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Sjukskrivingarna i Sverige har ökat drastiskt under de senaste 
fyra åren och svenskarna är nu de mest sjukskrivna i hela 
Europa. Ledarskap och delaktighet på arbetsplatsen samt 
arbetsgivarens hantering av rehabilitering av den sjukskrivne är 
bidragande faktorer till förmågan att återgå i arbete efter en 
sjukskrivningsperiod. Kostnaderna för sjukskrivningarna har 
stigit till en ohanterbar nivå för samhället och den allmänna 
välfärden i avseende på hälsa och socioekonomiska aspekter är 
starkt hotad av denna sjukfrånvaroutveckling. Syftet med denna 
undersökning var således att utröna vilka faktorer det är som för 
den sjukskrivne upplevs som viktiga för dennes förmåga att bryta 
en sjukskrivning och återgå i arbete. Deltagarna i 
undersökningen delades in i grupperna korttidssjuka respektive 
långtidssjuka och genom en MANOVA visar resultatet att det 
föreligger skillnader mellan de olika grupperna utifrån vissa 
faktorer. Genom att titta på de faktorer där signifikanta skillnader 
utvisas kan detta tyda på att dessa faktorer inte är av så stor 
betydelse för återgång till arbete efter en sjukskrivningsperiod. 

 
 

I n l e d n i n g 
 
Den ökade sjukfrånvaron är ett växande problem i Sverige. Under åren 2000-2003 
motsvarades andelen dagar som ersattes med sjukpenning och permanent 
förtidspension ungefär 14 % av alla människor i arbetsför ålder (20-64 år) (Palmer, 
2004). De sammanlagda kostnaderna av detta för staten var år 2003 ca: 110 miljarder 
kronor, vilket är en ökning av kostnaderna med nästan 50 % på fyra år. Antalet 
förtidspensionärer ökar kraftigt och steg för första gången över en halv miljon under år 
2003 och andelen övergångar från sjukförsäkring till förtidspension växer sig större och 
större i allt lägre åldrar (Palmer, 2004; SCB, 2004).  
 
Andelen ökade sjukersättningsdagar är anmärkningsvärt då det överlag inte har skett 
någon försämring av den allmänna hälsan hos det svenska folket. I motsats till detta 
pekar tvärtom ökad medellivslängd till följd av bl a allmänt bättre uppväxtvillkor, 
förbättrade kostvanor och minskad rökning på en förbättring av hälsan (Palmer, 2004; 
SOU 1998:43; Kruse, 2003).  
 
Det är av yttersta vikt att söka identifiera vilka faktorer det är som är bidragande för 
individens förmåga att återgå i arbete efter en sjukskrivningsperiod, då utvecklingen av 
andelen sjukskrivningsdagar hotar den allmänna välfärden för den svenska 
befolkningen i avseende på hälsa och socioekonomiska aspekter.  
______________________________________________________________________ 
 
* Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare fil. dr Katharina Näswall för värdefulla och konstruktiva 
synpunkter under arbetets gång. 
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Syftet med denna undersökning är således att söka utröna vilka faktorer som verkar 
bidragande för en individs förmåga att återgå i arbete efter en kortare 
sjukskrivningsperiod, hellre än att övergå i långvarig sjukersättning eller sjukpension. 
Med tanke på undersökningens storlek är de undersökta faktorerna med avsikt 
begränsade till arbetsrelaterade aspekter, varför studien inte behandlar eventuella 
faktorer som inte är arbetsrelaterade och som kan tänkas påverka längden på 
sjukfrånvaron.  
 
Ersättningsnivå och attitydförändringar tänkbara bidragande faktorer 
 
Vad beror då de ökade antalet sjukskrivingar på? Undersökningar visar att Sverige, 
Norge och Holland i särklass har högst andel sjukskrivna i Europa, där Sverige ligger i 
den absoluta toppen (Palmer, 2004; Melén 2005; SOU 1998:43). Genomsnittet för 
sjukfrånvaro bland förvärvsarbetare i flertalet länder i Europa mellan åren 1983-2001 
var 1,7 %.  Denna siffra är medelvärdet bland de länder som varit medlemmar i EU 
sedan studien började genomföras och i Sverige är motsvarande siffra 4,2 % (Palmer, 
2004). Gemensamt för de länder med högre sjukfrånvaro är att de har det mest 
generösa sjukersättningssystemet, varför ersättningsnivån således kan ses som en 
tänkbar bidragande faktor till den höga sjukfrånvaron (Persson, 2003). En annan 
intressant aspekt som stödjer denna hypotes är det faktum att de ökade 
sjukskrivningarna i Sverige stannar vid finska gränsen. De finländare som bor på den 
svenska sidan är dock lika sjuka som svenskarna, vilket kan bero på att Finland inte har 
ett lika generöst ersättningssystem som i Sverige (Hallqvist, 2003). 
 
I Sverige kan också ett tydligt samband mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro ses. När 
arbetslösheten är hög går sjukfrånvaron ner och vice versa (Wikman, 2004; Palmer, 
2003). En tänkbar förklaring till detta kan vara att folk i allmänhet är mer rädda att 
förlora sitt jobb och därför inte ”vågar” vara sjuka när hög arbetslöshet råder (FKF, 
2003). En annan teori är också att när hög produktivitet råder i företagen under 
högkonjunktur kan det ställas större krav på ökade arbetsinsatser, vilket medför att en 
del människor inte ”orkar med” och därmed blir sjukskrivna i inledningsskedet av en 
konjunkturförändring. Dessa samband anses dock främst avse kortare sjukfrånvaro 
(Lidwall, Marklund & Skogman Thourise, 2004). Ålder och i vissa fall medföljande 
åldersrelaterade svagheter kan också ses som en påverkande faktor vid sjukfrånvaro i 
den bemärkelse att dessa individer kan ”dra sig tillbaka” till förmån för yngre och 
friskare kollegor vid en lågkonjunktur (Wikman, 2004). 
 
