
Ulla Gerner 

De sjukskrivna i 
rehabiliteringsprocessen 

– hinder och möjligheter 
 
 

 

 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 

Socialhögskolan 



Ulla Gerner 

De sjukskrivna i 
rehabiliteringsprocessen 

– hinder och möjligheter 
 
 

Rapport i socialt arbete nr 113 - 2005 

 
 

 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 

Socialhögskolan 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
De sjukskrivna i rehabiliterings-processen – hinder och möjligheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Ulla Gerner 2005 
ISBN 91-7155-004-6 
ISSN: 0281-6288 
Akademitryck AB, Edsbruk 2005



Ulla Gerner 

De sjukskrivna i 
rehabiliteringsprocessen  
– hinder och möjligheter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
106 91 Stockholm 
Tfn: 08-16 20 00  Fax: 08- 674 73 50 
 
ISBN: 91-7155-004-6 
ISSN: 0281-6288 

 



Abstract 

 1 

Abstract 

The persons on sick leave in the rehabilitation process – 
obstacles and possibilities  

The background to the thesis is the high rate for sickness absence in Sweden 
since the end of  the 1990s. In an international perspective, the Swedish sick-
ness absence appears exceptionally high. This can appear paradoxical 
bearing in mind the high standard of  living and the high average length of  
life in Sweden, and there is much to indicate that complex causal 
correlations are involved. 

The overall aim of  the thesis is to study and analyse the return to work or 
transition to disability pension, for persons on long-term sick leave from their 
own perspective. The focus of  the thesis is the individual in a social context. 

The theoretical frame of  reference is within medical sociology and is about 
sickness concepts and models and on medicalisation. The concept of  work 
capacity is also taken up based on the concepts of  disability and impairment.  

The empirical material consists of  four studies. Two of  these are qualita-
tive interview studies with women. One of  them (I) is about Greek women 
who have been granted Swedish disability pension. The aim of  this study is 
to find explanations why such a large number of  Greek women have be-
come disability pensioners in Sweden. The analysis indicated some impor-
tant factors: the doctors, the family and the social insurance system. The 
women had unclear psychosomatic complaints, which had been medicalised. 
The other qualitative study (IV) concerned women who after sick leave and 
rehabilitation succeeded in returning to work. It was seen to be strong and 
stubborn women who had to struggle to get back to working life. They had 
also been well taken care of  in rehabilitation. 

The other two studies (II and III) are quantitative, prospective cohort 
studies with persons on sick leave with unspecified back and neck com-
plaints. One main aim of  one study (III) was to investigate the importance 
of  motivation for rehabilitation and return to work. Two specially designed 
forms were used. It was seen, among other things that the forecasts of  the 
person on sick leave on return to work coincided quite well with a follow-up 
two years later.  One important result was that those who had undergone 
rehabilitation measures had returned to work to a much lesser extent than 
those who had not. 

Overall, the results showed the importance of  listening to the individual 
and taking their own assessments of  obstacles and possibilities in the 
rehabilitation process into consideration. The results in study III indicated 
that rehabilitation had not been sufficiently effective and in many cases did 
not lead to a return to work. 

Key words: Rehabilitation, motivation, return to work, long-term sick leave. 
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KAPITEL 1 

Introduktion 

Problemområde 
Den här avhandlingen handlar om sjukskrivnas väg tillbaka till arbete respek-
tive övergång till förtidspension. De höga ohälsotalen1 är en problematik som har 
sysselsatt såväl politiker som tjänstemän och andra berörda parter sedan 
slutet av 1980-talet och som ständigt debatteras i massmedia. Under de se-
naste åren har debatten varit intensivare än någonsin och under hösten 2004 
och i början av innevarande år, 2005, har diskussionen förts såväl i lokal-
press som i de större rikstäckande tidningarna. Där diskuteras de höga 
ohälsotalen och möjliga förklaringsmodeller, men även Försäkringskassans 
tillämpning av lagen och arbetsmetoder2.  

Även ur ett internationellt perspektiv ter sig de svenska ohälsotalen orim-
ligt höga och det är svårt att förstå grunden till detta med hänsyn till det 
generellt goda hälsotillståndet, den höga levnadsstandarden, den förhållan-
devis goda arbetsmiljön samt inte minst den höga medellivslängden, som är 
en av de högsta i världen. Det är mot den bakgrunden problematiskt att för-
klara våra höga ohälsotal. Denna paradox påpekas ofta i såväl forskning som 
debatt (Levi 2004 bl.a.). Det är problematiken med de långa sjukskrivning-
arna och svårigheterna för sjukskrivna att komma tillbaka till arbete som ska 
lyftas fram och belysas i avhandlingen.  

 Inledningsvis sätter jag in problematiken i ett större sammanhang och 
belyser den från olika håll. Delstudierna, som utgör det empiriska underlaget 
i avhandlingen, har utförts under åren 1994–2004 och de behandlar samtliga 
sjukskrivnas återgång till arbete med eller utan rehabilitering och i viss mån 
även om inträde i sjukskrivningen och övergång till förtidspension. Fokus i 
studierna ligger på de enskilda individerna och speglar deras egna perspektiv. 
Varför blev det förtidspension för vissa och återgång till arbete för andra? 
Hur upplever de sjukskrivna själva sin situation? Hur ser de på sina framtida 
möjligheter? Är de motiverade till att återgå i arbete eller önskar de hellre bli 
                                                      
1  För definitioner se faktaruta i slutet av detta kapitel 
2  Dagens Nyheter 7 februari 2005 
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förtidspensionerade? Vad är det som motiverar till rehabilitering respektive 
återgång i arbete? Det är frågor som jag har ställt i de fyra delstudier som in-
går i avhandlingen. I två av studierna har jag analyserat resultaten från ett 
handlingsteoretiskt perspektiv, som fokuserar på det handlingsutrymme de 
sjukskrivna själva upplever sig ha respektive inte ha. Att vilja eller inte vilja 
återgå till arbete efter en längre tids sjukskrivning måste i det perspektivet 
sättas i relation till om man kan klara av respektive har möjlighet att få något 
lämpligt arbete.  

Fokus i avhandlingen ligger således på de enskilda individerna och deras 
perspektiv samt i viss mån på Försäkringskassans arbete med långvarigt sjuk-
skrivna personer. Jag studerar inte det större socialpolitiska fältet på makro-
nivån utan på mikronivån – där den sjukskrivne själv är den viktigaste in-
formanten. Jag vill försöka förstå hur människor tänker och agerar i en situ-
ation som långvarig sjukskrivning samt problematiken med att komma åter i 
arbete eller ”return-to-work” (RTW) med den anglosaxiska terminologin. 
Analysperspektivet blir då individuellt och tar hänsyn till individernas egna 
karaktäristika, men även till deras eventuella intentioner och strategier, vilka i 
sin tur är beroende av omgivande förutsättningar.  

Som en bakgrund tecknas dock makroperspektivet och jag menar att so-
cialpolitiska beslut i stort har betydelse för den enskilde individen. I vissa fall 
räcker det inte med den enskilde individens motivation eller inställning om 
det av socialpolitiska och andra samhälleliga skäl finns hinder i vägen. Även 
om det huvudsakliga syftet med avhandlingen inte är att förklara orsaker till 
den höga sjukfrånvaron, tar jag i bakgrundsteckningen upp vissa tänkbara 
orsaker till de höga ohälsotalen samt visar med statistik utvecklingen av sjuk-
frånvaron över tid även i några andra länder. Jag redogör även kortfattat för 
regelverket vid sjukfrånvaro i dessa länder. 

Avhandlingen är en sammanläggning av de fyra delstudierna. De presen-
teras i utförliga sammanfattningar längst bak i avhandlingen. Delstudie III 
som är min licentiatavhandling återges där i sitt ursprungliga skick. 

Bakgrund 

Ansträngningar för att minska sjukfrånvaron  
– kortfattad historik 

Sjukskrivningar och förtidspensioneringar har ökat kraftigt i Sverige under 
senare år, framförallt från slutet av 1990-talet3. I syfte att minska sjukfrånvaron 
                                                      
3  Redan här ska framhållas att sjukskrivningarna har minskat under 2004 och tenderar att 

fortsätta minska, men i gengäld har antalet förtidspensioner ökat, vilket visar att proble-
met med långvarig sjukfrånvaro långtifrån är löst. 
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infördes redan för många år sedan rehabilitering i systemet och så tidigt som 
1958 (SOU 1958:17) kom den första rehabiliteringsutredningen inom social-
försäkringen med i stort sett samma intentioner som dess efterföljare (SOU 
1964:50; SOU 1988:41; SOU 1996:113; SOU 2000:78). Trots den långa tids-
rymden kvarstår fortfarande problematiken med att minska sjukskrivning-
arna. Det har inte genomförts många lagändringar under dessa år och den 
enda genomgripande reformen genomfördes först 1992, då försäkrings-
kassorna fick ett lagstadgat samordningsansvar för rehabiliteringen och be-
greppet arbetslivsinriktad rehabilitering infördes i socialförsäkringen (Lagen om 
allmän försäkring kap 22). Arbetsgivarna fick samtidigt ett större ansvar för 
sina anställda och deras sjukskrivningar och eventuella rehabilitering, och det 
blev en starkare knytning till arbetslinjen än tidigare. Detta har än mer 
accentuerats med arbetsgivarnas skyldighet att betala sjuklön de första veck-
orna i sjukfallet samt med den senaste lagändringen4, som innebär att arbets-
givarna ska betala 15 procent av sjukpenningkostnaden utom vid partiell 
sjukskrivning och om den anställde genomgår någon rehabilitering.  

Sedan 1990 har Försäkringskassan haft särskilda medel avsatta att köpa 
rehabiliteringstjänster för5. Trots den relativt stora satsningen på den arbets-
livsinriktade rehabiliteringen i socialförsäkringssystemet sedan 1992, har det 
visat sig svårt att infria lagens intentioner och det föreligger alltjämt stora 
svårigheter för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. 

I syfte att minska sjukfrånvaron införde regeringen åren 1995 och 1997 ett 
förtydligande av sjukdomsbegreppet i Lagen om allmän försäkring6. Efter dessa 
lagändringar ökade såväl sjukfrånvaron som förtidspensionerna markant och 
reformerna tycks inte ha haft någon större effekt och det har framförts att 
de dessutom bidragit till en osäkerhet i rättstillämpningen (Westerhäll 1997)7.  

I budgetpropositionen 2003 (Prop. 2003/04) framfördes ytterligare en 
rad förslag till förändringar i syfte att minska sjukskrivningarna och reger-
ingen satte upp ett nationellt mål för att minska sjuktalet, vilket innebär att 
antalet sjukskrivningar ska halveras fram till år 2008 i förhållande till år 2002. 
Då en minskning av sjukskrivningar, framförallt långa sådana, ofta innebär 

                                                      
4  From januari 2005. 
5  Jag går inte närmare in på dessa köp av rehabiliteringstjänster, men vill nämna att kritik 

har framförts bl.a. av Riksrevisionsverket 2004 mot Försäkringskassans sätt att hantera de 
avsatta medlen. 

6  Intentionerna med de nya reglerna var att renodla samhällets olika ersättningssystem så 
att sjukpenning endast ska kunna utges när skälet till nedsättningen av arbetsförmågan är 
sjukdom och inte enbart sociala förhållanden eller arbetslöshet (Proposition 1996/97:28, 
Westerhäll 1997).  

7  Det finns en del andra förklaringar till denna ökning såsom konjunkturläget, vilket jag 
inte går närmare in på här. 
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en ökning av antalet förtidspensionärer, infördes en passus om att de senare 
inte skulle få öka, vilket dock redan har skett enligt siffror från 20048. I 
propositionen (a.a.) betonades även att man i första hand ska använda sig av 
partiell sjukskrivning9 samt att eventuell restarbetsförmåga ska tillvaratas.  

Försäkringskassorna har, efter det att propositionen lades fram, blivit mer 
strikta i sina bedömningar av rätt till sjukpenning och det förekommer oftare 
än tidigare, att sjukskrivna som inte har bedömts vara arbetsoförmögna inte 
har fått sjukpenning beviljad, även om de har haft läkarintyg10. I den mån de 
inte har kunnat gå tillbaka till arbete har de hänvisats till arbetsmarknadsstöd 
eller socialbidrag. Även detta har debatterats livligt i media under slutet av 
2004 och början av 2005. Indragning av förmånerna visar på ytterligare åt-
stramning i tillämpningen och skärpning av kraven att arbetsoförmågan ska 
ha sin grund i medicinska skäl för rätt till sjukförmån eller förtidspension. 

Arbetsgivarnas ansvar 

Sedan 1992 år har intentionerna i lagstiftningen varit att rehabilitera tillbaka 
till arbete och arbetsgivarnas ansvar har förstärkts11, men många arbets-
givare, inte minst de offentliga, har inte tagit sitt ansvar tillräckligt i denna 
fråga. Som exempel kan nämnas att arbetsgivarna är skyldiga att göra rehabi-
literingsutredningar efter en viss tids sjukskrivning (lagen om allmän försäk-
ring 22 kap. 3§), men det sker inte i önskvärd omfattning och inga sanktio-
ner finns om de inte följer dessa föreskrifter12. Det har i en studie visat sig 
att arbetsgivarnas rehabiliteringsutredningar saknades i 75 procent av de 
ärenden där sjuskrivning hade pågått i 90 dagar (Riksförsäkringsverket 1998). 
Enligt arbetsmiljölagen (1977; ändrad 1991) stadgas arbetsgivarnas rehabili-
teringsansvar för sina anställda13. Med nya bestämmelser efter januari 2005 
där det regleras att arbetsgivarna, förutom ansvaret för sjuklöneperioden de 
första två veckorna, ska stå för en viss del av sjukpenningkostnaderna, har 
regeringen ytterligare förstärkt arbetsgivarnas ansvar för de sjukskrivna och 

                                                      
8  Detta har av ansvarig minister förklarats med demografiska förändringar i befolkningen 

(Pressmeddelande 18 februari 2005, Näringsdepartementet). 
9  Läkarna ska i ett läkarintyg motivera skäl för heltidssjukskrivning och alltid överväga 

möjligheten till partiell sjukskrivning. Även Försäkringskassan ska vid sin bedömning ta 
ställning till partiell sjukskrivning i första hand. 

10  Det är Försäkringskassan som bedömer och avgör rätten till sjukpenning och inte den 
behandlande läkaren. 

11  Den s.k. arbetslinjen. 
12  Jfr Nederländerna där sanktioner finns för arbetsgivare som inte följer föreskrifter. 
13  3 kap. §§2a ; 3 
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deras rehabilitering. Regeringens intention med detta har varit att arbets-
givarna ska bli mer motiverade att förhindra och förkorta sjukskrivningar. 
Här kan nämnas att i Nederländerna är det arbetsgivarna som har ansvar för 
sjukförsäkringen, men man har trots det hög sjukfrånvaro och betydelsen av 
arbetsgivarnas ansvar för att minska sjukfrånvaron är oklar (Riksförsäkrings-
verket 2003b).  

Höga kostnader 

Kostnaderna för socialförsäkringen har de senaste åren varit mycket höga 
och enbart för diagnosen ryggbesvär uppskattades kostnaden till 30 miljar-
der kronor 1996 (Riksförsäkringsverket 1996; Socialstyrelsen 1996; SBU 
2000). De sammanlagda kostnaderna för sjukpenning och förtidspension var 
2003 omkring 110 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 50 pro-
cent på fyra år (Hogstedt et al 2004).  

Ekonomiska incitament 

I socialförsäkringssystemet finns en inbyggd problematik och en konflikt 
mellan två sociala mål, nämligen att å ena sidan garantera arbetsoförmögna 
ekonomisk säkerhet och å andra sidan behålla så många som möjligt i arbete 
och även att så många som möjligt återförs till arbete genom rehabilitering14 
(SBU 2000). Socialförsäkringen är en försäkring och under vissa givna förut-
sättningar har man rätt till ersättning, men enligt arbetslinjens intentioner 
ska målet vara att så många som möjligt finns på arbetsmarkanden.  

Henreksen & Persson (2001) fann i en studie samband mellan kompen-
sationsgraden vid sjukfrånvaro och faktisk sjukfrånvaro. De fann ett starkt 
samband när de undersökte den svenska sjukförsäkringen 1955–1999 med 
talrika förändringar av ersättningsgrad; ju högre kompensation desto större 
sjukfrånvaro. Vi hade i Sverige inte mindre än 13 olika reformer inom sjuk-
försäkringen under denna tidsperiod och förändringarna under 1990-talet 
har varit speciellt många. Enligt en litteraturöversikt (Selander et al 2001) – 
med syfte att undersöka vilka faktorer som hänger samman med återgång i 
arbete efter rehabilitering – styrker ett flertal studier att ersättningsnivåer 
och sjukersättningsstatus har betydelse för återgång i arbete. Det finns dock 
några länder i Europa som har generös ersättning vid sjukfrånvaro men 
ändå inte har hög sjukfrånvaro och som exempel kan nämnas Tyskland med 
nära hundraprocentig ersättning.  

                                                      
14  Den svenska arbetslinjen. 
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Sjukfrånvarons utveckling i Sverige 

Diagrammet i figur 1 nedan visar sjukfrånvarons utveckling uppdelat efter 
ålder och avsikten med diagrammet är att ge en bild av förändringar under 
de angivna åren15. 

Figur 1. Sjukfrånvaro bland anställda i Sverige uppdelat efter ålder 
1987– 2001  

 
Källa: Ds 2002:49 

 
Antalet sjukskrivna och förtidspensionärer ökade stadigt i Sverige under 
1980-talet och under början av 1990-talet, bland annat på grund av ett enligt 
praxis utvidgat sjukdomsbegrepp. Efter en tillfällig nedgång fram till 1997, 
vände kurvan åter uppåt och det sammanlagda ohälsotalet är nu högre än 
någonsin.16  

Under år 2000 beviljades över 49 000 nya förtidspensioner, vilket var en 
kraftig ökning och en återgång till nivåerna under 1980- respektive 1990-
talen (Riksförsäkringsverket 2001b). I februari 2005 hade över 540 000 per-
soner förtidspension, vilket är en ökning med 74 100 personer under ett år 
(Pressmeddelande 18 februari 2005, Näringsdepartementet). I figur 2 nedan 

                                                      
15  Med sjukfrånvaro avses personer frånvarande från arbetet p.g.a. sjukdom enligt SCB:s 

arbetskraftsundersökningar. 
16  Diagrammen i fig. 1– 5 har olika värden på y-axeln. Avsikten med diagrammen är att 

översiktligt beskriva utvecklingen över tid och inte att jämföra dem sinsemellan.  
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visas utvecklingen av antalet nybeviljade förtidspensioner och även detta 
diagram är avsett att visa fluktuationer genom åren. 

Figur 2. Utveckling av antalet nybeviljade förtidspensioner 1971– 2002  

 
Källa: RFV Analyserar 2004:1 
 
Diagnosgruppen rörelseorganens sjukdomar, där rygg- och nackbesvär ingår, har 
sedan länge varit den största gruppen vid långvarig sjukskrivning. Den har 
dock minskat från 40 procent 1999 till 33 procent 2003. Däremot har dia-
gnosgruppen psykiska besvär ökat och speciellt för kvinnor, från 28 procent 
2002 till 33 procent 2003. Diagnosen utbrändhet har varit mycket omdiskute-
rad, men endast utgjort en liten del av diagnoserna vid långtidssjukskrivning 
och utgör nu endast 1 procent17 (Riksförsäkringsverket 2004d).  

Under åren 1998–2000 rörde det sig om en 80-procentig ökning av 
ohälsotalet18 (SOU 2000:78). Som exempel kan nämnas att över 820 000 
personer hade någon form av ersättning för ohälsa, d.v.s. sjukpenning eller 
förtidspension, i februari 2005 (Pressmeddelande från Försäkringskassan 
den 18 februari 2005), vilket motsvarar 16 procent av befolkningen mellan 

                                                      
17  Anledningen till detta kan vara att Socialstyrelsen har rekommenderat läkare att använda 

diagnosen ”utmattningsdepression” i stället för utbrändhet och den sorterar under psy-
kiska sjukdomar/depressioner (Riksförsäkringsverket 2004d). 

18  För definition av ohälsotal se särskild ruta sid. 19. 
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20–64 år. Enligt samma källa har det sammanlagda ohälsotalet minskat jäm-
fört med ett år tidigare, men minskningen går långsamt19. 

Det finns ett flertal studier som visar på stora regionala skillnader i landet 
av ohälsotalet (Riksförsäkringsverket 2003c). Regionala skillnader på arbets-
marknaden har angivits som en förklaring till detta, och om så skulle vara 
fallet har inte den medicinska nedsättningen av arbetsförmågan haft avgö-
rande betydelse i bedömningen20. Det skulle även kunna röra sig om skilda 
bedömningar vid tillämpningen vid de regionala försäkringskassorna, vilket 
är rättsosäkert för den enskilde personen. I figur 3 visas utvecklingen av 
ohälsotalet regionalt.  

Figur 3. Utvecklingen av ohälsotalets regionala fördelning 

 
Källa: RFV Analyserar 2003:12 
 
Den övre heldragna linjen visar utvecklingen för Norrlandslänen och den 
svarta streckade linjen visar utvecklingen i hela riket. Den nedre streckade 
linjen visar utvecklingen för Halland, Jönköping samt Uppsala. I en rapport 
(Försäkringskassornas förbund 2004) har man försökt analysera dessa regio-
nala skillnader men inte kunnat dra några långtgående slutsatser om samver-
kande eller förklarande faktorer.  

Det finns även stora könsskillnader för såväl sjukskrivningar som förtids-
pensioneringar och kvinnornas ohälsotal har ökat kraftigt de senaste åren – 
med 37 procent jämfört med 19 procent för männen (Riksförsäkringsverket 
2004a; Riksförsäkringsverket 2004b). Se diagram i figur 4 nedan som visar 

                                                      
19  Ohälsotalet var 2003 43,2 och 2004 42,5.  
20  Vilket var intentionerna med renodlingen i lagen 1995 och 1997. 
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sjuktalet och antal sjukfall uppdelat på kön. Även detta diagram ska belysa 
utvecklingen över tid. 

Figur 4. Utvecklingen av kvinnors och mäns sjukskrivning 1974–2003  

 
RFV analyserar 2004:16 

 

Återgång i arbete efter sjukskrivning  

Selander et al (2001) har i en litteraturöversikt sammanfattat resultat från 
olika studier angående riskfaktorer i arbetslivsinriktad rehabilitering, d.v.s. 
vad som avgör om man kan återgå i arbete efter rehabilitering. Det har i ett 
antal studier visat sig att socioekonomiska faktorer har betydelse för utfallet 
efter rehabilitering på så sätt att personer med lägre socioekonomisk status 
återgår i arbete i mindre utsträckning än andra (a.a.; Riksförsäkringsverket 
1997). Denna grupp är överrepresenterad i gruppen långtidssjukskrivna och 
har en större risk för att bli sjukskrivna (Riksförsäkringsverket 1997)21. Man kan 
dock fråga sig om det även gäller fenomenet att återgå till arbete efter sjukskriv-
ning. I en studie fann man exempelvis ingen signifikant skillnad i socioekono-
miskt hänseende vad gäller återgång i arbete efter rehabilitering (Riksförsäkrings-
verket 1998). Man tolkade resultatet så, att även om risken för att bli lång-
tidssjukskriven är mycket större för grupper med låg socioekonomisk status, 
                                                      
21  Den grupp som är i sjukskrivning är således redan selekterad och skiljer sig från normal-

befolkningen. Se även Metodkapitlet. 
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så behöver det inte betyda att de har sämre chanser att återgå i arbete efter 
rehabilitering. Det är den problematiken som ska belysas i avhandlingen och 
jag återkommer till detta i avsnittet Problemformulering samt i kapitel 4. 

Vad gäller kön så är det känt att kvinnor får en annan typ av rehabiliter-
ing än män samt att det är svårare för kvinnor att återkomma till arbete 
(Bäckström 1997; Riksförsäkringsverket 2004a). Det finns dock enligt 
Selander et al (a.a.) ett fåtal studier som visar motsatsen, d.v.s. att kvinnor 
har större chanser att återgå till arbete. I en studie fann man exempelvis att 
kvinnor hade mer komplexa copingstrategier än män vid muskuloskeletala 
smärtsyndrom, vilket enligt författarna talar för att skräddarsy rehabiliter-
ingsåtgärder för respektive kön (Jensen et al 1994).  

Att arbetslösa har svårare att komma tillbaka till arbete efter sjukskrivning 
är känt samt att det finns stora svårigheter att rehabilitera sjukskrivna med 
utländsk bakgrund tillbaka till arbete efter sjukskrivning (Selander et al 2001).  

Sjukfrånvaro och rehabilitering 
– ett internationellt perspektiv 

I två avsnitt redogörs här kortfattat för regelverk vid sjukskrivning, rehabi-
litering och förtidspension i åtta länder22 samt även för skillnader i utveck-
lingen av sjukfrånvaron i de länderna. Syftet med det är, liksom för övrigt i 
detta inledande kapitel, att sätta in problemområdet i ett större sammanhang 
samt att kunna göra vissa jämförelser mellan det svenska systemet och andra.  

En översikt över regler i åtta länder  

Översikten bygger på en rapport från ett EU-projekt där deltagare från re-
spektive land har redogjort för landets lagstiftning (EU-rapport 2002)23. 
Underlag har även hämtats från andra angivna källor samt från personlig 
erfarenhet från studiebesök och kontakter med socialförsäkringsorgan i vissa 
länder. Det är en komprimerad framställning, som endast tar upp de viktigaste 
reglerna och speciellt fokuserar på processen att gå tillbaka till arbete. 

I Danmark är det kommunerna som administrerar sjukförsäkringen. De 
första två veckornas sjukfrånvaro betalas som lön av arbetsgivarna. Läkar-
intyg krävs från fjärde dagen. Sjukpenning kan betalas ut upp till ett år, och 
kan i vissa fall förlängas för personer som väntar på yrkesrehabilitering, men 
kommunerna har starka incitament att förhindra passiv utbetalning. Arbets-

                                                      
22  Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. 
23  Även från Missoc: http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/2002/ 
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givare kan avskeda en anställd efter fyra månaders sjukskrivning. Kommu-
nen ska efter 8 veckor ha ett samtal om rehabilitering med den sjukskrivne, 
men det är inte alltid det sker. Under rehabilitering undersöks den sjukskriv-
nes arbetsförmåga. Bedömningen av arbetsförmågan utgår från medicinsk 
diagnos och görs av behandlande läkare, som även sjukskriver. Bedömningar 
görs även av försäkringsläkare. (Høgelund 2003; Gerner 2004)  

I Finland är det flera olika försäkringsorgan som administrerar sjukskriv-
ningar och förtidspensioneringar. Den allmänna myndigheten är Folkpen-
sionsanstalten, som även har ett rehabiliteringsansvar. Sjukpenning kan be-
talas ut under ett år varefter prövning för förtidspension kan ske. Arbets-
givaren betalar sjuklön under den första tiden med sjukskrivning och där-
efter betalar sjukförsäkringen 70 procent (Riksförsäkringsverket 2003b). Sjuk-
skrivning sker av behandlande läkare som anger diagnos och arbetskapacitet, 
vilket även gäller vid ansökan om förtidspension. För anställda kopplas före-
tagshälsovården tidigt in i sjukfallet, och de gör även en bedömning av ar-
betsförmågan. Intygen bedöms av försäkringsläkare, vars rekommendation 
är av stor vikt, men beslut om förtidspension fattas av tjänsteman efter höran-
de av en nämnd med representanter för arbetsgivare och fackföreningar. 
Den första tiden med sådan pension är tidsbegränsad och kallas för rehabili-
teringsersättning och beslutet ska åtföljas av en rehabiliteringsplan.  

I Frankrike kan sjukpenning utbetalas högst 360 dagar under en treårs-
period. En rad speciella sjukdomar finns angivna på en särskild lista och kan 
ge rätt till sjukskrivning i tre år i en följd. Kompensationsgraden varierar 
från 50 till 66,66 procent. I början av sjukskrivningen är det den behand-
lande läkaren som sjukskriver, men intyget kontrolleras efter tre månader 
och efter sex månader måste intyget bekräftas av försäkringsläkare vid sjuk-
kassan. Denne kan även undersöka patienter. Även vårdkostnaderna bedöms 
och kontrolleras. I sjukintyget anges diagnos samt arbetets krav och sociala 
och personliga omständigheter. En arbetsgivare kan i princip inte avskeda en 
sjukskriven person enligt en lag från 1990. Innan ett eventuellt avskedande 
ska den sjuke undersökas av en företagsläkare, som kan ge rekommendatio-
ner om arbeten inom företaget och arbetsgivaren måste ha starka skäl för att 
inte följa dessa. Det finns ingen rehabilitering i det franska försäkringssyste-
met, men det finns möjlighet att arbeta deltid i högst 6 månader i terapeu-
tiskt syfte och det måste vara styrkt av läkare. För övrigt finns ingen partiell 
sjukskrivning. Beslut om förtidspension fattas av försäkringsläkare och det är 
ett medicinskt beslut. Arbetsoförmågan ska grundas på medicinska kriterier, 
men hänsyn tas även till sociala skäl och arbetsförhållanden. (Gerner 2001) 

I Tyskland betalas vid sjukdom full lön ut av arbetsgivarna de första sex 
veckorna och därefter betalar sjukkassan ut 80 procent av lönen under högst 
78 veckor. Sjukkassan betalar medicinsk rehabilitering och vårdkostnader. 
Sjukintyget skrivs av behandlande läkare. En ansökan om förtidspension be-
handlas initialt som en ansökan om rehabilitering och om försäkringsläkare 
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bedömer att rehabilitering ska ske, remitteras den sökande till någon form 
av medicinsk rehabilitering på kuranstalt några veckor. Yrkesmässig rehabili-
tering förekommer även i form av längre kurser och yrkesutbildningar. Ett 
omfattande läkarutlåtande behövs i samband med ansökan om förtidspen-
sion och ibland begärs komplettering i form av en socialmedicinsk under-
sökning av speciella läkare. Det är komplicerade ansvarsförhållanden mellan 
sjukkassorna och pensionsanstalterna vad det gäller rehabilitering. En för-
säkringsläkare ger sin bedömning av rätt till förtidspension, men träffar inte 
patienterna. Man försöker göra konsekventa bedömningar och har tillgång 
till särskilda riktlinjer, som uppdateras regelbundet. (Gerner & Deck 1995) 

I Nederländerna har man sedan 1996 privatiserat ansvaret för sjukskriv-
ningar för anställda. Det finansiella ansvaret ligger sedan dess på arbets-
givarna som ett incitament att återanpassa sjukskrivna. Arbetsgivarna betalar 
minst 70 procent av lönen under sjukskrivning upp till två år. Efter 13 veck-
ors sjukskrivning ska arbetsgivaren göra en rehabiliteringsplan. Sanktioner 
finns för såväl arbetsgivare som anställda om de inte fullföljer rehabiliter-
ingsplanen. De sjukskrivna kan inte avskedas under en tid på upp till två år. 
Sjukskrivningsintyg kan endast utfärdas av företagsläkare. Det görs även en 
bedömning av speciella försäkringsläkare som tar hänsyn till personens fy-
siska och mentala kapacitet och förmåga att utföra arbetsuppgifter24. Försäk-
ringsläkarna har en betydande roll och många sjukskrivningar stoppas efter 
att dessa läkare har gjort en kapacitetsbedömning. 

I Norge betalas sjukpenning ut under högst ett år och den är procentuellt 
graderad i förhållande till arbetsoförmågan. Behandlande läkare skriver ett 
intyg med diagnos och uppgift om begränsning av arbetsförmågan. Arbets-
givarna betalar sjuklön de första två veckorna i sjukfallet. Arbetsgivarna är 
även skyldiga att vidta åtgärder för att underlätta återgång i arbete för en 
sjukskriven och denne kan gå tillbaka till arbete gradvis respektive ha s.k. 
aktiv sjukskrivning. Efter åtta veckors sjukskrivning ska den behandlande 
läkaren inkomma med ett särskilt läkarutlåtande och där ska framgå eventu-
ellt rehabiliteringsbehov. Efter sjukperioden kan rehabiliteringsersättning 
betalas ut för medicinsk rehabilitering i högst ett år medan s.k. attförings-
pengar under yrkesmässig rehabilitering kan betalas ut under flera år. Den 
senare rehabiliteringen administreras av arbetsmarknadsmyndigheterna. De 
bedömer om det är nödvändigt med rehabilitering eller inte och de kan även 
hänvisa till särskilda rådgivningskontor. Om det bedöms att rehabilitering 
inte är aktuell, remitterar man tillbaka personen till sjukkassan för bedöm-
ning. Om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt med minst 50 procent efter 
rehabilitering, eller om rehabilitering inte bedöms aktuell, kan förtidspension 
beviljas. På grund av uppdelningen av ansvaret mellan de två myndigheterna 

                                                      
24  Se även kapitel om ”Disability” 
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krävs mycket samverkan för att rehabiliteringen ska fungera. Det finns ett 
projekt benämnt ”inkluderande arbetsliv” i syfte att minska sjukfrånvaron 
och enligt senaste statistik har man kommit en bit på väg med detta. Man 
har även infört en bestämmelse om att sjukskrivande läkare ska göra en be-
dömning om den sjukskrivne kan vistas på arbetsplatsen trots sina besvär. 

