arbetsplatsinlåsta vid T1. 

 

Den procentuella fördelningen för kategoriseringen av arbetsplatsinlåsta över tid för 

respektive grupp redovisas i Tabell 1. I gruppen ST-YLP var det lika många som rörde 

sig från arbetsplatsinlåsning (AI) vid T1 till icke-arbetsplatsinlåsning (I-AI) vid T2, som 

i motsatt riktning. Därav var det lika stor andel (37%) kategoriserade som AI vid T1, 

som AI vid T2 i gruppen ST-YLP, räknat över de deltagare som svarat på samtliga 

items för arbetsplatsinlåsning vid båda mättillfällena (n = 27). I gruppen ST var det en 

större andel som rörde sig från I-AI vid T1 till AI vid T2, än i motsatt riktning. För 

denna grupp var det totalt 14,3 procent som kategoriserades som AI vid T1 och 18,7 

procent vid T2 (n = 49). För att undersöka om dessa procentuella skillnader var 

signifikanta inom grupperna utfördes McNemar-test. Skillnaderna mellan T1 och T2 för 

gruppen ST var inte signifikanta (p = ,754). Då inga procentuella skillnader i andelen AI 

över tid erhölls för gruppen ST-YLP var inte heller detta signifikant (p = 1). 
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Tabell 1. Korstabell över AI i T1 och T2 för respektive grupp, angivet i procent.  

    ST (n = 49)   ST-YLP (n = 27)   Total (n = 76)  

Mätpunkt T2   T2 T2  

    AI I-AI  AI I-AI  AI I-AI  

 T1 AI  6,1 8,2  14,8 22,2  9,2 13,2  

 I-AI  12,2 73,5  22,2 40,7  15,8 61,8  

 

I Tabell 2 redovisas deskriptiv statistik för övriga variabler som ingick i de logistiska 

regressionerna. Grupperna var likvärdiga i utbildningsnivå och ålder, däremot innehöll 

gruppen ST-YLP signifikant fler kvinnor än gruppen ST. En signifikant större andel 

angav att de tagit initiativ till förändring på arbetsplatsen i gruppen ST-YLP. Inga 

gruppskillnader i arbetsplatsbyte erhölls. Gruppen ST-YLP angav signifikant större 

positiv förändring i självskattad hälsa än gruppen ST. En större andel klassades som AI 

vid T2 i gruppen ST-YLP än i gruppen ST, dock var skillnaden inte signifikant. 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för variablerna, uppdelat på insatsgrupperna.  

 
Total 

(n = 89) 

ST 

(n = 56) 

ST-YLP 

(n = 33) 
  

Variabel % % % χ2 p-värde 

Kvinnor 50,6 41,1 66,7 5,44 ,020 

Utbildning låg 16,9 23,2 6,1   

Utbildning medel 25,8 17,9 39,4   

Utbildning hög 57,3 58,9 54,5 7,50 ,057 

Arbetsplatsbyte 22,5 21,8 24,2 ,07 ,793 

Initiativ till förändring 54,5 34,5 63,6 7,04 ,008 

AI vid T2a 25,3 19,2 37,0 2,98 ,084 

 M (SD) M (SD) M (SD) t-test p-värde 

Ålder (år) 40,1 (9,2) 39,8 (9,3) 40,4 (8,9) - ,29 ,775 

Förändring i hälsa b ,74 (1,1) ,45 (1,1) 1,04 (1,0) - 2,33 ,023 
a. Total n = 79, ST n = 52, ST-YLP n = 27.  

b. Total n = 77, ST n = 49, ST-YLP n = 28. 

 

Resultaten för den hierarkiska logistiska regressionen som användes för att undersöka 

huruvida arbetsplatsinlåsning vid T2 kunde förklaras av arbetsplatsinlåsning vid T1, typ 

av insats och demografiska variabler, presenteras i Tabell 3 (regression 1) i form av 

oddskvoter och 95-procentigt konfidensintervall. Ingen av de oberoende variablerna 

kunde signifikant predicera arbetsplatsinlåsning vid T2 vid något steg i analysen, därför 

presenteras endast den sista modellen. Analysen visade inte ett signifikant samband 

mellan att kategoriseras som AI vid T1 och AI vid T2, vilket betyder att AI vid T1 inte 

kunde predicera AI vid T2 och indikerar en förändring mellan mättillfällena. Typ av 

insats kunde inte predicera förändringar i arbetsplatsinlåsning över tid. Det spelade inte 

heller någon roll vilket kön, vilken utbildningsnivå, eller ålder personerna hade för att 

med större sannolikhet betraktas som AI vid T2, när hänsyn tagits till AI vid T1 och 

insats. Regression 2 (se Tabell 3) visar resultaten från den hierarkiska logistiska 
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regressionsanalysen som undersökte om insats, förändringar i självskattad hälsa över 

tid, arbetsplatsbyte, samt initiativ till förändring kunde predicera arbetsplatsinlåsning 

vid T2. Även i denna analys inkluderades kontrollvariabeln arbetsplatsinlåsning vid T1. 