Det finns även många aspekter som tyder på att det har skett en förändring av 
samhällsmoralen i avseende på till vilken grad individen kan nyttja och utnyttja 
sjukförsäkringen (Hemmingsson, 2004). Vad detta beror på finns det inga tydliga svar 
på, men en teori är att de sociala normerna har ändrats, och en syn på samhället som 
bidragsgivare hellre än att gemensamt arbeta för den allmänna välfärden har utvecklats 
(Melén, Bjerstedt & Hetzler, 2005). Lindbeck (2003) menar att våra tidigare normer 
var formad utifrån ett samhälle där arbete var nödvändigt för överlevnad, men i takt 
med välfärdssamhällets intågande har kravet på eget arbete som försörjningsmedel 
minskat. De ändrade sociala normerna innebär således att det överlag kan vara mer 
accepterat att överutnyttja bidrag av olika slag. Teorier om att det även från 
arbetsgivarens sida har blivit mer accepterat att genom sjukskrivning utesluta personer 
som inte fungerar optimalt på arbetsplatsen har också uppstått, vilket i sådana fall 
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skulle innebära att arbetsplatserna har svårare att låta individer med hälsoproblem 
återgå i arbete (Hemmingsson, 2004). 
 
Könsskillnader i sjukfrånvaro samt arbetsplatsen storlek som bidragande faktor 
 
Kvinnor har överlag högre sjukfrånvaro än män och andelen kvinnor som blir 
sjukskrivna ökar också i snabbare takt män (Backhans, 2004). Dessvärre finns det 
relativt få vetenskapliga studier som kan påvisa anledningarna till detta, men ett flertal 
teorier finns kring orsakerna. En av dessa är att kvinnor i allmänhet har yrken som är 
mer relaterade till ergonomiska och/eller psykosociala besvär samt att det har skett en 
stor ökning av krav i kvinnodominerande yrken det senaste decenniet, vilket innebär att 
sjukfrånvaron ökar hos kvinnor (SOU 2000:121). Enligt Melén och Bjerstedt (2005) 
kan dock den könssegregerade arbetsmarknaden inte vara hela förklaringen till den 
ojämna fördelningen av ohälsa mellan män och kvinnor, då kvinnor är 
överrepresenterade i avseende på sjukskrivningar inom alla yrkesgrupper och sektorer.  
En annan teori är att det delvis kan grunda sig i att den medicinska kunskapen om det 
kvinnliga könet i avseende på diagnostisering, behandling, rehabilitering och 
prevention är lägre i jämförelse med kunskapen om det manliga könet (SOU 2000:121; 
Bjerstedt, 2005). Andra aspekter att ta i beaktning är också teorier om att män och 
kvinnor behandlas olika när de insjuknar, både på arbetsplatserna, i sjukvården och 
inom försäkringen då kvinnor kan tendera att ”lättare” bli sjukskrivna i högre 
utsträckning än män (SOU 2000:121). 
 
Det föreligger även ett starkt samband mellan storlek på företag och sjukfrånvaro. 
Mindre företag har färre sjukskrivningar i förhållande till sin storlek än större företag. 
Anledningen till detta kan vara att det i mindre företag ofta kan finnas ett större 
personligt engagemang i verksamheten då företagets alla delar är mer integrerade i 
varandra och den individuella delaktigheten därmed ökar (SOU 2000:121). 
 
Rehabilitering vid sjukfrånvaro 
 
Oavsett vad det är som gör att antalet sjukskrivningar har ökat så drastiskt i Sverige 
under de senaste åren, är det viktigt att söka besvara vad som kan göras för att få de 
som redan är sjukskrivna att återgå i arbete. I detta har arbetsgivaren tillsammans med 
den sjukskrivne och andra berörda instanser det största ansvaret och ju längre tid någon 
är sjukskriven, desto sämre blir möjligheterna till en lyckad rehabilitering (Svenning, 
1998; Lange, 2002).  
 
Syftet med arbetslivsinriktad rehabilitering är att se till att ”den som drabbas av 
sjukdom ska återfå sin arbetsförmåga och sina förutsättningar att försörja sig själv 
genom förvärvsarbete” (Eklund, Lidwall & Marklund, 2005, s. 271). Detta innebär att 
den sjukskrivne antingen skall få hjälp att återgå till sitt tidigare arbete som denne blev 
sjukskriven ifrån, alternativt börja ett nytt arbete. Den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen innebär även att individen ska få hjälp att skapa möjligheter så denne 
kan åta sig sysselsättningar som är bäst lämpad utifrån den skada individen har, om 
personen inte har möjlighet att arbeta inom ramen för vad denne gjorde tidigare 
(Eklund et al., 2005). Då det under de senaste åren har skett en del förändringar på 
arbetsmarknaden med ökad arbetslöshet och sjukfrånvaro kan det dock vara svårt för 
den sjukskrivne att få en ny anställning, då kända hälsoproblem kan bidra till minskade 
möjligheter att bli anställd. Detta medför att det syfte den arbetslivsinriktade 



 4 

rehabiliteringen tidigare hade och hur man skulle gå till väga inte har kunnat följas på 
samma sätt i dag (Eklund et al., 2005). 
 
Många statliga utredningar kring arbetslivsrehabilitering har gjorts, men trots detta är 
kunskaperna relativt begränsade (SOU 2002:5). Det är många olika aktörer som berörs 
i rehabiliteringen förutom arbetstagaren själv, såsom försäkringskassan, arbetsgivaren, 
och sjukvården. Detta kan medföra otydligheter kring vem som egentligen bär det 
yttersta ansvaret och vem som bör agera ”huvudaktör” i uppdraget att rehabilitera den 
sjukskrivne (Eklund et al., 2005). Grundtanken att arbetsgivaren ska genomföra en 
utredning och söka åtgärder för den anställde medan försäkringskassan skall stötta detta 
arbete genom att fungera som en ”bro” mellan den sjukskrivne och andra instanser 
utöver arbetsgivaren (SOU 2000:121). Dessvärre fungerar detta inte i realiteten enligt 
undersökningar inom området (SOU 2002:5). Ett av de stora problemen i detta 
avseende är att den sjukskrivne således kan tendera att hamna mellan dessa instanser, 
vilket i värsta fall innebär att den sjukskrivne som redan befinner sig i en utsatt 
situation drabbas ännu hårdare.  
 