I Storbritannien är det behandlande läkare som utfärdar sjukintyg. Alla för-
måner vid sjukdom benämns Incapacity Benefit sedan 1994 och det finns 
tre grader av denna ersättning. Första graden omfattar 28 veckor, därefter 
upp till 52 veckor och slutligen över 52 veckor. De flesta sjukskrivna uppbär 
ersättning från arbetsgivaren de första 28 veckorna. Under den tiden be-
döms arbetsoförmågan i förhållande till det egna arbetet. Därefter görs ett test 
(PCA)25 av speciellt utbildade läkare för att få konsensus i bedömningarna. 
Det finns ingen partiell sjukersättning. Läkare som är osäkra vid bedömningen 
av arbetsförmågan kan begära hjälp från en medicinsk service, men det hän-
der sällan. En arbetsgivare kan avskeda en person under vissa omständighe-
ter under de första 28 veckorna. Medicinsk rehabilitering sköts av hälsovårds-
myndigheten och den yrkesinriktade av arbetsmarknadsmyndigheten. Social-
försäkringen är inte inblandad alls i detta och får inte ta del av bedömningar, 
men de betalar ändå bidrag till dem som genomgår rehabilitering. 

I Sverige är sjukpenningtiden obegränsad, men efter ett års sjukskrivning 
ska Försäkringskassan ta ställning till eventuell förtidspension. De första två 
veckorna i sjukskrivningen betalar arbetsgivarna sjuklön och därefter är det 
sjukpenning från Försäkringskassan med 80 procent av lönen som utgör 
ersättningen. Läkarintyg krävs efter sju dagars frånvaro. Det läkarintyg som 
lämnas till arbetsgivarna behöver inte innehålla någon diagnos. Läkarintyg 
utfärdas av den behandlande läkaren, men det är Försäkringskassan som 
bedömer rätten till sjukpenning efter de två veckorna med sjuklön, eventu-
ellt i samråd med en försäkringsläkare. Försäkringskassan kan även begära 
en särskild försäkran från den sjukskrivne där den sjukskrivnes egen bedöm-
ning av arbetsförmågan framgår. Vid behov kan även ett särskilt läkarutlå-
tande infordras för bedömning av sjukpenningrätt och eventuellt rehabilite-
ringsbehov. Det finns även möjlighet till avstämningsmöten tillsammans 
med den sjukskrivne, Försäkringskassan och en tredje part, exempelvis läka-
ren eller arbetsgivaren (Prop 2002/03:89). Arbetsgivarna ska även efter ca 8 
veckors sjukfrånvaro lämna in en rehabiliteringsutredning till Försäkrings-
kassan vari behovet av rehabilitering ska framgå. En arbetsgivare får inte av-
skeda en person under sjukskrivningstiden annat än om man kan visa att det 
trots alla möjliga ansträngningar för att underlätta arbetsåtergång, inte finns 
några lämpliga arbetsuppgifter. Om man bedömer rehabilitering aktuell ska 
Försäkringskassan upprätta en rehabiliteringsplan senast två veckor efter 

                                                      
25  Se även kapitlet om ”Disability”. 
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rehabiliteringsutredning inkommit. Försäkringskassan har sedan 1992 ett 
samordningsansvar och kan bekosta rehabiliteringen genom att köpa vissa 
rehabiliteringstjänster. Under rehabilitering kan rehabiliteringspenning, som 
är lika stor som sjukpenningen, utbetalas. Rehabilitering kan inte betalas för 
längre tid än ett år. Försäkringskassan ska inte betala medicinsk rehabilitering, 
men gränsen mot arbetslivsinriktad rehabilitering kan vara svår att avgöra. Det 
finns en mängd olika åtgärder att välja mellan och rehabiliteringen ska vara 
individuellt utformad. Bedömning av rehabiliteringsbehov sker efter en s.k. 
stegmodell med 7 steg där man först bedömer om en person kan återgå till det 
gamla arbetet utan rehabilitering och slutligen i steg 7, om personen ifråga inte 
kan återgå till något arbete på arbetsmarknaden, inte ens efter rehabilitering 
(Riksförsäkringsverket 2004c). Då ska rätten till förtidspension bedömas och 
arbetsoförmågan måste ha medicinska orsaker för rätt till förmån. Det finns 
ingen särskild checklista vid denna bedömning, men den kan i vissa fall ske i 
form av försäkringsmedicinsk utredning vid speciella kliniker. 

Sjukfrånvarons utveckling i åtta länder 

I detta avsnitt presenteras skillnader i sjukfrånvaro i de länder, som redo-
gjorts för i föregående avsnitt. I en internationell studie med syfte att under-
söka om befolkningen i Sverige de facto har förhållandevis högre sjukfrån-
varo än medborgare i andra europeiska länder (Ds 2002:49), studerade man 
sjukfrånvaro med uppgifter inhämtade från arbetskraftsundersökningar. 
Man använde det måttet för att eliminera inflytandet av olikheter i socialför-
säkringssystemen i de länder som studerades. Om man hade jämfört antalet 
sjukskrivna hade de olika systemen kunnat påverka jämförelserna. 

Av diagrammet i figur 5 nedan framgår att Sverige hade en mycket hög 
sjukfrånvaro 1987, högt över de andra ländernas, och en relativt låg sådan tio 
år senare, 1997. Därefter stiger kurvan på nytt och Sverige ligger på samma 
nivå eller något över Norge och Nederländerna 2001. Man fann i studien 
(a.a.) att det har varit en kraftig ökning av sjukfrånvaron i Sverige, Norge 
och Nederländerna under 1995–2001. Sverige befanns dessutom vara unikt i 
många avseenden som exempelvis en mycket hög sysselsättningsgrad hos 
kvinnor i åldrarna 50–64 år, vilket de flesta andra länderna inte har. Dessa 
kvinnor svarar för en stor del av sjukfrånvaron i Sverige och kan således 
utgöra en förklaring till vårt höga ohälsotal. I studien (a.a.) har man särskilt 
analyserat i vilken utsträckning förändringar i åldersstrukturen kan ha haft 
betydelse för den höga sjukfrånvaron i Sverige och funnit att endast 5 pro-
cent av ökningen kan förklaras av demografiska förändringar. 
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I studien fann man dessutom ett starkt samband mellan sjukfrånvaro och 
konjunkturcykeln i Sverige26, vilket de andra studerade länderna inte har 
(a.a.). Detta förhållande är anmärkningsvärt och man kan fråga sig varför 
Sverige har denna konjunkturkänslighet. Ett antagande är att det står att 
söka i socialförsäkringssystemet. Det kan vara attraktivt att vara sjukskriven 
vid högkonjunktur men däremot känsligt att vara borta från arbetet vid 
högre arbetslöshet27. I Sverige är det många arbetslösa som är sjukskrivna, 
vilket en del andra system inte tillåter. 

Figur 5. Sjukfrånvaro bland anställda i åldrar 20–64 år 1983–2001 i åtta 
länder  

 
Källa: Ds 2002: 49 
 
Såväl det tyska som det finska systemet kan sägas vara generöst med en nära 
hundraprocentig kompensation i början av sjukfallet, men i båda dessa sy-
stem finns förutom kontrollmekanismer lagstadgade insatser för att förebygga 
ohälsa (Riksförsäkringsverket 2003b). I Nederländerna och Sverige saknas 
försäkringsmedicinska riktlinjer och dessa länder har låg försäkringsmässighet 
                                                      
26  Högre sjukfrånvaro vid högkonjunktur och vice versa. 
27  Jag går här inte närmare in på de olika teorier som förts fram om ”attraktions- respektive 

utstötningsmodellen” (Marklund 1992 bl.a.). I korthet innebär den första modellen att bi-
dragen är så generösa att de är mer attraktiva än lönearbete medan utstötningsmodellens 
förespråkare menar att vissa människor blir utstötta från arbetsmarknaden i det kapitalis-
tiska samhället. 
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(a.a.). I en systematisk litteraturöversikt angående sjukfrånvaroforskning 
(SBU 2003) fann man visst stöd för att systemen i sig i olika länder påverkar 
sjukfrånvaron, men att det är oklart hur stora systemförändringar som be-
hövs för att sjukfrånvaromönstret ska påverkas.  

I Norge, vars socialförsäkringssystem har likheter med det svenska syste-
met förutom att sjukpenningtiden är begränsad till ett år, har man haft en 
liknande utveckling med ökning av sjukskrivningar sedan senare delen av 
1990-talet och man har försökt komma tillrätta med det genom liknande 
reformer som i Sverige (SOU 2000:121; NOU 2000:27). Även Nederlän-
derna har haft en liknande utveckling med hög sjukfrånvaro och sökt olika 
lösningar och slutligen fastnat för det privatiserade systemet med stark knyt-
ning till företagshälsovården.  

Vid de kontakter jag har haft med representanter för andra länders social-
försäkringssystem, framförallt inom EU, har man inte lika kraftigt betonat 
problem med långa sjukskrivningar som i Sverige och man kan förmoda att 
en del av problematiken ligger inbyggd i det svenska socialförsäkringssyste-
met (Gerner 2001). Det har sedan 1970-talet varit lätt att kvalificera sig eko-
nomiskt för rätt till sjukpenning och sjukpenningtiden är obegränsad. De 
första sju dagarna behöver man inte förete något läkarintyg. Alla läkare i 
Sverige har rätt att sjukskriva en patient. All sjukpenningtid ger ekonomiskt 
underlag till pensionspoäng och i vissa fall till högre förtidspension28.  

I såväl Finland som Norge finns möjlighet till rehabilitering i form av 
fleråriga utbildningar med ersättning från socialförsäkringssystemet; ibland 
även på högskolenivå, vilket inte är möjligt annat än i undantagsfall i det 
svenska systemet. Även sådana bestämmelser kan ha betydelse för svårighe-
terna att rehabilitera sjukskrivna tillbaka till arbete i Sverige.  

Vid litteratursökning i internationella databaser, som till exempel Pub-
med29, blir det tydligt att problematiken med långa sjukskrivningar och 
forskning inom området i huvudsak är koncentrerad till ett fåtal länder: 
Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland samt i viss mån Neder-
länderna. Dessa länder dominerar även SBU:s litteraturgenomgång (SBU 
2003) även om vissa andra länder som Kanada, Storbritannien och USA 
har några studier med i genomgången. Som framgått ovan har Danmark, 
Finland och Tyskland inte lika hög sjukfrånvaro som Sverige, men det 
finns ändå en hel del forskning inom området i de länderna. 

Sammanfattningsvis har Sverige, Norge och Nederländerna betydligt 
högre sjukfrånvaro än de andra länderna. Detta kan tyckas paradoxalt, 
eftersom det i dessa tre länder finns väl utbyggda rehabiliteringssystem i 
                                                      
28  Fr.o.m. januari 2003 beräknas dock denna förmån på ett annat sätt, vilket kan göra det 

ekonomiskt ofördelaktigt att uppbära sjukpenning under flera år innan förtidspensionen. 
29  Sökord som ”Sickness absence”, ”sick-leave”, ”return to work” (RTW), “disability pension”. 
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syfte att förkorta sjukskrivning, men åtgärderna tycks inte vara tillräckligt 
effektiva. Varken Frankrike eller Storbritannien har någon rehabilitering 
knuten till socialförsäkringen, men har ändå en relativt låg sjukfrånvaro. 
Finland har ett mycket väl utbyggt system för rehabilitering knutet till so-
cialförsäkringen och har en lägre sjukfrånvaro än Sverige. Till skillnad från 
de andra länderna har Sverige en mycket differentierad rehabilitering, ar-
betslivsinriktad rehabilitering, och ett system med att köpa tjänster från privata 
leverantörer, vilket kan bli oöverskådligt. Rehabiliteringsbehov och vilka 
åtgärder som ska sättas in bedöms av handläggare vid Försäkringskassan 
och ibland i samråd med försäkringsläkare. 

I samtliga länder betonas medicinska orsaker för rätt till sjukskrivning 
och förtidspension, och läkare har stor betydelse vid bedömningar i sy-
stemen. I Frankrike och Tyskland har försäkringsläkarna ett stort infly-
tande över besluten och det finns även möjligheter till specialundersök-
ningar i tveksamma fall. Man kan i dessa länder även ta hänsyn till sociala 
och arbetsanknutna förhållanden vid bedömningen, vilket bara kan ske i 
undantagsfall i Sverige. 

Definition av vissa begrepp 

Förtidspension/sjukbidrag ersattes 2003 med termen sjuk- och aktivitets-
ersättning, men här användes genomgående termen förtidspension. 

Långvarig sjukskrivning har av Riksförsäkringsverket definierats som en sam-
manhängande sjukperiod på minst 60 dagar och det är den definitionen som 
används här.  

Ohälsotal är antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning samt sjuk-/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtids-
pension/sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade 
försäkrade 16–64 år (Riksförsäkringsverkets datalager STORE).  

Sjuktal är antal utbetalda dagar med sjukpenning relaterat till antalet registre-
rade försäkrade 16–64 år minskat med försäkrade med hel sjuk-/ aktivitets-
ersättning. 

Sjukfrånvaro den i arbetskraftsundersökningar använda termen; d.v.s. från-
varo från arbetet på grund av sjukdom en viss vecka. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering Den rehabilitering som Försäkringskassan har 
samordningsansvar för enligt lagen om allmän försäkring (AFL) kap. 22. 

Riksförsäkringsverket heter från januari 2005 Försäkringskassan, men i avhand-
lingen har det tidigare namnet behållits. 
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Problemformulering och syfte  
I bakgrundsteckningen ovan framgår omfattningen av problematiken med 
långvarig sjukskrivning och förtidspensionering samt den stora ökning som 
har skett i Sverige under senare år. Sedan 1992 finns ett lagstadgat samord-
ningsansvar för rehabilitering med syfte att förkorta sjukskrivningstider och 
att underlätta för sjukskrivna att kunna återgå i arbete. Arbetslinjen – att 
arbete ska gå före bidrag – har betonats. Problematiken med hög sjukfrån-
varo kvarstår dock och man kan fråga sig vad det beror på i ett samhälle 
som har hög levnadsstandard och hög medellivslängd. I ett internationellt 
perspektiv framstår dessutom tydligt storleken av problemet i Sverige trots 
det väl utbyggda rehabiliteringssystemet inom socialförsäkringen.  

Det framhålls i många sammanhang att det finns sparsamt med forsk-
ning om sjukfrånvaro samt att det är komplexa orsaksförhållanden (SBU 
2003). Man kan fråga sig om det är socialförsäkringssystemet i sig som kan 
vara en del av förklaringen till problematiken. Är det svenska systemet för 
generöst och ger det incitament till att vara sjukskriven?  

Som berörts i ett avsnitt i detta kapitel, kan det röra sig om helt andra 
avgörande faktorer när en person ska komma ut ur en sjukskrivningsperiod, 
än vid inträdet i sjukskrivning. Det är processen att återgå i arbete efter sjuk-
skrivning och eventuell rehabilitering som jag studerar i denna avhandling. 
Orsakerna till svårigheter att komma tillbaka till arbetet kan sökas på ett flertal 
olika nivåer. Det kan röra sig om makronivån i samhället i stort, om mesonivån 
där försäkringssystem, hälso- och sjukvårdssystem samt arbetsplatsen finns, 
och slutligen om mikronivån där den sjukskrivne själv befinner sig med sina 
olika personliga karaktäristika inklusive motivation (Friesen et al 2001). 

Høgelund (2000) går i en litteraturöversikt igenom fyra discipliner som 
studerat hur olika faktorer påverkar återgång i arbete efter långvarig sjuk-
skrivning för personer med ländryggsbesvär. Det rör sig om medicinska 
(kliniska), ekonomiska, statsvetenskapliga samt sociologiska studier. I sam-
manställningen konstateras att ingen av disciplinerna tycks ha något över-
tygande svar på frågan varför vissa personer kan ta sig tillbaka till arbete 
efter sjukdom medan andra inte lyckas med det. Varje disciplin tillför sina 
förklaringar och variabler som är betydelsefulla i några studier har inte visat sig 
vara det i andra. De skilda teoretiska utgångspunkterna i de olika disciplinerna 
kan ses som kompletterande och de behöver inte vara konkurrerande (a.a.).  

I denna avhandling är det framförallt den sociologiska mikronivån, där 
den sjukskrivne individen själv befinner sig, som ska studeras även om de 
andra nivåerna kommer att beröras. Det är sparsamt med studier som bely-
ser den enskilde individens eget perspektiv och dennes agerande i processen 
att återgå i arbete. Det är den delen av processen sjukskrivning/återgång i 
arbete eller övergång till förtidspension som jag valt att studera. De teman 
jag granskar är sjukdomen och sjukvården (den medicinska sfären), rehabilitering 
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och återgång till arbete eller inte, betydelsen av arbetet i sig och arbetsplatsen. Inom 
dessa teman studeras den enskilde individen i processen. Det är således såväl 
mesonivå som mikronivå som studeras, men med den enskilde individen 
som informant och ur det perspektivet.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripandet syftet med avhandlingen är att studera och analysera åter-
gång i arbete (RTW)30, respektive övergång till förtidspension, för långvarigt 
sjukskrivna ur deras egna perspektiv 

Här nedan följer de frågeställningar som finns inom respektive tema och 
som jag empiriskt undersöker i fyra delstudier. 

Sjukdomen och sjukvården, den medicinska sfären 

Vad har det för betydelse att få en klar och bestämd diagnos? Sjukdomens 
svårighetsgrad, har den någon betydelse? Vad får de sjukskrivna för bemö-
tande i sjukvården och speciellt från läkare? Vad har läkarna för betydelse 
som intygsskrivande ”grindvakter”? 

Rehabiliteringen och återgång till arbete eller inte 

Inom detta tema undersöks vilka sjukskrivna som får rehabilitering samt vilka 
som återgår i arbete med eller utan rehabilitering. Hur bedömer de enskilda 
individerna själva sina möjligheter respektive hinder för återgång i arbete efter 
sjukskrivning? Vilka förväntningar har de inför rehabiliteringen? Vad finns 
det för drivkrafter eller motivation till rehabilitering och återgång i arbete?  

En annan frågeställning är varför vissa individer klarar att återgå till ar-
bete trots yttre hinder medan andra med samma förutsättningar, och samma 
diagnostiserade sjukdom, inte gör det.  

En omdiskuterad fråga är tidsaspekten och dess betydelse för rehabiliter-
ing respektive återgång i arbete. Här beaktas frågor om tidigt eller sent in-
satta rehabiliteringsåtgärder samt själva tiden som sjuskriven och frånvarande 
från arbetslivet. Även frågan om de sjukskrivna är delaktiga i rehabiliterings-
processen och huruvida de får formulera sina egna mål ventileras. 

Arbetet i sig och arbetsplatsens betydelse för återgång i arbete 

Här behandlas vad arbetet som sådant och arbetsplatsen specifikt har för be-
tydelse för återgång i arbete. Vad har möjligheter till byte av arbete för be-
tydelse? Att få ett nytt arbete efter sjukskrivning och rehabilitering. Finns 

                                                      
30  Return to work. 
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möjligheter till ett anpassat arbete? Vad kan arbetsgivarna göra för att ge en 
sjukskriven person incitament att återgå till arbete samt vad har arbetsmiljön, 
psykosocialt och fysiskt, för betydelse för möjligheterna till att återgå i arbete. 

Den enskilde individens perspektiv 

Fokus i avhandlingen är den enskilde individen i ett socialt sammanhang. 
Hur ser den enskilde individen själv på sin situation som sjukskriven respek-
tive förtidspensionerad? Den som har återgått i arbete, vad var det som 
gjorde det möjligt? Vilket handlingsutrymme, och därmed sammanhängande 
motivation, har de enskilda individerna upplevt sig ha? Har individerna haft 
särskilda strategier för att komma tillbaka i arbete? 

Översikt över de fyra delstudierna 
I forskning rörande sjukfrånvaro kan man skilja mellan studier om orsak till 
sjukfrånvaro respektive om återgång till arbete (RTW) och faktorer som påver-
kar det. I avhandlingen är det senare perspektivet som är aktuellt i samtliga 
delstudier, även om en delstudie (I) behandlar förtidspension som resultat. 
Figur 6 illustrerar vägen från arbete över sjukskrivning och eventuell rehabi-
litering, till att återgå i arbete eller bli förtidspensionerad. Figuren är schema-
tisk och förenklad, men den kan ge en överblick över strukturen i avhand-
lingen och en uppfattning om ungefär var de fyra delstudierna är placerade.  

Delstudie I handlar om sjukfall som avslutats med förtidspension, men 
även orsaker till sjukskrivning och förtidspensionering. Delstudie IV handlar 
om sjukfall som efter rehabilitering har avslutats med återgång i arbete helt 
eller delvis. Delstudierna II och III handlar om sjukfall som avslutats med 
antingen förtidspension eller återgång i arbete med eller utan rehabilitering. 

En gemensam nämnare för delstudie I och IV är att de är kvalitativa in-
tervjustudier. Båda studierna handlar om kvinnor som varit sjukskrivna med 
ofta oklara diagnoser, psykosomatiska symtom med värk och psykiska be-
svär och i något fall med stressyndrom. I delstudie IV fanns dock några 
personer med klara somatiska diagnoser.  

Delstudie II och III är kvantitativa prospektiva studier och har närmast 
identisk design. I de studierna bestod populationerna av sjukskrivna med 
ospecificerade rygg- och nackbesvär.  

Såväl oklara psykiska besvär som ospecificerade besvär i rörelseorganen 
har dominerat sjukskrivningsdiagnoserna de senaste åren. På senare år har 
de psykiska besvären ökat och i de oklara ryggbesvären finns ofta en psykisk 
pålagring. Problematiken med diagnoserna är således gemensam för alla del-
studierna. 
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Figur 6 Modell för skilda forskningsinriktningar om sjukfrånvaro samt 
schematisk översikt över de fyra delstudierna  

 
 
Delstudie I Gerner U (1994) Förtidspensioner bland grekiska kvinnor bosatta i 
Grekland. Stockholm: Försäkringskassan Stockholms län. 
Delstudien handlar om grekiska kvinnor som efter långvarig sjukskrivning i 
Sverige hade blivit förtidspensionerade och därefter flyttat tillbaka till Grek-
land. Kvinnorna var sjukskrivna för oklara psykosomatiska besvär. För att 
beskriva och analysera dessa kvinnors väg mot förtidspension, och vad som 
var typiskt för det, jämförs de med en grupp som inte blev förtidspensione-
rade i Sverige utan i stället flyttade tillbaka till Grekland. Studien består av en 
kvantitativ kartläggning av populationen samt en kvalitativ intervjustudie. 

  
Delstudie II Gerner U (1999) Rehabilitering ur ett individperspektiv. En enkätun-
dersökning bland sjukskrivna i Stockholms, Kristianstads och Västernorrlands län. 
Rygg och Nacke 4. Stockholm: Riksförsäkringsverket 
Det är en kvantitativ prospektiv kohortstudie av en grupp sjukskrivna med 
ospecificerade rygg- och nackbesvär. Populationen består av sjukskrivna i tre 
regioner i Sverige och jämförelser görs mellan regionerna31. I studien undersöks 
de sjukskrivnas självskattade hälsa, deras upplevelse av arbetslivet samt deras 
uppfattning om vad som är viktigt vid återgång i arbete efter sjukskrivning. 
 

                                                      
31  Studien ingick i ett större internationellt projekt: Work Incapacity and Reintegration (Bloch & 

Prins 2000). 
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Delstudie III Gerner U (2002) Åter till arbete – hinder och möjligheter. En studie 
av motivationens betydelse i rehabiliteringsprocessen för långvarigt sjukskrivna. Stock-
holm: Stockholms Universitet. Rapport i socialt arbete nr 105-2002. Licen-
tiatavhandling. 
Studien har liknande design som delstudie II. Specifikt för denna studie 
analyserades de sjukskrivnas motivation till rehabilitering och återgång i 
arbete med två speciellt utformade frågeformulär. I studien ingår intervjuer 
med några fokusgrupper. Med hjälp av regressionsanalys studeras relationen 
rehabilitering och återgång i arbete eller inte. 
 
Delstudie IV Gerner U (2004) Tillbaka till arbetslivet – trots allt. En intervju-
studie om åtta kvinnors väg tillbaka till arbetet efter sjukskrivning. Stockholm: För-
säkringskassan Stockholms län.  
Det är en kvalitativ intervjustudie med en grupp kvinnor som hade lyckats 
återgå till arbete efter sjukskrivning och rehabilitering trots till synes dåliga 
förutsättningar för det. Delstudien har liknande design som delstudie I, men 
tillhör kategorin Åter till arbete i figur 6. Här fanns en del oklara smärtsyn-
drom och stressrelaterade besvär, men även några klara diagnoser.  

Avhandlingens uppläggning 
I detta inledande kapitel har jag satt in avhandlingen i ett större samman-
hang såväl nationellt som internationellt och formulerat problemställning 
och syfte. I de tre kapitel som följer härefter behandlas de begrepp som är 
centrala i avhandlingen. I kapitel 2 presenteras teoretiska aspekter av sjuk-
domsbegrepp och medikalisering. Litteraturen är hämtad från medicinsk socio-
logi och avsikten med kapitlet är att sätta in de empiriska studierna i en teo-
retisk referensram. I kapitel 3 är det arbetsförmågebegreppet som behandlas med 
utgångspunkt i begreppen ”disability” och ”impairment”. Där redogörs 
även för praktisk tillämpning i socialförsäkringen. I kapitel 4 har jag samlat 
tidigare forskning och ytterligare teorier om det som är avhandlingens fokus; 
rehabilitering och återgång i arbete eller inte ur ett individperspektiv. I det kapitlet 
finns även en kortfattad redogörelse för det handlingsteoretiska perspektiv 
som jag applicerat i två av delstudierna, bland annat i licentiatavhandlingen. 

Kapitel 5 behandlar de metodologiska ansatserna och jag har där samlat 
metodansatser för alla delstudierna på ett övergripande sätt. Utförligare be-
skrivning av metoden för varje delstudie finns i respektive sammanfattning 
längst bak i avhandlingen. I kapitel 6 sammanfattas delstudierna och de viki-
gaste resultaten. I kapitel 7 förs en sammanfattande slutdiskussion. Därefter 
följer en sammanfattning på engelska. 
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De fyra delstudierna är placerade som bilagor efter litteraturförteckningen. 
Delstudierna I, II och IV presenteras i form av utförliga sammanfattningar 
medan delstudie III, som är min licentiatavhandling, presenteras i sin helhet.  
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KAPITEL 2 

Sjukdomsbegrepp och medikalisering 

Den ökade sjukfrånvaron – kan den förklaras?  
I detta kapitel behandlas tidigare forskning angående sjukdomsbegrepp, 
kontakter patient– läkare samt medikalisering. Denna teoretiska referensram 
är tänkt att sätta in de långtidssjukskrivna, och deras väg tillbaka till arbete 
eller inte, i ett större sammanhang. Den hjälper till att förstå de komplexa 
förhållanden det rör sig om när man vill finna den optimala situationen för 
återgång i arbete efter sjukskrivning. 32  

Som antytts i föregående kapitel, kan man fråga sig om den svenska be-
folkningen har blivit sjukare eller om det är synen på vad som är sjukdom 
som har ändrats. Ju fler tillstånd som inbegrips i sjukfrånvaron desto mer 
förstärks tendensen att medikalisera dessa tillstånd. Eftersom det krävs en 
diagnos för att få sjukpenning eller förtidspension kan man anta, att social-
försäkringssystemet är en av de största agenterna i denna medikaliseringsp-
rocess (Upmark 1999). Att allt fler personer i samhället är långtidssjuk-
skrivna och en del under nytillkomna diagnoser, ofta utan synliga sjukdoms-
tecken, bidrar troligen starkt till att gränserna för vad som kan betraktas som 
sjukt respektive friskt har förskjutits allt mer. Parallellt med denna förskjut-
ning kan den intensiva samhällsdebatten rörande långtidssjukskrivningar i 
sig medverka till ytterligare medikalisering, vilket i sin tur leder till allt fler 
sjukskrivningar och en ond cirkel uppstår. Syftet med detta kapitel är att 
beskriva olika sjukdomsmodeller samt begreppet medikalisering och analysera 
dess eventuella roll i sjukskrivningspocessen.  

                                                      
32  Detta kapitel är delvis ett resultat av ett samarbete med Marianne Upmark, med.dr., 

Institutet för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.  
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Sjukdomsmodeller och -begrepp 

Inledning 

Sjukdomsbegreppet i den medicinska sociologin har utvecklats från Parsons 
(1951) strukturfunktionalistiska synsätt över 1960-talets interaktionistiska 
syn på sjukdom i relation till det samhälle man lever i (Szasz 1964; Laing 
1970) och begreppet social konstruktion (Berger & Luckmann 1967). Även 
om alla perspektiv har utgått från att sjukdom är en form av avvikelse från 
det normala, skiljer de sig åt i fråga om vad sjukdom är och hur sociologin 
relaterar till den medicinska vetenskapen.  

Sociologer har under dessa årtionden ständigt kritiserat och analyserat 
den medicinska vetenskapen och dess ”imperialism”, eller annorlunda ut-
tryckt ”medikalisering av det mänskliga livet” (Illich 1977). Vissa kritiker har 
framfört att dessa sociologer dock själva var alltför medicinskt inriktade och 
att de inte har kunnat frigöra sig från den mediciniska vetenskapen när de 
analyserar sjukdom (Barnes & Oliver 1993). Sociologernas budskap har 
dock varit att sjukdom även kan ses utifrån sociala sammanhang, vilket är av 
vikt för förståelsen av sjukdomsprocesser. Sjukdom ska, enligt sociologerna, 
inte ses som enbart individuellt, medicinskt och fysiologiskt fenomen utan 
även som en produkt av det samhälle de sjuka lever i. Har vi i den svenska 
välfärdsmodellen byggt in skydd mot alla tänkbara situationer och betecknar 
även personliga tillkortakommanden, vantrivsel på arbetsplatsen eller andra 
svåra livssituationer som sjukdom?  

Sjukdomsmodeller  

Det finns två övergripande skillnader i sättet att se på sjukdom, det biomedi-
cinska respektive det socialmedicinska eller annorlunda uttryckt den biomedi-
cinska respektive den sociala modellen. I det rent biomedicinska förklaringssättet 
liknas människokroppen vid en apparat och sjukdomen skulle då vara ett ap-
paratfel, som går att ”laga” och varje del är oberoende av resten av kroppen. 
Denna essentialistiska, individualistiska syn på sjukdom innebär att man be-
traktar sjukdomar som ett statiskt fenomen med ett specifikt innehåll, essens, 
som kan kännas igen oavsett tid och rum (Juul-Jensen 1985). I det socialmedi-
cinska eller holistiska sjukdomsbegreppet, som eftersträvar en helhetssyn på 
människan, tillmäter man däremot patientens subjektiva upplevelse av sjuk-
dom stor betydelse och även betydelsen av det omgivande samhället. Detta 
innebär att även symtomtillstånd betraktas som sjukdomstillstånd, vilket i sin 
tur kan leda till en ökad medikalisering, eftersom man befäster de subjektiva 
upplevelserna med en diagnos (Lowenberg & Davis 1994).  

Aylward (2003a), som själv är försäkringsläkare i Storbritannien med 
uppgift att göra försäkringsmedicinska bedömningar, har lagt till ytterligare 
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en modell, den ekonomiska modellen, för att söka förklara den ökade sjuklig-
heten, med subjektiva besvär utan objektivt verifierbara grunder, i dagens 
västerländska samhälle. Han skiljer visserligen på de medicinska och sociala 
modellerna men menar att de ändå har vissa likheter. I båda modellerna ses 
den sjuke personen som ett passivt offer, som bär föga ansvar för sitt till-
stånd respektive sin återhämtning. I den ekonomiska modellen däremot be-
tonas att socialförsäkringstrender kan vara en följd av ekonomiska krafter 
och individuella val. Den ekonomiska modellen tar hänsyn till ekonomiska 
incitament i socialförsäkringssystemen. Mycket av problematiken med hög 
sjukfrånvaro ligger inbyggt i dagens socialförsäkringssystem enligt Aylward 
(a.a.). Man kan inte bortse från de överväganden personen själv gör ifråga 
om ekonomiska incitament enligt detta betraktelsesätt. Människor som är 
handlingskraftiga i så många andra sammanhang i dagens samhälle torde 
vara det även ifråga om sjukfrånvaro. 

En fjärde modell är den biopsykosociala modellen (Wadell 2002), som tar 
hänsyn till såväl det medicinska som den psykosociala omgivningen och som 
närmare beskrivs i nästa kapitel (ICF). I den modellen ingår den fysiska eller 
psykiska sjukdomen (bio), attityder, psykisk stress, coping, sjukdomsbeteende 
och motivation (psycho) samt psykosocial och fysisk arbetsmiljö, ekonomiska 
incitament och kontroll samt kulturella attityder (socio) (a.a). 