Resultatet antydde även här förändringar i arbetsplatsinlåsning från T1 till T2. Detta 

kunde dock inte signifikant förklaras av någon av de inkluderade prediktorerna, vid 

något steg i analysen. 
 

Tabell 3. Logistiska regressioner med arbetsplatsinlåsning vid T2 som beroende 

variabel. Oddskvot (OR) och konfidensintervall (CI) presenteras.  

n = 76 
Regression 1 

AI vid T2 

Regression 2 

AI vid T2 

Variabel OR CI 95% OR CI 95% 

Arbetsplatsinlåsning     

     I-AI T1  1  1  

     AI T1 2,17 ,62 – 7,60 2,35 ,65 – 8,49 

Insats     

     ST 1  1  

     ST-YLP  2,45 ,69 – 8,69 2,98 ,86 – 10,33 

Kön     

     Man  1    

     Kvinna ,83 ,26 – 2,64   

Ålder ,95 ,89 – 1,02   

Utbildning     

     Låg 1    

     Medel 1,69 ,36 – 7,93   

     Hög 1,41 ,38 – 5,32   

Förändring i hälsa   ,67 ,38 – 1,18 

Arbetsplatsbyte     

     Nej   1  

     Ja   ,45 ,10 – 1,99 

Initiativ till förändring     

     Nej   1  

     Ja   ,97 ,70 – 1,36 

Nagelkerke R2 ,16  ,17  

 

Utöver de angivna frågeställningarna undersöktes vidare huruvida insatserna kunde 

predicera förändringar i arbetsplatspreferenser och upplevd anställningsbarhet. 

Resultaten för dessa logistiska regressioner presenteras i appendix A (Tabell 4 och 5). 

Det visade sig att arbetsplatspreferenser i T1 inte hade ett samband med 

arbetsplatspreferenser i T2. Insatsen ST-YLP hade signifikant lägre odds (OR = ,20, p = 

,009, respektive OR = ,21, p = ,015) för att predicera förändringar i 

arbetsplatspreferenser över tid än insatsen ST, konstanthållet med övriga variabler. 

Detta tyder på att insatsen ST-YLP i större utsträckning kunde förklara negativa 

förändringar i arbetsplatspreferenser. Gällande upplevd anställningsbarhet visade det sig 

att en hög anställningsbarhet i T2 med stor sannolikhet predicerades av hög 

anställningsbarhet i T1 (OR = 7,61, p = ,001, respektive OR = 5,46, p = ,001), alltså 
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hade inga betydande förändringar i upplevd anställningsbarhet skett över tiden med 

hälsoförsäkringen.  

 

 

Diskussion 

 

Huvudsyftet med studien var att undersöka huruvida de två insatserna, samtalsterapi och 

samtalsterapi i kombination med yrkeslivplanering, hängde ihop med möjligheten för 

arbetsplatsinlåsta att ta sig ur situationen. Resultatet visade inte på signifikanta 

förbättringar gällande arbetsplatsinlåsning mellan mättillfällena och de logistiska 

regressionerna, med arbetsplatsinlåsning vid T2 som beroende variabel, visade att 

förändringar i arbetsplatsinlåsning över tid inte kunde förklaras av vilken insats 

deltagarna medverkat i. 

 

Typ av insats och arbetsplatsinlåsning 

Då insatserna inte var specifikt inriktade på arbetsplatsinlåsning analyserades först om 

insatsgrupperna skilde sig i omfattning av arbetsplatsinlåsta innan påbörjad insats. 