En utredning visar att det endast är 29 procent av de långtidssjukskrivna som skulle fått 
en rehabilitering utförd av sin arbetsgivare som faktiskt fått det (Palmer, 2004). En 
ekonomisk faktor som även tyder på detta problem är att den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen inte alls har följt utvecklingen för kostnaden av långvariga 
sjukskrivningar. De pengar som har satsats på rehabilitering sedan början på 1990-talet 
är mellan 2 och 3,5 miljarder kronor, medan sjukersättningsutgifterna har ökat från 14 
miljarder till 40 miljarder på 6 år fram till 2003 (Eklund et al., 2005). Lange (2002) 
menar att en adekvat genomförd rehabilitering bör ses som mycket lönsam för 
företagen, då de kostnader som arbetsgivaren får till följd av att funktionsnedsättningen 
minskar i form av bl a högre arbetsbelastning, rekrytering av ny arbetskraft och 
kompetensförlust i slutändan överstiger rehabiliteringskostnaderna. 
 
Företagshälsovården 
 
Företagshälsovården har en ytterst viktig roll i arbetet att uppmärksamma ohälsa och 
minskat välbefinnande på en arbetsplats. Dessvärre fungerar inte heller detta lika väl i 
realiteten som rekommenderat och lagstadgat (SOU 2000:121). 
 
Enligt arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2b§) skall arbetsgivaren sedan den första januari 
2000 se till att en företagshälsovård finns att tillgå som motsvar det som påkallas av de 
rådande arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Med företagshälsovård avses en 
expertisresurs inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet som är oberoende 
organisationen och som särskilt skall arbeta för att främja hälsa på arbetsplatsen samt 
eliminera hälsorisker. Företagshälsovården skall också ha kompetens att beskriva och 
identifiera samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa 
(Westerholm & Bostedt, 2004). Undersökningar visar dock att företagshälsovården inte 
är en självklar aktör på alla arbetsplatser i avseende på ovan nämnda aspekter av 
arbetsmiljöarbete. En undersökning från 1999 visar att 72,2 procent av antalet anställda 
har tillgång till företagshälsovård, varav 33,4 procent hade haft faktisk kontakt med 
enheten. Hälften av de som hade varit sjukskrivna mer än 28 dagar hade inte haft någon 
som helst kontakt med företagshälsovården (SOU 2000:121). 
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Faktorer som motverkar ohälsa i arbetslivet 
 
Ökade krav i arbetslivet och högre levnadstempo i allmänhet gör att människor inte 
längre orkar med och känner sig utslitna. I detta avseende har arbetsgivaren ett stort 
ansvar gentemot den anställde att se till att dennes arbetsmiljö verkar utvecklande och 
är trivsam att arbeta i (Wikman, 2004). Ett flertal undersökningar bekräftar vikten av bl 
a inflytande och möjlighet till kompetensutveckling för att individen skall trivas på 
arbetsplatsen (Väänänen et al., 2003; Tollgerdt-Andersson, 2006). Även socialt stöd 
och delaktighet i verksamheten är faktorer som verkar främjande för ökad hälsa 
(Angelöw, 2002). En ökad grad av delaktighet och möjlighet till att själv påverka sin 
situation bidrar till att minimera negativ stress, dvs det stresspåslag som påverkar vår 
kropp negativt både fysiskt och psykiskt, hellre än den ”upplyftande” effekt som 
måttlig grad av stress har (Angelöw, 2002). Studier visar att stora krav och hög mental 
påfrestning endast verkar negativt stressande i kombination med litet utrymme för 
individen att påverka (Perski, 2002). Desto större delaktigheten är, ju mindre blir 
således den upplevda negativa stressen och följaktligen kan antalet sjukskrivningar 
minska (Angelöw, 2002). 
 
Möjligheten att som anställd ha ett konkret inflytande över sin arbetssituation ökar 
också intresset för verksamheten överlag och känslan av engagemang (Angelöw, 
2002). I denna aspekt har ledaren en betydelsefull roll då denne har möjligheten att 
delegera ansvar och på så sätt göra sina medarbetare mer delaktiga i verksamheten 
(Jones, Smith & Johnston, 2005). Ledaren har även ett ansvar för att verka 
uppmuntrande och stödjande för sina medarbetare. Flertalet studier bekräftar denna 
betydelse då medarbetare har uppgett att de upplever mindre negativ stress i arbetet om 
de känner uppskattning och får beröm av sin chef, vilket kan bidra till att minska 
antalet sjukskrivningar (Angelöw, 2002; Lindberg, 2006; van den Heuvel et al., 2004). 
 
Vilka faktorer kan associeras med  korttidssjukfrånvaro? 
 
Tidigare forskning visar att det föreligger en skillnad i vilka faktorer som leder till 
korttidssjukfrånvaro respektive långtidssjukfrånvaro (Hertting, Petterson & Theorell, 
2004; Väänänen et. al., 2003). Detta kan dels bero på att dessa två sjukfrånvarogrupper 
företräds av två skilda grupper av människor, dels kan det även peka på att 
sjukfrånvaron grundar sig i olika typer av problem i arbetet (Hertting et al., 2004). 
 