Illness, disease och sickness 

I svenska språket finns bara ett ord för sjukdom medan man i anglosaxiska 
språk skiljer mellan illness, disease respektive sickness. Det var framförallt i 
den medicinska antropologin som dessa begrepp introducerades (Kleinman, 
Eisenberg & Gold 1978). Illness står för patientens egen subjektiva sjuk-
domsupplevelse och har inte så mycket med fysiologiska processer att göra, 
utan således mer med upplevelse, beteende och erfarenhet (Conrad 1992). 
Här kommer symtom in i bilden och det är det som ovan benämnts som det 
socialmedicinska eller holistiska sjukdomsbegreppet.  

Disease är ett objektivt observerbart fenomen som kan klassificeras ge-
nom tecken och symtom och förklaras i biomedicinska termer. Som exem-
pel kan nämnas att det i vårt samhälle krävs en biomedicinskt definierad 
disease eller diagnos för att få förmåner från socialförsäkringssystemet såsom 
sjukpenning och förtidspension. Patienten kommer till läkaren och beskriver 
sina symtom, sin illness , och om läkaren finner en sjukdom, en disease, kan 
en diagnos sättas. Såväl illness som disease är sannolikt beroende av den kultur 
som råder i samhället (Sachs 1983; 1987), och i dagens svenska samhälle kan 
det ha skett en förskjutning jämfört med tidigare och så har exempelvis nya 
diagnoser vuxit fram. Sickness står för den sociala dimensionen av sjukdom, 
rollen som sjuk (Sachs 1992; Alexanderson 1999; 2002). Genom sickness får 
patienten legitimitet i sitt tillstånd och kan få förmåner från socialförsäkringen.  
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De här begreppen är givetvis komplexa och inte alltid separata enheter 
utan hänger intimt samman med varandra. Disease och därmed samman-
hängande diagnoser har förändrats med åren, och numera finns diagnoser 
som ”utbrändhet” och liknande tillstånd33. Illness kan förekomma utan att 
det finns någon objektivt konstaterad disease och omvänt kan diease före-
komma utan illness. En person kan sålunda ha en sjukdom utan att veta om 
det och utan symtom. Man kan säga att Illness och välbefinnande är motsat-
ser medan disease och välbefinnande inte behöver vara det. Distinktionerna 
här kan vara viktiga i dagens svenska debatt om de höga ohälsotalen och i 
samband därmed vad som betraktas som sjukdom eller inte. 

Parsons sjukroll samt kritiken mot den 

Så gott som all sociologisk forskning om sjukdom och ”disability” har sina 
rötter i Parsons arbeten och hans analys av sjukrollen och därmed samman-
hängande beteende. Parsons (1951) definierade sjukrollen som en form av 
avvikelse som skapar problem för individen och samhället. Sjukrollen består 
enligt honom av två skyldigheter och två rättigheter: 
Den sjuka 

 
• får avstå från normala aktiviteter 
• betraktas som oförmögen att ta sig samman och bli bra 
• förväntas se på sitt tillstånd som oönskat och att inte utnyttja eventuella 

förmåner med att vara sjuk 
• måste söka kompetent vårdgivare och samarbeta med denne för att bli 

frisk 
 

Parsons perspektiv på sjukdom är strukturfunktionalistiskt och han utgår 
ifrån att det råder en hög grad av värdegemenskap eller konsensus i sam-
hället, och att alla sjuka individer beter sig på samma sätt. Den sjuke indivi-
den fråntas ansvar för sin egen hälsa. Modellen har starkt kritiserats av ett 
flertal senare medicinska sociologer. En del kritiker anser att den inte stäm-
mer för kroniskt sjuka patienter, där kravet på att vilja bli frisk är orealistiskt. 
I Parsons funktionalistiska synsätt blir hälsa det enda sätt genom vilket en 
person kan uppnå sina mål. Medicinens uppgift blir då att återupprätta hälsa 
i en socialpsykologisk mening. Parsons betonar sjukdom som avvikelse samt 
de medicinska institutionernas sociala kontrollfunktion (Idler 1979). Efter-
som sjukrollen är en avvikelse så kan resultatet av legitimeringen av den, ge-
nom exempelvis sjukskrivning, bli en snabb desocialisering och önskemålet 
                                                      
33  Som tidigare inte var klassificerade som diagnoser i klassifikationssystemen. Se separat 

avsnitt sid. 39–40.  
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måste därför vara att den sjuke ska bli botad så snabbt som möjligt. Mo-
dellen beaktar inte den sjukes egna subjektiva tolkningar och uttrycker en-
dast den medicinska professionens syn på sjukdom (Barnes & Oliver 1993). 
Parsons själv modifierade för övrigt sin modell (1975) till att passa bättre för 
exempelvis kronisk sjukdom. 

En annan variant på denna modell är ”the rehabilitation role” (Safilios-
Rotschild 1970), där det handlar om att bli medveten om en skada eller sjuk-
dom och acceptera den och lära sig att leva med den. De sjuka individerna 
tvingas lära sig så många ”normala” funktioner som möjligt och så snabbt 
som möjligt. De måste samarbeta med de professionella i rehabiliteringen 
och acceptera deras metoder. De ska även vänja sig vid identiteten som sjuk 
eller oförmögen. 

Den kritik som har framförts (Barnes & Oliver 1993 bl.a.) mot dessa teo-
rier är att de är deterministiska i den meningen att endast de beteenden som 
stämmer med de professionellas syn anses vara positiva. Vidare ignorerar de 
andra ekonomiska, politiska och sociala faktorer och bortser helt från den 
sjuke personens egna tolkningar och upplevelser. Teorierna bygger på den 
föreställning en person, som inte själv är sjuk eller handikappad, har om hur 
det är att leva med ett handikapp. Ett misslyckande av rehabilitering lastas 
enligt detta synsätt på den sjuke själv: det är denne som har haft ett ”fel-
aktigt förhållningssätt”34. 

I kontrast till dessa tidiga sociologiska synsätt på kronisk sjukdom som 
en roll och en form av avvikelse med sjukdomsetikett har forskare med an-
satser från grounded-theori (Strauss & Glaser 1975) försökt förstå meningen 
och erfarenheterna av kronisk sjukdom, som såväl de sjuka som deras anhö-
riga kan förmedla. Väsentligt här har varit att se kronisk sjukdom som ett 
avbrott, ett livsbrott eller en kritisk situation (Bury 1982; Williams 2000). 

Sjukdomsbeteende ”Illness behavior” 

Mechanic (1977; 1978) har samma utgångspunkt som Parsons och menar, 
att sjukdomsbeteende är en reaktion på situationer där personer aktivt käm-
par för att kontrollera sin omgivning och sin livssituation. Det svarar mot ett 
behov av anpassning och jämvikt. Mechanic har observerat att en del perso-
ner tillägnar sig sjukrollen lättare än andra och söker medicinsk behandling 
för symtom som andra, med samma symtom, inte gör. Den stabila sjukrol-
len är enligt detta resonemang beroende av sociala faktorer. Som exempel 
kan nämnas, att i det svenska samhället kan det vara så att det har blivit mer 
accepterat att söka medicinsk expertis för symtom som kanske inte har med 
sjukdom i medicinsk bemärkelse att göra. Det kan vara så att toleransnivån 
                                                      
34  Se även senare diskussion om motivation som en personlig egenskap eller inte. 
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har förskjutits under åren, och att man numera söker medicinsk bekräftelse 
för symtom som tidigare var problem i vardagen och som inte kunde ligga 
till grund för sjukskrivning. 

Halligan et al. (2003) diskuterar det ökade sjukdomsbeteendet, och de 
menar att den moderna medicinen undervärderar människors förmåga att 
influera och kontrollera sina handlingar, vilket de gör i så många andra sam-
manhang i dagens samhälle. De menar att man inte kan bortse från att män-
niskor medvetet söker läkare även för icke-medicinska problem i syfte att få 
en viss ersättning. 

Utvecklingen efter Parsons 

Under 1960-talet ersattes Parsons strukturfunktionalistiska ansats bland 
annat av symbolisk interaktionism, en teori om hur människor blir medvetna 
om sig själva och omvärlden genom samspel med andra människor. Sjuk-
dom blir här ett relativt begrepp som är beroende av omgivningens defini-
tion av sjukdom och därmed sammanhängande regler. På 1960-talet var det 
framförallt forskare inom psykiatrin som intresserade sig för det perspekti-
vet på sjukdom, och de intog en ställning som var extremt skild från Parsons 
sjukroll. Laing (1970) och Szasz (1964) ansåg exempelvis att man genom att 
gå in i en psykisk sjukdom försökte bemästra en besvärlig social situation. 
Inom denna riktning ansåg man, att det inte var människorna som var sjuka 
utan samhället. Ur detta synsätt växte också den s.k. stämplingsteorin fram 
(Lindqvist 1997 bl.a.). Den innebär kortfattat, att om omgivningen betraktar 
en människa som sjuk, så uppträder hon också som sjuk och processen har 
karaktären av en självuppfyllande profetia35. Den sjuke får en identitet som 
sjuk, eftersom det omgivande samhället betraktar honom som sådan. 

Under slutet av 1960-talet sökte man i ett marxistiskt perspektiv orsa-
kerna till sjukdom i klassmotsättningar och maktstrukturer, och medicinens 
uppgift ansågs i det sammanhanget vara att legitimera det kapitalistiska sy-
stemet (Lindqvist 1997). De sociologer som bekänner sig till detta perspek-
tiv menar att ohälsa måste förstås utifrån den ojämlika fördelningen av makt 
i samhället och speciellt den makt som den medicinska vetenskapen har, 
vilket kommer till uttryck i mötet mellan läkare och patient. I det här per-
spektivet menar man att patienten måste få mer makt, inte bara i relationen 
till läkaren utan också i samhället i stort. Illich (1977) gick så långt som att 
påstå att det medicinska etablissemanget var ett hot mot hälsan. Under se-
nare år har även forskning med feministisk ansats bedrivits inom den medi-
cinska sociologin och inom angränsande discipliner. Denna har tagit fasta på 
sjukvårdens patriarkala struktur och försökt visa hur medicin och vård är 
                                                      
35  Benämns även Thomasteoremet. 
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präglade av manssamhällets värderingar och synsätt. Johannisson (1994) 
analyserar kvinnors sjuklighet i ett historiskt perspektiv genom att visa den 
kvinnliga sjukrollens förändring över tid och den verklighet och de tänkesätt 
som har skapat den kvinnliga sjukrollen. Hon poängterar även att det finns 
mycket gemensamt i kvinnosjukrollen genom tiderna, men en av skillna-
derna ligger i form av diagnostisering36.  

I ”Illness-traditionen” har forskare sedan länge studerat människors sub-
jektiva känslor och deras förhållningssätt till olika sjukdomsbilder. Genom 
Berger & Luckmanns klassiska bok ”The Social Construction of  Reality” 
(1967) fick kunskapssociologin eller den sociala konstruktionismen stort infly-
tande på den medicinska sociologin. Författarna menar att det är männi-
skors sätt att konstruera verkligheten som bör stå i centrum för forskningen 
och inte verkligheten i sig. Verkligheten konstrueras och rekonstrueras i en 
dialektisk process mellan interagerande individer och deras sociala värld. 
Konstruktionen av verkligheten är således en social process. Det innebär att 
synen på vad som konstituerar sjukdom beror på vad vi i olika sammanhang 
medvetet eller omedvetet väljer att betrakta som sjukdom. Synen på sjuk-
dom som social konstruktion innebär i sin mest radikala form, att sjukdo-
mar inte existerar oberoende av dem som betraktar fenomenet och således 
skapar begreppet sjukdom. Genom denna tradition blir även det biomedi-
cinska sjukdomsbegreppet relativt i förhållande till den kultur man befinner 
sig i (Sachs 1987).  

Foucault och hans efterföljare har bidragit till diskussionen genom att 
fästa uppmärksamhet vid den sociala kontroll och övervakning som den 
medicinska praktiken utövar på våra kroppar och våra liv. Foucaults begrepp 
”the clinical gaze” (den kliniska blicken)37, som kan förläggas till slutet av 
1700-talet och början av 1800-talet, återspeglar den sociala förändringen 
samt den medicinska vetenskapens framsteg i samhället vid den tiden. Man 
såg kroppen som något som var följsamt, kunde övervakas, användas, för-
ändras och förbättras. Med kliniska blicken kunde läkarna konstatera objek-
tivt vilken sjukdom som patienten led av utan att ta hänsyn till de subjektiva 
symtomen. Läkarna ansågs kunna se rakt igenom kroppen. Det kännande 
jaget trängdes ut ur medicinen och den sjuke blev en bärare av en fysisk 
avvikelse (Johannisson 2004). Foucault såg hela samhället som ett övervak-
ningssystem med kontroll och makt och syftande till konformitet. Det skulle 
ske en moralisk reglering och normalisering av befolkningen genom medicinen.  

                                                      
36  Johannisson jämför kvinnors sjuklighet vid de båda senaste sekelskiftena, det förra med 

hysteri som diagnos och det senare med utmattning och utbrändhet, och menar att det finns 
vissa likheter.  

37  Foucault (1973) ”The clinical gaze” syftar på när klinikerna på 1800-talet introducerades och 
läkarna gick från bädd till bädd och betraktade de sjuka och kunde jämföra olika tillstånd. 
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Sjukdom ur medicinskt kontra sociologiskt perspektiv 

Idler (1979) pekar på att varken Parsons, Mechanic eller Freidson38 eller de 
marxistiska kritikerna, har analyserat sjukdom oberoende av den medicinska 
professionen. Parsons sjukrollsdefinition är helt och hållet ett övertagande 
av den medicinska professionens konstruktion av den sociala verkligheten 
av mänsklig hälsa och sjukdom. Genom att undersöka sjukdomsbeteende 
endast i relation till den medicinska professionen har dessa teoretiker tilläg-
nat sig en medicinsk definition från början och endast följt sjukdomens soci-
ala konsekvenser. Det funktionalistiska närmandet vilar på en logik av syste-
mens närmande till kropp och samhälle, och därmed har man betonat 
sjukdomens biologiska faktum, och den biomedicinska modellen dominerar 
det västerländska samhället. Idler (a.a.) menar vidare, att två generationer 
sociologer sedan Parsons tid har varit sysselsatta med sjukdomsproblem i 
rent medicinska sammanhang. Även de som har varit kritiska till medicinen 
som institution har accepterat dess definition av situationen.  

När man koncentrerar sig på det rollbeteende en person tar på sig som 
sjuk ser man inte till den mening individen själv ger sjukdomssituationen 
(Idler a.a.). För förståelse av de sociala konsekvenserna av sjukdom krävs att 
man studerar individens upplevelse av sjukdomen och den egna livssituatio-
nen. Den stress som kan ge sjukdom varierar exempelvis med individens 
möjlighet till coping eller anpassning till sina livsproblem. Det är, enligt den 
sociala modellen, den subjektiva verkligheten som är avgörande för om en per-
son blir sjuk eller upplever sig som sjuk. Upplevelsen av den egna kroppen 
anses i detta perspektiv vara socialt påverkad från födseln. En person kan 
dessutom ha en disease utan att själv uppleva sig som sjuk och tar då inte 
heller på sig en sjukroll. 

Lupton (1997) noterar att det västerländska samhället är karaktäriserat av 
människors ökande misstro mot den vetenskapliga medicinen. Paradoxalt 
nog är det samtidigt en ökad efterfrågan från biomedicinen att ge svar på 
såväl medicinska som sociala problem, och myten om den gode läkaren fort-
lever alltjämt. I det moderna samhället lever vi längre utan sjukdomar och 
smärtor, och när vi får någon sjukdom blir vi besvikna om läkaren inte kan 
bota oss. Tro på den moderna medicinen blir en slags trosbekännelse. I kort-
het kan man säga att den moderna medicinen inger både hopp och tvivel 
eftersom dess begränsningar har exponerats som aldrig förr i exempelvis 
media (Williams & Calnan 1996).  

                                                      
38  Samtliga sociologer 
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Sjukdom i doktor – patientrelationen/medicinsk makt 

Alltsedan Parsons på 1950-talet introducerade sjukrollsbegreppet har socio-
loger ägnat sig åt att analysera förhållandet mellan doktor och patient och 
vad som händer i det mötet. En betydelsefull forskare inom detta område är 
Goffman (1961; 2001), som har studerat relationen mellan patienter och 
personal på sjukvårdsinstitutioner. Han anlägger ett dramaturgiskt perspek-
tiv och menar att man spelar roller och att man blir påverkad av omgivning-
ens uppfattning i olika sammanhang.  

Kritiker av Parsons modell har, förutom vad som framförts ovan, ansett 
att den inte tar hänsyn till patientens känslor i relationen mellan läkare och 
patient. Parsons ansåg exempelvis att det skulle vara farligt att demokratisera 
relationen mellan doktor och patient, eftersom kvaliteten på vården då skulle 
kunna äventyras. Det skulle bli en jämvikt mellan två ändå olika parter och 
läkaren skulle få svårt att utöva sin professionella roll (Gerhardt 1989)39. 

Freidson (1970) betonade klyftan mellan de privilegierade och de lägsta 
klasserna. Patienten borde ha mer makt inte bara gentemot doktorn utan 
även i ett vidare socialt sammanhang. Enligt Freidson lever patient och lä-
kare i två vitt skilda världar där en och samma företeelse har olika relevans, 
tolkas på olika sätt och ges olika betydelse, och i den relationen utövar lä-
karna en professionell dominans. Även om Freidson klart skiljer mellan det 
sociala och det biomedicinska i sjukdom, begränsar han ändå sjukdom till att 
vara ett beteende och ett uttalat avvikande sådant. Genom att vara auktoritet 
på vad sjukdom är, har medicinen monopol på rätten att skapa sjukdom som 
en officiell social roll. Likt prästen kan avgöra vad som är heligt eller profant 
kan läkaren avgöra vad som är normalt och vem som är sjuk (a.a.). 

Freidson antar Zolas medikaliseringsteser (se nedan) och varnar för att 
medicinska konstruktioner genomtränger allt. Detta leder enligt Freidson till 
konflikt i sjukvårdsinteraktionen snarare än konsensus mellan doktor och 
patient i deras rollrelationer. I denna relation hjälper patienten till att skapa 
sjukdomen när han definierar sina symtom som sjukdom och efterfrågar 
vård, och det är patienten som gör medicinsk vård möjlig. Goffman (1961) 
menar att patienten alltid står i motsatsförhållande till sjukvårdspersonalen, 
vilket kan bädda för en konfliktsituation.  

Armstrong (1983), menar att medicinen genomtränger allas liv genom att 
bestämma graden av samhällets övervakning i form av exempelvis hälso-
kontroller där man jämför med någon form av ”normalitet”, och han be-
nämner det ”docile bodies”40. Enligt Armstrong (a.a.) har Foucaults ”kliniska 

                                                      
39  I dagens svenska samhälle anses patienterna ibland ha för stor makt genom att bland 

annat ställa krav på sjukskrivning.  
40  ungf. följsamma kroppar 
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blick” numera gått över till en mer biografisk form av medicin som betonar 
patientens subjektivitet och sjukdomars psykosociala kontext. För att fylla 
det sociala rummet mellan doktor och patient måste den moderna läkaren 
lyssna till patienterna berättelser, i stället för att se.  

De tre olika ställningstagandena i diskursen beträffande förhållandet mel-
lan doktor och patient, Parsons’, Freidsons respektive Armstrongs, ger olika 
svar på frågan om medikalisering av dagliga aktiviteter är ofrånkomligt eller 
möjligt att undvika, om det är skadligt eller önskvärt (Gerhardt 1989). 
Parsons´ funktionalistiska synsätt utgår från att socialt liv är organiserat i 
sociala system där målen uppnås genom hälsa. Medicinens uppgift blir då att 
återupprätta hälsa i en sådan socialpsykologisk mening och medikaliseringen 
är här således önskvärd. Freidson å andra sidan menar att medikalisering inte 
är önskvärd och kan vara skadlig, men även att det går att undvika om 
patienten är tillförsäkrad makt och erkännande. Armstrong ser medikalise-
ring som oundviklig, men han anser även att den kan vara skadlig, eftersom 
den överallt förhärskande patologin är en svag grund för hälsa. (Gerhardt a.a.) 

Förhållandet läkare patient har blivit alltmer komplicerat i dagens 
svenska samhälle och läkarna är inte längre de obestridliga auktoriteterna. 
Som framgår av nästa kapitel kan sjukskrivning i Sverige nu ofta ske som en 
förhandling mellan läkare och patient, och läkarna känner sig ofta tvungna 
att sjukskriva patienter även om de inte hittar objektiva fynd. 

Medikalisering 

Inledning 

Med begreppet medikalisering avses vanligtvis att alltfler allmänmänskliga 
problem eller livserfarenheter blir förklarade utifrån en medicinsk förklar-
ingsmodell och åtgärdade med medicinska verktyg (Lindqvist 1997). Kriti-
ken mot medikalisering var mycket dominerande i medicinsk sociologi under 
1970- och 80-talen. Zola (1972) introducerade begreppet medikalisering för 
att fästa uppmärksamheten på, att om allt fler sociala fenomen tolkas i ter-
mer av sjukdom eller effekter på hälsan kan detta resultera i en ökande bety-
delse av medicinen som en institution för social kontroll.  

Även om begreppet medikalisering används som en beskrivning av soci-
ala processer har begreppet fått en starkt nedsättande betydelse och dess 
användning har ifrågasatts. Ofta har detta skett eftersom begreppet har tol-
kats såsom ett medvetet utvidgande av medicinsk makt (Strong 1979) och 
den medicinska professionens makt att definiera och kontrollera vad som är 
sjukdom och hälsa (Freidson 1970). Denna kritik har dock bemötts av fram-
förallt Conrad & Schneider (1980), vilka har betonat att medikalisering inte 
behöver innebära ett medvetet syfte att utvidga den medicinska sfären utan 
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att begreppet mer ska ses som en beskrivande term. De hänvisar till sin egen 
historiska forskning, rörande medikalisering av avvikande beteende, som 
inte stöder hypotesen om en sådan medveten utvidgning av den medicinska 
jurisdiktionen. Zola (a.a.) betonar att medikalisering inte innebär ett medve-
tet eftersträvande av makt hos den medicinska professionen. 

Medikalisering av avvikande beteende  

Conrad & Schneider (1980) menar, att man i det moderna samhället på alla 
nivåer har sökt efter medicinska lösningar på en mängd olika avvikande 
beteenden och förhållanden. En sådan medikalisering har lett till en ökad 
användning av den medicinska professionen som social kontrollinstans i 
samhället framförallt i form av medicinska interventioner. Det är inte alltid 
nödvändigt att medicinsk personal själv deltar i lösandet av problemet. 
Lindqvist (1997) tar arbetsrehabilitering som exempel på ett område där andra än 
medicinskt utbildad personal deltar i hanteringen av ett medikaliserat problem. 

Inspirerade av Durkheim har Conrad & Schneider (1992) utvecklat synen 
på avvikelse. Avvikelse, betraktad som viljestyrd, karaktäriseras som brott 
medan avvikelse som inte anses styrd av viljan betraktas som sjukdom. Det 
senaste århundradet har den medicinska vetenskapen blivit mycket prestige-
fylld och högt värderad, och medikalisering av avvikelse har därmed kommit 
att betyda mer än på Durkheims tid. I det moderna samhället är det endast 
juridiken och medicinen som har legitim rätt att konstruera och upphöja 
avvikande kategorier. Inom medicinen går tillämpningen ofta tvärs över 
sociala och nationella gränser. Vid 1800-talets senare del började fenomen 
som lösdriveri, arbetsovilja, alkoholmissbruk, kriminalitet, sexuella avvikelser 
förklaras i medicinska termer och fick diagnoser som psykopati och socio-
pati, och gränserna mellan friskt och sjukt, normalt och onormalt har stän-
digt förskjutits. 

En interaktivistisk syn på avvikelse är enligt Conrad & Schneider (1980) 
att det är en ”kollektiv handling”. Termen medikalisering är en beskrivande 
term som inte nödvändigtvis behöver innebära motiv eller avsikt. Sociala 
problem växer fram och legitimeras som medicinska problem genom age-
rande från särskilda tongivande grupper i samhället. Conrad & Schneider är 
intresserade av processen som leder fram till att ett avvikande beteende be-
traktas som ett medicinskt problem i stället för ett moraliskt problem. De 
visar också hur medicinen i stället för kyrkan, familjen eller staten har kom-
mit att bli den sociala kontrollen för avvikande beteende. Det har historiskt 
sett skett en förskjutning av samhällsproblem från kyrkan till juridiken och 
därefter till medicinen.  

Conrad & Schneiders tidiga verk (1980) förutsätter att medicinsk perso-
nal är involverade i medikaliseringsprocessen. Senare, 1992, övergav de dock 
denna ståndpunkt och menade att inblandning av medicinsk personal och 
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institutioner varken är en nödvändig eller en tillräcklig förutsättning för 
medikalisering. De skriver vidare, att medikalisering inte primärt är vad lä-
kare gör och kontrollerar utan det är i stället primärt avhängigt av hur pro-
blemet definieras; d.v.s. hur ett problem är kollektivt definierat, av vilka och 
med vilka konsekvenser. De talar om medikaliseringens två sidor för att 
beskriva och förstå densamma som en social process. Den ena sidan består 
av sociala krafter som talar för medikalisering och den andra av bakomlig-
gande effekter där det sociologiska perspektivet lyfter fram en bristande 
tolerans för det annorlunda/avvikande. Man kan tala om fördelar med sjuk-
roll respektive baksida med en avvikarroll. Bland fördelarna nämns humani-
sering av problem, moralisk ansvarsbefrielse samt möjlighet till olika rättig-
heter (Parsons 1951). Bland nackdelarna nämns social kontroll, expertbero-
ende och asociala förklaringar som skyms av det medicinska tolkningsföre-
trädet. I huvudsak betraktar Conrad & Schneider medikalisering som en 
politisk och definitionsmässig fråga som uppstår på ett antal olika nivåer. 
För att förstå processen måste alla nivåer beaktas. 

Medikalisering på olika nivåer  

Conrad & Schneider betonar att medikalisering inte är begränsad till inter-
aktionen mellan läkare och patient utan kan uppträda på åtminstone tre klart 
urskiljbara nivåer: den begreppsmässiga, den institutionella samt i samspelet mel-
lan patient och läkare. På den begreppsmässiga nivån införs en medicinsk vo-
kabulär eller modell för att definiera det föreliggande problemet. Detta kan 
antingen ske genom att nya vetenskapliga rön publiceras i medicinska tid-
skrifter eller till och med av en tillfällighet när någon icke-medicinsk grupp 
anammar ett medicinskt begrepp eller förklaringsmodell41. Det kan också 
ske genom lagliga eller domstolsinförda42 definitioner av mänskliga problem 
och vem som bör ta hand om, eller kontrollera, dem. Endast en liten del av 
den medicinska professionen behöver involveras i medikaliseringsprocessen. 
Det avgörande är härvidlag anammandet av ett medicinskt begrepp. På den 
institutionella nivån kanske bara en eller två medicinskt yrkesverksamma 
legitimerar medikalisering av vilket problem som helst som organisationen 
specialiserat sig på. De medicinskt utbildade blir grindvakter avseende statliga 
förmåner som är legitima bara om ett problem betraktas som medicinskt43. 
Läkare leder formellt organisationer som tillämpar en medicinsk definition av 
ett problem, trots att det vardagliga arbetet utförs av icke-medicinsk personal. 

                                                      
41  T.ex. Anonyma Alkoholister eller olika bantningsgrupper  
42  court-mandated  
43  T.ex. vid förtidspensionering (Stone 1984) 
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På den nivå som berör patient och läkare sker medikaliseringen när läkaren 
definierar ett problem som medicinskt och sätter en medicinsk diagnos, eller 
när en läkare behandlar ett ”socialt” problem med en medicinsk terapi. 

 

Sammanfattningsvis ser Conrad (1992) medikalisering som en process på tre 
nivåer: 

• en begreppslig nivå, genom att från början icke medicinska förhållanden 
etiketteras med en medicinsk vokabulär. Medicinsk personal eller be-
handling behöver inte vara inblandade på denna nivå. I bland kan det 
vara svårt att uppnå enighet om vilka objektiva fynd som krävs för en 
viss diagnos. Kan jämföras med sjukdomsbegreppet. 

• en interaktionsnivå där medikalisering är en del av interaktionen läkare– 
patient. Sjukdomsetikettering av sociala problem leder på detta sätt till 
medicinsk behandling. En rad nya diagnoser som kräver medicinsk be-
handling har tillkommit medan andra har minskat i takt med den medi-
cinska utvecklingen och effektivare behandlingsmöjligheter. 

• en institutionell nivå som förutsätter de två andra nivåerna och innebär att 
ett medicinskt ställningstagande ligger till grund för exempelvis ett 
socialförsäkringsbeslut. Här fungerar ofta läkare som intygsskrivare och 
de kan därmed indirekt påverka de administrativa beslut, som fattas av 
icke-medicinsk personal. Det kan röra sig om beslut om förtidspension 
eller liknande. 

Medikalisering i det moderna samhället  

Verwij (1999) beskriver hur begreppet medikalisering använts för att be-
skriva sociala förändringar i det moderna samhället. Han delar in använd-
ningen av begreppet medikalisering i tre huvudgrupper. Till den första grup-
pen hör medikalisering av avvikande beteende, den andra gruppen beskriver 
hur delar av normalt mänskligt liv – såsom graviditet, förlossning, uppfost-
ran, menopaus, åldrande och död – har omdefinierats till medicinska pro-
blem vilka kräver medicinska svar och kontroll. Som en tredje grupp kan an-
vändningen av begreppet återfinnas i samband med preventiv medicin.  

Medikaliseringsprocessen vid preventiv medicin handlar om att männi-
skor tenderar att betrakta även normala situationer eller aktiviteter från ett 
medicinskt perperspektiv. Detta ses som en naturlig följd av ökad medicinsk 
kunskap hos allmänheten, vilket medför att det egna ansvaret för hälsan ökar. 

 Verwij refererar till Layendecker, som för fram tre andra aspekter av 
medikalisering, nämligen att människor i dagens samhälle åberopar medi-
cinsk expertis i det vardagliga livet, att man lägger stor vikt vid tidig upp-
täckt av sjukdomar och slutligen att människor står under medicinsk kon-
troll för längre tid än någonsin tidigare. Allt detta ska beaktas samtidigt som 
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den ökade medicinska kunskapen och den vikt moderna människor fäster 
vid sin hälsa, varvid det blir naturligt att olika sidor av livet värderas utifrån 
ett medicinskt perspektiv. Hälsoutbildning och -information stöder och för-
stärker en sådan syn.  

Verweij har framfört tanken, att om det är så att preventiv medicin bidrar 
till medikalisering så är det moraliskt problematiskt44. Lekmän omdefinierar 
händelser i livet och aktiviteter i medicinska termer. Således kan involveran-
det av den medicinska professionen i första hand ses som en konsekvens 
snarare än som själva motorn i medikaliseringsprocesserna. Liknande tanke-
gångar har även framförts av Førde (1998) som varnar för att en ytterligare 
utveckling mot en ökad medvetenhet om olika risker inom preventiv medi-
cin, förutom ökad medikalisering och minskad upplevd subjektiv hälsa, även 
kan leda till nya mönster av fördömande, skuld och intolerans lika brutalt 
som tidigare religiöst förtryck. 

Media har på senare år skapat en stor medvetenhet bland lekmän om 
medicinens framgångar, men även om dess misstag. Det finns numera tek-
niska möjligheter såsom screenings som visar det inre av kroppen, virtuell 
medicin där kroppen samtidigt ”försvinner”. Budskapet som media ger kan 
tas emot på olika sätt av lekmännen och inte alltid på det sätt som var avsett. 
Media kan på så sätt spela både en mystifierande och en avmystifierande roll 
i relation till modern medicin. Lekmän i dagens moderna samhälle är väl 
insatta i medicinska, vetenskapliga rön och kunskaperna i medicin är därmed 
inte längre förbehållna läkarna. Med den ökade kunskapen och medveten-
heten är patienterna inte längre passiva och följsamma utan de ställer krav 
på läkarna. Läkarna är inte längre upphöjda klerker, eller uttryckt på annat 
sätt, det har skett en sekularisering av den medicinska mystiken. I alternativ-
medicin är exempelvis orsakerna till sjukdomen överlämnade till individens 
bedömning och statusskillnaderna mellan klienter och vårdgivare är minime-
rade, vilket borde leda till avmedikalisering. Utvidgandet av den patogena 
sfären och den holistiska hälsorörelsen leder dock, paradoxalt nog, samtidigt 
till en drastisk ökning av medikaliseringen (Williams & Calnan 1996). 

Den medicinska modellens dominans i västerländska samhällen medverkar 
till ökad medikalisering, och genom att förneka att det finns icke-medicinska 
förklaringar till sjukdomsbeteende finns risk att man undervärderar enskilda 
individers möjligheter att påverka diagnostiseringen (Halligan et al 2003).  