Resultatet visade att andelen arbetsplatsinlåsta var signifikant större i gruppen ST-YLP, 

än i gruppen ST vid T1. Deltagare som initialt ansågs arbetsplatsinlåsta medverkade 

alltså i högre utsträckning i insatsen ST-YLP. Detta kan tyda på att rehabvägledaren och 

de anställda i gruppen identifierat att deras problematik delvis kunde relateras till 

arbetsplatsen, och att arbetsplatsinlåsningstillstånd möjligen uppmärksammades på 

något sätt. Karriärcoachande insatser handlar dels om att låta individen reflektera kring 

sin person-environment fit för att skapa förutsättningar till nya val eller mål, och öka 

välmående (Redekopp & Huston, 2019). Arbetsplatsinlåsning kan delvis betraktas som 

en konsekvens av låg person-environment fit, då detta ansetts leda till bland annat sämre 

arbetstillfredsställelse och högre intentioner att lämna arbetsplatsen (Kristof-Brown et 

al., 2005). För att lyckas förändra en sådan situation, och nå en önskad arbetsplats, 

behövs kontroll i form av exempelvis upplevd anställningsbarhet eller proaktiva 

beteenden (DiRenzo & Greenhaus, 2011), vilket karriärcoachande aktiviteter föreslagits 

kunna bistå med (Verbruggen & Sles, 2008). Det förefaller således lämpligt att 

individer som upplevde problematik med arbetsplatsinlåsning också fick delta i en 

insats som tar sikte på dessa potentiellt bidragande faktorer, något som 

hälsoförsäkringen verkat uppmärksammat, om än omedvetet.  

 

Insatserna och förändring i arbetsplatsinlåsning  

Resultatet visade att andelen som kategoriserades som arbetsplatsinlåsta efter avslutad 

hälsoförsäkring inte var signifikant färre än vid T1. Varken samtalsterapi eller 

samtalsterapi i kombination med yrkeslivsplanering föreföll förbättra 

arbetsplatsinlåsning, då nästan lika stor andel blev arbetsplatsinlåsta över tid, som rörde 

sig ur arbetsplatsinlåsning. Föreliggande studie var explorativ då inga tidigare studier 

undersökt åtgärder för individer i inlåsningssituationer. Resultatet kan dock tolkas mot 

en tidigare studie som visat att arbetsplatsinlåsning sannolikt är bestående över tid 

(Bernhard-Oettel et al., 2019), vilket indikerar att det är svårt att förändra denna 

ogynnsamma situation till det bättre.  

 

Vidare visade resultatet att arbetsplatsinlåsning vid T2 inte kunde prediceras av 

arbetsplatsinlåsning vid T1, vilket tyder på en förändring över tid. Dock hade både 
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positiv och negativ utveckling i arbetsplatsinlåsning skett. Det fanns inget samband 

mellan typ av insats och förändring i arbetsplatsinlåsning när arbetsplatsinlåsning vid 

T1 kontrollerades för. Detta kan dels förklaras av att analysen endast kunde upptäcka 

förändringar om de mestadels var positiva eller negativa. Däremot visade det sig att 

sannolikheten för att ha höga arbetsplatspreferenser vid T2 endast var en femtedel så 

stor för de i gruppen ST-YLP jämfört med gruppen ST, när preferenserna vid T1 

kontrollerades för. Karriärcoachande insatser har föreslagits kunna bistå med en ökad 

självmedvetenhet hos den anställde kring dennes matchning med arbetet och 

organisationen (Forrier et al., 2009; Redekopp & Huston, 2019). Detta kan medföra 

insikter om matchningen som sämre, så väl som bättre (Hall, 2004). Att de i gruppen 

ST-YLP inte hade högre arbetsplatspreferenser än vid T1 kan delvis tänkas förklaras av 

att den karriärcoachande insatsen medförde en större insikt om arbetsplatsen som 

oönskad för vissa deltagare i föreliggande studie. Upplevd anställningsbarhet föreföll 

vara stabilt över tid, då en hög anställningsbarhet i T2 till stor del predicerades av hög 

anställningsbarhet vid T1. Detta kan tolkas i linje med tidigare forskning. En möjlig 

förklaring som föreslås i en studie av Wittekind med kollegor (2010) är att individer kan 

medvetengöras om att deras möjligheter på arbetsmarknaden är begränsade, vilket inte 

främjar upplevd anställningsbarhet och kan i vissa fall till och med reducera den. 

Tidigare studier har även antytt att upplevd anställningsbarhet relaterar till faktorer som 

utbildning, förhållanden på arbetsmarknaden samt egenskaper i arbetsmiljön (Berntson 

et al., 2006). Dessa faktorer är mer eller mindre svåra för individen att förändra. 