En longitudinell studie som studerade arbetsmiljöns inverkan på de anställdas hälsa 
under omorganiseringar vid Örebro Universitetssjukhus under åren 1994-2001 visade 
på samband mellan minskat socialt stöd och korttidssjukfrånvaro (Hertting et al., 
2004). Upplevelsen av ett minskat socialt stöd kan vid omorganiseringar höra samman 
med att personal sägs upp och nya arbetsgruppskonstellationer formas, vilket för 
många kan innebära att de tidigare arbetskamraterna inte längre finns i den närmsta 
omgivningen. Väl fungerande arbetsgrupper bryts upp och oftast finns det inte tid för 
bildandet av nya arbetsformer och gemenskap (Hertting et al., 2004). Undersökningen 
visade också att kraven i förhållande till stödet från arbetsgivaren inte åtföljdes vilket 
gav upphov till stigande rastlöshet och koncentrationssvårigheter. Dessa 
forskningsresultat är något som troligen kan ses som relativt generaliserbart, då en 
studie genomförd av Marchand, Demers och Durand (2005) visar att effekterna av 
organisatoriska förhållanden och deras påverkan på medarbetarnas hälsa inte skiljer sig 
mellan olika yrken.  
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Enligt Kristensen (1995) har korttidssjukfrånvaro också visat sig vara ett möjligt 
alternativ till återhämtning vid stressiga perioder för individen och kan därmed verka 
som en hanteringsstrategi för att förebygga framtida sjukfrånvaro och ohälsa (Hertting 
et al., 2004; Theorell, Westerlund & Oxenstierna, 2005). En eventuell slutsats till detta 
kan således vara att korttidssjukfrånvaro, den egna skattade psykiska ohälsan samt 
långtidssjukfrånvaro ter sig på olika sätt hos individer och är olika beroende på var i 
stressfasen denne befinner sig (Theorell et al., 2005). Tidigare arbetsmiljöforskning har 
även visat att korttidssjukfrånvaro har ett större samband med ersättningsregler och 
rädsla att förlora jobbet, snarare än att grunda sig i för hög arbetsbelastning (Hertting et 
al., 2004).  
 
Vilka faktorer kan associeras med långtidssjukfrånvaro? 
 
Långtidssjukskrivningar hänger till viss del samman med den psykosociala miljön och 
ofta används den sk krav-kontroll-stöd modellen vid studerandet av eventuella 
samband. Denna modell innebär att när höga krav kombineras med litet 
kontrollutrymme uppstår den största risken att bli sjuk (Theorell et al., 2005). 
Undersökningen vid Örebro Universitetssjukhus (1994-2001) visade samband mellan 
hur omfattande organisationsförändringarna var och omfattningen av 
sjukskrivningarna. Även här visade det sig att en stor del av långtidssjukskrivningarna 
kunde förklaras utifrån en sammanblandning av bl a förlust av kontroll och ökade krav 
i samband med omorganiseringarna (Hertting et al., 2004). Under denna studie fann 
man även att antalet långtidssjukskrivna (i denna studie definierat som frånvarande pga 
sjukdom mer än 30 dagar) hade ökat signifikant under omorganiseringen, medan 
andelen korttidssjukskrivna (frånvarande mindre än 30 dagar) låg kvar på en 
oförändrad nivå. Således kan en tolkning av dessa samband vara att kombinationen av 
många anpassningskrävande förändringar med ökade krav och upplevd större 
arbetsbelastning samt en upplevd oförmåga att kunna påverka sin situation, bidrar till 
att möjligheterna för återhämtning minskar och långtidssjukskrivningarna därmed ökar 
(Hertting et al., 2004).  
 
Hur man reagerar på känslan av minskad kontroll över sin situation är olika beroende 
på vilken personlighetsläggning individen har (Passer & Smith, 2001). De människor 
som besitter hög grad av inre kontrollbehov reagerar oftast med mycket starka 
stressreaktioner när en känsla av icke kontroll över situationen infinner sig (Perski, 
2002). Framför allt äldre personer, i synnerhet äldre män, kan drabbas av detta då fler 
aspekter hamnar utom människans kontroll i takt med att vi åldras. Detta kan vara en 
bidragande förklarande faktor till korrelationen mellan sjukskrivning och ålder som 
flertalet studier bekräftar (Sapolsky, 2003). Tydliga samband finns också mellan längre 
perioder utan möjlighet till både fysisk och psykisk återhämtning och störningar i de 
inre psykofysiologiska systemen. Detta är något som på sikt leder till ohälsa samt 
sjukdom och därmed långtidssjukfrånvaro. Följaktligen kan långvariga stressreaktioner 
och ökad sämre ohälsa i allmänhet vara tydliga signaler på en stundande 
långtidssjukskrivning (Hertting et al., 2004).  
 
Långtidssjukfrånvaro är således delvis följden av en långvarig period av låg skattning 
på den egna hälsoskalan som blir tydlig för omgivningen då kroppen inte längre orkar 
med den konstanta upplevelsen av stress och ohälsa. Gränsen för självskattad ohälsa 
och sjukfrånvaro varierar därför mellan individer och denna skillnad kan förklaras av 
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olika orsaker som bl a yttre krav från omgivningen eller individens egna krav på sig 
själv att fortsätta arbeta (Krantz & Östergren, 2000). I avseende på självskattad ohälsa 
föreligger det en skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor i allmänhet skattar sig 
lägre än män (Väänänen et al., 2003).  
 
Även organisationsförändringar som innebär en ökning av antalet anställda innebär 
ökade långtidssjukskrivningar, men organisationer som har stabil ekonomi och 
arbetsorganisation uppvisar mindre risk för hjärt-kärlsjuklighet i förhållande till 
motsvarande yrkesgrupper på arbetsplatser där en större instabilitet råder oavsett om 
arbetsstyrkan ökar eller minskar (Hertting et al., 2004). Mest i riskzonen att bli 
långtidssjukskriven ligger både män och kvinnor som har arbete av relativt hög fysisk 
ansträngning samt de som inte känner sig nöjda med möjligheterna att utföra sina 
arbetsuppgifter (SOU 2000:121). I avseende på en upplevd känsla av lågt inflytande 
som verkar stressande för individen är bl a postkassörer en av de mest belastade yrkena 
(SCB 1997:1). Även de med lägst inkomst ligger högst i riskzonen att bli 
långtidssjukskrivna, vilket troligen indikerar att arbetsförhållandena är avgörande då 
det oftast är individer med lägst lön som har de sämsta arbetsförhållandena (SOU 
2000:121). Detta styrks också av Melén och Bjerstedt (2005) som menar att individen 
också i allmänhet är sjukskriven längre desto längre ner i yrkeshierarkin denne befinner 
sig. Sjukfrånvaron i begynnelseskedet av ett stundande sjukdomstillstånd grundad i 
både psykisk och fysisk ohälsa minskar däremot då individen har ett arbete där 
arbetsuppgifterna i sig ställer krav på närvaro, samtidigt som just detta krav försvårar 
återgången till arbete vid långtidssjukfrånvaro (Hertting et al., 2004). 
 