Avmedikalisering 

Det finns även forskare inom skilda discipliner som beskrivit fenomen mot-
verkande medikalisering, det vill säga motkrafter mot medikalisering, nämligen 
                                                      
44  Jfr Armstrong (1983) om preventiv medicin och ”följsamma kroppar”. 
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avmedikalisering. Lowenberg & Davis (1994) har i en artikel illustrerat dessa 
båda fenomen genom att applicera dem på holistisk hälsa. De talar om medi-
kalisering som en term och inte som ett begrepp och menar, att det råder 
delade meningar inom medicinsk sociologi om vad medikalisering står för. De 
menar att fenomenet holistisk hälsa innehåller kännetecken på såväl medikali-
sering som avmedikalisering och att det här finns en paradox. I den holis-
tiska synen på hälsa avlastas patienterna inte ansvar för sin sjukdom, vilket 
de gör i Parsons sjukroll, och därmed är problemen avmedikaliserade samti-
digt som man i den holistiska synen på hälsa hänför nästan varje livsområde 
till en health– illness - skala, vilket förstärker uppfattningen att det är fråga 
om medikalisering. Författarna (a.a.) varnar för förenklade generaliseringar 
av dessa kulturella fenomen och förespråkar en dialog i frågan för att vidga 
både den sociologiska och den bredare kulturella debatten om medikalise-
ring och avmedikalisering.  

Conrad & Schneider(1980) anser att det måste till någon form av makt-
balans både avseende definitionen av hälsoproblem och hur de ska åtgärdas. 
De anser att staten genom lagstiftning och rättstillämpning samt genom 
styrning och finansiering av olika tjänster, är en av de starkaste potentiella 
krafterna mot medikalisering. Avmedikalisering sker först då problem inte 
längre definieras i medicinska termer och behandlingar inte längre ses som 
en adekvat lösning.  

Diagnosens betydelse  

Ett flertal studier har visat på diagnosens positiva värde för patienten. Att få 
en diagnos kan ha en välgörande effekt på patienten genom att det medför 
social förståelse och erbjuder en förståelseram (Woodward et al. 1995). 
Gullacksen (1998) beskriver liknande tankegångar då hon visar på betydel-
sen för patienten att få en diagnos, eller med andra ord ett namn på det 
onda. Patienten anses kunna hantera smärtan och orientera sig mot det 
friska i livet, om benämningen av det onda kombineras med en förklaring 
som patienten förstår. Diagnosen kan även hjälpa människor att förändra 
sitt sätt att uppfatta världen så att den börjar ses som sammanhängande och 
meningsfull (Antonovsky 1991).  

Johannisson (2003a; 2003b) menar att både läkare och patient söker en 
biomedicinsk markör, och att patienten får full upprättelse först då man kan 
finna en sådan, d.v.s. en diagnos. Hon beskriver att det i Sverige i dag blir allt 
vanligare att initiativet till vissa diagnoser kommer från patienten själv och 
att läkarens uppgift blir att försöka bekräfta denna.  

”Alla samverkar och har ett gemensamt intresse. Och det är att få 
fram en diagnos. Patienterna för att det sätter ett namn på lidandet, 
läkaren för att kunna ge en förklaring, arbetsgivaren och Försäk-
ringskassan för att få tydlighet i relationen mellan sjuklighet och 
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sjukskrivning, företaget för att de tjänar pengar och media för att 
sjuklighet ger löpsedlar.” (2003a sid. 2).  

Inom medicinen har diagnosen den huvudsakliga uppgiften att utgöra basen 
för medicinsk och rehabiliterande behandling, vilket innebär att stor vikt läggs 
vid att finna mått och metoder som är så sensitiva och specifika som möjligt. I 
andra sammanhang, där medicinska diagnoser används som kriterier för en 
social åtgärd eller en ekonomisk ersättning, har en medicinsk diagnos en 
annan funktion. Därmed blir diagnoserna, och då framförallt de psykiat-
riska, ofta omstridda. Som exempel kan nämnas att beslut inom rättssyste-
met, där den medicinska bedömningen av huruvida en åtalad ska betraktas 
ha utfört brottet i fråga under inflytande av psykiatrisk sjukdom eller ej, 
blivit mycket omstridda bland de professionella som ska fatta besluten 
(Upmark 1999).  

Som framgår av de två avsnitten nedan har diagnostisering förändrats 
över tid. Nya diagnoser har till kommit och andra har försvunnit allt efter-
som sjukdomspanoramat har förändrats. Det som tidigare inte betraktades 
som sjukdom har kommit att göra det, medan andra diagnoser har försvun-
nit och inte förekommer längre. 

Medicinska klassifikationssystem  

I diskussionen om medikalisering och diagnoser är det av intresse att se när-
mare på de olika klassifikationssystem som ges ut av WHO och som an-
vänds av såväl sjukvården som socialförsäkringen och sålunda har betydelse 
för sjukskrivningar och förtidspensioneringar. 

ICD-10 

En sjukdomsklassifikation kan definieras som ett system för att ordna sjuk-
domar i klasser och grupper. En sådan benämns ”International Classifica-
tion of  Diseases”, ICD. Ett syfte med den är att på ett meningsfullt sätt 
gruppera sjukdomar och dödsorsaker för översiktliga statistiska samman-
ställningar. Den ska också kunna användas vid analyser av sjukdomar och 
andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller i övrigt i kontak-
ter med hälso- och sjukvården samt socialförsäkringen. Förutom traditio-
nella diagnoser måste klassifikationen omfatta en bred variation av symtom, 
onormala fynd, besvär och sociala förhållanden. Den version som används 
för närvarande gavs ut 1997 och är den tionde i ordningen och kallas ICD-
10. WHO kräver att alla medlemsländer ska använda klassifikationen för 
internationell rapportering av sjukdomar och dödsorsaker för att man ska 
kunna jämföra mortalitets- och morbiditetsstatistik. Den tidigare utgåvan 
gavs ut tio år tidigare, 1987, och då tillkom bland annat diagnosen ”fibromy-
algi”. Sedan dess har antalet diagnoskoder ökat och nytillkomna sjukdomar 
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såsom ”utbrändhet” finns med i 1997 års version. Vissa tillstånd legitimeras 
således genom klassifikationerna som sjukdomar, och läkarna får en diagnos 
att etikettera tillståndet med.  

De flesta av de nya diagnoserna utgör dock nya undergrupper av sjukdo-
mar snarare än av ”nya” sjukdomar. Ett kapitel i förteckningen omfattar de 
psykiska störningarna där det finns särskilda uppgifter med diagnostiska 
kriterier för samtliga psykiska störningar45. Klassifikationen innehåller för-
utom sjukdomar även vissa hälsorelaterade begrepp såsom alkoholmissbruk 
och rökning diagnoser som inte avser sjukdom i klassisk bemärkelse.  

DSM 

Det finns en särskild WHO-klassifikation för psykiska störningar och sjuk-
domar ”Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders, DSM”, vil-
ken reviderats vid ett antal tillfällen och den senaste versionen heter DSM-
IV. En fickhandbok, Mini-D IV, utkom på svenska 1995 och har återutgivits 
1998. DSM-systemet innehåller fem olika axlar vilka tillsammans ska ge en 
helhetsbild av patientens tillstånd. Det blir således mer heltäckande än ICD-
klassifikationen vad det gäller psykiska sjukdomar. I förordet till senaste 
svenska utgåvan uttrycks en förhoppning om att klassifikationen ska hante-
ras insiktsfullt med avseende på såväl möjligheter som begränsningar. Den 
kritik som kan framföras mot klassificering av mentala tillstånd är att man 
delar in människor i dessa kategorier bara för att få någon vinning hos tredje 
part, exempelvis ersättningar från socialförsäkringssystemen, och att det 
finns risker med stämpling och liknande (Eckermann 1997). Det finns även 
de som har framhållit fördelar med denna ”axiala” indelning och som har 
praktiserat den med framgång (Lövfander 2001). 

Mellan åren 1952 och 1994 har antalet diagnoser i DSM ökat från 112 till 
370, och det har skett en gradvis medikalisering av psykiska besvär (Halligan 
et al 2003).  

Kritik mot medikalisering 

Avslutningsvis några ord om den kritik som har framförts mot den ökande 
medikaliseringen, vilket delvis framgått i de tidigare avsnitten. Kritiken har såle-
des sina rötter i ett marxistiskt perspektiv under 1960–70-talen, då man beto-
nade den individuella friheten, de mänskliga rättigheterna samt social föränd-
ring. Man kritiserade läkarnas roll som maktpersoner med hög status. Kritiken 
var delvis ett svar på den dominans som Parsons strukturfunktionalistiska syn 
haft tidigare och som kraftigt understödde läkarnas makt och dominans. 

                                                      
45  Se även DSM nedan. 
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Termen medikalisering används i den sociologiska litteraturen som ned-
sättande och icke önskvärd. De som kritiserar medikaliseringen menar att 
patienterna alltid kommer i underläge gentemot sina läkare, eftersom de inte 
har medicinsk fackkunskap. Lupton (1997) menar att kritiken mot medikali-
seringen ibland har gått för långt och ofta gör patienten till ett hjälplöst of-
fer som inte får någon hjälp av läkaren. Dessa kritiker efterlyser ofta en 
avmedikalisering och menar att medicinsk makt ska stävjas till förmån för 
större inflytande från den svagare gruppen lekmän. Illich, som varit en av de 
starkaste kritikerna av medikalisering, har hävdat att medicinsk vetenskap 
ofta underminerar hälsan hos allmänheten snarare än förbättrar den. Detta 
sker genom såväl bieffekter av medicinska behandlingar som genom att 
medikaliseringen berövar allmänheten dess förmåga till självbestämmande 
rörande den egna hälsovården. 

Sammanfattande kommentar 
I detta kapitel har framhållits skillnader mellan olika modeller i synen på 
sjukdom. I den rent biomedicinska är det själva kroppen som studeras och 
sjukdom ses som en skada på kroppen som går att åtgärdas genom behand-
ling. I den sociala modellen är sjukdom även relativt till omgivning och sociala 
förhållanden. Det socialmedicinska sjukdomsbegreppet med sin helhetssyn 
på sjukdom ligger i den senare modellen och även symtom kan då utgöra 
underlag för sjukdomsbeskrivning och klassificering i diagnoser. Den bio-
psykosociala modellen, som närmare diskuteras i nästa kapitel, kan ses som en 
syntes mellan dessa båda modeller och är således ett vidare begrepp än var 
och en av dessa. I den biopsykosociala modellen inryms även attityder, mo-
tivation och ekonomiska incitament. 

Som framgått i detta kapitel har synen på sjukdom och vad som kan be-
tecknas som sjukdom ständigt förändrats. Vardagliga problem, som tidigare 
inte ansågs vara sjukdom, kan numera diagnostiseras, eftersom nya diagno-
ser tillkommit. Läkare kan ibland känna sig tvungna att sätta en medicinsk 
diagnos trots att man inte funnit medicinskt verifierbar sjukdom. Därmed 
legitimeras ett tillstånd som ger rätt till sjukpenning eller förtidspension för 
en patient. I dagens svenska samhälle har sjukdomsbegreppet vidgats och 
numera har patientens beskrivning av sina symtom fått mycket stor betydelse i 
sökandet efter en diagnos, framförallt vid oklara, ospecificerade tillstånd. Det 
socialmedicinska synsättet har därmed fått större utrymme i dagens samhälle. 
Själva lagstiftningen i socialförsäkringen (Lagen om allmän försäkring) ligger 
dock närmare den medicinska modellen angående vad som ska betraktas 
som sjukdom och nedsatt arbetsförmåga med ett snävt medicinskt sjuk-
domsbegrepp. Denna oklarhet skapar problem vid de bedömningar som ska 
göras i socialförsäkringssystemet. Detta utvecklas närmare i nästa kapitel. 
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KAPITEL 3 
 
 

Begreppet ”disability” och praktisk 
tillämpning i socialförsäkringen 

 
I detta kapitel redogörs för begreppen ”disability” och ”impairment”, som 
knyter an till begreppet arbets(o)förmåga46. Jag använder mig av uttrycket 
”arbets(o)förmåga” för att spegla att det rör sig om båda delarna, d.v.s. man 
kan antingen bedöma förmågan eller oförmågan. Numera strävar man inom 
socialförsäkringssystemet efter att fastställa en sjukskrivens förmåga eller 
restarbetsförmåga; vad man kan utföra med hänsyn till den sjukdom man 
har. Jag redogör även för praktisk tillämpning vid bedömning av arbetsför-
måga inom socialförsäkringen och därmed knyts teorin an till avhandlingens 
syfte. Jag anser att när man analyserar människors möjligheter att komma 
tillbaka till arbete, är det av intresse att närmare studera praktisk tillämpning 
och då även i ett internationellt perspektiv.  

”Disability och impairment” 

Definitioner 

Hughes & Paterson (1997) lyfter fram begreppsparet ”disability”/”impair-
ment” och menar att distinktionen är viktig i handikapprörelsen47 där man 
har sett handikappade personer som marginaliserade och förtryckta och 
med kraft förespråkat en social modell av ”disability”. Tidigare dominerade 
den medicinska eller biomedicinska modellen även inom handikappforsk-
ningen medan man de senare åren ändrat inriktning mot den sociala model-
len. Konsekvenserna av handikappet betraktas då som socialt kontextuellt 

                                                      
46  Jag har valt att använda de anglosaxiska termerna ”disability” och ”impairment”, efter-

som det är svårt att finna en bra översättning till svenska. De kan översättas till ”oför-
måga” respektive ”kroppslig skada”, men det ger inte en fullständig täckning. 

47  Disability movement  
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beroende. Förändrar man miljön kan man reducera konsekvenserna av skadan. 
Författarna menar att med denna sociala modell har dock kroppen glömts bort, 
och för att beakta kroppen måste det följaktligen skapas en sociologisk riktning 
även för det biologiska begreppet ”impairment”. Enligt handikapprörelsen 
UPIAS48 (1976 sid. 3-4 ) definerias ”impairment” och ”disability”: 

”Impairment” är den fysiska skadan på kroppen. ”Disability” är att 
möjligheterna att genomföra en handling är begränsade på grund av 
att den sociala miljön inte tar hänsyn till människor med fysiska ska-
dor och därmed exkluderar dem från normalt samhälleligt liv. (min 
översättning) 

Begreppet ”disability” används i internationellt språkbruk inom socialför-
säkringen när det gäller förtidspension på grund av sjukdom, ”disability 
pension”. Det är svårt att finna en bra översättning till svenska. Tidigare 
översatte man det med ”nedsatt förmåga”, men efter omvärderingen i t.ex. 
ICF49 är en ”disabled” person bara ”disabled” om han även med hänsyn till 
omgivningsfaktorer och sociala förhållanden är förhindrad att utföra vissa 
arbetsuppgifter. Det är alltså inte nedsättningen i funktionsförmågan i sig 
som är det mest avgörande för om man är ”disabled” eller ej. I vetenskap-
liga artiklar används även begreppet ”work disability”, vilket mer direkt kan 
översättas till ”arbetsoförmåga”.  

Williams & Busby (2000) framhåller att Zola, som är en förgrundsfigur 
inom denna diskurs, och som själv var handikappad, har tillämpat en mer 
tillfredsställande teoretisering av ”the physicality of  the body” genom att 
betona relationen mellan kropp, identitet och social erfarenhet tydligare. 
Zola har betonat vikten av att studera de sjukas egen värld, och i det sam-
manhanget blir den skadade kroppen central i utvecklingen av en social teori 
om ”disability”.  

Även begreppet ”disability” har således omvärderats från medicinskt ori-
enterat till en mer social modell och även till en biopsykosocial modell. Efter 
andra världskriget betraktade man handikapp och krigsskador i procentsat-
ser och angav vilka delar av kroppen som var skadade. Det var framförallt 
krigsskador som klassificerades på det sättet. Sociologer var kritiska till detta 
synsätt och började utveckla sociologiska sätt att se på ”disability” och kro-
nisk sjukdom. Förutom att betona den sociala modellen i stället för den 
medicinska, började man under 1970-talet att betona det sociala samman-
hanget och enskilda individers erfarenhet av att leva med skador och ”disa-
bilities” (Williams & Busby 2000). Alltsedan 1970-talet har sociologer som 
sysslat med kronisk sjukdom och ”disability” betonat den sociala kontexten, 
                                                      
48  Union of Physically Impaired Against Segregation. Handikapprörelse skapad 1974 
49  WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Se särskilt avsnitt. 
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t.ex. Bury (1991). I denna tradition studeras de sjukas sätt att uttrycka sig om 
sin sjukdom eller hur de själva uppfattar att deras sjukdom är konstruerad. 
Man använder ett miljörelativt sätt att se på handikappet, vilket ligger i linje 
med WHO:s tidigare klassifikation (ICIDH 1980), men som har utvecklats 
än mer i den nya versionen (ICF 2001). Bury (a.a.) pekar på att kronisk sjuk-
dom utvecklas i människors relation till sin dagliga värld. Det är de sjukas 
historia, som de berättar den, som är viktig för att förstå kronisk sjukdom. 
Williams och Busby (a.a.) ger exempel på antropologer och sociologer som 
använt dessa metoder50.  

ICF 

Inom rehabiliteringsområdet finns en WHO-klassifikation, som tidigare 
hette ”International Classification of  Impairments, Disabilities and Handi-
caps (ICIDH 1980). Den har nyligen omarbetats och heter numera ”Inter-
national Classification of  Functioning, Disability and Health” (ICF 2001). 
Socialmedicinsk tidskrift har ett temanummer om den nya klassifikationen 
(nr 6 2002). De centrala begreppen i ICF är kroppens funktioner och strukturer, 
aktivitet och delaktighet samt de kontextuella faktorerna omgivning och person-
faktorer. I den svenska översättningen har man tagit bort begreppet ”handi-
kapp” och menar att handikapp inte är någon egenskap hos individen utan 
funktionshindren är beroende av omgivningen51. I förarbetena till den nya 
klassifikationen nämns att ICF bygger på en kombination av de motstridiga 
modellerna den medicinska respektive den sociala52. I den senare modellen 
menar man att funktionshinder inte är ett attribut som en person har utan 
snarare en komplex samling av faktorer av vilka många är en följd av den 
sociala miljön.  

Man kallar kombinationen av dessa modeller för en ”biopsykosocial” in-
riktning. Det är en syntes av olika perspektiv i synen på hälsa: ett biologiskt, 
ett individuellt samt ett socialt perspektiv (Smedby & Dahl 2002). I klassifi-
kationen, ICF, har man två olika bedömningsfaktorer, genomförande respektive 
kapacitet och definierar kapacitet som ”funktion mätt under optimala 
förhållanden i standardiserad testmiljö”, medan bedömningen av genomfö-
rande ”beskriver vad en person kan göra under vanliga förhållanden i sin 
vanliga miljö” (a.a. sid. 493).53 
                                                      
50  Williams, Kleinmann, Hydén, Zola samt Murphy.  
51  Se diskussion av begreppet ”handikapp” Calais van Stokkom (2002) 
52  Se diskussion ovan. 
53  Genom att undersöka vad en person kan göra under vanliga förhållanden, genomförandet, 

sätts personens förmåga i relation till den faktiska omgivningen och kan därmed bedöma 
eventuell rätt till förmåner etc. 
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Klassifikationen skulle kunna användas vid rehabiliteringsutredningar 
samt vid bedömningar av rätt till förtidspension. Den används i viss ut-
sträckning för detta ändamål bl.a. vid de Försäkringsmedicinska utrednings-
centra som sedan några år finns i Sverige. En del kritik har framförts mot 
klassifikationen och den är komplicerad att använda. Nordenfelt (2002) 
invänder exempelvis att man har behov av större stringens och klarhet om 
begreppsapparaten i ICF om den ska kunna användas enligt sitt syfte. Han 
inför ett handlingsteoretiskt perspektiv54 och menar att nyckelbegreppet ”att 
vilja” nästan helt saknas i ICF.  

Bedömning av arbets(o)förmåga  
i socialförsäkringen 

Sjukdomsbegreppet samt bedömning av 
arbets(o)förmåga i den svenska socialförsäkringen 

Trots alla förändringar i samhället grundar sig den svenska socialförsäkring-
ens sjukdomsbegrepp fortfarande på 1944 års socialvårdskommittés defini-
tion. Det var första gången man i svensk socialförsäkring diskuterade be-
greppen sjukdom och arbetsoförmåga ur rättslig synpunkt (Westerhäll 1983; 
1997). Lagen om allmän försäkring innehåller inte någon definition av be-
greppet sjukdom, men kommittén från 1944 gjorde vissa uttalanden som 
fortfarande anses gällande. Enligt dessa uttalanden bör man vid bedömning 
av om sjukdom föreligger hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och gäl-
lande läkarvetenskaplig uppfattning anses vara sjukdom. Varje onormalt kropps- 
eller själstillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen kan 
med den utgångspunkten betecknas som sjukdom. Även om socialförsäk-
ringens sjukdomsbegrepp inte har ändrats formellt, så skedde dock en viss 
utvidgning av begreppet under 1970–80-talen genom att domstolarna änd-
rade rättspraxis (Riksförsäkringsverket 1995; 2004c) 55.  

I syfte att minska sjukfrånvaron införde regeringen 1995 och 1997 ett 
förtydligande av sjukdomsbegreppet i Lagen om allmän försäkring. Intentio-
nerna med de nya reglerna var att renodla samhällets olika ersättningssystem 
så att sjukpenning bara ska kunna utges när det är fråga om sjukdom och inte 
på grund av sociala förhållanden eller arbetslöshet (Proposition 1996/97:28, 
Westerhäll 1997). Eftersom sjukfrånvaron och förtidspensioneringar åter 

                                                      
54  Se avsnitt om handlingsperspektiv i kapitel 4. 
55  Anledningen till att jag tar upp detta sjukdomsbegrepp i detta kapitel och inte i det före-

gående är att det hänger intimt samman med begreppet arbetsförmåga i socialförsäkringen. 
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ökade markant därefter, tycks dessa förändringar dock inte ha medfört nå-
gon varaktig förbättring av situationen56.  

Det infördes dessutom i socialförsäkringen en s.k. stegmodell där hand-
läggarna vid Försäkringskassan har att vidta åtgärder för den sjukskrivne 
enligt vissa strikta regler. I sju steg ska prövas olika möjligheter till återgång i 
arbete, bl.a. om den sjukskrivne kan gå tillbaka till sin tidigare arbetsgivare 
med eller utan rehabilitering. I det femte steget prövas individens arbetsför-
måga gentemot ett normalt förekommande arbete på den allmänna arbets-
marknaden och slutligen i steg sju om arbetsförmågan bedöms vara varak-
tigt eller för avsevärd tid nedsatt och personen ifråga därmed har rätt till 
förtidspension. Man kan beteckna dessa regler som en ny arbetslinje i den 
svenska socialförsäkringen57. Lagändringen innebar visserligen en skarpare 
avgränsning vid bedömningen av arbetsförmågan samt att sjukdomsbegrep-
pet endast ska grundas på medicinska orsaker, men någon egentlig omdefi-
niering av lagtextens sjukdomsbegrepp blev det inte. Detta är en otydlighet 
som innebär problem i den praktiska tillämpningen och som kan vara en bi-
dragande orsak till det höga ohälsotalet i Sverige. I lagtexten för rätt till sjuk-
penning heter det: 

Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades ar-
betsförmåga (min kursivering) med minst en fjärdedel. Vid bedömning 
av om sjukdom föreligger skall bortses från arbetsmarknadsmässiga, 
ekonomiska, sociala och liknande förhållanden. Med sjukdom jäm-
ställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga, som orsakats av sjukdom 
för vilken sjukpenning har utgetts och som fortfarande kvarstår efter 
det att sjukdomen upphört. (Lagen om allmän försäkring 3 kap. 7§) 

Det är således den av sjukdom nedsatta arbetsförmågan som ska bedömas och 
inte sjukdomen i sig. Bedömningen görs vid Försäkringskassan av en tjäns-
teman, dock med ett läkarintyg som grund samt i somliga fall efter att har 
hört en försäkringsläkare, som i Sverige endast har rådgivande funktion. 
Även för rätt till förtidspension är det arbetsförmågan som ska bedömas och 
här finns ett krav på minst ett års varaktighet i nedsättningen (Lagen om all-
män försäkring 7 kap.1§). 

Bedömning av arbets(o)förmåga i socialförsäkringssystem 

I en OECD-rapport (2003) studeras ett antal OECD-länder och deras re-
spektive modeller för att återföra sjukskrivna/ förtidspensionerade58 till 
                                                      
56  Här kan även finnas andra förklaringar till ökningen i sjukfrånvaro såsom konjunkturläge etc. 
57  Se Lindqvist 2000 för en ingående analys av dessa förhållanden.  
58  ”disabled people”  
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inkomstbringande arbete. Där diskuteras termen ”disability” och vad som 
avses med den. Man konstaterar att nya inriktningar inom området fokuse-
rar på ”ability” eller förmåga i stället för på oförmåga59. Den medicinska 
modellen, där ”disability” ses som en egenskap hos individen, har kommit 
att ersättas av en modell som tar hänsyn till den sociala omgivningen och hur 
individen kan interagera med den60. Av dessa resonemang följer att samma 
biologiska skada eller sjukdom inte behöver betyda samma nedsatta kapacitet 
under alla omständigheter. I rapporten (a.a.) anser man att det kan bli märkligt 
i en del länders socialförsäkringssystem där det är en persons inkomstförmåga 
som ska tas hänsyn till vid bedömning av rätt till en pension. Inkomstförmåga 
är ett begrepp som per definition blandar olika delar i WHO-klassifikationen 
(OECD 2003). I Sverige ska Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder 
vid bedömning av rätt till förtidspension fastställa individens möjligheter att 
försörja sig genom arbete (Lagen om allmän försäkring 7 kap. 3§). 

Stone skrev redan1984 en intressant och insiktsfull bok om ”disability” 
och begreppets tillämpning vid bedömning av förtidspension, ”disability 
pension”, i olika länder. Hon skriver från ett amerikanskt perspektiv, men 
trots det och att boken är 20 år gammal, känns den mycket aktuell vid be-
aktande av dagens debatt om den ökade sjukskrivningen och förtidspensio-
neringen i några länder inom den Europeiska Unionen (OECD 2003)61. Även 
begreppet ”disability” bottnar i alla länder i en klinisk medicinsk bedömning i 
praktiska sammanhang, t.ex. för att avgöra rätt till förtidspension62. Bedö-
marna av rätten till förmånen anser att de därmed får ett objektivt medi-
cinskt underlag att utgå ifrån samt att det bara är läkare som kan uttala sig 
om graden av arbetsoförmåga eller ”disability”, och de blir därigenom 
”grindvakter” i systemen63. Stone (a.a.) anser att kliniska bedömningar blivit 
ett administrativt redskap i välfärdsstaten, men hon hävdar även att läkare 
visserligen kan intyga sjukdom ”impairment”, men inte det vidare begreppet 
”disability”, arbetsoförmågan. Trots allt blir det medicinska utlåtandet avgö-
rande, eftersom det i alla sådana här system krävs en medicinskt verifierad 
”impairment” för att över huvud taget få rätt till förtidspension64. Stone 
                                                      
59  Det framhålls även i svenska tillämpningsanvisningar att man ska ta ställning till den 

sjukes förmåga i förhållande till arbetslivet. 
60  Jfr ICF 
61  Som framgått i kapitel 1 är det tre länder som har mycket högre sjukfrånvaro än de andra 

länderna inom EU, men även i de andra länderna har man totalt höga kostnader för so-
cialförsäkringarna och det debatteras ständigt. 

62  ”disability pension” 
63  Jfr benämningen ”grindvakt” t.ex. hos Lindqvist 2001. 
64  Det gäller även i det svenska systemet trots att det slutliga beslutet om rätt till förmån 

fattas av tjänstemän respektive socialförsäkringsnämnd vid Försäkringskassan. 
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(a.a.) diskuterar hur det har blivit så, d.v.s. varför den kliniska bedömningen 
har blivit så viktig när man ska bedöma arbetsoförmåga. När myndigheterna 
av olika skäl eftersträvar restriktivitet i systemen, för att minska tillflödet till 
bidragssystemen, är det logiskt att göra det med hjälp av den medicinska 
professionens maktställning. 

I stort sett råder samma förhållanden i dagens svenska socialförsäkrings-
system. Även här är det läkare som, enligt lagtexten, ska styrka nedsatt ar-
betsförmåga med ett medicinskt intyg eller utlåtande om patienten. Det är 
sedan Försäkringskassan som tar ställning till rätt till förmån och bedömer 
om arbetsförmågan är nedsatt, men man följer för det mesta läkarnas be-
dömningar65. Söderberg & Alexanderson (2005) har i en litteraturöversikt 
studerat den roll tjänstemännen i socialförsäkringssystem i några länder har 
som ”grindvakter”. De pekar på den oklarhet som ofta råder i rollfördel-
ningen. De framhåller vidare att förhållandet mellan läkare och deras patienter 
har utforskats mer ingående än tjänstemännens förhållande till klienterna. 
Det är dock inte i alla länder som det är tjänstemän som avgör rätt till förmån. 
Den oklarhet som råder i det svenska systemet om rollfördelningen mellan 
läkare och tjänstemän kan bidra till svårigheter i sjukskrivningsprocessen. 

Även läkare har i forskningen själva lyft fram svårigheten i att fastställa 
rätt diagnos och längden och graden av nedsättningen i arbetsförmågan 
(Timpka et al 1995) och de känner sig ofta tveksamma. Empiriska studier 
har dessutom visat att det är stora skillnader i de bedömningar som görs av 
olika läkare (Peterson et al 1997; Englund et al 1997; Edlund et al 1998). 
Löfvander (2001) påtalar att det i den svenska socialförsäkringen inte finns 
några riktlinjer för hur lång sjukskrivning ska vara vid olika sjukdomar. Hon 
anser att sjukskrivningar därmed tenderar att bli uttryck för patientens öns-
kemål snarare än ett rent medicinskt ställningstagande. Det har även fram-
kommit att det finns regionala skillnader för sjukskrivning vid en och samma 
diagnos, hjärtinfarkt (Riksförsäkringsverket 2003b). 

Läkare verksamma i Sverige vittnar om att det i dagens svenska samhälle 
ofta är patienterna som styr sjukskrivningarna och att läkarna står maktlösa 
inför detta och att deras arbetsförhållanden blir därmed pressade. Detta 
samtidigt som olika försök har gjorts att via ändringar i lagar och tillämp-
ningsbestämmelser höja kraven för rätt till ersättning genom att på olika sätt 
betona att arbetsoförmågan ska ha medicinska orsaker. Här kan inflikas, att 
bestämmelsen om att man vid bedömningen av arbets(o)förmågan ska 
”bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska och sociala förhållanden” 
(Prop. 1996/97:28) gör bedömningarna svåra, och det strider således mot det 

                                                      
65  Sedan 2004 är man mer restriktiv i bedömningen och det händer oftare än tidigare att 

tjänstemän vid försäkringskassorna gör en annan bedömning av arbetsoförmågan än de 
sjukskrivande läkarna. 
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holistiska, socialmedicinska sjukdomsbegreppet och ger ytterligare stöd för 
den strikt medicinska modellen i socialförsäkringen. Särskilt vid urval av sjuk-
skrivna till rehabilitering är det betydelsefullt med en helhetsbild av situationen 
och det snäva biomedicinska sjukdomsbegreppet skapar stundom problem. 

Dessa försök till åtstramningar tycks dock inte ha uppnått sitt syfte enligt 
en studie av lagändringarna (Arrelöv et al 2003). Författarna (a.a.) drar slut-
satsen att andra faktorer än lagstiftning kan vara betydelsefulla för läkares 
praktiska bedömningar, och de påtalar behovet av realistiska förväntningar 
rörande läkares förmåga att fastställa objektiva medicinska diagnoser samt 
att bedöma om en person är arbetsoförmögen eller inte. De föreslår att lä-
karintyg i större utsträckning än tidigare ska betraktas som subjektiva medi-
cinska rekommendationer och inte bara som objektiva grunder för beslut 
om sjukpenning och förtidspension. Allt detta talar för att det skulle behö-
vas ett objektivt instrument för att fastställa arbetsoförmåga eller, i avsaknad 
av ett sådant, bättre tillämpningsföreskrifter vid bedömning av sjukpenning-
rätt respektive rätt till förtidspension. Individens egen bedömning av arbets-
förmågan är ett betydelsefullt komplement i dessa bedömningar. 

Som en jämförelse kan nämnas att i det franska socialförsäkringssystemet 
endast är försäkringsläkare som bedömer och fattar beslut om nedsättningen 
i arbetsförmågan för rätt till förtidspension. I Frankrike finns s.k. medicinsk 
sekretess och det är endast läkare som har tillgång till medicinska handlingar 
vid försäkringskassorna där. Den medicinska modellen är således allenarå-
dande i det franska systemet. Det bör dock framhållas att läkarna där har att 
väga in sociala faktorer och arbetsförhållanden i bedömningen, vilket man 
således bara kan i undantagsfall i Sverige (Gerner 2001).  