Exempelvis är utbildning resurskrävande och arbetsmarknadens efterfrågan är inte 

individuellt möjlig att förändra. Det kan således tänkas att insatserna i föreliggande 

studie inte har möjlighet att influera upplevd anställningsbarhet i sin helhet. 

Sammantaget visar resultaten från dessa analyser att insatserna inte förändrade 

anställningsbarheten över tid. Däremot föreföll insatserna till viss del kunna göra något 

åt arbetsplatspreferenserna, dock inte tillräckligt för att leda till mestadels positiva 

förändringar i arbetsplatsinlåsning. 

 

De demografiska faktorerna bör också kommenteras kort. Varken kön, utbildningsnivå, 

eller deltagarnas ålder hade samband med förändringar i arbetsplatsinlåsning. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som inte kunnat klarlägga relationer mellan 

dessa demografiska variabler och arbetsplatsinlåsning (Bernhard-Oettel et al., 2018; 

Stengård et al., 2019). 

 

Insatsernas potentiella utfall och arbetsplatsinlåsning 

Skillnader i självskattad hälsa över tid kunde inte heller predicera förändringar i 

arbetsplatsinlåsning. I resultatet framgår dock att gruppen ST-YLPs självskattade hälsa 

förbättrades signifikant mer än gruppen STs självskattade hälsa över tid. Trots detta var 

sannolikheten för höga arbetsplatspreferenser vid T2 längre för gruppen ST-YLP. En 

tänkbar förklaring kan vara att enbart hälsa inte nödvändigtvis kan förklara positiva 

arbetsplatspreferenser (Boehm & Lyubomirsky, 2008). Större problem med 

arbetsplatsen kan ligga till grund för de lägre preferenserna vilket förmodligen kräver 

andra åtgärder. En annan möjlighet är att hälsan inte förbättrades tillräckligt mycket för 

att medföra de föreslagna positiva utfallen för arbetsplatsinlåsta. 

 

Resultatet kan tolkas som att varken arbetsplatsbyte eller initiativ till förändring kunde 

predicera förändringar i arbetsplatsinlåsning över tid. Att byta arbetsplats och ta initiativ 
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till någon förändring på arbetsplatsen inkluderades i analysen då detta delvis kan 

betraktas som proaktiva handlingar för att uppnå en bättre person-environment fit 

(Griffin & Hesketh, 2003; Van Dam et al., 2015). Ett arbetsplatsbyte ansågs rimligen 

kunna vara ett steg mot en mer önskad arbetsplats. Det är dock okänt varför deltagarna 

bytt arbetsplats. Om det varit ett påtvingat byte, till följd av exempelvis arbetsbrist, är 

det möjligt att den nya arbetsplatsen inte är mer tillfredställande än den tidigare. Enligt 

chi2-testet var det signifikant fler i gruppen ST-YLP som tagit initiativ till någon 

konkret förändring på arbetsplatsen efter påbörjad insats, jämfört med gruppen ST. 

Detta skulle kunna tyda på att yrkeslivsplanering uppfyller sin avsikt och främjar 

reflektion över arbetssituationen och förutsättningar, vilket kan resultera i handling 

(Verbruggen & Sels, 2008). Yrkeslivsplanering, i kombination med samtalsterapi, kan 

rimligen leda till proaktiva och självstyrande beteenden, men att detta i sig inte leder till 

positiv förändring i arbetsplatsinlåsning. En tänkbar förklaring kan vara att förändringen 

den anställde tagit initiativ till inte är tillräcklig för att kunna ändra preferenserna, då 

missmatchen med arbetsplatsen kan tänkas vara mer långtgående. En annan möjlighet är 

att förändringen inte genomförts på arbetsplatsen, då frågan endast mätte initiativ.  

 

Metodologisk diskussion 

Det finns en del begränsningar med studien som bör tas i beaktande vid tolkningen av 

resultatet. Bortfallsanalysen visade att deltagarna i det longitudinella urvalet 

rapporterade bättre självskattat hälsotillstånd än de som endast deltog vid det första 

mättillfället. Urvalet till studien gjordes med hjälp av rehabvägledaren, som tillfrågade 

deltagare om medverkan i studien om de inte bedömdes må för dåligt. Det kan således 

antas att de som mådde sämst inte finns representerade i studien, vilket kan påverka och 

begränsa studiens resultat. Vidare fanns problem med internt bortfall. Av de 89 

deltagarna var det enbart 76 personer som svarat på de relevanta frågorna för analyserna 

vid båda mättillfällena. Eventuellt valde dessa personer att inte svara på dessa frågor av 

någon specifik anledning, vilket kan medföra att en viss grupp saknas i analyserna. Det 

interna bortfallet resulterade även i att insatsgrupperna krympte till antal, och gruppen 