Syfte 
 
Den vetenskapliga kunskapen om sjukfrånvaro och förtidspensionering är trots mycket 
forskning relativt liten i förhållande till den skada den gör på samhälls- och individ 
nivå, både i ekonomiskt och psykosocialt avseende. Syftet med denna undersökning var 
således att söka utröna vilka faktorer som verkar bidragande för en individs förmåga att 
bryta en korttidssjukskrivning och återgå i arbete i stället för att övergå i 
långtidssjukskrivning eller sjukpension. Vidare syftade undersökningen till att studera 
eventuella skillnader mellan kön i avseende på vilka faktorer som verkar bidragande för 
att bryta en sjukskrivning. Även samband mellan olika faktorer studerades. 

 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Urvalet av undersökningsdeltagarna skedde genom att HR-funktionen på det statliga 
bolag för vilken denna undersökning genomfördes slumpmässigt valde ut två grupper 
som bestod av dels 30 personer som tidigare hade varit korttidssjuka och som nu var 
åter i arbete och dels 29 personer som hade övergått till långvarig sjukersättning eller 
sjukpension.  
 
Totalt besvarades enkäten av 37 personer, vilket innebar en svarsfrekvens på 62,7 
procent och urvalet innefattade både tjänstemän och arbetare. Den totala medelåldern 
på de deltagande var 50 år, (sd 9) varav 51,4 procent var kvinnor och 48,6 procent var 
män. Medelåldern på deltagare som tidigare hade varit korttidssjukskrivna (i denna 
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undersökning definierat som frånvarande pga sjukdom mindre än ett år) och som var 
åter i arbete var 49 år och medelåldern för de som fortfarande var långtidssjukskrivna 
(frånvarande pga sjukdom mer än ett år) alternativt hade övergått i sjukpension var 
51,5 år.  
 
Av det totala antalet deltagare var det 27,8 procent som arbetade heltid och 19,5 
procent som arbetade 50 procent eller mer. De resterande 52,7 procenten var 
sjukskrivna eller sjukpensionerade till 100 procent. I denna undersökning definierades 
de som var åter i arbete efter en kortare sjukskrivningsperiod (per definition 
”korttidssjuka”) de som i dagsläget arbetar 50 procent eller mer. Av de deltagande 
uppgav 47,2 procent att de var sjukskrivna för muskel/ledbesvär och 5,6 procent att de 
var sjukskrivna för utmattningssyndrom. Utmattningsdepression stod för 11,1 procent 
av antalet sjukskrivningsorsaker och 52,8 procent uppgav att de hade övriga besvär 
enbart eller i kombination med tidigare nämnda.  
 
Procedur 
 
Datainsamlingen skedde genom enkäter och distributionen av dessa via post. I brevet 
fanns förutom enkäten även en presentation av undersökningen skriven av författaren, 
där syftet med studien beskrevs övergripande samt även att deltagandet var frivilligt. 
Telefonnummer till författaren och dennes handledare dit de deltagande kunde vända 
sig vid eventuella frågor lämnades också. En presentation skriven och undertecknad av 
organisationens representanter bifogades också. I denna förtydligades företagets 
delaktighet som uppdragsgivare av undersökningen. Även denna information innehöll 
en övergripande presentation av studien samt namn på kontaktperson inom 
organisationen dit deltagarna också kunde vända sig vid eventuella frågor och 
funderingar. Ett frankerat svarskuvert bifogades också. En skriftlig påminnelse som 
underströk vikten av deltagandet i undersökningen sändes ut en vecka efter det att 
första utskicket gjorts. 
 
Material 
 
Alla frågor var utvecklade av författaren och baserades på analys av en kvalitativ 
pilotstudie om hälsa och arbetsmiljö inom samma företag som föregick denna 
undersökning. Enkäterna var utformade med tjugo påståenden om arbetsrelaterade 
frågor som undersökningsdeltagaren fick svara på enligt en skattningsskala. Skalan var 
definierad mellan värdena ett till sju, där siffran ett representerade begreppet 
”instämmer inte alls” och siffran sju motsvarade ”instämmer helt”. Påståendena 
behandlade bl a psykosociala faktorer såsom hur den sjukskrivne upplevde ett stöd från 
arbetsgivaren och arbetskamraterna under sjukskrivningen och huruvida den 
sjukskrivne kände sig uppmuntrad av arbetsgivaren att återgå i arbete. Även 
omvärldsfaktorer såsom hur kontakten fungerade med försäkringskassa och läkare 
efterfrågades. I analyserna användes svarsgruppens medelvärde för alla frågor i 
respektive skala. En del påståenden reverserades och de demografiska variablerna kön 
och ålder mättes med en fråga vardera. Enkäterna hade samma utformande och innehöll 
samma påståenden till de båda grupperna, med undantag för tempus i påståendena. I 
enkäterna som skickades ut till dem som tidigare varit korttidssjukskrivna och som nu 
hade återgått i arbete var påståendena skrivna i tempus imperfekt och i de enkäter som 
skickades ut till dem som hade övergått i långtidssjukskrivning alternativt sjukpension 
var påståendena skrivna i tempus presens. 
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För att testa överrensstämmelsen mellan de olika items som bildade index estimerades 
reliabiliteten för fyra index genom Cronbachs alpha, där varje index bestod av tre 
items. De beroende variablerna som bildade index delades upp i följande kategorier; 
”Upplevelsen av arbetsgivarens stöd mentalt under sjukskrivningen” (α=0,82), 
”upplevelsen av medarbetares stöd mentalt under sjukskrivningen” (α=0,79), 
”upplevelsen av arbetsgivarens uppmuntran att återgå i arbete under sjukskrivningen” 
(α=0,95) samt ”det upplevda inflytandet i arbetet innan sjukskrivningen” (α= 0,81). 
 