Halligan et al (2003) menar att när det är läkare som konstaterar och dia-
gnostiserar sjukdom, och de dessutom är grindvakter för förmåner från 
socialförsäkringen, kan en symtombaserad diagnos öppna för missbruk i 
systemen. I ett annat kapitel i samma bok diskuterar Aylward försäkringslä-
karens roll vid bedömning av arbetsoförmåga i Storbritannien. Han menar 
att den största utmaningen för en försäkringsläkare är när det inte finns 
överensstämmelse mellan objektiva fynd (disease) och subjektiva symtom 
(illness). De subjektiva besvär som har ökat bland patienter i alla västländer 
stämmer inte med den medicinska modellen, och därför blir det svårigheter 
när läkarna försöker pressa in dem där och finna en diagnos. 

Index för bedömning av arbets(o)förmåga 

I det svenska socialförsäkringssystemet finns inte något instrument för att 
mäta en persons arbetsförmåga. Det finns dock vissa möjligheter att få ar-
betsförmågan närmare utredd vid speciella kliniker, men det används inte 
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generellt, och när det används är det oftast för att få bekräftat att den 
sjukskrivne har rätt till förtidspension66. Jag presenterar här några index som 
används i andra länder för att bedöma arbets(o)förmåga. Underlaget till 
detta avsnitt kommer från en internationell konferens 2003 och finns samlat 
i en tidskrift (European Journal of  Public Health 2003;4). 

I Storbritannien har man ett index till hjälp för att bedöma rätt till förtids-
pension, PCA (Personal Capability Assessment). Det är en funktionsbaserad 
metod för medicinsk bedömning som utarbetades 1993–95 och introduce-
rades i verksamheten 1995. Indexet ska mäta olika funktioner som är nöd-
vändiga för att klara ett arbete, men det är inte begränsat till personens eget 
arbete utan till alla arbeten på arbetsmarknaden. För varje funktion mäts 
nedsättningen i olika grader, s.k. descriptors. Indexet har testats grundligt 
och har visat sig ha god validitet och reliabilitet. Man fortsätter arbetet med 
att göra ett förmågeindex (Capability Report) där man ser till det positiva 
och tar reda på vad en person kan göra trots funktionella begränsningar. Det 
här arbetet ligger i linje med den brittiska regeringens förslag om att stimulera 
till fortsatt arbete, rehabilitering respektive återgång till arbete (Aylward 2003b).  

I Norge har man ett index för att bedöma arbetsförmåga. Även det är 
koncentrerat på resterande arbetsförmåga i stället för på arbetsoförmåga. 
Indexet ingår i det norska försöket med ”Ett inkluderande arbetsliv”67. Både 
arbetsgivare och läkare får uttala sig om den aktuella personens funktions-
förmåga. I försöket ingår att den sjukskrivne själv ska vara aktiv i sin rehabi-
literingsprocess, och indexet ska underlätta dialogen mellan arbetsgivare och 
anställda angående arbetsförmågan. Den sjukskrivne får således möjlighet 
att ge sin egen syn på arbetsförmågan. Man ska utarbeta ytterligare index för 
patientens egen bedömning av sitt hälsotillstånd tillsammans med behand-
lande läkare och då ta hänsyn till WHO:s klassificering, ICF. Modellen byg-
ger på att man får en ny begreppsmässig konsensus om vad som är accep-
tabla skäl för sjukfrånvaro. Det finns även annan forskning i Norge om pro-
gnostisering av sjukfrånvaro och arbetsförmåga som bygger på sjukskrivnas 
egna bedömningar (Brage 2003). 

I Finland finns ett känt frågeindex WAI (Work Ability Index) för att be-
döma en persons framtida arbetsförmåga. Indexet finns översatt till 15 
språk, bl.a. svenska och lär användas i ett flertal länder. Indexet är främst av-
sett att användas i företagshälsovård och personerna får själva skatta sin 
                                                      
66  Försäkringsutredning. Numera finns ett särskilt läkarutlåtande vid bedömning av rehabili-

teringsbehov i vissa fall där läkarna ska bedöma såväl inskränkningar som kvarstående 
förmåga. Det är dock läkaren som ska göra denna bedömning ofta utan närmare känne-
dom om patientens arbete. Vissa bedömningar görs även av företagshälsovård och då har 
man bättre kännedom om arbetsplatsen. 

67  ”Ett inkluderande arbetsliv” är, kortfattat, en modell för att bekämpa hög sjukfrånvaro 
och förtidspension. Se även NOU 2000:27. 
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arbetsförmåga i ett frågeformulär. Indexet har visat sig ha relativt god pro-
gnostisk förmåga. WAI har använts i Finland sedan början av 1990-talet 
framförallt inom företagshälsovården. Det går snabbt och lätt att använda 
och det kan användas i uppföljningar såväl på gruppnivå som på individuell 
nivå68. WAI är aktivitetsorienterat, d.v.s. beroende på resultatet ges instruk-
tioner om vad som kan göras för att förbättra en persons arbetsförmåga. 
Det har också visat sig värdefullt för att understödja äldre arbetskraft. In-
dexet kan användas för att aktivera sjukskrivna samt till att förbättra arbets-
förmågan. Indexet ger möjlighet till internationella jämförelser, eftersom det 
är översatt till ett flertal olika språk. Ett första internationellt symposium an-
gående ”Work Ability” hölls i Finland 2001 och ett till planeras. Några län-
der planerar att bygga upp en databank för WAI som kan ge referensdata 
för såväl praktisk verksamhet som forskning (Ilmarinen 2003).  

I Nederländerna (Aben 2003) har man infört ett nytt bedömningsindex för 
att mäta arbetsförmåga vid avgörande om rätt till förtidspension (CBBS). 
Indexet har utarbetats för att få ett så objektivt och fullständigt mått som 
möjligt vid bedömning av arbetsförmågan. Skattningen görs av en försäk-
ringsläkare69 och utifrån den gör man sedan en bedömning av vilka arbeten 
en person teoretiskt sett skulle kunna utföra med hänsyn till begränsning-
arna i funktionsförmågan.70 En expert på arbetsmarknadsfrågor, ”vocational 
expert”, använder bedömningen eller skattningen för att via en databas se 
vilka arbeten personen ifråga skulle kunna genomföra och som är normalt 
förekommande på den allmänna arbetsmarknaden71. Storleken på förtids-
pensionen bestäms sedan genom inkomstjämförelse mellan det tänkbara ar-
betet och det tidigare arbetet. Det finns sju grader i pensionen och den 
lägsta är 15 procent. Man har vetenskapligt undersökt kvaliteten på CBBS 
jämfört med ett tidigare använt instrument (FIS). Resultaten har visat att det 
nya instrumentet är mer användbart och täcker in fler aspekter av mänskliga 
funktioner än det tidigare. Alla inblandade är nöjda med det inklusive klien-
terna. Idén bygger på att man i Nederländerna är försäkrad i förhållande till 
ett arbete och inkomstjämförelsen blir därför relevant. I det svenska systemet 
skulle det således inte kunna fungera på samma sätt.  

                                                      
68  Se delstudie II där indexet finns med. 
69  Det är endast särskilt utbildade försäkringsläkare som får göra dessa bedömningar, unge-

fär som i Frankrike. 
70  Försäkringsläkaren bedömer ur 7 olika aspekter hur en person kan genomföra ett arbete: 

personlig och social funktion, fysisk miljö, rörlighet, om arbete kan utföras sittande t.ex. 
samt antal timmar personen kan arbeta. 

71  Jämför svensk lagstiftning. 
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Sammanfattande kommentar 
I det här kapitlet har arbetsförmågebegreppet diskuterats utifrån distinktio-
nen ”disability”/”impairment”, och jag har framhållit de svårigheter som 
finns vid tillämpningen i socialförsäkringssystemet. Oklarheten gäller såväl i 
andra länder som i Sverige och det finns ingen internationell enhetlighet. 
Många länder inom EU har olika bedömningar vad det gäller rätt till förmå-
ner från socialförsäkringen vid nedsatt arbetsförmåga, benämnt invaliditet, 
och det skapar oklarheter.  

En del av de index för att bedöma arbets(o)förmåga som jag redogjort 
för här, tar inte hänsyn till den enskilde individens uppfattning om sin för-
måga. Det teoretiska perspektiv jag anlägger i avhandlingen innebär däremot 
att individen ska vara delaktig och att individens egna skattningar är viktiga 
vid bedömning av arbets(o)förmåga. En del av indexen, work ability exem-
pelvis, har dock detta perspektiv och där får individen själv skatta och för-
söka bedöma sin arbetsförmåga. Indexet tar även hänsyn till individens mo-
tivation ifråga om återgång i arbete. Det brittiska PCA lär vara mycket medi-
cinskt inriktat och tar förmodligen inte samma hänsyn till individens egna 
skattningar. I det norska indexet får dock den enskilde individen skatta sin 
förmåga och avsikten är att individen själv ska diskutera den bedömningen 
med arbetsgivaren.  

I Sverige finns inga speciella instrument för bedömning av arbetsförmå-
gan avseende rätt till förmåner för socialförsäkringen. Det finns dock möj-
ligheter till bedömningar vid särskilda Försäkringsmedicinska centra. Den 
svenska lagen har blivit än mer otydlig sedan man försökt renodla den. Som 
jag diskuterat ovan skapas problem när man ska pressa in ospecificerade 
sjukdomsbesvär, som har haft en tendens att öka under senare år, i en strikt 
medicinsk modell som inte sätter in individen i sitt sociala sammanhang. När 
man i den svenska lagstiftningen ska gå vidare och bedöma arbetsförmågan i 
relation till ”ett normalt förekommande arbete” på hela arbetsmarknaden 
blir svårigheterna ännu större. Det finns således motstridiga modeller inbe-
gripna i de bedömningar som ska göras och det skapar en otydlighet. Det 
råder dessutom en viss oklarhet vad gäller rollfördelningen mellan läkare 
och tjänstemän vid Försäkringskassan, vilket ställer problemet på sin spets. 

I exempelvis Finland, Nederländerna och Tyskland har företagshälsovår-
den ett stort inflytande över dessa bedömningar och de är förmodligen mest 
skickade att göra dem (Riksförsäkringsverket 2003b).  
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 KAPITEL 4 
 

”Med individen i centrum” 
 
I det här kapitlet berörs avhandlingens centrala fokus, d.v.s. att komma åter 
till arbete sett från individens eget perspektiv. Inledningsvis redogörs kortfattat för 
rehabilitering inom socialförsäkringen samt tidigare forskning. Därefter föl-
jer en teoretisk diskussion om rehabilitering där en definition av vad som 
avses med ”att sätta individen i centrum” ges. Jag redogör även för motiva-
tionens betydelse vid processen att återgå till arbete samt det handlingsteo-
retiska perspektivet, som i två av delstudierna har tillämpats empiriskt.  

Rehabilitering – en individinriktad process 

Den latinska betydelsen av ordet rehabilitering är att åter göra duglig. Helt kort-
fattat ska nämnas att rehabilitering inom den svenska socialförsäkringen har 
varit en angelägen fråga sedan slutet av 1950-talet72 i syfte att förkorta sjuk-
skrivningar. När den allmänna försäkringen infördes 1962 blev sjukpenning-
tiden obegränsad och det infördes en bestämmelse om granskning av långa 
sjukfall efter 90 dagars sjukskrivning. Det skulle dock dröja över 30 år, till i 
början av 1990-talet, innan några mer genomgripande förändringar 
genomfördes i lagstiftningen. I SOU 1988:41, som är förarbete till det lag-
rum om rehabilitering som 1992 infördes i Lagen om allmän försäkring, 
heter det:  

”Med rehabilitering avses i denna lag en sammanhängande process 
som syftar till att återge den som drabbats av sjukdom eller av annan 
nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan bästa 
möjliga funktionsförmåga och förutsättningar att leva ett självständigt liv”.  

Och i lagstiftningen (22 kap. 2 § lagen om allmän försäkring) heter det: 

”Rehabilitering enligt detta kapitel skall syfta till att återge den som 
har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att 
försörja sig själv genom förvärvsarbete.”  

                                                      
72  Se även kapitel 1 
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Att Försäkringskassan fick ett samordningsansvar vid 1992 års reform73 
hänger samman med att det för en sjukskriven kan finnas många parter eller 
aktörer inblandade i rehabiliteringsprocessen. Förutom den sjukskrivne själv 
och Försäkringskassan är det arbetsgivaren, eller arbetsförmedlingen för en 
arbetslös, eventuell företagshälsovård samt den behandlande läkaren och 
annan sjukvårdande personal som är de främsta aktörerna. Ytterligare aktö-
rer kan tillkomma såsom socialtjänsten och rehabiliteringsinstitutioner. Ar-
betsgivaren ska göra en rehabiliteringsutredning efter cirka 8 veckors sjukskriv-
ning och Försäkringskassan ska undersöka vilka möjligheter som står till 
buds för att återföra den sjukskrivne till arbete samt ta initiativ till en rehabi-
literingsplan så snart som möjligt efter det att utredningen har inkommit74. 

I ett senare betänkande om rehabilitering (SOU 2000:78) införs ett nytt 
begrepp rehabilitering till arbete: 

”[Det] är en sammanhållen individuellt strukturerad process där indi-
viden aktivt deltar i olika koordinerade insatser, ofta parallellt. Pro-
cessen styrs utifrån rehabiliteringsmål satta av individen och försäk-
ringsgivaren i samverkan och enligt arbetslinjens princip att primärt 
komma i arbete” 

Utredaren menar att detta begrepp fungerar som ett ”paraplybegrepp” till 
övriga begrepp som i viss mån lever kvar sedan tidigare. Utgångspunkterna i 
utredningen har varit att: 

• rehabilitering är en process 
• det primära målet för processen är att komma i arbete 
• individen ska vara i centrum i rehabiliteringsprocessen 
• arbetsplatsen ofta är av stor betydelse för en framgångsrik reha-

bilitering 
 

Man betonar vikten av att sätta in rehabiliteringen i sitt sammanhang samt att se 
helheten. Det räcker inte med att varje myndighet ser sin lilla bit utan man 
måste se till helheten med individen i centrum.  

Rehabiliteringsforskning  
Kerz et al (1995) har gjort en uttömmande översikt över rehabiliterings-
forskningen i Sverige och de delar in den i fem kategorier. Av intresse här 
blir närmast deras analys av kategorin teoribyggande forskning och de 
                                                      
73  Se kapitel 1 
74  Lagen om allmän försäkring 22 kap. §3 respektive §6 
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diskuterar framför allt några verk inom de fyra disciplinerna sociologi, soci-
alt arbete, medicin och rehabiliteringsmedicin. Tre av de författare de tar 
upp som exempel är Marklund, Jeppsson Grassman och Fugl-Meyer et al.  

Jeppsson Grassman (1986; 1991; 1992) ser bl.a. rehabiliteringen som en 
process på individnivå och beaktar även det subjektiva inslaget i rehabiliter-
ingen; betydelsen för den enskilde individen:  

”Möjligheten att förändra det egna livet blir ointressant om föränd-
ringarna inte kan utgå från det som för individen själv, vad än sam-
hället anser, framstår som viktigt och önskvärt” (1992 sid. 28).  

En förklaring till dåliga resultat i rehabiliteringen kan vara bristen på över-
ensstämmelse mellan samhällets och individens mål med rehabiliteringen. 
Den subjektiva aspekten av rehabiliteringen är viktig för förståelsen av reha-
biliteringsproblematiken och för de hinder som finns i rehabiliteringsproces-
sen. Målen som ska vara uppfyllda blir då personliga och individuella (min kursive-
ring) (a.a.). Ekberg (2000 bl.a.) har senare i ett flertal projekt utvecklat vikten 
av att den enskilde får sätta sina egna mål. 

Fugl-Meyer et al (1992) belyste i sina studier rehabiliteringens och arbe-
tets betydelse för livstillfredsställelsen. De definierar rehabiliteringsförloppet 
som en copingprocess i ett holistiskt perspektiv och betonar därmed helhe-
ten. Syftet är att människan ska återuppnå sin livstillfredsställelse och målupp-
fyllelsen blir viktig även i deras resonemang. 

Marklunds (1992) studie bygger på att se rehabilitering och förtidspensio-
nering utifrån två olika förklaringsmodeller; attraktions- respektive utstöt-
ningsmodellen. Kortfattat går modellerna ut på att socialförsäkringssystemet 
är så attraktivt och generöst att det drar personer till sig (attraktionsmodel-
len) eller att människor blir utslagna av hårt arbete eller arbetslöshet och 
därför tvingas uppbära olika former av bidrag (utstötningsmodellen). För-
klaringsfaktorer till förtidspension och sjukskrivning är givetvis mer kom-
plicerade än detta antingen eller - perspektiv och troligtvis fungerar de även 
tillsammans. Marklund (a.a.) ser i den studien således rehabiliteringen ur ett 
makroperspektiv, d.v.s. utifrån samhällsnivån.  

De tre olika teoribyggande exemplen har den gemensamma nämnaren att 
forskarna bedömer att en individ befinner sig i en helt ny livssituation i och 
med att en rehabiliteringssituation har uppstått med allt vad det innebär för 
arbetssfären och den privata sfären. Rehabiliteringen som en process på 
individnivå måste ge utrymme för en breddning av perspektivet över de 
disciplinära gränserna mellan exempelvis medicinsk, samhälls- och bete-
endevetenskaplig forskning (Ekberg & Linton 1994; Kerz et al 1995).  

Jeppsson Grassman (1992) menar att rehabiliteringen måste ses som ett 
ömsesidigt förhållande mellan individen och hennes arbetsmiljö och då i ett 
långt perspektiv, där processen börjar långt tidigare än när själva rehabiliter-
ingsåtgärderna sätts in och fortsätter när individen återgått i arbete. Här 
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måste dock framhållas att rehabiliteringsprocessen kan te sig mycket olika 
beroende på individernas sjukdomar samt vilken typ av rehabilitering det är 
frågan om.  

Lindqvist utvecklar ett analytiskt perspektiv på rehabilitering och pekar 
där på att rehabiliteringen har tre olika arenor vars aktörer bestämmer möj-
ligheterna i rehabiliteringsarbetet (Lindqvist 2000; 2001). Dessa arenor är 
enligt Lindqvist: 

 
• den medicinska (vården) 
• myndigheter (Försäkringskassa, arbetsmarknadsmyndighet, social-

tjänsten) 
• produktionen (arbetsgivare, fackföreningar, företagshälsovård) 

 
Dessa organisationer styrs ibland av motstridiga krafter som givetvis blir 
hinder i rehabiliteringen. Ibland är det arbetslinjen som styr och i andra fall 
kan medikalisering bli resultatet. Läkarna har här den dubbla rollen att vara 
”grindvakter” i försäkringssystemet mellan lönearbete och bidrag. Det är 
läkarintyg som legitimerar tillträde till rehabilitering och som intygar arbets-
oförmåga75. I modellen har Lindqvist inte placerat den sjukskrivne indivi-
den, men han tar i ett annat avsnitt i artikeln (2001) upp även det perspekti-
vet och framhåller att individen själv är den mest betydelsefulle aktören i 
rehabiliteringen. Artikeln avslutas med att det är viktigt att ta hänsyn även till 
hindrande faktorer – förutom de rent medicinska – samt att den sjukskrivne 
själv blir delaktig i sin rehabiliteringsprocess, vilket ligger i denna avhand-
lings syfte att utforska närmare. 

Ekberg (2004) betonar i sin forskning arbetsplatsens roll i rehabiliterings-
processen och pekar även på den oklarhet som råder om själva begreppet 
arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket kan leda till oklar fördelning mellan aktö-
rerna. Sålunda har arbetsgivarnas ansvar till stor del skötts av myndigheterna 
och det blir en ensidig koncentration på individen i stället för på samspelet 
mellan individ och arbetsmiljön. Ekberg (a.a.) menar att den arbetslivsinrik-
tade rehabiliteringen i Sverige är dåligt utvärderad och att det saknas kun-
skap om dess effekter. 

                                                      
75  I försäkringssystemet har dock även handläggare vid försäkringskassan del i beslut om 

rehabilitering, sjukskrivning och förtidspension.  
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Tidigare forskning om rehabilitering 
ur individens perspektiv 

Det främsta syftet med avhandlingen är att få RTW- processen belyst från 
den enskilde individens erfarenheter och perspektiv. Vad främjar återgång i 
arbete enligt de personer som själva varit sjukskrivna och med eller utan 
rehabilitering har lyckats ta sig tillbaka till arbetslivet? I detta avsnitt kommer 
jag att redogöra för några studier med denna ansats. 

Det framhålls i ett flertal studier att det är sparsamt med forskning som 
belyser den enskilde individens erfarenheter av och syn på sjukskrivning och 
rehabilitering samt vad som ur det perspektivet främjar återgång i arbete. 
Det finns dock några studier som innehåller intervjuer med långtidssjuk-
skrivna i syfte att belysa detta förhållande (Jeppsson Grassman 1992; Edlund 
2001; Östlund 2002; Åhrberg et al 2002; Ludvigsen Ehnhage et al 2002; 
Göransson et al 2002; Sjöberg et al 2003 till exempel). Det flesta studierna 
inom detta område behandlar personer med muskuloskeletala besvär och 
som har visat sig svåra att rehabilitera och återföra i arbete (Östlund a.a.).76  

Göransson et al (a.a.) intervjuade personer som var långtidssjukskrivna 
och även personer som hade återgått till arbete efter sjukskrivning. Intervju-
erna låg till grund för ett frågeformulär som sändes till en större grupp sjuk-
skrivna respektive en grupp friska personer. En av huvudfrågorna i den 
studien var att utröna under vilka förutsättningar de sjukskrivna trodde sig 
kunna och vilja arbeta samt vad de trodde om sin framtid.77 Man fann där 
att rehabilitering till arbete kan röra sig om mycket olikartade insatser för 
olika personer och att det därför är motiverat med en långtgående individu-
alisering i rehabiliteringen. Jeppsson Grassman har i ett flertal studier (1992; 
2003 bl.a.) intervjuat långtidssjukskrivna och synskadade över tid. Hon sätter 
in rehabiliteringen i ett livsloppsperspektiv (1999) och menar att man i det 
praktiska rehabiliteringsarbetet måste vara lyhörd för detta perspektiv. Det 
som betonas i de refererade studierna är vikten av att ta hänsyn till den en-
skilde individen och dennes livssituation samt att ha en helhetssyn på den 
sjukskrivne (Ekberg 2000; Sjöberg et al 2003). Det kan tyckas vara en själv-
klar förutsättning för ett lyckat rehabiliteringsresultat, men i realiteten har 
det visat sig att det långtifrån är fallet. Orsakerna till detta kan vara skiftande, 
men mycket kan tillskrivas den höga arbetsbelastningen på försäkringskas-
sorna samt en bristande professionalitet i handläggningen (Ekblad 2002 bl.a.). 

Forskning har således visat vikten av att i arbetet med att återföra sjuk-
skrivna till arbete, lyssna till den enskilde individen och ta reda på dennes 

                                                      
76  Resultaten torde dock kunna vara relevanta även för andra diagnosgrupper. 
77  Den har således stora beröringspunkter med två av delstudierna (III och IV). 
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behov och förväntningar samt föreställningar om framtiden. Varje sjukskri-
ven individ har behov av en egen bedömning utifrån sitt eget perspektiv. Att 
vara delaktig i sin egen rehabiliteringsprocess och att sätta upp egna indivi-
duellt anpassade mål för processen framhålls också som viktigt. Allt detta 
har betydelse för motivationen att genomgå rehabilitering som ska leda åter 
till arbete, vilket är intentionerna med rehabilitering inom socialförsäkringen.  

Det har även visat sig att de sjukskrivnas egna prognoser för återgång i 
arbete stämmer väl med faktiska resultat. Personer som själva tror på åter-
gång i arbete återgår således i arbete oftare än andra (Selander et al 2001). 
Individens motivation kan emellertid också förändras med tiden och under 
själva rehabiliteringsprocessen, och en person som i början av rehabiliter-
ingen har haft en önskan om att bli helt besvärsfri kan ändra sin inställning 
under processens gång och inse att det kanske inte är möjligt, utan är beredd 
att omformulera sina mål (Ekberg 2000). I det individinriktade perspektivet 
ligger även att ta hänsyn till individens tilltro till sin egen förmåga, ”self-effi-
cacy” (Bandura 1997), och upplevelsen av att ha kontroll över sin livssitua-
tion, ”locus of  control”. Kortfattat står detta senare begrepp för hur perso-
ner upplever att de kan påverka händelser i livet. De som tror att deras egna 
ansträngningar har betydelse har stark inre kontroll, medan de som tror att 
yttre omständigheter eller t.ex. ”tur” är avgörande för resultatet kan sägas ha 
extern kontroll. Detta förhållande kan i sin tur påverka individens motiva-
tion, resursmobilisering samt exempelvis arbetsanpassning i samband med 
arbetslivsinriktad rehabilitering (Millet 2002). Den självtillit man har och den 
syn man har på sin egen roll i fråga om att kunna påverka sin omgivning 
spelar en stor roll för sjukskrivnas tro på att komma tillbaka till arbete 
(Göransson et al 2002). 

Upplevd självskattad hälsa har också visat sig ha högt prognostiskt värde, 
och de som uppger god sådan har visat sig återgå i arbete i större utsträckning 
än andra (Selander et al 2001; Göransson et al 2002), vilket kan tyckas trivialt. 
Empiriska studier har dock visat att allmän självskattad hälsa är ett mer stabilt 
mått än medicinsk hälsa, definierad av läkare och i biomedicinska termer 
(Bjorner et al 1996; Undén et al 1997). Detta talar ytterligare för att lyssna på 
den enskilde individen och ta med dennes egna bedömningar i fråga om möj-
ligheter till rehabilitering och eventuell återgång i arbete efter sjukskrivning. 

I en studie fann man att individernas egna upplevelser av sjukdomen och 
arbetsoförmågan kan öka förståelsen för fenomenet att återgå i arbete efter 
sjukskrivning samt att arbetsoförmåga inte endast har biologiska/fysiolo-
giska orsaker (Lynn et al 2002). Det är unika personliga upplevelser av re-
spektive den mening man tillskriver arbetsoförmågan som har betydelse för 
om man återgår i arbete eller inte. Om man exempelvis tror att det är möjligt 
för en person att arbeta trots en partiell förlamning, blir man mer motiverad 
att återgå i arbete. En person som inte tror att det är möjligt att återgå till 
arbete så länge smärta kvarstår, återgår inte heller såvida man inte upplyser 
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personen om detta och gör ansträngningar för att motivera denne. Lynn et 
al (a.a.) menar att det talar för att i varje enskilt fall ta reda på personens in-
ställning till sin sjukdom och arbetsoförmåga. Det behövs enligt författarna 
mer forskning som belyser detta förhållande. 

I en studie av långtidssjukskrivna med ryggbesvär och vad som kan för-
utsäga återgång i arbete fann man att psykosociala och ekonomiska faktorer 
spelade en betydligt större roll för återgång i arbete än fysiska faktorer så-
som smärtor och ADL-funktioner (Giezen et al 2000). De mest betydelse-
fulla prediktorerna för återgång i arbete i studien var den subjektiva bedöm-
ningen av hälsotillståndet78 samt tillfredsställelsen med arbetet. 

Sammanfattningsvis finns det resultat från tidigare forskning angående 
vikten av att i arbetet med att återföra sjukskrivna till arbete ta hänsyn till de 
enskilda individernas egna motiv och önskningar samt tro på sin förmåga.  

Motivation i samband med  
rehabilitering och återgång till arbete  

En förutsättning för att människor som varit borta från arbetslivet på grund 
av sjukdom ska återgå i arbete, är att de är motiverade. Detta förhållande har 
betonats i såväl officiella sammanhang som av dem som yrkesmässigt sysslar 
med arbetslivsinriktad rehabilitering. Riksrevisionsverket (1994) konstaterade 
vid en granskning av rehabilitering vid försäkringskassorna: ”Med tanke på 
den betydelsefulla roll motivationen har i rehabiliteringsarbetet ser RRV 
även behov av att Försäkringskassan utvecklar informella metoder för att 
fånga upp och stärka den enskildes motivation.”. Likaså hävdade rehabili-
teringsutredningen 1988 att ”en avgörande förutsättning för att uppnå ett 
lyckat rehabiliteringsresultat är att den försäkrade själv är motiverad till re-
habiliteringen och till den åtgärd som tillhandahålls honom.” (SOU 1988:41) 
Även i den senaste rehabiliteringsutredningen betonades vikten av indivi-
dens motivation inför en rehabilitering, men man tillägger också att det inte 
ensamt ska styra om individen får rehabilitering eller inte, utan vid behov får 
då motivationshöjande insatser sättas in (SOU 2000:78). 

I en intervjustudie som genomförts på Försäkringskassan i Stockholms 
län konstaterar författarna (Ekström & Helgesson 1997): ”Motivationen 
beskrivs i huvudsak som en vilja, av de handläggare vi intervjuat; en vilja till 
förändring. Många av handläggarna menar att man antingen är motiverad 
eller inte. De beskriver också att de som är motiverade är det sällan något 
problem med. Problem finns hos de försäkrade som är omotiverade. Många 
handläggare säger att de känner en hopplöshet inför omotiverade personer. 
                                                      
78  Självskattad hälsa 



Kapitel 4 

 64 

Det är svårt att komma vidare.”(sid. 47) Det är således framförallt rehabili-
teringshandläggarna på försäkringskassan som enligt det här synsättet har 
betydelse i sammanhanget och då även vad de uppfattar som motivation. 
Deras uppgift blir att tillsammans med de sjukskrivna arbeta fram mål och 
utveckla strategier för att nå dessa mål (Ekberg 2000). 

Edlund (2001) fann i en intervjustudie bland rehabiliteringshandläggare 
vid Försäkringskassan att handläggarna framhåller problem med omotive-
rade sjukskrivna. Enligt handläggarna beror det på de sjukskrivnas bristande 
självtillit och att problemet dessutom förstärks när ärendet drar ut på tiden. 
Handläggarna pekar också på att det är svårt att arbeta med människor som 
inte har någon vilja och som bara ser hinder i stället för möjligheter: ”--- 
Dom har fastnat i en sjukroll och liksom värnar om den, är rädda för att 
kliva ur en sjukroll som i sig då innebär trygghet.”(a.a. sid. 186). 

Arbetsmotivationen vid sjukfrånvaro sjunker snabbt; med 25 procent un-
der tre månaders sjukskrivning och med 65–70 procent under sex månaders 
sjukskrivning (Öberg 1989). Det är därför viktigt att sätta in åtgärder för re-
habilitering och återgång i arbete innan motivationen har sjunkit för mycket. 
Det finns dock forskning som visar att enbart tidig rehabilitering inte alltid är 
lyckosam (Ekberg & Linton 1994). I artikeln betonas att rehabiliteringsbe-
greppet kommit att få en annan innebörd än det rent fysiologiska och att ut-
värderingar av rehabilitering med interventioner måste breddas till att om-
fatta även sociala, emotionella och kognitiva aspekter. Förmodligen är den 
rätta tidpunkten individuell och olika för olika individer.  

Individens egen medverkan i hela rehabiliteringsprocessen betonas nu 
ofta som en viktig faktor bl.a. ur motivationssynpunkt. Ekberg (2000) pekar 
på vikten av att individen själv får formulera sina rehabiliteringsmål och att 
kunna nå dessa mål genom egna aktiviteter och handlingar. Grahn (1999) 
sammanfattar den mest betydelsefulla prediktorn för rehabiliteringsresultatet 
som trefaldigt: patientens egen tro på återgång i arbete,79 upplevd egen hälsa 
samt egen delaktighet i behandling eller åtgärd.  

Selander et al (2001) fann i sin litteraturstudie att motiverade personer of-
tare återgår i arbete liksom de som själva tror på arbetsåtergång. De fann 
också ett flertal studier som pekade mot goda resultat vid tidigt insatta reha-
biliteringsåtgärder, medan ett par andra studier ifrågasatte denna hypotes.80 

                                                      
79  Jämför handlingsmodellen i denna avhandling. 
80  Jämför Ekberg & Linton 1994. 
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Motivation ur ett handlingsteoretiskt perspektiv 
För att undersöka motivationen till rehabilitering och återgång i arbete har 
jag i två av delstudierna använt mig av ett handlingsteoretiskt perspektiv81. 
Resonemanget nedan bygger på den form det har presenterats av Berglind 
(1995a; 1995b). Det handlingsteoretiska perspektivet sätter det mänskliga 
handlandet i centrum. Det betyder, tillämpat på människans förhållande till 
arbete, att detta ses som en fråga om val mellan ett större eller mindre antal 
handlingsalternativ: en del människor har stora valmöjligheter, vilket kan be-
tecknas som stort handlingsutrymme, medan andra nästan inte har några alls. 
Centrala begrepp i handlingsmodellen är att vilja och att kunna samt mot-
satsen: att inte vilja respektive inte kunna. Genom att analysera individens 
situation utifrån dessa premisser kan man förstå individen bättre och hjälpa 
denne i det praktiska rehabiliteringsarbetet.  