ST-YLP bestod endast av 27 deltagare vid de longitudinella analyserna. Vid mindre 

grupper och urval blir den statistiska styrkan mindre, och kräver en större effektstyrka 

för att upptäcka potentiella statistiska samband. Gruppen som endast deltog i 

yrkeslivplanering var för liten för att ingå i analyserna vilket leder till att insatsen inte 

kan studeras separat och jämföras med samtalsterapi. Effekterna av ST-YLP, för 

exempelvis preferenser vid T2, kan bero på ST-delen, YLP-delen, eller att de verkat i en 

kombination. Det går inte att säga men ett förslag till fortsatt forskning är att studera 

insatsen YLP utifrån arbetsplatsinlåsning, om fler deltagare kan tillgås. En annan 

begränsning är självselektering, det vill säga att deltagarna inte randomiserats till 

grupperna utan selekterats till insatserna utifrån behov. Detta medförde att grupperna 

såg olika ut vid studiens början, exempelvis var det signifikant fler arbetsplatsinlåsta i 

gruppen ST-YLP. Ett problem som uppstår med systematiskt olika grupper är att det 

kan finnas bakomliggande faktorer som påverkar resultaten som föreliggande studie inte 

kontrollerat för. Det försvårar även jämförelser mellan grupperna. På grund av att 

deltagarna lider av någon typ av psykologisk ohälsa och sökt hjälp för detta hade det 

dock varit oetiskt att slumpmässigt tilldela dem en insats, som kanske enbart bestått av 

YLP som inte direkt kopplar till hälsan. Det hade inte heller varit etiskt försvarbart att 

bilda en kontrollgrupp, om deltagarna behövt vänta ett år på sin insats.  
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Studies huvudsyfte var att undersöka om insatserna som erbjöds inom hälsoförsäkringen 

kunde minska andelen arbetsplatsinlåsta. Resultaten visade dock att nästan lika många 

blev arbetsplatsinlåsta, som rörde sig ur arbetsplatsinlåsning över tiden, vilket tar ut de 

eventuella effekterna i de logistiska regressionsanalysen. I och med att den beroende 

variabeln (AI vid T2) var binär, är det endast möjligt att upptäcka signifikanta 

förändringsmönster i en riktning när arbetsplatsinlåsning vid T1 kontrollerats för. För 

att utveckla analyserna och nå en bättre förståelse av vad som händer hade variabeln 

behövt inkludera tre mönster: Stabil situation över tid, förändring till 

arbetsplatsinlåsning, och förändring ur arbetsplatsinlåsning. För denna typ av analys 

hade dock en större mängd undersökningsdeltagare krävts, vilket föreliggande studie av 

praktiska skäl inte haft tillgång till.  

 

En styrka i föreliggande studie är den longitudinella designen som medför möjligheten 

att kontrollera individernas startvärden och studera förändringar över tid. Tidsaspekten i 

studien kan dock diskuteras. Det andra mättillfället skedde i direkt anslutning till 

avslutad insats, vanligtvis ett år efter det första mättillfället. Detta är en fördel i och med 

att deltagarna har sin uppfattning av insatsen färskt i minnet, och de direkta effekterna 

kan studeras. Däremot är det möjligt att vissa effekter av insatserna kommer senare. 

Insatserna har troligen främst fokuserat på en hälsoproblematik som inte är direkt 

relaterad till arbetsplatsinlåsning, och kan förbättra det generella hälsotillståndet, men 

det kanske inte är förrän en tid efter individen börjat må bättre som denne gör försök i 

att förändra sin inlåsningssituation. Vidare är det tänkbart att de som fått stöd i att söka 

sig till en ny arbetsplats ännu inte lyckats byta arbete vid T2, och då är kvar på en 

oönskad arbetsplats vid mättillfället. Det kan även tänkas att den upplevda 

anställningsbarheten inte förändras förrän individen faktiskt lyckats få ett nytt arbete. 

Vissa kanske även påbörjat någon kompetensutvecklande aktivitet för att stärka sin 

anställningsbarhet, vilket även detta tar tid att genomföra. Det vore därför intressant att 

följa upp den del av deltagarna som kategoriserades som arbetsplatsinlåsta vid T2 en tid 

efter avslutad insats för att se om positiva förändringar skett.  