De resterande variablerna mättes var för sig och delades upp i följande variabler; 
Variabeln ”chefsstöd” innebär det upplevda stödet från chefen i det dagliga arbetet 
innan sjukskrivningen. Variabeln ”trivsel” definieras som hur väl den sjukskrivne 
trivdes på arbetsplatsen innan sjukskrivningen. ”Sjukskrivningens längd” speglar 
huruvida de deltagande anser att svårigheten att återgå i arbete ökar i samband med 
sjukskrivningens längd. ”Försäkringskassans agerande” samt ”läkares agerande” visar 
upplevelsen av hur kontakten med de respektive instanserna har fungerat. 
”Arbetsgivarens rehabiliteringsåtgärder” definieras som hur mycket den sjuke anser att 
arbetsgivaren aktivt arbetat i form av rehabiliteringsåtgärder för att hjälpa den 
sjukskrivne att återgå i arbete. Variabeln ”delaktighet sjukskrivning” speglar den 
upplevda delaktigheten i större förändringar/händelser på arbetsplatsen under 
sjukskrivningsperioden. 
 
 
Tabell 1. Korrelationer, medelvärden samt standardavvikelser för variablerna i studien. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Variabler               1         2         3        4        5         6         7         8         9       10      11     12     13    14         M          SD_    
 
1. Kön (man)              1.0                                                             1.49        .51                                            
2. Ålder                              .13     1.0                                                                                             50.08      8.87 
3. Korttidssjuk                  -.31     .08        1.0                                                               1.70        .46 
4. Arbetsgivarens stöd       .34*   .47**   -.11     1.0                                                                                                         3.90    1.84 
5. Medarbetarens stöd        .21     .21       -.24     .64**   1.0                                 4.05      1.12                            
6. Uppmuntran                   .25     .42*     -.01     .76**   .68**  1.0                                                                                  3.81      2.16     
7. Delaktighet/inflytande  -.16     .13        .33*   .35*     .40*    .34*   1.0                                                    4.51      1.64 
8. Chefsstöd                        .06     .09       .20      .47**   .31      .28      63**  1.0                             4.38      1.89 
9. Trivsel                           -.08     .15       .40*    .28       .23      .11     .58**  .54** 1.0                            5.68      1.55 
10. Sjk.skrivn längd          -.02    -.22      -.10     -.07     -.01    -.22      .09      .01    .20    1.0                           4.97      1.91 
11. Försäkr. agerande       -.18     .18       .28       .19       .02     .14       42*    .33*  .12  -.1.3  1.0                           4.86      2.02                        
12. Läkares agerande        -.19     .14       .14       .17       .19     .43*    .34*     .21   .12  -.19  . 26     1.0                        5.73      1.77                               
13. Arb.givar rehab            .25     .40*     .02      .74**    .70**  .85** . 36*    .33* .23  -.26   .29     .33*  1.0               3.78      2.35 
14. Delaktighet sjkskr.       .25     .11       .00      ..35*     .51**  .51**  .34*    .33*  .11 -.14    .21   -.05    .63**  1.0    2.65      2.02    
n=37. **p<.01. *p<.05 
 
 
Databearbetning och analysmetod 
 
Då syftet var att undersöka vilka faktorer som upplevdes som bidragande till förmågan 
att återgå i arbete efter en kortare sjukskrivningsperiod alternativt övergå i långvarig 
sjukersättning, studerades skillnaden i avseende på mätta faktorer mellan grupperna 
”korttidssjuka” och ”långtidssjuka” genom en multivariat variansanalys, MANOVA. 
Samma analysmetod användes även för att studera eventuella skillnader mellan kön 
och faktorer som kan påverka en sjukskrivning. För studerandet av samband mellan 
olika variabler användes Pearson´s produktmomentkorrelationskoefficient. 
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R e s u l t a t 

 
Tabell 2. Multivariat variansanalys, MANOVA med korttidssjuk respektive 
långtidssjuk som oberoende variabel. 
__________________________________________________________________ 
Variabel         Korttidssjuk            Långtidssjuk             F               p 
 
1.Arbetsgivarens stöd          4.21    3.79              .39          .54 
2.Medarbetarens stöd          4.45    3.96             1.65          .21 
3.Uppmuntran                   3.85    3.79              .00          .94 
4.Delaktighet/inflytande        3.70    4.91           4.47          .05* 
5.Chefsstöd           3.82    4.64            1.42          .24 
6.Trivsel                    4.73    6.20            9.06          .00** 
7.Sjk.skrivn längd          5.27    4.92      .26          .62 
8.Försäkr. agerande          4.00    5.16            2.67          .11 
9.Läkares agerande          5.36    5.84      .54          .46 
10.Arb.givar rehab          3.73    3.91              .05          .82 
11.Delaktighet sjkskr.          2.64    2.72     .01          .91 
12.Ålder                                 49.00                            49.67                .04          .84 
n=36. **p<.01; *p<.05.  F[1,317] = 7.40*. η=.65. Delaktighet/inflytande: F[1,317]  
= 4.47, p<.05; Trivsel: F[1,317] = 9.06, p<.01. 
 
Resultatet av MANOVAn (se tabell 2) visar en signifikant skillnad mellan grupperna 
”korttidssjuk” och ”långtidssjuk” i variablerna ”delaktighet/inflytande” samt ”trivsel”. 
Detta innebär att de som är långtidssjuka upplevde att de hade större inflytande i sitt 
arbete innan de blev sjukskrivna än de som endast varit korttidssjuka. De långtidssjuka 
upplevde också att de trivdes bättre på arbetsplatsen än de som varit sjukskrivna en 
kortare tid. 
 