I en artikel (Berglind 1995b) appliceras modellen på det praktiska arbetet 
med att motivera sjukskrivna att delta i rehabilitering och därefter återgå i 
arbete. Utgångspunkten för en teori om motivation i rehabiliteringsarbetet 
är att den ska ha anknytning till vardagsspråket samt att det mänskliga hand-
landet sätts i centrum. Man måste då ha ett empatiskt förhållningssätt och 
försöka förstå en annan människa genom att ta hennes roll. Om vi betraktar 
individens förhållande till arbetslivet som en valsituation, så inställer sig frå-
gan vad det är som avgör hur individen väljer. Enligt handlingsperspektivet 
blir då tre omständigheter grundläggande i detta sammanhang, nämligen vad 
individen vill göra, vad han tror sig klara av samt vad han tror sig kunna få. 
Dessa tre aspekter hänger ihop mer eller mindre starkt och olika starkt hos 
skilda individer. Vissa arbeten skulle personen vilja ha, men tror sig inte 
kunna få, andra skulle han kanske kunna få, men är tveksam om att kunna 
klara dem. Det finns kanske arbeten man skulle kunna få och klara, men 
man upplever dem som motbjudande. Vad en person kan beror således på 
förhållandet mellan den egna förmågan och de yttre möjligheterna. 

Resonemanget ovan betonar individens egen uppfattning. Det är i och 
för sig möjligt att anlägga ett handlingsteoretiskt perspektiv utan att det byg-
ger enbart på individens subjektiva uppfattning. Att det är den senare aspek-
ten som betonas här beror på att den bör vara utgångspunkt för allt motiva-
tionsarbete. För att kunna övertyga en människa om att hon kan klara mer 
än hon tror, måste vi först veta vad hon faktiskt tror. När man använder moti-
vationsbegreppet utan närmare precisering, så sker det inte sällan en avsnäv-
ning, som innebär att arbetsviljan står i centrum, något som man sett i inter-
vjuer med rehabiliteringshandläggare (Edlund 2001). Att personen uppfattas 

                                                      
81  I samarbete med Hans Berglind. Se även Berglind & Gerner 1999; 2002 samt Berglind 

1990; Nordenfelt 1990. 
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som omotiverad, blir då liktydigt med att denne ses som ”arbetsovillig”. Men, 
till vilket slags arbete och under vilka omständigheter är personen ovillig? 

I handlingsmodellen anlägger man ett vidare perspektiv på motivation 
och låter det inte enbart sammanfalla med vad personen vill eller önskar, 
utan hänsyn tas även till faktorer som kan vara hindrande respektive under-
lättande samt till individens förmåga. När någon säger sig väldigt gärna vilja 
arbeta, men samtidigt framhåller att det inte finns något lämpligt arbete att 
tillgå, så kanske vi misstänker att personen i grund och botten är omotive-
rad: han/hon skulle nog kunna arbeta om han/hon bara ville. Men personen 
kanske helt enkelt är okunnig om sina möjligheter på arbetsmarknaden. En 
del människor tror sig om att kunna klara det mesta, andra har mycket låg 
uppfattning om sin förmåga, de tror sig knappt om att klara någonting. En 
människas självförtroende är således nära förknippat med hennes motiva-
tion. Att hjälpa en person att bygga upp sitt självförtroende kan vara ett 
viktigt, men samtidigt ofta tidskrävande, moment i motivationsarbetet och 
därmed i rehabiliteringen. 

Sett ur ett handlingsteoretiskt perspektiv kan skälen till att en person inte 
återgår i arbete av ett visst slag belysas med figur 2, där de olika cirklarna 
anger vad en person inte vill, inte anser sig kunna klara respektive inte tror 
sig kunna få, när det gäller olika alternativ på arbetsmarknaden. 

Figuren beskriver följande situationer när det gäller återgång i arbete: 
1. Vill inte, kan klara, kan få 
2. Vill inte, kan inte klara, kan få 
3. Vill, kan inte klara, kan få 
4. Vill inte, kan klara, kan inte få 
5. Vill inte, kan inte klara, kan inte få 
6. Vill, kan inte klara, kan inte få 
7. Vill, kan klara, kan inte få 
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Figur 6. Hinder och kombination av hinder för återgång i arbete 

 
Källa: Berglind & Gerner 1999 

 
Beskrivningen här avser personens subjektiva uppfattning oavsett hur väl 
underbyggd denna uppfattning är. Att inte klara innebär således att inte tro sig 
kunna klara. Det är värt att notera att flera olika hinder eller svårigheter, vilka 
illustreras av cirklarna, kan föreligga samtidigt. Om man lyckas undanröja ett 
hinder, så kan det således återstå ytterliga hinder som måste hanteras för att 
personen ska kunna återgå i arbete. Det bör nämnas att den här beskrivna 
handlingsmodellen utgör en förenkling. I en fullständig modell ska även 
individens preferenser och möjligheter till alternativ försörjning, såsom för-
tidspension och arbetslöshetsersättning, belysas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att motivation sett från ett handlingsper-
spektiv inte ser motivation som en egenskap hos den enskilde individen utan 
mer socialt beroende av omständigheter i respektive situation. Maclean & 
Pound (2000) analyserar olika studier som tar upp motivation i samband 
med rehabilitering. De delar in materialet i tre olika typer: studier som byg-
ger på att motivation är en medfödd egenskap hos patienten, studier där soci-
ala faktorer anses ha stor betydelse för motivation samt studier som framhål-
ler att såväl personliga egenskaper som sociala faktorer har betydelse för mo-
tivationen i en rehabiliteringssituation. I analysen knyter de an till Parsons 
(1951) definition av sjukrollen82. Hur man går in i sjukrollen kan givetvis ha 
betydelse för motivationen till rehabilitering och återgång i arbete. Om man 
accepterar Parsons syn på sjukrollen blir återhämtningen en personlig egen-
skap och ett ansvar för patienten själv och personalen kan då moralisera 
över den sjukes beteende (Maclean & Pound a.a.). Baril et al (2003) fann i en 
                                                      
82  För definition se kapitel 3 
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studie att en del personal i rehabiliteringen ansåg att de sjukskrivnas motiva-
tion till att återgå i arbete var en personlig egenskap. De sjukskrivna själva 
ansåg dock att kulturen på arbetsplatsen samt huruvida man tog hänsyn till 
deras välbefinnande hade stark inverkan på motivationen.  
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KAPITEL 5  

Metodologisk ansats  

Metodansatser i forskning om sjukfrånvaro 
Inledningsvis vill jag kortfattat peka på skilda metodologiska ansatser inom 
forskning om sjukfrånvaro. I figur 6 har jag schematiskt och mycket för-
enklat delat in den i två inriktningar, forskning om orsaker till sjukfrånvaro 
respektive om återgång till arbete (RTW) och med dessa inriktningar följer 
såväl skilda teorier som metoder. Det kan finnas ett flertal metodologiska 
ansatser inom varje perspektiv, men rent generellt kan man säga att forsk-
ning om orsaker till sjukfrånvaro ofta har en epidemiologisk ansats på grupp-
nivå där man fokuserar på att identifiera riskfaktorer hos grupper samt möj-
ligheter att reducera riskerna. Där kan dock även finnas klinisk forskning 
och mer individinriktade perspektiv och randomiserade studier83. Forskning 
om återgång till arbete närmar sig problematiken från ett individuellt perspek-
tiv oavsett disciplin. Speciellt gäller det för dem som är sjukskrivna med 
oklara, ospecificerade diagnoser. I det perspektivet, mikroperspektivet, är man 
inte intresserad av orsakssamband eller risker på befolkningsnivå utan mer 
av det som händer på det individuella planet, men ändå kan såväl kvalitativ 
som kvantitativ metod användas.  

Williams (2003) diskuterar skilda metoder inom disciplinen medicinsk so-
ciologi84 och menar att man med epidemiologiska ansatser inte kan fånga in 
enskilda personers förhållningssätt och vad som rör sig inom människor och 
som bland annat resulterar i handling (”agency”). I epidemiologiska under-
sökningar kan man inte fånga subjektiviteten hos enskilda individer85. 
Williams förespråkar bland annat narrativ metod och livsberättelser som me-
tod när man vill undersöka förhållandet mellan social struktur och hälsa. 
Inom disciplinen medicinsk sociologi undersöker man bland annat sjuk-
                                                      
83  I en SBU-rapport (2003), som behandlar forskning om sjukskrivning – orsaker, 

konsekvenser och praxis, redogörs för dessa forskningsinriktningar. 
84  Se även kapitel 3 om teorier inom medicinsk sociologi. 
85  I ett jubileumsnummer, 3 vol 25 2003, av tidskriften Sociology of Health & Illness finns ett 

flertal artiklar med översikt över forskningen i den medicinska sociologin sedan 1970-talet.  
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domsbeteende ”illness behavior” och den enskilde individens agerande. Det 
är komplext och många faktorer spelar in och det kan då vara fruktbart att 
använda en blandning av kvalitativa studier på individnivå och kvantitativa 
studier på strukturell nivå. Man kan exempelvis närma sig problematiken på 
ett socio-demografiskt plan med stort uppslagna nationella studier och häl-
soundersökningar, men man kan då inte ta hänsyn till den enskilde individen 
utan det blir medelvärden på gruppnivå. Vill man fokusera på hur den en-
skilde individen agerar och tänker lämpar det sig i stället med någon form av 
kvalitativ studie (Young 2004). 

I debatten om sjukfrånvaron i Sverige rör man sig ofta på gruppnivå och 
pekar på vissa grupper som är mer sjukskrivna än andra och om grupper som 
är svåra att rehabilitera. Som framgår av kapitlet om rehabilitering är jag 
intresserad av den enskilde individen och vad som händer med denne under 
en period som sjukskriven. Om man blir helt fången i tänkandet på grupp-
nivå finns stor risk att man förlorar det enskilda perspektivet. 

I avhandlingen ingår fyra delstudier varav två har kvantitativ ansats me-
dan de två andra är intervjustudier och har en kvalitativ ansats. De kvantita-
tiva studierna bygger på enkäter som de sjuskrivna själva har besvarat. Här 
följer en sammanfattning av de metodologiska ansatserna i delstudierna och 
ytterigare beskrivning av metoden finns i respektive sammanfattning av del-
studierna sist i avhandlingen. 

Två delstudier med kvalitativ metod 
Delstudie I och IV är kvalitativa intervjustudier. Den metoden lämpar sig väl 
för att få svar på de frågor som ställts i de båda studierna samt att få ökad 
kunskap om de intervjuade. Ett av syftena var exempelvis att söka förstå 
vissa kvinnors liv, och de mekanismer som finns i processen återgång till 
arbete respektive att bli förtidspensionerade.  

I kvalitativa studier använder man sig av ett litet urval bland annat på 
grund av att tekniken, för såväl materialinsamling som analys, är så krävande 
att det endast lämpar sig med ett litet urval. Urvalet kan vara strategiskt efter 
vissa kriterier och man försöker samla på sig så många olika fall som möjligt 
tills man bedömer att ytterligare information inte tillför något (Eneroth 
1989; Jeppsson Grassman 1992; Patel & Tebelius 1987). Att fallen ska vara 
olika hänger samman med att den fråga som ska studeras då blir belyst från 
många håll och tillsammans kan hjälpa till att belysa det fenomen man vill 
studera. Jag har studerat och inspirerats av en introduktion till kvalitativa 
forskningsmetoder (Taylor & Bogdan 1998), en översikt över kvalitativa 
metoder (Malterud 1998), en annan om den kvalitativa forskningsintervjun 
(Kvale 1997) och slutligen en del andra studier med beröringspunkter med 
mina studier (Jeppsson Grassman 1992 ; 2003; Östlund 2002; Bülow 2003.  
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I delstudie I, som handlar om grekiska kvinnors förtidspensioneringar i 
Sverige, fanns ett kvantitativt underlag om 850 personer, som jag gjorde en 
kartläggning av och fick därigenom en uppfattning om problemets art och 
natur. Hur pass vanligt var det i den här gruppen att man återvände med 
pension? Hade man stora pensioner med sig? Hur länge hade man arbetat i 
Sverige? Det är exempel på frågor som jag hade fått svar på i den kvantita-
tiva sammanställningen. Med ledning av det gjordes ett strategiskt urval till 
den kvalitativa undersökningen.  

Till studien valdes 13 kvinnor ut efter vissa kriterier och de fördelades på 
två grupper, som skilde sig åt i fråga om huruvida de hade fått förtidspen-
sion i Sverige eller inte. Redan här ska framhållas att den grupp som hade 
fått förtidspension i Sverige var undersökningsgruppen medan den andra 
kan betraktas som kontrollgrupp. Jag sökte svar på frågan varför kvinnorna i 
den första gruppen hade blivit förtidspensionerade och de andra inte86. 
Intervjuerna utfördes i kvinnornas hem i Grekland av mig och en kollega 
samt en tolk87. Intervjuerna spelades in på band och jag transkriberade dem. 
Dessa intervjuer kompletterades efteråt med studier i kvinnornas försäk-
ringsakter och vissa uppgifter kunde kontrolleras. Vid analysen använde jag 
mig av ett analysperspektiv i form av livslinjer, som delvis lånats från 
Jeppsson Grassman (1992). I analysen framkom vissa framträdande teman 
såsom familjen, läkarna, socialförsäkringssystemet. 

Delstudie IV påminner i stora drag om den första delstudien. Den 
handlar om en grupp kvinnor som efter sjuskrivning och rehabilitering har 
lyckats återvända till arbetslivet trots till synes dåliga förutsättningar för det. 
Även här låg en kvantitativ större studie till grund för urvalet, som drogs 
strategiskt med avseende på vissa bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder och 
etnicitet. I analysen har jag utgått från Taylor & Bogdan (1998). Redan när 
jag intervjuade och därefter under utskrifterna började analysarbetet. Jag 
utförde ensam samtliga intervjuer.  

Vid analysen började jag med att läsa varje intervju i sin helhet flera 
gånger för att få en samlad bild av materialet. Därefter delades materialet in 
efter de stora områden som fanns i intervjuguiden. Inom dessa områ-
den/teman sökte jag i varje intervju efter meningsbärande satser och förde dem 
samman till ett dokument för varje tema; en dekontextualisering. Det innebär 
att meningar togs ut från varje intervju och fördes samman under ett tema. 
Därefter gjordes en kategorisering inom varje tema. Ganska snart fann jag 
teman som inte fanns med i guiden, och som således växte fram under ana-
lysen, nämligen personliga resurser och coping. Andra sådana teman var: ”gränslandet 
                                                      
86  Kvinnorna i den andra gruppen hade förtidspension vid urvalstillfället, men de hade inte 

fått pension i Sverige. 
87  Vi var samtliga kvinnor, vilket kan ha betydelse vid intervjuernas genomförande. 
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mellan rehabilitering och återgång i arbete” och ”den tidiga förankringen och tillhörig-
heten till arbetslivet”. De framträdde under analysens gång tydligt. Jag har gått 
från helhet till delar och till helhet, till de ursprungliga intervjuerna, igen i 
analysen (Taylor & Bogdan a.a.).  

 Min egen roll och förförståelse 

Jag har ensam utfört intervjuerna i delstudie IV och sedan analyserat hela 
materialet och det kan givetvis ha haft en viss betydelse, men jag har försökt 
vara medveten om det. För båda de kvalitativa studierna gäller, att det kan ha 
påverkat intervjupersonerna att jag arbetar på Försäkringskassan även om 
jag inte arbetar med försäkringsärenden utan med FoU-verksamhet88. Jag 
redogjorde noga för min egen roll och under intervjuernas gång fick jag ett 
intryck av att de intervjuade inte förknippade mig med den ordinarie försäk-
ringsverksamheten. De var garanterade anonymitet och att deras försäk-
ringsärenden inte skulle påverkas av intervjuerna. 

Jag har dessutom en förförståelse för den problematik som jag har stude-
rat i de båda studierna, eftersom jag tidigare har arbetat med långtidssjuk-
skrivna, rehabilitering och förtidspensioneringar vid olika Försäkringskassor 
i över 30 år, de senaste 20 åren dock enbart med förtidspensioneringar. Min 
förförståelse kan därför sägas vara en ”eländesbeskrivning”, eftersom jag i 
stor utsträckning endast har sett de personer som inte har lyckats återgå i 
arbete. I delstudie IV kom dock denna förförståelse på skam, allteftersom 
den positiva bild dessa kvinnor kunde förmedla, växte fram. 

Aktstudier 

I de båda delstudierna har jag studerat Försäkringskassans akter, angående 
intervjupersonerna, som ett komplement till intervjuerna. Jag hade akterna 
framme vid urvalstillfället, men studerade dem inte i detalj förrän efter in-
tervjuerna. Det visade sig att uppgifter i akter och intervjuer stämde väl 
överens. Det är ett mått på att intervjupersonerna har hållit sig till ”sin histo-
ria” och inte svävat ut i andra berättelser. Det är förvånande så mycket de 
har kommit ihåg och det gör att intervjuerna blir ”trovärdiga”. Man måste 
dock hålla i minnet att det som sägs i intervjuerna är intervjupersonernas 
egna upplevelser av händelser och det finns således ingen annan sanning.  

Försäkringsakterna studerades dock även av andra orsaker än att validera 
intervjuerna, eftersom jag var intresserad av hur ärendena har löpt vidare i 
Försäkringskassans handläggning, vilka kontakter som har tagits och de utlå-
tanden som skrivits om intervjupersonerna. Det var för att få en så fyllig 
                                                      
88  Forsknings- och utvecklingsenheten vid Försäkringskassan Stockholms län. 
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bild som möjligt av varje ärende och det har varit berikande på många sätt 
under analysen. Intervjupersonerna fick information om att jag hade tillgång 
till deras försäkringsakter och de hade inget att invända mot det.  

 Två studier med kvantitativ metod 
Delstudie II och III kan i stort sägas vara kvantitativa studier. De handlar 
båda om långtidssjukskrivna på grund av rygg- och nackbesvär och är pros-
pektiva kohortstudier. I båda delstudierna har postenkäter använts och re-
sultaten har sammanställts och bearbetats i ett statistikprogram (SPSS).  

I delstudie II, som ingick i en stor internationell undersökning, var en-
käterna konstruerade och materialet insamlat när jag tog över det och min 
uppgift där har varit att bearbeta, sammanställa och analysera materialet. I 
enkäterna i den studien fanns ett flertal instrument för ”självskattad hälsa”, 
där individer själva skattar sin hälsa enligt testade och validerade instrument 
(Se Bjorner 1996 bl.a.). 

Delstudie III har liknande design med strukturerade postenkäter. I del-
studien ingick även fokusgruppsintervjuer med sjukskrivna, innan konstruktion 
av enkäterna, för att få en bild av problematiken samt för att generera frågor 
till den större kvantitativa enkätundersökningen (Morgan 1988; Karlsryd 
2000, Tillgren & Wallin 1999). I delstudien använde jag mig av ett formulär 
enligt ett handlingsteoretiskt perspektiv. Där fanns även ett formulär för att 
mäta förväntningar inför rehabilitering. Båda dessa formulär ingick i enkä-
terna, som utformades speciellt för studien och arbetet skedde tillsammans 
med en tysk forskningsinstitution89. I studien analyserades materialet något 
djupare än i delstudie II med bland annat regressionsanalyser. Genom en 
uppföljning i försäkringsakter två år senare, kunde ett av formulären valide-
ras beträffande att det faktiska utfallet, återgång i arbete eller inte, efter två 
år. I försäkringsakterna kunde jag även utläsa vilka rehabiliteringsåtgärder de 
sjukskrivna hade fått.  

Metodologiska överväganden 

De kvalitativa studierna 

I de båda kvalitativa studierna drogs strategiska urval. I delstudie I drogs 
urvalet efter vad som var mest typiskt för hela populationen. I delstudie IV 

                                                      
89  Institut für Sozialmedicin Univ Lübeck, Prof .Raspe. Avsikten var att göra en komparativ 

studie, men fullföljdes inte utan resultaten redovisades för varje land för sig. 
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valdes intervjupersoner ut från ett tidigare material om 200 personer. Ett av 
urvalskriterierna var att efter rehabilitering ha återgått i någon form av ar-
bete helt eller delvis. Utfallet, förtidspension respektive återgång i arbete, var 
således redan känt i båda delstudierna och syftet med dem var att retrospek-
tivt undersöka vad de tidigare sjukskrivna själva ansåg hade bidragit till re-
spektive resultatet. I delstudie IV fångas således endast upp en per defini-
tion lyckad rehabilitering i form av återgång i arbete, och här görs ingen 
jämförelse med dem som inte lyckats lika bra. I delstudie I däremot ställdes 
två grupper med olika utfall, förtidspension eller inte, mot varandra.  

Anledningen till att endast kvinnor har intervjuats i de båda delstudi-
erna I och IV är att kvinnors rehabilitering och återgång i arbete efter sjuk-
dom har visat sig svårare och mer komplicerad än mäns (Bäckström 1997, 
Selander et al 2001). I delstudie I var det problematiken med det stora an-
talet förtidspensionerade grekiska kvinnor, som skulle belysas. De kvalitativa 
studierna är inte generaliserbara, men ökar kunskapen om och förståelsen 
för fenomenet att bli förtidspensionerad respektive återgå i arbete.  

De kvantitativa studierna 

Vad gäller de två delstudierna (II och III) med kvantitativ ansats kan sägas 
att båda var totalundersökningar. Urvalet skedde nämligen genom att ta 
fram alla personer som varit sjukskrivna en viss tid på grund av ospecifice-
rade ryggbesvär. Dessutom fanns andra urvalskriterier, vilket framgår av sam-
manfattningarna. Generaliserbarheten kan gälla långvarigt sjuskrivna med 
ospecificerade rygg- och nackbesvär. Det visade sig att populationerna hade 
ungefär samma sammansättning som är känt för långvarigt sjuskrivna med 
dessa besvär och avvek från befolkningen i stort på samma sätt. 

I de kvantitativa delstudierna sändes enkäter ut i fyra respektive tre om-
gångar. Vid sådana undersökningar blir det ett successivt bortfall, eftersom 
endast de som svarat på enkäterna får nästa enkät utskickad. I delstudie II 
var det 74 procent som svarade på den första enkäten och endast 49 procent 
på den fjärde. Det är naturligtvis ett stort bortfall och det måste beaktas. I 
resultatredovisningen i avhandlingen rör det sig mest om de tidigare enkä-
terna. Svarsprocenten vid den andra enkäten, 90 dagar, var 61 procent. 

I delstudie III var det 67 procent som svarade på den första enkäten 
och även här var det endast 50 procent som svarade på den sista. Även i den 
studien har jag mest använt mig av de två första enkäterna. I delstudien dis-
kuterar jag bortfallet närmare. Det rörde sig mest om yngre män och de 
hade inte heller fått lika mycket rehabiliteringsåtgärder som de övriga. Man 
kan anta att de tillhör gruppen som inte behöver så mycket hjälp av försäk-
ringskassan utan kan ta sig tillbaka till arbetet på egen hand.  
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KAPITEL 6 

Sammanfattningar av delstudierna samt av 
de viktigaste resultaten 

 
 
Syftet med avhandlingen har varit att studera sjukskrivna individer och deras 
väg tillbaka till arbete – respektive till förtidspension, och det är de enskilda 
individerna som för sin talan. I delstudierna har undersökts, såväl kvantita-
tivt som kvalitativt, hur de sjukskrivna själva har sett på sin situation. I det 
här kapitlet presenteras kortfattade sammanfattningar av delstudierna samt 
de viktigaste resultaten. 

Sammanfattningar av delstudierna 

Delstudie I Förtidspensioner bland grekiska kvinnor 
bosatta i Grekland 

Studien handlar om grekiska kvinnor som har varit bosatta i Sverige och 
intjänat pensionsrättigheter här. Bakgrunden till studien var att ett stort antal 
grekiska kvinnor i Sverige var sjukskrivna eller förtidspensionerade och att 
de var det i förhållandevis mycket större omfattning än svenska kvinnor och 
även än andra invandrarkvinnor.  

Syftet med studien var dels att göra en kartläggning av omfattningen av 
grekiska kvinnor med svensk förtidspension, som hade återvänt till Grek-
land, dels att skaffa mer kunskap om dem. I syftet låg även att ta reda på 
orsakerna till att de hade blivit förtidspensionerade i Sverige genom att jäm-
föra med en grupp kvinnor – med samma bakgrundsvariabler – som inte 
hade blivit det (kontrollgruppen). 

Urvalet till intervjuerna skedde från ett material om 850 förtidspensione-
rade greker bosatta i Grekland. Jag sökte fram kvinnor som var så typiska 
för materialet som möjligt. Till undersökningsgruppen valdes kvinnor som hade 
fått förtidspension medan de bodde i Sverige. De hade kommit till Sverige 
1966–1970 och var då 20–30 år, de hade fått förtidspension före 46 års ålder 
och de hade make med svensk pension. Sex kvinnor valdes ut till den grup-
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pen. För kontrollgruppen gällde att de skulle ha invandrat vid samma tidpunkt, 
1966–1970, och vara lika gamla vid invandringen, 20–30 år. Sju kvinnor 
valdes ut till den gruppen. Intervjuerna utfördes i kvinnornas hem i Grek-
land med hjälp av en tolk.  

Kvinnorna hade kommit till Sverige unga och friska och hade börjat ar-
beta relativt omgående. Efter några år blev de sjukskrivna på grund av 
oklara symtom. De behandlande läkarna stod villrådiga inför kvinnorna och 
hade svårt att förstå dem och sjukskrev dem med vaga diagnoser. Det svenska 
socialförsäkringssystemet var generöst och några år, eller till och med så kort 
tid som några månader, med sjukpenning kunde ge en full förtidspension.  

Kvinnorna själva uppgav i intervjuerna att det var läkarna som ansåg att 
de skulle förtidspensioneras. Försäkringskassan godtog magra läkarintyg 
som underlag för sina beslut och beviljade till slut kvinnorna en varaktig för-
tidspension vid 30–40-årsåldern. Rehabiliteringsåtgärder hade satts in, men 
de hade inte lett till något resultat. En generell slutsats i studien var att det 
svenska systemet var generöst och gav incitament till att vara fortsatt sjukskri-
ven och så småningom till att bli förtidspensionerad. Kvinnorna fick många 
fördelar i och med pensioneringen såväl ekonomiskt som med en ny roll i 
familjen, och de kunde även bidra till försörjningen. Man kan förstå att om-
ställningen till det nya livet i det nya landet var svår och bidrog till utslitning, 
men den hade kanske inte behövt leda till varaktiga pensioner vid så unga år. 

Delstudie II Rehabilitering ur ett individperspektiv.  
En enkätstudie bland sjukskrivna i Stockholms,  

Kristianstads och Västernorrlands län 

Studien är en del av ett internationellt projekt. Det övergripande syftet i det 
projektet var att undersöka huruvida sjukskrivna i sex länder kunde komma 
tillbaka till arbete efter långvarig sjukskrivning. 

Delstudien är prospektiv och sålunda har en kohort sjukskrivna följts un-
der två år med fyra enkäter. Urvalet skedde från tre Försäkringskassor i lan-
det efter vissa urvalskriterier. Personer som valdes ut skulle ha varit sjuk-
skrivna i minst 28 dagar på grund av ospecificerade rygg- och nackbesvär, 
vara 18–59 år och ha en anställning. Den första enkäten skickades ut till 
1098 personer. Av dessa var det 74 procent som besvarade den. Den andra 
enkäten besvarades av 61 procent, 54 procent besvarade den tredje och 49 
procent den fjärde.  

Enkäterna innehöll frågor om arbetsliv, hälsa, privatliv och rehabilitering. 
I delstudien ingick tre försäkringskassor i landet, och syftet var även att un-
dersöka om det fanns skillnader mellan de tre kassorna och mellan kön. 
Processen för långvarig sjukskrivning studerades liksom de åtgärder som hade 
satts in. Det fanns även frågor om de sjukskrivnas inställning till aktörerna i 
rehabiliteringen. Av resultatet framgick att relativt få åtgärder hade satts in 
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och att 60 procent hade blivit friska inom 180 dagar. Det framgick att de 
sjukskrivna ansåg att betydelsefulla faktorer för återgång i arbete var den 
egna viljan att återgå i arbete, men även medicinsk vård och behandling. För-
säkringskassans hjälp kom relativt långt ner på listan av betydelsefulla fak-
torer. Det framgick även att arbetsgivarna inte hade skött sitt rehabiliterings-
ansvar, och mest missnöjda med arbetsgivarna var de offentligt anställda. 
Det fanns vissa skillnader i resultaten mellan de tre Försäkringskassorna, vil-
ket till viss del berodde på skillnader i yrken i de olika regionerna.  

Delstudie III Åter till arbete – hinder och möjligheter.  

En studie av motivationens betydelse i  
rehabiliteringsprocessen för långvarigt sjukskrivna 

 
Delstudie III handlar om rehabilitering och återgång i arbete för långtids-
sjukskrivna med ospecificerade rygg- nackbesvär. Det är en prospektiv stu-
die som följer ett antal sjuskrivna för rygg- och nackbesvär med ett tre en-
käter under ett år90. Efter två år gjordes en uppföljning i försäkringsakter för 
att kontrollera utfallet – återgång i arbete eller inte. Inledningsvis genomför-
des fokusgruppsintervjuer med sjukskrivna vid en smärtklinik med syfte att 
få de sjukskrivnas uppfattningar om motivation i rehabiliteringsprocessen 
samt ett underlag för att konstruera enkäter.  

Urvalet skedde på samma sätt som till delstudie II men endast vid tre lo-
kalkontor i Stockholms län. De som valdes ut skulle ha varit sjukskrivna 3 
månader, vara 18-55 år och ha en anställning. Det var 273 personer som 
valdes ut att delta och av dem var det 67 procent som besvarade den första 
enkäten, 56 procent den andra och 50 procent den tredje. 

Det huvudsakliga syftet med delstudien var att studera motivationens be-
tydelse i rehabiliteringsprocessen. Ett syfte var även att validera två för stu-
dien speciellt utarbetade frågeformulär för att undersöka de sjukskrivnas 
motivation till rehabilitering och återgång i arbete. Det skulle även undersö-
kas om de skulle kunna användas rent praktiskt i arbetet med att rehabilitera 
och återföra sjukskrivna till arbete. De teoretiska utgångspunkterna för 
dessa formulär bygger på två delvis skilda teorier, men har även gemen-
samma beröringspunkter. Båda sätter in motivationsbegreppet i ett socialt 
sammanhang och betonar att det är de sjukskrivna själva som ska vara del-
aktiga i processen att komma tillbaka till arbete. Den ena teorin betonar att 
det är de förväntningar de sjukskrivna har inför rehabiliteringen, som ligger till 
grund för eventuell motivation. Den andra bygger på handlingsteoriskt 

                                                      
90  Liknande design som i delstudie II. 
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perspektiv och betonar det handlingsutrymme de sjukskrivna själva upplever 
sig ha ifråga om återgång i arbete eller inte. 

Det formulär som undersökte individernas handlingsutrymme inför åter-
gång i arbete visade sig ha stort prognostiskt värde: de som uppgivit få hin-
der för återgång i arbete hade efter två år återgått i arbete i större utsträck-
ning än de som hade uppgivit flera hinder. Resultaten visade även, något 
överraskande, att de som hade fått rehabilitering i samband med sjukskriv-
ningen hade återgått i arbete i mycket mindre utsträckning än de som inte 
hade fått några sådana åtgärder. De som hade fått rehabilitering hade upp-
givit sämre hälsotillstånd än de som inte hade fått det, vilket kan ha legat till 
grund för urvalet till rehabilitering. 
  

Delstudie IV Tillbaka till arbetslivet – trots allt.  
En intervjustudie om åtta kvinnors väg till arbete efter sjukskrivning 

Delstudie IV har en kvalitativ ansats och handlar om åtta kvinnors väg till-
baka till arbete efter sjukskrivning och rehabilitering. Kvinnorna hade åter-
gått i arbete helt eller delvis och syftet med studien var att få de enskilda indi-
vidernas perspektiv på sina rehabiliteringar och återgång i arbete.  

Urvalet drogs strategiskt utifrån individuella bakgrundsfaktorer. Personer 
som valdes ut att delta i intervjustudien skulle ha någon eller några av de 
faktorer som har befunnits vara motgångsfaktorer i rehabiliteringen, det vill 
säga med avseende på kön, etnisk tillhörighet, arbetsanknytning, ålder och 
utbildning.  

 Det fanns ingen enhetlighet vad gäller typ av rehabiliteringsåtgärd eller 
diagnos. De intervjuade kvinnorna hade gått olika kurser eller skolor för 
smärtproblematik eller stresshantering. Diagnoserna varierade, men flera 
hade diffusa smärtsyndrom – i vissa fall efter olyckor – och en person hade 
ett stressyndrom. 