 

Slutsatser och framtida forskning  

Sammanfattningsvis visade resultatet att varken den enbart hälsofrämjande insatsen 

eller den kombinerade insatsen, med karriärcoachning adderat, hängde ihop med 

förbättringar i arbetsplatsinlåsning, då utvecklingen i arbetsplatsinlåsning under tiden 

med hälsoförsäkringen både var negativ och positiv. Föreliggande studie kan däremot 

fungera som en startpunkt för vidare forskning kring insatser i förhållande till att hjälpa 

arbetsplatsinlåsta ur situationen. Trots begränsningar antyder resultatet att en 

arbetsplatsinlåsningssituation kan vara komplex, och bidrar till en ökad förståelse om 

förändringar i arbetsplatsinlåsning. Fortsatt forskning behöver vidare studera 

riskfaktorer för inlåsning och föreslagna negativa spiraler, för att kunna utveckla 

specifika insatser för individer i denna ogynnsamma situation. Ett förslag är att 

undersöka åtgärder som är mer fokuserade på stöd för lärande och kompetensutveckling 

på arbetsplatsen. Brist på sådant stöd från arbetsgivaren har relaterats till lägre 

arbetsplatspreferenser (Aronsson & Göransson, 1999) och mindre upplevd 

anställningsbarhet (Wittekind et al., 2010), men även till arbetsplatsinlåsning i sin 

helhet (Bernhard-Oettel et al., 2018). Hälsoförsäkringen fokuserar inte på just detta, och 

erbjuder i första hand lärande- och förändringshjälp i avseende på den egna hälsan och 

ens arbetssituation. Detta inbegriper inte lärandeprocesser inom arbetsuppgiften, eller 
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kopplar direkt till det specifika arbetet. Vidare forskning kring detta kan rimligtvis ge 

värdefulla implikationer till arbetsgivare om förebyggande arbete och åtgärder för 

ofrivillig icke-rörlighet, i form av arbetsplatsinlåsning. 
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Appendix A 

Tabell 4. Logistisk regression för preferenser och anställningsbarhet vid T2 som beroende variabler. Oddskvot (OR), konfidensintervall 

(CI) och p-värde presenteras. 

n = 76              Hög preferens vid T2        Hög anställningsbarhet vid T2 

Variabel OR CI 95% p-värde OR CI 95% p-värde 

Preferenser T1       

     Låg  1      

     Hög  ,99 ,98 – 1,02 ,600    

Anställningsbarhet T1       

     Låg     1   

     Hög    7,61 2,34 – 24,74 ,001 

Insats       

     ST  1   1   

     ST-YLP ,20 ,06 – ,67 ,009 1,74 ,50 – 6,07 ,384 

Kön       

     Man  1   1   

     Kvinna  ,99 ,37 – 2,67 ,980 1,38 ,46 – 4,14 ,571 

Ålder 1,01 ,95 – 1,060 ,858 1,04 ,98 – 1,10 ,163 

Utbildning       

     Låg 1  ,436 1  ,091 

     Medel ,66 ,17 – 2,60 ,556 2,32 ,46 – 11,76 ,309 

     Hög 1,81 ,53 – 6,12 ,343 ,30 ,08 - 1,12 ,073 

Nagelkerke R2 ,14   ,30   
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Tabell 5. Logistisk regression för preferenser och anställningsbarhet vid T2 som beroende variabler. Oddskvot (OR), konfidensintervall 

(CI) och p-värde presenteras. 

n = 76          Hög preferens vid T2 
 

             Hög anställningsbarhet vid T2 

Variabel OR CI 95% p-värde OR CI 95% p-värde 

Preferenser T1       

     Låg  1      

     Hög  2,79 ,99 – 7,90 ,053    

Anställningsbarhet T1       

     Låg     1   

     Hög     5,46 1,92 – 15,49 ,001 

Insats       

     ST 1   1   

     ST-YLP ,21 ,06 – ,74 ,015 1,09 ,35 – 3,43 ,879 

Hälsoförändring 1,59 ,96 – 2,64 ,069 1,24 ,76 – 2,01 ,387 

Arbetsplatsbyte       

     Nej 1   1   

     Ja ,97 ,86 – 1,09 ,626 1,06 ,63 – 1,79 ,821 

Initiativ till förändring       

     Nej 1   1   

     Ja 1,06 ,84 – 1,28 ,749 ,86 ,29 – 2,55 ,781 

Nagelkerke R2 ,27   ,25   
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