Tabell 3. Multivariat variansanalys, MANOVA med kön som oberoende variabel. 
___________________________________________________________________ 
Variabel     Kvinnor      Män                  F          p 
 
1.Arbetsgivarens stöd      3.30  4.49                 3.84               .59 
2.Medarbetarens stöd      3.93  4.27                   .90               .35 
3.Uppmuntran       3.28  4.31                 2.02               .17 
4.Delaktighet/Inflytande     4.83  4.22                 1.18               .28 
5.Chefsstöd       4.28  4.47                   .84               .77 
6.Trivsel        5.94  5.47                   .86               .36 
7.Sjk.skrivn. längd      5.11  5.06                   .01               .94 
8.Försäkr. agerande      5.11  4.41                 1.04               .32 
9.Läkares agerande      6.00  5.35                 1.12               .30 
10.Arb.givar rehab      3.33  4.24                 1.36               .25 
11.Delaktighet sjkskr.       2.22  3.18                 1.94               .17 
12.Sjkskr. månad      49.89  25.26               7.13               .01** 
13.Ålder       48.39  50.59                 .55               .36 
14.Långtidssjuk       1.17  1.47                 3.96               .06 
n=35. **p<.01; *p<.05. F[1,725] = 7.44*. η= .36. Antal sjukskrivningsmånader: 
F[1,725] = 7.13, p<.01 
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Resultatet av MANOVAn i tabell 3 visar att det föreligger en skillnad mellan hur länge 
män och kvinnor i företaget överlag är sjukskrivna, där kvinnors sjukskrivningsperiod i 
allmänhet sträcker över en längre tid än mäns. 
 
I tabell 1 påvisades ett mycket starkt samband bl a mellan faktorerna ”medarbetarens 
stöd” samt ”arbetsgivarens stöd”. Detta innebär således att de som upplevde stöd från 
arbetsgivaren under sjukskrivningen också upplevde ett stöd från dennes medarbetare. 
Vidare finns ett mycket starkt samband mellan arbetsgivarens rehabiliteringsåtgärder 
och det upplevda stödet att återgå i arbete från arbetsgivaren. Även ett signifikant 
samband mellan kön och det upplevda stödet och förståelsen från arbetsgivaren under 
sjukskrivningen återfanns, där män korrelerade starkare med denna variabel än kvinnor. 
 
 

D i s k u s s i o n 
 

Syftet med denna studie var bl a att söka reda på vilka faktorer som avgör att en 
medarbetare återgår i arbete efter en kortare sjukskrivningsperiod eller övergår till 
långvarig sjukersättning eller sjukpension i företaget för vilken undersökningen 
utfördes. Resultatet visar att det förelåg en signifikant skillnad mellan grupperna 
”korttidssjuka” och ”långtidssjuka” i avseende på hur högt de båda grupperna skattade 
hur väl de hade trivts på företaget innan de blev sjukskrivna, där de som var 
långtidssjuka ansåg sig trivas bättre på arbetsplatsen innan sjukskrivningen än de som 
varit korttidssjuka.   
 
Anledningen till detta resultat kan vara flera anledningar. Dels kan retrospektiva frågor 
vara problematiska i det avseendet att de kan ge missvisande svar, då individen 
besvarar en fråga utifrån hur denne kommer ihåg att det var och inte hur personen 
faktiskt upplevde sin arbetssituation under tiden denne arbetade. Dels har företaget för 
vilken denna undersökning utfördes genomgått stora organisationsförändringar och 
medföljande nedskärningar de senaste åren, vilket kan ha påverkat den allmänna 
trivseln. Detta innebär att flertalet av dem som i undersökningen var 
långtidssjukskrivna alternativt sjukpensionerade inte har varit med om denna 
organisationsförändring då medellängden för sjukfrånvaro för gruppen 
långtidssjukskrivna var 4,2 år. Detta kan innebära att arbetssituationen faktiskt 
upplevdes som mer trivsam innan dessa förändringar påbörjades. Med anledning av 
detta samt med stöd i tidigare forskning som understryker vikten av trivsel på 
arbetsplatsen (Angelöw, 2002; Wikman, 2004) kan således inte slutsatsen dras att om 
trivseln på företaget minskas så har detta en positiv inverkan på minskandet av andelen 
långtidssjukskrivna inom företaget, utan hellre att trivseln inte är av så avgörande 
betydelse för huruvida en kortare sjukskrivning övergår i långtidssjukskrivning 
alternativt sjukpension. 
 
Vidare visade resultatet även på en signifikant skillnad mellan grupperna i avseende på 
det inflytandet individen upplevde sig ha över sin arbetssituation innan man blev 
sjukskriven, där de som var långtidssjuka angav att de upplevde en högre grad av 
inflytande än de som var korttidssjuka. Även detta resultat kan bero på ett flertal 
anledningar. Dels återstår problematiken med retrospektiva frågor även i detta 
avseende och dels kan de omfattande omorganiseringar som företaget genomgått 
inverka på den upplevda känslan av förmågan att påverka sin arbetssituation, där en 
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känsla av mindre inflytande kan ha infunnit sig i samband med de nedskärningar och 
nya organisationsstrukturer som åtföljt förändringen.  
 
Resultatet kan i detta avseende även associeras med olika typer av problem i arbetet 
som förknippas med långtids- respektive korttidssjukskrivning. Enligt Hertting et al. 
(2004) och Theorell et al. (2005) föreligger det dock ett samband överlag mellan 
långtidssjuksjukfrånvaro och upplevelsen av förlust av kontroll som hör samman med 
minskat inflytande, men i motsats till detta kan resultatet således uttydas att inflytandet 
över individens arbetssituation innan en stundande sjukskrivningsperiod inte är av 
avgörande betydelse för huruvida individen övergår i långvarig sjukersättning eller 
sjukpension inom detta företag. 
 
I resultatet framgick även att det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnors 
sjukfrånvaro, då kvinnor överlag var sjukskrivna längre tid än män inom 
organisationen. Detta resultat är något som väl följer den linje i avseende på män och 
kvinnors sjukskrivningsstatistik i samhället i övrigt, där kvinnor överlag är 
överrepresenterade i andelen långtidssjukskrivningar. Detta faktum är något som legat 
konstant sedan 1980 och skillnaden ökar ständigt (Lidwall et al., 2004; SCB, 2004). 
Redan i mycket ung ålder finns det en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, där 
kvinnor i åldern 16-19 år är sjukskrivna 50 procent mer än män (Lidwall et al., 2004). 
Skillnaderna mellan män och kvinnors sjukfrånvaro överlag är som störst i åldrarna 25-
39 år, dvs under den period i livet då många kvinnor föder barn vilket därför kan 
associeras med att en del kvinnor sjukskrivs i samband med problem som uppstår i 
anknytning till en graviditet. Således kan en del av kvinnors överrepresentation i 
sjukskrivningsstatistiken under en viss period i livet förklaras med just denna 
biologiska faktor. Förmodligen är detta dock inte en förklaring som kan tillskrivas 
anledningen till den stora skillnaden mellan könen i just denna undersökning, då 
medelåldern av totala antalet sjukskrivna i undersökningen var 50 år. Den höga 
medelåldern förklaras troligen med att medelåldern i organisationen i övrigt är hög och 
låg 2004 på 44 år. Orsaken till skillnaden kan snarare anknytas till teorin att kunskapen 
i form av prevention, medicinering och rehabilitering är mindre om det kvinnliga könet 
än om det manliga, (SOU, 2000:121; Bjerstedt, 2005) varför kvinnor således drabbas 
hårdare av sjukrelaterade frånvaroorsaker då. Majoriteten av de som deltog i 
undersökningen arbetar inom produktionsenheten på företaget, vilket också kan vara en 
bidragande faktor till könsskillnaden i andelen sjukskrivningar då kvinnor på grund av 
biologiska faktorer kan få större besvär av mer fysiskt krävande arbeten.  
 