Intervjuerna handlade om privatliv och uppväxt, skolgång samt tidigare 
arbeten. Vid den kvalitativa analysen av intervjuerna framstod ett antal te-
man särskilt tydligt och de återkom i de flesta intervjuerna. Några teman 
framträdde mycket tydligt, och det var sådant som en ”tidig förankring i 
arbetslivet” samt en fortsatt ”stark identifikation i arbetet”. Det kom fram i 
intervjuerna att dessa kvinnor såg sig själva som starka personer, som tack 
vare dessa egenskaper klarade att ta sig tillbaka till arbetslivet. Men det var 
inte så att de helt på egen hand hade lyckats med detta utan de beskrev att 
de hade fått hjälp i form av bra rehabiliteringsåtgärder samt att de hade haft 
bra kontakt med läkare och även med handläggare vid Försäkringskassan. 
De hade haft förstående arbetsgivare och en bra arbetsmiljö såväl fysiskt 
som psykosocialt. Ett annat framträdande tema var ”gränslandet mellan 
rehabilitering och arbetsliv”. Det visade sig att de flesta tyckte att detta var 
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en gråzon där de blev lämnade helt åt sitt öde, och hade de inte haft resurser 
att ta sig tillbaka till arbetet själva, hade de förmodligen fallit tillbaka till sjuk-
skrivning eller varaktig förtidspension. 

Det kunde konstateras att dessa kvinnor hade haft ett relativt stort hand-
lingsutrymme ur ett handlingsteoretiskt perspektiv. De hade viljan att gå 
tillbaka till arbetet, de hade fått arbeten och de kunde klara av sina nya ar-
beten trots en del kvarstående krämpor och trots sämre utgångsläge än 
många andra. De tycks ha haft delaktighet i sin rehabilitering och verkade 
retrospektivt ha varit väl motiverade till att komma tillbaka till arbetslivet. 

 

Sammanfattning av de viktigaste resultaten 

Inledning 

I den här översiktliga redogörelsen för resultaten har jag följt den tematiska 
indelningen under avsnittet Syfte och frågeställningar i kapitel 1, sid.21–22. Det 
är de teman som jag har ansett viktiga att lyfta fram och inom vilka jag ställt 
frågor. Jag har valt att redovisa resultaten under dessa teman sammantaget 
för alla delstudierna i stället för att redovisa dem var och en för sig. Studi-
erna kompletterar varandra genom att delvis ge svar på olika frågor. De 
kvalitativa studierna kan exempelvis ge svar på andra frågor än de kvantita-
tiva. Temat om den enskilde individen ingår i samtliga övriga teman och 
presenteras därför inte för sig. Inledningsvis en kort presentation av studierna. 

Delstudie I tillkom i syfte att belysa grekiska kvinnors förtidspensione-
ringar i Sverige. Delstudien handlar om långa sjukfall där man hade miss-
lyckats med de försök till rehabilitering som genomförts. I delstudie II har 
ett antal sjukskrivna följts under sjukskrivningstiden med återkommande 
enkäter. Även delstudie III är prospektiv med återkommande enkäter samt 
med en uppföljning i försäkringsakter efter två år. I studien ingår även fo-
kusgruppsintervjuer med några sjukskrivna som var inskrivna på en smärt-
klinik. I delstudie IV intervjuades en grupp kvinnor som efter långa sjuk-
skrivningar och genomgångna rehabiliteringsåtgärder91 hade lyckats återgå 
till förvärvsarbete trots vissa definierade motgångsfaktorer. Intervjuerna 
kompletterades med studier av försäkringsakter för att få en fylligare bild 
och även för att kunna följa Försäkringskassans åtgärder.  

 

                                                      
91  De rehabiliteringsåtgärder de hade genomgått varierade, men samtliga var någon form av 

kurs eller ”skola” och inbegreps i köp av tjänst, ”motivationshöjande åtgärder”. 
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 Sjukdomen och vården – den medicinska sfären 

De frågor jag ställt här gällde diagnosens betydelse och läkarnas roll samt 
bemötandet i vården. 

Diagnoserna eller sjukdomsbesvären kan sägas vara en gemensam näm-
nare för populationerna i de fyra delstudierna. Även om respondenterna inte 
hade samma diagnoser i alla studierna, rörde det sig om ospecificerade rygg- 
och nackbesvär (II och III), om oklara psykosomatiska besvär, om oklara 
smärtsyndrom (I och IV) samt om stressreaktioner (IV). Oklara, diffusa be-
svär i rörelseorganen och psykosomatiska besvär är karaktäristiska för den 
ökade sjukfrånvaron under senare år, speciellt för kvinnor. Det har visat sig att 
personer med sådana oklara sjukdomstillstånd har svårt för att komma till-
baka till arbetslivet, och risk finns för att sjukrollen befästs ju längre tiden går. 

I delstudierna II och III var ett av urvalskriterierna till studierna ospe-
cificerade rygg- och nackbesvär. I delstudierna I och IV fanns däremot 
inte diagnoserna med i urvalskriterierna utan kan sägas var en del av resul-
tatet92. Respondenterna i de två senare studierna hade valts ut för att söka 
svar på frågorna varför de hade fått förtidspension (I) respektive hade lyck-
ats återgå i arbete (IV).  

I delstudie I hade samtliga kvinnor, i den grupp som fått förtidspension 
i Sverige, oklara sjukdomstillstånd med symtom som de oftast manliga lä-
karna ställde sig frågande till. Det var ofta psykosomatiska besvär som lä-
karna inte kunde finna någon biomedicinsk förklaring till, men som de ändå 
gav en diagnos, till exempel ”invandrarsyndrom”, och så var förtidspensio-
neringen ett faktum. Det framgick av intervjuerna att kvinnorna ville ha en 
diagnos fastställd som ett kvitto på att de var sjuka. Dessa kvinnors problem 
hade medikaliserats och gav därmed tillträde till förtidspensionen. Av inter-
vjuerna framkom att kvinnorna hade accepterat en sjukroll och funnit sig i 
den. De ansåg att det var deras läkare som hade förordat förtidspension för 
dem, och de kände sig inte delaktiga i det beslutet.  

I delstudie II rörde det sig om sjukskrivna med ospecificerade rygg- och 
nackbesvär. I de enkäter de fick besvara fanns olika instrument för själv-
skattad hälsa. Där framkom att drygt hälften av kvinnorna och något mindre 
än hälften av männen hade haft sina rygg- och nackbesvär i mer än ett år 
före sjukskrivningen. Där undersöktes även eventuella psykiska besvär, och 
kvinnorna befanns vara mer depressiva än männen. De hade även genom-
gående sämre ryggfunktion än männen. 

 Efter två år var det hela 71 procent som uppgav att de inte hade föränd-
rat sin syn på hälso- och sjukvården under sjukskrivningen, medan drygt en 

                                                      
92  De som valdes ut hade just dessa diagnoser. 



Sammanfattningar av delstudierna samt av de viktigaste resultaten 

 81 

femtedel hade förändrat sin syn och såg mer negativt på sjukvården. Det var 
de som hade blivit sämre under sjukskrivningen, som uppgav det. 

Även i delstudie III bestod populationen av sjukskrivna med ospecifice-
rade rygg- och nackbesvär. I enkäterna fanns det även där formulär angå-
ende hälsotillstånd. Det var det s.k. globala måttet för självskattad hälsa, 
d.v.s. om man uppskattar sitt hälsotillstånd som gott eller dåligt. I regres-
sionsanalysen visade sig det ha samband med såväl rehabiliteringsåtgärder 
som återgång i arbete, men på skilda sätt. Sålunda hade de som uppgav att 
deras hälsotillstånd var dåligt fått förhållandevis mer rehabiliteringsåtgärder 
än de övriga.  

Det särskilda frågeformuläret angående förväntningar inför rehabiliter-
ingen visade att förväntan om att få en diagnos fastställd låg högt hos de tillfrå-
gade. Även i fokusgruppsintervjuerna framkom betydelsen av att få en dia-
gnos fastställd samt att ha en empatisk läkare. Där framgick även betydelsen 
att bli trodd och tagen på allvar. Några i den studien tyckte att läkarna hade 
varit oförstående och inte hjälpt dem vidare i processen. 

I delstudie IV varierade sjukdomsbesvären hos de intervjuade kvin-
norna. Några av dem hade rygg- och nackbesvär, en hade stressrelaterade 
besvär och två hade råkat ut för olycksfall med kvarstående besvär i form av 
smärtor. Sammantaget hade de flesta långdragna smärttillstånd. Kvinnorna i 
delstudien betonade inte generellt betydelsen av att få en diagnos, men några 
gjorde det. De framhöll samtliga betydelsen av förstående läkare och ade-
kvat vård för att kunna komma tillbaka till arbetslivet. De flesta i den studien 
ansåg att de hade haft förstående läkare som de kände förtroende för. De 
ansåg att det bidragit till att rehabiliteringen hade kommit igång och även till 
att de hade lyckats återgå i arbete. Några beskrev att de efter avslutad 
rehabilitering blev helt lämnade åt sitt öde, och att de inte fick gå tillbaka till 
de läkare de haft under rehabiliteringen, om de behövde förlängda sjukskriv-
ningar. De fick återvända till sina behandlande läkare för detta i stället. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det för det stora flertalet är vik-
tigt att få en diagnos fastställd. Det är även viktigt att bli trodd och tagen på 
allvar i vården och att någon lyssnar på en. Läkarna tycks, av resultaten att 
döma, ha stor betydelse som ”grindvakter”, vilka legitimerar sjukrollen re-
spektive ger klartecken för återgång i arbete. I det svenska socialförsäkrings-
systemet är det dock tjänstemän vid Försäkringskassan som bedömer rätten 
till sjukpenning och således är de egentliga ”grindvakterna”. 

Rehabilitering och återgång i arbete eller inte 

De frågor jag ställt inom detta tema var: vilka sjukskrivna som får rehabili-
tering och vilken betydelse rehabiliteringen har för återgång i arbete. Jag 
frågade mig även om de sjukskrivna hade varit delaktiga i sina rehabiliteringar 
och fått formulera egna mål, vilket i sin tur kan påverka motivationen. En 
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fråga är även om tidpunkten för rehabilitering har någon betydelse. Jag ville 
även undersöka betydelsen av att individerna själva får bedöma sina hinder 
och möjligheter vad gäller återgång i arbete. 

I delstudie I var utfallet – förtidspension – känt och kvinnorna intervju-
ades retrospektivt om hur vägen fram till förtidspension hade varit. Man 
hade inte lyckats med de rehabiliteringar som i viss mån hade genomförts. I 
intervjuerna uttryckte kvinnorna att beslut om förtidspension hade fattats 
över deras huvuden. Vidare framkom som ett hinder i rehabiliteringen att de 
ville bli helt friska innan de kunde tänka sig att påbörja någon form av reha-
bilitering. Försäkringskassan försökte till en början rehabilitera kvinnorna 
men efter ett antal år och utredningar gav man upp. Dessa kvinnor var inte 
delaktiga i rehabiliteringsprocessen och fick inte formulera några egna mål.  

I delstudie II uppgav över hälften av de tillfrågade vid 90-dagarsenkäten 
att arbetsgivaren inte hade gjort någon rehabiliteringsutredning, och för dem 
som hade offentlig arbetsgivare var det hela 56 procent. Vid ettårsenkäten 
var det 38 procent som uppgav att Försäkringskassan hade upprättat en 
rehabiliteringsplan.  

En tredjedel i den studien ansåg att de inte hade fått vara delaktiga i pla-
neringen medan en fjärdedel ansåg att de hade varit det i någon mån och det 
gällde i högre utsträckning för kvinnor än för män. Vad gäller insatta rehabi-
literingsåtgärder var det ganska magert med detta, och endast omkring 20 pro-
cent hade fått några sådana åtgärder enligt uppgifter vid en enkät efter ett år.  

Över en fjärdedel uppgav att de inte hade haft någon kontakt med För-
säkringskassan under sjukskrivningstiden och 13 procent uppgav att de inte 
fått någon hjälp från Försäkringskassan trots att de hade haft behov av det. 
Över hälften uppgav att de själva hade föreslagit åtgärder för att komma 
tillbaka till arbetslivet, och kvinnorna hade varit mer aktiva än männen i 
detta avseende.  

Vid enkäten efter 90 dagar var det en tredjedel som uppgav att arbets-
givaren hade arbetsuppgifter som de skulle kunna utföra med hänsyn till 
besvären. Det var en större andel män än kvinnor som ansåg det. Ungefär 
80 procent kände sig välkomna tillbaka till arbetet vid den första enkäten, 
men andelen minskade något med tiden.  

I delstudie III kunde konstateras att kön och yrke endast hade begrän-
sad betydelse för om man hade fått rehabilitering eller inte, medan däremot 
ålder och hälsotillstånd hade betydelse. Sambandet med ålder försvann dock 
efter kontroll för andra variabler. Totalt var det 64 procent som hade fått 
någon typ av rehabilitering, enligt en uppföljning i försäkringsakter efter två 
år. Det var ett statistiskt signifikant samband med dålig hälsa för dem som 
hade fått det.  
Det var 68 procent som hade återgått i arbete vid uppföljningen efter två år. 
Ett mycket tydligt resultat i studien var ett negativt samband mellan insatta 
rehabiliteringsåtgärder och återgång i arbete; de som hade fått 
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rehabilitering hade återgått i arbete i mycket mindre omfattning än de som 
inte hade fått det. I en regressionsanalys visade det sig att de som inte hade 
fått rehabilitering hade ungefär 12 gånger så stor chans att återgå i arbete än 
de som hade fått rehabilitering. I analysen gjordes ingen differentiering be-
träffande vilken typ av arbetslivsinriktad rehabilitering man hade fått. 

Av fokusgruppsintervjuerna i delstudie III framgick att de intervjuade 
tyckte att det var en bra rehabilitering de hade fått på smärtkliniken, och de 
framhöll värdet med att träffa andra sjukskrivna samt att ha ett team om-
kring sig. De uttryckte även vikten av att ha bra handläggare på försäkrings-
kassan och att man inte behövde byta handläggare flera gånger under pro-
cessen. Ett hinder i rehabiliteringen ansåg de vara dåligt självförtroende. De 
ansåg vidare att man kunde stärka självförtroendet under rehabiliteringen 
bland annat genom att dela problemen med andra. Den gemenskapen var 
viktig för dem. 

I delstudien (III) lades tonvikt vid motivationen till rehabilitering och 
återgång i arbete och två speciella frågeformulär ingick i enkäterna. Det ena, 
det s.k. handlingsformuläret, innehöll frågor om hur de sjukskrivna såg på 
sina framtida möjligheter respektive hinder för återgång i det tidigare arbetet 
eller till ett annat. Formuläret visade sig ha god prognostisk styrka, och de 
som hade uppgivit få hinder för återgång i arbete hade vid uppföljningen två 
år senare återgått i arbete i större utsträckning än andra. Formuläret angå-
ende förväntningar inför rehabiliteringen visade att en majoritet inte för-
väntade sig att bli förtidspensionerade. I stället förväntade man sig att få 
hjälp med sjukdomsbearbetning och återhämtning. 

I delstudie IV framkom att kvinnorna till stor del hade varit delaktiga i 
planeringen av rehabiliteringsåtgärderna och återgången till arbete. De var i 
stort sett nöjda med rehabiliteringsåtgärderna bland annat för att de hade 
fått träffa andra sjukskrivna med samma problem som de själva. De ansåg 
även att det var bra att ha ett team av professionella omkring sig. De kände 
sig betydelsefulla och behövde inte upprepa sin sjukdomshistoria för var och 
en i rehabiliteringsteamet. Det framkom även att dessa kvinnor såg sig själva 
som starka, tuffa och envisa personer, vilket de själva trodde hade bidragit 
till att de hade återgått i arbete. De hade med viss hjälp av andra aktörer 
drivit sin egen sak och till slut fått den rehabilitering och den hjälp de var i 
behov av för att kunna återgå i arbete. De hade fått stöd av sina handläggare 
på Försäkringskassan, och de hade nästan samtliga haft samma handläggare i 
hela processen, vilket de uppskattade. 

I delstudien framkom tydligt ett tema som jag kallat ”i gränslandet mellan 
rehabilitering och arbetsliv”. Med detta avses att de intervjuade ansåg att när 
rehabiliteringen var slut fick de ingen hjälp för att kunna återgå i arbete vare 
sig från Försäkringskassan eller från läkare i rehabiliteringen. De blev 
”utslängda i tomma verkligheten” och fick själva se till att de kunde komma i 
arbete igen. 
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Vad gäller tidpunkten för rehabiliteringsåtgärder framkom i fokusgrup-
perna i delstudie III att för långa väntetider kunde utgöra ett hinder. Det 
framkom även att tidpunkten är individuell och behovet kan vara olika från 
fall till fall. Man ansåg även att det varierade hur lång tid själva rehabiliter-
ingen borde ta. Rehabiliteringen måste få ta den tid som behövs, ansåg 
några. I delstudie IV var det ingen som klagade på att rehabiliteringen hade 
kommit för sent trots att de flesta hade fått vänta länge. Där framkom också 
att rehabiliteringen måste få ta den tid som behövs i det enskilda fallet. Det 
var flera som hade velat få sin rehabilitering förlängd, eftersom det blev ett 
så tvärt slut på den, men sådana möjligheter fanns inte. 

Sammanfattningsvis kan sägas att delstudierna I och IV visade på helt 
skilda resultat såväl vad gäller återgång i arbete som delaktighet i processen. 
De grekiska kvinnorna hade inte varit delaktiga i processen och de hade inte 
återgått till arbete utan blivit förtidspensionerade. Kvinnorna i delstudie IV 
hade återgått i arbete och hade varit delaktiga i den processen. De som hade 
lyckats med rehabiliteringen var i stort sett nöjda även med de inblandade 
aktörerna. I delstudie III framkom i fokusgrupperna liknande åsikter, men 
där var många kritiska till Försäkringskassan och läkare. De framhöll att det 
var viktigt att bli tagen på allvar och att man lyssnade till dem. Det framkom 
även i delstudie IV. 

Arbetets värde och arbetsplatsens  
betydelse för återgång i arbete 

De frågor som ställdes här var betydelsen av arbetet som sådant och av ar-
betsplatsen specifikt. Under detta tema kommer även betydelsen av att 
kunna byta arbete efter sjukskrivning och rehabilitering. En fråga gällde ar-
betsgivarnas betydelse för återgång i arbete samt förändringar i den psyko-
sociala och fysiska arbetsmiljön.  

I alla delstudier, utom den första, framkom tydligt betydelsen av ”den 
egna viljan att börja arbeta” och även betydelsen av arbetet som sådant. I 
delstudie II angavs den egna viljan vara en betydelsefull faktor för såväl 
förmodad som faktisk återgång i arbete. Det var även en stor andel i den 
studien, över hälften, som ansåg att de skulle arbeta även om de inte var 
tvungna till det. Över en tredjedel ansåg dessutom att arbetet var det viktigaste 
i livet, och här fanns det en åldersskillnad; det var till övervägande del äldre 
som ansåg det.  

I delstudie III analyserades hur den egna viljan hänger ihop med andra 
variabler i ett handlingsteoretiskt perspektiv. Det räcker, enligt detta synsätt, 
inte med att vilja gå tillbaka till arbete, utan man måste även erbjudas ett 
sådant samt kunna klara av det. Motivationen ses i den modellen inte som 
en personlig egenskap, inte ett isolerat fenomen, utan måste sättas in i det 
sociala sammanhanget. Individens handlingsutrymme anses vara beroende av 
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de möjligheter som står till buds och de hinder som föreligger. Det visade sig 
att alla dessa möjligheter hade betydelse för faktisk återgång i arbetet. De som 
hade uppgivit få hinder för återgång i arbete hade, vid uppföljningen efter 
två år, återgått i större utsträckning än de som hade uppgivit många hinder. 

I delstudie IV uttryckte de intervjuade kvinnorna en önskan om att 
hålla sig kvar i arbetslivet, där de hade en stark identitet. De hade även be-
retts möjligheter att återvända till sina arbeten och några hade fått nya arbe-
ten. De som hade fått nya arbeten upplevde arbetsbytet som positivt. Det 
hade dock krävt en viss omställning och tid att vänja sig vid det. I delstudien 
framkom även att kvinnorna hade börjat arbeta tidigt i livet och att de hade 
en stark förankring i arbetslivet.  

I delstudie I däremot var de intervjuade kvinnorna, som hade fått för-
tidspension i Sverige, inte speciellt förankrade i arbetslivet och de hade inte 
någon identifikation med det. Här rörde det sig framförallt om det rollbyte 
dessa kvinnor hade varit tvungna att göra vid ankomsten till Sverige och 
deras svårigheter med detta. De var inte bara kvinnor utan även arbetare och 
invandrare och kan sägas ha varit utsatta för ”ett trippelförtryck”. Den för-
sta tiden i Sverige hade de trivts med sina arbeten i södra Sverige, men efter 
flyttningen till Stockholm var de inte lika nöjda. Det framkom i de 
retrospektiva intervjuerna att de inte hade varit särskilt motiverade vare sig 
till rehabilitering eller till återgång i arbete när de hade blivit sjukskrivna. De 
hade endast uttryckt en önskan om att bli helt friska innan de kunde tänka sig 
några åtgärder, och de hade antagit en sjukroll som de inte kunde komma ur. 

I delstudie II mättes den psykosociala arbetsmiljön enligt krav-
/kontrollmodellen93. Såväl män som kvinnor hade, mätt med detta index, en 
mer anspänd arbetsmiljö än man har funnit i liknande undersökningar. 
Kvinnorna hade dessutom en mer anspänd arbetssituation än männen. Det 
fanns även en skillnad mellan olika yrken, och det var kvinnor inom varu-
produktionen som hade den mest anspända miljön, och de skilde sig även 
från männen i det yrket.  

Två tredjedelar uppgav att de inte hade fått, och inte heller hade behövt, 
någon hjälp från arbetsgivaren för att underlätta återgång i arbete. Nästan en 
tredjedel svarade dock att de inte hade fått någon hjälp trots behov. Det var 
35 procent som uppgav att arbetsgivarna inte hade hört av sig över huvud 
taget under sjukskrivningen, men en lika stor andel uppgav att arbetsgivarna 
tidigt hade varit måna om att hjälpa dem. Det var ungefär en femtedel som 
hade blivit mer negativa till arbetsgivaren efter två år, och bland offentligt 
anställda rörde det sig om 22 procent som hade blivit mer negativa. 
                                                      
93  Karasek & Theorell (1990) Kortfattat: Index som väger samman krav och kontroll i arbe-

tet och som kan ange om arbetet är anspänt eller inte. Jag går här inte närmare in på mo-
dellen, men den finns beskriven i litteraturen och är flitigt använd i arbetsmiljöundersök-
ningar etc. Se t.ex. Riksförsäkringsverket 2003:3, sid. 11-12. 
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I delstudie III framkom det framförallt i fokusgrupperna att identiteten 
i arbetslivet var en viktig faktor som bidrog till viljan att återgå i arbete efter 
sjukskrivningen. Det ansågs även betydelsefullt med en positiv arbetsgivare 
som ställde upp med betalning för rehabiliteringen antingen tillsammans 
med Försäkringskassan eller helt och hållet. De kände att arbetsgivaren då 
var engagerade i deras process att gå tillbaka till arbetet.  

I delstudierna II och III hade stora delar av populationerna efter några 
år återgått till arbete (80 respektive 68 procent)94. En stor del hade gjort det 
utan rehabiliteringsåtgärder.  

I delstudie IV hade samtliga intervjupersoner återgått i någon form av 
arbete, helt eller delvis, vid intervjutillfället. De betonade alla att de hade fått 
en bra psykosocial miljö när de återvände. Flertalet kunde lägga upp sin 
arbetstid individuellt med såväl deltid som flextid och kunde anpassa arbets-
tiden till sina besvär. De hade till stor del haft förstående arbetsgivare, som 
hade ställt upp för dem och även hjälpt till med kostnader för rehabiliter-
ingen. Det var ett par kvinnor som hade haft besvärliga konflikter med sina 
arbetsgivare inför rehabiliteringen och återgång i arbete. De hade dock lyck-
ats lösa dem, men först efter viss hjälp från Försäkringskassan och sina egna 
läkare. De hade även fått möjlighet till friskvård på arbetstid, vilket de upp-
skattade mycket. Även den fysiska arbetsmiljön hade förbättrats för dem, 
och en del hade fått höj- och sänkbara skrivbord och speciella stolar. De 
hade således fått arbetsmiljön anpassad efter sina behov, vilket var viktigt för 
att de skulle kunna arbeta. 

Övergripande kan sägas att resultaten visar vikten av förankring och 
identitet i arbetslivet. De som inte har det, som kvinnorna i delstudie I, 
finner det inte lika angeläget att återvända till arbetslivet, och de måste få 
hjälp med att motiveras till det i rehabiliteringen. Arbetsgivarnas inställning 
och beredskap att skapa en bra arbetsmiljö för dem som återvände till arbe-
tet bedöms ha haft stor betydelse för faktisk återgång i arbete. Den egna 
viljan att återgå i arbete bedömdes dock av de tillfrågade i delstudie II som 
viktigare än arbetsgivarens hjälp. Detta framkom även i delstudierna III 
och IV, men inte i delstudie I, där kvinnorna hade gett upp tanken på att 
arbeta på ett tidigt stadium under sjukskrivningen. I den studien var dock 
problematiken annorlunda, eftersom det rörde sig om kvinnor som hade 
invandrat till Sverige.  

                                                      
94  Den stora skillnaden beror delvis på att i delstudie II valdes personerna ut efter endast 28 

dagars sjukskrivning och i delstudie III efter tre månaders sjukskrivning. En del blir friska 
innan 3 månader och kom då inte med i urvalet i delstudie III.  
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Sammanfattande kommentar 
Det finns således faktorer som binder ihop dessa fyra delstudier såväl vad 
gäller perspektiv som resultat. Man kan dock jämföra dem parvis även efter 
design. Så kan man se de två kvalitativa intervjustudierna för sig. De handlar 
båda om långvarigt sjukskrivna kvinnor, men med en tidsskillnad av 10 år 
och med helt skilda resultat. Här måste man givetvis beakta att det i delstu-
die I rör sig om grekiska kvinnor som invandrat till Sverige och den speci-
ella problematik det för med sig. Det fanns dock två kvinnor med utländsk 
härkomst även i delstudie IV, men de särskilde sig inte från de övriga kvin-
norna i den studien. De båda delstudierna visar vikten av adekvat vård och 
läkarnas roll som de som legitimerar sjukdomen eller inte. De visar även 
vikten av bemötandet från andra aktörer i rehabiliteringsprocessen och spe-
ciellt av att ha en och samma handläggare som följer den sjukskrivne. I del-
studie IV framkom även betydelsen av arbetsgivarnas inställning och be-
redskap att ställa upp för den anställde. Även betydelsen av en god arbets-
miljö, såväl psykosocial som fysisk, framkom där. 

De två kvantitativa enkätstudierna (delstudie II och III) är en typ av to-
talundersökningar. Samtliga sjukfall som uppfyllde de kriterier, som be-
stämts för urvalet, valdes nämligen ut att delta i studierna. Båda delstudierna 
hade liknande fördelning vad gäller bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, 
yrke och utbildning, och den fördelningen stämde även med sjukskrivna i 
stort. Det var således en överrepresentation av kvinnor, personer över 49 år, 
lågutbildade och i arbetaryrken. De båda kohorterna representerar väl sjuk-
skrivna på grund av ospecificerade ryggbesvär.  

Det visade sig i delstudierna II och III att en stor del av populatio-
nerna hade återgått i arbete efter några år. En stor del av dem hade inte fått 
några rehabiliteringsåtgärder. De som hade fått rehabiliteringsåtgärder i del-
studie III hade å andra sidan inte återgått i arbete i någon större utsträck-
ning, vilket gör att nyttan med rehabilitering kan ifrågasättas. Eller formule-
rat på ett annat sätt: en stor del av de sjukskrivna klarar att återgå till arbete 
på egen hand utan några insatser från Försäkringskassans sida. Resultaten 
visar dock tydligt vikten av att sätta in rätt resurser för rätt personer och i 
rätt tid, vilket delstudie IV kan sägas vara ett tydligt exempel på.  
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KAPITEL 7 

Diskussion och slutsatser 

Inledning 
I bakgrundsteckningen i kapitel 1 har jag framhållit de höga ohälsotalen och 
de svårigheter som finns för sjukskrivna att komma tillbaka till arbete efter 
långvarig sjukskrivning. Fokus i de empiriska delstudierna har legat på att 
försöka förstå de komplicerade mekanismerna i processen att återgå till ar-
bete efter sjukskrivning och rehabilitering. Målet med den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen i Sverige ska – enligt arbetslinjens intentioner – vara att de 
sjuskrivna ska komma åter i arbete i stället för att förtidspensioneras. Det 
har dock visat sig svårt att infria lagens intentioner, och rehabilitering har 
inte självklart lett till återgång i arbete, vilket resultaten i delstudierna visar.  

Det är komplexa orsakssamband det rör sig om, och det finns inga enkla 
förklaringar. Jag har i de empiriska delarna rört mig på den mikronivå där den 
sjukskrivne individen själv befinner sig och speglat det perspektivet. Vad 
gäller den s.k. mesonivån finns det otydliga gränser mellan de inblandade aktö-
rerna i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen: Försäkringskassan, arbetsför-
medlingarna, arbetsplatserna samt den medicinska sfären (Lindqvist 2000). 
Det kan vara så att man i vissa fall medikaliserar problem medan det i andra 
fall är arbetslinjen som styr. Det finns exempelvis inte ett enhetligt arbets-
förmågebegrepp och inte heller sjukdomsbegrepp i de olika sfärerna. Detta 
skapar stora problem, och det kan leda till att enskilda individer inte får er-
sättning från något håll. Som jag antytt inledningsvis i avhandlingen kan det 
antas att även socialförsäkringssystemet på makronivån har betydelse för hur 
sjukfrånvaron ser ut i Sverige i dag.  

I de teoretiska delarna har jag framfört att det finns olika sätt att se på 
sjukdom: den biomedicinska respektive sociala modellen. Det finns även en mo-
dell som är en kombination av dessa, den s.k. biopsykosociala som tillämpas i 
WHO-klassifikationen ICF. Även dessa modeller diskuterar jag i detta av-
slutande kapitel. 



Kapitel 7 

 90 

Rehabilitering 

Rehabiliteringsåtgärders betydelse för återgång i arbete 

Ett av de viktigaste resultaten i avhandlingen är att rehabiliteringsåtgärder 
inte har haft den – enligt arbetslinjens intentioner – önskade effekten åter-
gång i arbete. Detta gäller för delstudierna I och III. I den senare fanns det 
ett tydligt negativt samband mellan rehabilitering och återgång i arbete i den 
mening att de som hade fått rehabiliteringsåtgärder hade återgått i arbete i 
mindre utsträckning än de som inte hade fått några åtgärder (III). Detta 
resultat var oväntat, men har även visat sig i några andra studier (Hetzler et 
al 2004a; Hetzler 2004b; Ahlgren et al 2005).  

Hetzler (a.a.) anser att misslyckandet i rehabiliteringen i socialförsäk-
ringen bland annat beror på att aktörerna har fokuserat för mycket på den 
enskilde individen och dennes motivation till arbete och rehabilitering i stäl-
let för att beakta den förändrade arbetsmarknaden. Resultaten av delstudi-
erna i denna avhandling pekar däremot på vikten av att ta hänsyn till de en-
skilda individernas syn på sin egen situation. De pekar även på betydelsen av 
samverkan med arbetsgivare och sjukvården för ett gynnsamt resultat (del-
studie IV). 

Försäkringskassan remitterar sjukskrivna till utredningar för att under-
söka arbetsförmågan och eventuell rätt till förtidspension, vilket kan tyckas 
vara slöseri med resurser. Att låta sjukskrivna genomgå omfattande och tids-
krävande utredningar, som endast leder till en bedömning av rätt till förtids-
pension, men som ändå bokförs som arbetslivsinriktad rehabilitering, kan 
upplevas som frustrerande såväl för den sjuskrivne som för administratio-
nen95. Ahlgren et al (2005) fann i en studie att av sjukskrivna som remitterats 
till sådan utredning hade endast 13 procent återgått till arbete därefter. I 
studien (a.a.) jämfördes med sådana som genomgått rehabilitering i form av 
arbetsträning. Av dem gick 54 procent tillbaka till arbete efter åtgärdens slut.  

En fråga är således vad som krävs för att rehabiliteringen ska leda till 
återgång i arbete. Delstudie IV är ett lyckosamt exempel och visar att reha-
bilitering kan löna sig under vissa förutsättningar. Det var många omstän-
digheter som hade bidragit till det resultatet och det är svårt att urskilja någon 
enskild faktor. Överhuvudtaget kan orsakerna till såväl positiva som negativa 
utfall av rehabilitering vara svåra att härleda då selektionseffekter kan vara 
inblandade. Jag återkommer till detta under avsnittet om urval till rehabilitering. 