Överlag använder kvinnor också deltidssjukskrivingar i större utsträckning än män 
(Eklund, von Granitz & Marklund, 2004). Enligt Hemström (1998) och Voss (2002) 
kan detta bero på en komplex blandning av biomedicinska, hälsomässiga, 
socioekonomiska samt arbetsrelaterade förhållanden (Lidwall et al., 2004).   
 
En undersökning genomförd av Väänänen et al. (2003) visar på tydliga samband 
mellan bristen på medarbetares stöd och långtidssjukskrivning bland män och bristen 
på stöd av närmsta chef och långtidssjukskrivning bland kvinnor. För män är även 
arbetets komplexitet en bidragande faktor för långtidssjukskrivning. Såldes kan man 
dra slutsatsen att psykosociala faktorer delvis är könsspecifika (Väänänen et al., 2003). 
I denna undersökning uppvisas dock inga signifikanta medelvärdesskillnader upp i 
avseende på olika psykosociala faktorer, även om kvinnors medelvärde är något lägre 
än männens i undersökningen. 
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I resultatet påvisas även flertalet signifikanta samband mellan olika faktorer. Bl a 
uppvisas ett mycket starkt samband mellan undersökningsdeltagarnas upplevelse av hur 
mycket arbetsgivaren aktivt arbetade med rehabiliteringsåtgärder för den sjukskrivne 
och det upplevda psykosociala stödet och förståelsen från både arbetsgivare och 
kollegor under tiden denne är sjukskriven. Även upplevelsen av arbetsgivarens 
uppmuntran att återgå i arbete uppvisade ett mycket starkt samband med dessa faktorer, 
vilket innebär att undersökningsdeltagarna således upplever ett stöd och uppmuntran att 
återgå i arbete när arbetsgivaren aktivt arbetar med rehabiliteringsåtgärder. Det visade 
sig även finnas ett samband mellan kön och det upplevda stödet och förståelsen från 
arbetsgivaren under sjukskrivningen, vilket innebär det faktum att om 
undersökningsdeltagaren var man upplevde denne ett stöd. Detta kan tolkas som att 
männen i företaget, för vilken denna undersökning utfördes, överlag upplever ett större 
stöd från arbetsgivaren under sin sjukskrivning än kvinnorna då det inte uppvisades 
något samband mellan kvinnor utifrån denna aspekt. 
 
Metodologiska överväganden 
 
Överlag förelåg relativt stora medelvärdesskillnader mellan grupperna korttidssjuka 
och långtidssjuka i avseende på en del faktorer. Då MANOVA inte visade på någon 
signifikant skillnad mellan grupperna på fler faktorer än de ovan nämnda kan dock 
således heller inga slutsatser dras av detta, även om det kan finnas vissa indikationer på 
att resultatet vid fler antal undersökningsdeltagare skulle uppvisat fler signifikanta 
skillnader mellan olika faktorer. Då undersökningen heller inte har genomförts över en 
längre period och genom endast ett mättillfälle, kan det också vara svårt att avgöra i 
vilken riktning de samverkande variablerna påverkas, vilket således innebär att vi inte 
kan dra några slutsatser om kausaliteten mellan de faktorer som uppvisat signifikanta 
samband.  
 
Validiteten i undersökningen kan ha påverkats då en del av undersökningsdeltagarna 
arbetade deltid eftersom det kan finnas en tendens att uppleva sin arbetssituation 
annorlunda beroende på hur mycket tid individen spenderar på sitt arbete. Även i 
avseende på de retrospektiva frågorna kan validiteten ha påverkats till viss del, då 
hälften av undersökningsdeltagarna skulle besvara hur de upplevde sin situation när de 
var sjukskrivna vilket kan tendera att ge en missvisande bild. Fördelningen av antalet 
tjänstemän respektive arbetare som deltog i studien kan också påverka resultatet då 
olika sjukfrånvaropåverkande aspekter i arbetet kan associeras med olika 
arbetsuppgifter och arbetssituationer, vilket är något som inte har kontrollerats för i 
studien. 
 
Avslutande kommentarer 
 
Trots dessa metodologiska begränsningar kan sammanfattningsvis sägas att studien kan 
ge en riktning för inom vilka områden det kan anses betydelsefullt att bedriva vidare 
forskning i avseende på vad som påverkar sjukfrånvaro i organisationer. Tidigare 
studier har visat att rehabilitering av sjukskrivna är ett område som inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt (Eklund et al., 2005; SOU 2002:5) varför denna aspekt är mycket 
viktig att öka kunskapen om.  
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Då undersökningen inte uppvisade några signifikanta skillnader mellan grupperna 
gällande flertalet av faktorerna kan de många sambanden mellan faktorerna tolkas som 
indikationer på var fokus bör läggas för att främja hälsa i organisationer. Det är således 
av yttersta vikt för alla berörda instanser i arbetet att minska sjukskrivningsfrånvaro att 
utveckla en förmåga att se arbetsplatsen utifrån ett helhetsperspektiv där olika aspekter 
samverkar och påverkas av varandra, för att söka uppnå en väl fungerande och frisk 
organisation.   
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