                                                      
95  Det krävs att försök med rehabilitering har gjorts för rätt till förtidspension. 
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Delaktighet och egna mål 

I delstudierna framkommer vikten av det individuella perspektivet och bety-
delsen av att de sjukskrivna själva är delaktiga i sina rehabiliteringar samt i 
processen att återgå i arbete. I delstudie III framkom betydelsen av de 
sjukskrivnas motivation till förändring och återgång i arbete samt deras upp-
fattningar om hinder och möjligheter till detta. I delstudie I hade de sjuk-
skrivna kvinnorna inte varit delaktiga i de rehabiliteringsåtgärder som hade 
erbjudits dem, och inte heller i utfallet att få förtidspension, och rehabiliter-
ingen hade misslyckats för dem. De ansåg att det var läkarna och Försäk-
ringskassan som hade bestämt att de skulle få förtidspension utan att till-
fråga dem själva. I delstudie IV däremot hade kvinnorna varit delaktiga i 
sina rehabiliteringar och även lyckats återgå till arbete därefter.  

Betydelsen av delaktighet i rehabiliteringsprocessen styrks även av andra 
studier. I en studie (Riksförsäkringsverket 2003a) skriver man att det behövs 
läggas större vikt vid vad de sjukskrivna själva anser vara orsaken till sjuk-
skrivningarna och vad som kan bidra till att komma tillbaka till arbetet.  

”Genom att beakta individens egen uppfattning om vad som orsakat 
sjukskrivningen finns det stora vinster att hämta för såväl individ, ar-
betsgivare och samhälle.”(a.a. sid. 56) 

Betydelsen av att de enskilda individerna får sätta egna mål i sin rehabiliter-
ingsprocess framhålls i flera studier. Tan et al (1997) fann exempelvis att 
smärtpatienter som själva satt som mål att återgå i arbete efter en rehabili-
tering återgick i arbete i mycket större utsträckning än de som inte hade det 
som mål. Enligt Ekberg (2000) kan målen förändras under processens gång 
från att initialt vara att ”bli fri från smärta” till att ”kunna arbeta trots kvar-
stående besvär”, vilket även framkom av intervjuerna i delstudie IV. Flera 
av kvinnorna i delstudien uppgav att de hade kvarstående besvär, men att de 
hade lärt sig att hantera dem och att de trots besvären klarade av att arbeta. 
Kvinnorna i delstudie I uppgav däremot att de ville bli helt besvärsfria in-
nan de kunde delta i någon rehabilitering och de var inte heller motiverade 
till någon förändring.  

Urvalet till rehabilitering 

Det finns förvisso förklaringar till varför rehabilitering i många fall inte lö-
nar sig – i den meningen att det inte leder till återgång i arbete. Försäkrings-
kassan saknar instrument för urval till rehabilitering och satsar ibland reha-
bilitering på dem som mår sämst och som kanske inte har stora chanser att 
komma tillbaka till arbete. Det framgick i delstudie III där de som uppgav 
att deras hälsotillstånd var dåligt hade fått rehabilitering i högre grad än de 
som mådde bättre. Resurssvaga individer hade prioriterats i förhoppning om 
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att de skulle förbättras och komma åter i arbete efter rehabiliteringen, vilket 
dock inte hade lyckats.  

Dessa avgöranden, som handlar om att sätta in rätt åtgärder för rätt per-
son och i rätt tid, är svåra att fatta och det saknas adekvata metoder för 
detta. Det är ett dilemma för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i Sverige, 
som är mångfacetterad och svåröverskådlig, och som lämnar mycket av av-
görandena till den enskilde handläggaren vid Försäkringskassan. I vissa fall 
sker bedömningarna efter samråd med försäkringsläkare, men det är inte 
alltid fallet.  

Förutom de försäkringsutredningar som genomförs vid särskilda kliniker, 
saknas instrument för bedömning och analys av arbetsförmågan och vilka 
åtgärder som ska sättas in. De två speciella frågeformulär som prövades i 
delstudie III, enligt det handlingsteoretiska perspektivet respektive angå-
ende förväntningar inför rehabiliteringen, skulle kunna ge vägledning här-
vidlag. Även sådana index för att bedöma arbetsförmåga som beskrivits i 
kapitel 3, och som finns i en del andra länder, skulle kunna tjäna som väg-
ledning vid dessa bedömningar96.  

I delstudierna II och III fanns ingen könsskillnad beträffande om man 
hade fått någon rehabiliteringsåtgärd, men det förelåg skillnad i vilken typ av 
rehabilitering de sjukskrivna hade fått. Männen hade fått betydligt mer reha-
bilitering med rehabiliteringspenning än kvinnorna (Jfr Bäckström 1997; 
Selander et al. 2001). I delstudie III, framkom att man satsat lite rehabili-
tering på kvinnor i tjänsteproducerande yrken, och de hade i hög utsträck-
ning återgått i arbete på egen hand.  

De sjukskrivnas egna bedömningar  
och tidpunkt för rehabilitering 

Ett framträdande resultat i delstudie III var att de sjukskrivnas egna be-
dömningar av sina möjligheter att återgå i arbete stämde mycket väl med 
faktisk återgång i arbete efter ett par år. Vikten av att låta den sjukskrivne 
själv bedöma sin prognos framhålls även i några senare studier (Grahn & 
Carlsson 2003; Reiso 2004). Reiso (a.a.) kunde fastställa att patientens egna 
bedömning av längden på sjukskrivningen var mest korrekt om den gjordes i 
ett intervall av åtta till 20 veckor med maximum vid 13 veckor.  

                                                      
96  Under senare år har en viss metodutveckling skett i arbetet med rehabilitering vid Försäk-

ringskassan och vissa mer strukturerade utredningar görs, t.ex. ”Sassam”, Strukturerad 
Arbetsmetod för Sjukfallshantering och Samordnad rehabilitering. ”-metoden inventerar 
den försäkrades hinder och resurser i ett helhetsperspektiv och bygger på att den försäk-
rade är delaktig.” Ur internt arbetsmaterial ”Metodstöd för handläggare och försäkrings-
läkare i sjukförsäkringsärenden” 2004-06-14 sid. 10. 
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Dessa resultat talar för att sådana instrument kan sättas in för att predi-
cera återgång i arbete som exempelvis det handlingsteoretiska instrumentet i 
delstudie III. Instrumentet visade sig ha god prognostisk styrka vad gäller 
återgång i arbete. Det användes för att undersöka motivationen ur ett hand-
lingsteoretiskt perspektiv där motivation inte enbart är en fråga om vilja 
utan även hänger samman med andra förutsättningar i den sociala omgiv-
ningen. Motivation betraktas enligt det perspektivet inte som en egenskap 
utan måste ses i sitt sociala sammanhang. I delstudie IV framkom att kvin-
norna var motiverade att genomgå rehabilitering och att de hade viljan att 
återgå i arbete. De fick även förutsättningar för att göra det, men kämpade 
också mycket för det själva. 

 Grahn et al (2004) konstaterade i en prospektiv studie, där patienterna 
genomgick en multidisciplinär rehabilitering, att de högt motiverade hade 
mest utbyte av rehabiliteringen och rehabiliteringen för dem var mest kost-
nadseffektiv. De latent motiverade behövde en annan typ av rehabilitering. 
Även Kool et al (2002) förordar prediktiva test för patienter med ländryggs-
besvär i syfte att välja ut rätt patienter för rehabilitering. 

Rätta tidpunkten för att sätta in rehabilitering är individuell och det är 
inte alltid fördelaktigt med tidig rehabilitering. En del personer behöver 
längre tid än andra i den omställning som krävs för att exempelvis byta yrke. 
Detta framkom i delstudie IV där flera av kvinnorna inte tyckte att åtgär-
derna hade satts in för sent fastän det ibland hade gått många månader in-
nan de fick någon rehabiliteringsåtgärd. En del av dem hade varit tvungna 
att byta arbete och de behövde tid för att inse det. Rehabiliteringen bör även 
få ta den tid som behövs. Här kan bestämmelserna om att rehabiliteringen 
inte får ta längre tid än ett år lägga hinder i vägen. I fokusgruppsintervjuerna 
i delstudie III framhöll deltagarna betydelsen av att rehabiliteringen fick ta 
tid i anspråk. Processen att återgå i arbete eller byta arbete kan ta lång tid. 

Personliga resurser 
Det var endast i de kvalitativa studierna som den enskilde individens egna 
resurser och betydelsen av dem framkom. I delstudie IV betecknade de 
intervjuade kvinnorna sig själva som starka och målmedvetna personer (Jfr 
Sjöberg et al 2003; Åhrberg et al 2002).  

I delstudie I framstod de grekiska kvinnorna, i undersökningsgruppen, 
som svaga och passiva. De hade inte haft kontroll över sina sjukskrivningar 
och hade låtit Försäkringskassa och läkare bestämma. I kontrollgruppen 
framskymtade dock den personliga kraften och att man fattade sina egna 
beslut. För att tillspetsa det hela något: de senare hade tagit konsekvenser av 
att de började må dåligt i det svenska samhället och återvände till hemlandet 
i stället för att bli sjukskrivna i Sverige. De hade samma förutsättningar som 
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de andra kvinnorna när de kom till Sverige, och de kände av en del symtom, 
men de återvände till hemlandet i stället för att stanna i Sverige och bli sjuk-
skrivna. De klarades sig sedan flera år i hemlandet utan sjukdomsbesvär. 

Av intervjuerna i delstudie IV att döma hade intervjupersonerna mycket 
av ”empowerment” 97, och även om de var starka från begynnelsen hade de, 
enligt egna utsagor, blivit stärkta genom de rehabiliteringsinsatser de hade 
fått. I intervjuerna kom det fram mycket som tyder på att de bemästrade sin 
livssituation och kände tilltro till sin förmåga. Denna medvetenhet förelåg 
även hos kvinnorna i kontrollgruppen i delstudie I, men inte hos de för-
tidspensionerade kvinnorna där. De senare var helt identifierade med sjuk-
rollen och hade accepterat den situationen.  

Arbetslivet 

Arbetsgivarnas roll 

I samtliga delstudier var ett av urvalskriterierna till studierna att ha ett för-
värvsarbete som anställd. I fokusgruppsintervjuerna i delstudie III beto-
nade deltagarna arbetsgivarnas ansvar. De framhöll vidare att oförstående 
arbetsgivare var ett stort hinder för en framgångsrik rehabilitering. Om ar-
betsgivarna var villiga att stå för en del av kostnaderna i rehabiliteringen, 
eventuellt tillsammans med Försäkringskassan, kunde rehabiliteringen komma 
till stånd snabbare och effektivare. Detta stärktes ytterligare i delstudie IV där 
de intervjuade beskrev hur arbetsgivarna ibland medverkat till ett gott resultat. 
Några hade dock haft svårigheter med sina arbetsgivare och riskerade att bli 
uppsagda under sjukskrivningen. 

Det främsta målet med rehabiliteringen i socialförsäkringen är att den 
sjukskrivne får möjlighet att återgå i tidigare arbete samt att rehabiliteringen 
knyts till den sjukskrivnes arbetsplats (SOU 1988:41). Om detta inte är möj-
ligt, ska arbetsgivaren undersöka om den kan vidta några åtgärder som kan 
underlätta återgång i arbete och eventuellt skapa ett anpassat arbete. I den 
senaste rehabiliteringsutredningen (SOU 2000:78) påpekades att arbetsgi-
varnas ansvar blev otydligt, och att det saknas sanktionsmöjligheter om ar-
betsgivarna inte fullföljer sitt ansvar, och det har därför inte fungerat enligt 
intentionerna.  

Även i handlingsplanen för ökad hälsa i arbetslivet (SOU 2002:5), beto-
nades arbetsgivarnas ansvar och där föreslog man att arbetsgivarna ska svara 

                                                      
97  ”individen känner sig ha makt över eller bemästrar sin livssituation och vågar stå emot 

yttre tryck” (Ekberg 2000 sid.391) 
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för den primära utredningen av rehabiliteringsbehovet inom 60 dagar från 
sjukskrivningens början, vilket dock inte har genomförts. Från regeringens 
sida har därefter införts ytterligare ansvar för arbetsgivarna i förhoppning 
om att ge dem incitament att förebygga och förhindra sjukskrivningar (Prop. 
2003/04:1)98. I delstudie III och IV framgick att arbetsgivarnas engage-
mang tillskrevs en viss betydelse av de tillfrågade. Arbetsgivarnas engage-
mang var dock inte alltid det som hade varit mest avgörande för återgång i 
arbete, vilket exempelvis framgick i delstudie II. Där ansågs den egna viljan 
att återgå i arbete samt medicinsk vård och behandling vara viktigare än 
arbetsgivarens och Försäkringskassans engagemang. 

I delstudie III uppgav respondenterna att arbetsgivarna hade tagit initi-
ativ till rehabilitering till ca en femtedel, medan aktstudierna visade att arbets-
givaren och försäkringskassan tillsammans hade tagit initiativ i en tredjedel av 
fallen. Här förelåg således en diskrepans, vilket kan bero på hur man definierar 
rehabilitering. I delstudie IV hade arbetsgivarna bidragit med kostnader för 
rehabilitering bland annat, vilket de intervjuade ansåg vara betydelsefullt. 

Sammanfattningsvis tycks arbetsgivarnas engagemang i de anställdas reha-
bilitering ha betydelse för en framgångsrik rehabilitering. 

 Psykosocial arbetsmiljö 

Den försämrade psykosociala arbetsmiljön framhålls som en trolig orsak till 
långvarig sjukskrivning och dess ökning under 1990-talet. Framförallt gäller 
detta för kvinnor inom den offentliga sektorn (Riksförsäkringsverket 2001a; 
2003d). Bergendorff  et al (2001) pekar på att arbetsplatsen är viktig såväl 
psykosocialt som fysiskt och att arbetsgivarnas ansvar måste tydliggöras. 
Jeppsson Grassman (1999) konstaterar att det var relevant att betrakta reha-
biliteringen, för de synskadade hon studerade, som ett ständigt föränderligt 
samspel mellan individen och arbetsmiljön. Ekberg (2004) anser att det i den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan bli en för ensidig koncentration på 
individen i stället för att beakta samspelet mellan individen och arbetsmiljön.  

I delstudie IV framgick att kvinnorna lade stor vikt vid att arbetsgivarna 
var välvilligt inställda till att de kom tillbaka till arbetet. De psykosociala fakto-
rerna i arbetslivet var där ett framträdande tema. Kvinnorna framhöll att de 
trivdes på arbetet och med kontakten med arbetskamrater. Den psykosociala 
arbetsmiljön är viktig både preventivt för att förhindra sjukdom och för att 
underlätta fortsatt arbete efter sjukdom (Bergendorff  et al 2001; Selander et 
al 2001; Riksförsäkringsverket 2003d). Den bidrar även till att öka motiva-
tionen till att återgå till arbete: 

                                                      
98  Se även kapitel 1. 
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Att trivas med sina arbetsuppgifter och att ha bra kontakt med sin 
chef och sina kollegor, det vill säga att ha en bra psykosocial arbets-
miljö, ger bra förutsättningar för att öka den sjukskrivnes vilja och moti-
vation att återgå till arbetet (min kursivering). Härigenom motverkas att 
sjukskrivningen blir längre än nödvändigt, det vill säga sjukskriv-
ningsperioden kan förkortas och fler människor kan föras åter i ar-
bete. (Riksförsäkringsverket 2003a sid. 56) 

Yrkesidentitet och arbetets värde 

Förutom att arbetsgivarna har rehabiliteringsansvar har arbetet i sig betydelse 
för den enskilde individen i vårt samhälle inte enbart som försörjning utan 
även som utvecklingsmöjlighet. I fokusgruppsintervjuerna i delstudie III 
framkom att flera av de sjukskrivna kände en stark yrkesidentitet, och en del 
kände stor sorg över att behöva byta yrke och efterlyste mer tid och hjälp 
att bearbeta det. Gullacksen (1998) fann i sin studie, om livsomställning 
vid smärttillstånd, att arbetet hade en central roll i den omställning hennes 
intervjupersoner befann sig i. Johansson et al (1996) konstaterade i en inter-
nationell studie att den svenska arbetskraften värderar yrkesarbete högt. 
Denna värdering ligger på ungefär samma höga nivå i andra jämförbara väst-
länder. I delstudie II ansåg över hälften av de tillfrågade att de skulle arbeta 
även om de inte var tvungna till det. I studien var det över en tredjedel som 
uppgav att arbetet var det viktigaste i livet. 

I intervjuerna i delstudie IV kom intervjupersonernas starka identifie-
ring med arbetslivet tydligt fram samt att den gick att spåra långt tillbaka i 
deras liv. De hade samtliga börjat arbeta tidigt och de hade inte haft någon 
längre sjukfrånvaro tidigare. De berättade om hur viktigt arbetet var för dem 
och att de tyckte om att arbeta. Östlund (2002) fann att många i hennes 
studie hade börjat arbeta tidigt i arbeten som inte krävde några teoretiska 
studier, och att de tyckte om att vara aktiva och att arbeta antingen hemma 
eller i lönearbete. Personerna beskrev att förhållandet till arbetslivet var en 
del av deras personliga identitet, och att de själva kunde tycka att det var lite 
märkligt att det var så. Även Åhrberg et al (2002) noterar att deras intervju-
personer betonade arbetets värde samt betydelsen av att ha en plats på ar-
betsmarknaden. I delstudie I talade de förtidspensionerade kvinnorna 
mycket om sina sjukdomar och inte alls lika mycket om arbetslivet. De 
gjorde det i någon mån vad det gällde arbetet den första tiden i Sverige, men 
inte därefter. Man kan inte säga att de hade någon stark identitet i arbetslivet.  
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Sjukdomen och vården 

Läkarna – ”grindvakter” som legitimerar sjukfrånvaro 

I den teoretiska delen i kapitel 2 presenterades olika modeller för hur man 
ser på sjukdom i skilda sammanhang och i kapitel 3 modellernas relation till 
socialförsäkringssystemen. De flesta socialförsäkringssystem i Europa bygger 
på den biomedicinska modellen och läkarna har stor betydelse som ”grindvakter” 
vid beslut om sjukpenning och förtidspension. Det skiljer sig dock mellan 
länderna i graden av läkarnas inflytande på besluten (Stone 1984; Lindqvist 
2000; OECD 2003). I Sverige är det rent formellt tjänstemän vid Försäkrings-
kassan, och socialförsäkringsnämnder i vissa fall, som fattar beslut om den 
nedsatta arbetsförmågan ger rätt till ersättning (Söderberg & Alexanderson 
2005). Läkarnas betydelse för att legitimera sjukdom kan dock inte förringas. 
Tjänstemän vid försäkringskassorna har visserligen börjat ifrågasätta en del 
sjukskrivningar, men man följer läkarintygen i merparten av fallen.  

 Med den biomedicinska modellen, med läkare som intygar sjukdom och 
nedsättningen i arbetsförmågan, anser försäkringsadministrationen att den 
får ett objektivt underlag att fatta beslut på. Man kan dock fråga sig hur 
objektiva dessa beslut kan vara och om läkarna är de rätta personerna att 
intyga arbetsoförmåga (Stone 1984). I den biomedicinska modellen finns det 
inte utrymme för subjektivt upplevda besvär, som inte går att kliniskt verifi-
era av läkaren. I delstudie I stod läkarna frågande och villrådiga inför de 
grekiska kvinnornas symtom och sjukskrev dem under oklara diagnoser 
såsom ”invandrarsyndrom”, vilket försäkringskassorna godtog som underlag 
för förtidspension. Kvinnornas symtom hade medikaliserats för att passa in 
i den biomedicinska modellen. De intervjuade framhöll själva läkarnas bety-
delse för den processen. Kvinnorna uppfattade det som att det var läkarna 
som hade tagit initiativ till och även fattat beslut om deras förtidspensioner. 

Den sociala modellen har lyfts fram av de handikappade och använts i deras 
kamp för egna rättigheter i samhället. Detta var en reaktion på den stigmati-
serande biomedicinska modellen. I den senare betraktades de som handikap-
pade på grund av sina skador eller defekter. Aylward (2003a) menar dock att 
ingen av dessa två modeller är tillräcklig som förklaringsgrund, och att båda 
ser den sjuke som ett passivt offer som inte kan göra något åt sin situation. 

Den biopsykosociala modellen har ett bredare spektrum, då den tar hänsyn 
såväl till biologiska som sociala och psykologiska orsaker till arbetsoförmåga. 
Modellen lämpar sig således bättre vad gäller att förklara och behandla ospeci-
ficerade ryggbesvär och trötthetssyndrom etc. (Wadell 2002; Aylward a.a.).  

Johannisson (2003b) diskuterar den aktuella debatten och de nytillkomna 
sjukdomarna och diagnoserna. Hon menar att i debatten har svårigheten 
bland annat varit att fokusera relationen mellan den biologiska sjukdomen, 
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hur patienten upplever den och hur läkaren upplever och definierar den. 
Sjukdomsmodellerna hänger således samman och kan inte ses helt skilda 
från varandra. 

I den svenska lagstiftningen finns otydligheter vad gäller både sjukdoms-
och arbetsförmågebegreppet. När det dessutom råder oklarheter angående 
rollfördelningen mellan läkare och tjänstemän vid Försäkringskassan vid 
dessa bedömningar, ställs problemet på sin spets. 

 

Från illness till disease – att få bekräftelse 

Att få sin sjukdom bekräftad av en förstående, empatisk läkare tycks vara 
viktigt för att kunna gå vidare i processen mot återgång i arbete. Resultaten i 
delstudierna pekar på vikten att bli trodd, att få sitt tillstånd bekräftat, att få 
reda på vilken sjukdom man lider av och att få en diagnos. Som framgått i 
kapitel 2 kan detta i sin tur leda till en medikalisering av tillstånd som inte är 
sjukdom i sig. Här är det således diskutabelt om det är positivt för den en-
skilde att få sitt tillstånd legitimerat som sjukdom.  

Läkarna har i de fyra delstudierna (I–IV) genom sjukintyg legitimerat 
sjukskrivningarna trots att en del diagnoser var oklara och ospecificerade. I 
en SBU-rapport (2000) förordas exempelvis restriktivitet vid sjukskrivning 
av personer med ländryggsbesvär och patienterna bör rekommenderas att 
vara så aktiva som möjligt i stället. Försäkringskassorna har under 2004 blivit 
mer restriktiva i sina bedömningar och sjukpenning har förvägrats respek-
tive dragits in i fler fall än tidigare. 

I delstudie I framgick att de grekiska kvinnorna ville ha en diagnos och 
en förklaring till sina diffusa besvär. I delstudierna II och III led respon-
denterna av rygg- och nackbesvär. Besvären var ospecificerade, men samt-
liga upplevde att de hade smärtor och ville ha en förklaring till det onda, 
d.v.s. en klar diagnos. Detta framkom såväl i enkätundersökningen som i 
fokusgruppsintervjuerna i delstudie III. Många känner sig ifrågasatta innan 
de har fått en diagnos. 

Gullacksen (1998) kunde i sin undersökning se att de sjuka började orien-
tera sig mot det friska i livet när de hade fått sin diagnos bekräftad. Jeppsson 
Grassman (1992) tar upp problematiken med diagnostisering och att få sjuk-
domen legitimerad. Hon gör en grov indelning i fyra grupper: de svårt sjuka, de 
mindre svårt sjuka men legitimerade, de ej legitimerade och de missanpassade 
(a.a. sid. 71). I gruppen ”ej legitimerade” återfinns de med oklara sjukdomstill-
stånd och utan kliniska fynd. Det är personer med ospecificerade värksyn-
drom som inte gått att objektivt verifiera och andra psykosomatiska tillstånd.  

Personer med dessa problem finns även i de fyra delstudierna i denna av-
handling. Det gäller framförallt de grekiska kvinnorna i delstudie I, men 
även de med ospecificerade rygg- nackbesvär i delstudierna II och III 
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samt några fall med värksyndrom i delstudie IV. Dessa personer beskriver 
hur de får kämpa för att få en diagnos, för att bli trodda och tagna på allvar. 
De har även svårare att ta sig ur sjukskrivningen och återgå till arbete, efter-
som det inte finns något egentligt slut på sjukskrivningen. Att inte bli trodd 
eller tagen på allvar kan även medföra att sjukrollen befästs, eftersom man 
då till varje pris måste bevisa att man är sjuk. 

Den symtombeskrivning som de grekiska kvinnorna hade i delstudie I 
påminner om sjukskrivningar bland dagens unga svenska kvinnor, och det 
tycks ha skett en förskjutning mot en ökad medikalisering av en del problem 
i samhället, som till exempel att inte orka med de krav som ställs såväl i ar-
betet som i privatlivet99. Johannisson (2003b) menar att diagnosen kan sägas 
vara en aktör och är en nyckelfaktor för hur såväl omgivningen som patien-
ten själv tolkar sin roll.  

Sammanfattningsvis finns således både för- och nackdelar med att få en 
diagnos fastställd. Det kan diskuteras vilken modell som är att förorda: den 
biomedicinska, den sociala eller den biopsykosociala. Den senare är en kombina-
tion av de båda andra modellerna och har ett bredare spektrum. Om den 
modellen skulle användas i socialförsäkringen, skulle man kunna använda 
den tidigare beskrivna (kapitel 3) ICF-klassifikationen vid bedömning av 
arbetsförmåga. Klassifikationen är dock komplicerad att använda och vissa 
förenklingar skulle behöva göras.  

Socialförsäkringssystemet 
Att jämföra olika länders socialförsäkringssystem är ett komplicerat företag 
som kräver speciella analyser. En del försök har likväl gjorts, vilket visats i 
det inledande kapitlet. I en rapport (DS 2002:49) har man sålunda jämfört 
sjukfrånvaron i åtta länder. Man använde sig då av det mått som används för 
arbetskraftsundersökningar för att eliminera betydelsen av skillnader i sy-
stemen. Dessa mått är inte heller helt fria från inflytande från respektive 
system, men närmare än så kan man inte komma vid jämförelser av detta 
slag. I studien visade det sig att tre länder: Sverige, Norge och Nederländerna 
har mycket högre sjukfrånvaro än de andra länderna. Det finns en del 
förklaringar till detta förhållande, exempelvis den höga frekvensen förvärvs-
arbetande kvinnor och personer som arbetar efter 60 års ålder i Sverige. I 
rapporten framhöll man dock att det inte helt kunde förklara skillnaderna. 

I en uppföljande rapport studerade man och jämförde försäkringsläkares 
bedömning av enskilda typfall i de åtta länderna (Ds 2003:63). Det visade sig 
svårt att jämföra dessa bedömningar, och man kom inte heller i den studien 

                                                      
99  Exempel i en artikelserie i Dagens Nyheter 15– 18 januari 2005. 
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till någon klarhet beträffande orsakerna till skillnaderna i sjukfrånvaro mel-
lan länderna.  

I ytterligare en rapport (Riskförsäkringsverket 2003b) har man studerat 
några länder med avseende på att förhindra och förkorta sjukfrånvaron. Där 
fann man att Nederländerna och Sverige har mindre försäkringsmässiga 
regler jämfört med Tyskland och Finland. I Sverige saknas exempelvis för-
säkringsmedicinska riktlinjer. Det saknas även lagstadgad förebyggande vård 
och likaså lagstadgad företagshälsovård. 

I avhandlingen är det framförallt i delstudie I, de grekiska kvinnornas för-
tidspensionering, som betydelsen av socialförsäkringssystemet i sig har fram-
kommit. En av slutsatserna där var att det svenska systemet starkt hade bidra-
git till kvinnornas förtidspensioneringar i unga år. Socialförsäkringen var gene-
rös och gav ekonomiska incitament till sjukskrivning och förtidspensionering. 
Även den obegränsade sjukpenningtiden kan förmodas ha bidragit till detta. 
Som jag framhållit tidigare är problematiken speciell för personer som 
invandrat till Sverige, men i delstudien framkom hur det svenska systemet i 
sig var en bidragande orsak till förtidspensioneringarna av dessa kvinnor. 

Den form av rehabilitering som är knuten till socialförsäkringssystemen 
varierar också. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i Sverige framstår 
som unik i jämförelse med andra länder. Framförallt gäller det systemet med 
köp av rehabiliteringstjänster. I en studie (Bloch & Prins 2000) har man jäm-
fört sex länder100 och följt sjukskrivnas väg tillbaka till arbete. Även i den 
studien fann man det svårt att jämföra resultaten länderna emellan.  

Slutsatser 
I avhandlingen har studerats processen att återgå till arbete respektive över-
gång till förtidspension efter långvarig sjukskrivning.  

Resultaten i delstudierna visar att insatta rehabiliteringsåtgärder i många 
fall inte ger önskat resultat i form av återgång i arbete. I en av delstudierna 
fanns ett klart negativt samband mellan insatta rehabiliteringsåtgärder och 
återgång i arbete. I en annan delstudie hade rehabiliteringen dock varit fram-
gångsrik, vilket berodde på en mängd faktorer sammantaget. Detta visar på 
komplexiteten i problematiken.  

Resultaten i delstudierna pekar även på betydelsen av ett individuellt per-
spektiv i rehabiliteringsprocessen. Det individuella perspektivet i den me-
ningen av att man lyssnar på den sjukskrivne och tar hänsyn till dennes egna 
bedömningar om möjligheter eller hinder för återgång till arbete. Med det 

                                                      
100  Delstudie II i avhandlingen ingår i den studien 
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perspektivet kan motivationen till rehabilitering och återgång i arbete där-
efter öka för den sjukskrivne. 

Det individuella perspektivet behöver dock kompletteras med samverkan 
mellan Försäkringskassa, arbetsgivare och arbetsförmedling i förekommande 
fall. Sådan samverkan finns på många håll och har funnits i många år, men 
med hänsyn till den höga sjukfrånvaron tycks detta samarbete inte fungera 
tillfredsställande. Det behövs även samverkan med sjukvården och riktlinjer 
och instrument för att bedöma sjukdom och arbetsförmåga på ett enhetligt 
sätt inom de olika sfärerna.  

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i Sverige är speciell i sin utform-
ning jämfört med andra länders system. I ett internationellt perspektiv är det 
märkligt att konstatera att såväl Norge, Nederländerna som Sverige har väl 
utbyggda rehabiliteringssystem samtidigt som de har högre sjukfrånvaro än 
många andra europeiska länder. Detta är en problematik som behöver ut-
forskas närmare. 
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Summary 

Introduction 
The background to the thesis is the high sickness absence in Sweden and its 
great increase since the end of  the 1990s. This problem has been much dis-
cussed in the mass media in recent years and also by those responsible in the 
government. It is difficult to explain the high sickness absence, which seems 
paradoxical in view of  the generally good state of  health, the high standard 
of  living, the relatively good working environment and not least the high 
average length of  life in Sweden. A number of  different explanatory models 
have been presented and consideration is often given to one factor at a time. 
However, it would seem to involve complex causal correlations.  

Even in an international perspective sickness absence in Sweden appears 
exceptionally high. In a comparison with eight EU Member States, it was 
seen that Sweden, Norway and the Netherlands had the highest sickness 
absence, far above the other countries, and with approximately the same 
trend over time. At the beginning of  the thesis, there is a very brief  general 
description of  the eight countries’ health insurance, rehabilitation and dis-
ability pension system. There are also large regional differences within 
Sweden as regards the development of  the incapacity rate, which it has 
proven difficult to find reasonable explanations for. 

The focus of  the thesis is on the process of  returning to work or going over to 
disability pension after sick leave. There is not a lot of  research that sheds light 
on how the individual on sick leave views this complex of  problems and this 
is what is investigated in the thesis. The empirical part studies are located at 
the sociological microlevel, where the individual is. 

The empirical basis consists of  four part studies (I – IV) carried out be-
tween 1994 and 2004. They all deal with the return to work by persons on 
sick leave with or without rehabilitation and to some extent also with entry 
into sick leave and transition to disability pension. 

Aim 
The overall aim of  the thesis is 

 
to study and analyse the return to work (RTW), or transition 
to disability pension, for those on  long-term sick leave from 
their own perspective. 
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The topics examined are sickness and health care,  rehabilitation and return to work 
or not, the importance of  work as such and the workplace and finally the individual in 
the process. Each topic includes questions that are investigated empirically.  
 

The theoretical frame of reference 
The concepts and theoretical bases of  the thesis are presented in three chap-
ters (2, 3 and 4). Chapter 2 deals with different ways of  viewing sickness and 
the existing models in medical sociology. Chapter 3 takes up the concept of  
work capacity and chapter 4 a vocational oriented approach of  rehabilitation. 

A distinction is made in medical sociology between the medical model, the 
social model and the biopsychosocial model. The medical model contains biomedi-
cal explanatory models and it must be possible for a doctor to verify the 
sickness. This is a narrow definition of  sickness that only takes into account 
the injured body. This approach has been called into question by sociologists 
who consider that sickness must be understood in its social context and in 
the interaction between individuals, the social model. An additional alterna-
tive is a biopsychosocial model, which can be regarded as a synthesis of  the 
other two. This model takes into consideration the medical reduction in 
capacity, the individual with his or her characteristics and the social environ-
ment. The chapter on sickness models also presents the Anglo-Saxon con-
cepts illness, disease and sickness. Illness stands for the subjective experience of  
sickness, disease for the medically verified sickness in biomedical terms and 
sickness for the social dimension of  sickness. Sickness provides legitimacy and 
benefits from, for instance, social insurance.  

This chapter also deals with the relationship between doctor and patient 
and how this has changed. Previously, the doctor was considered as the un-
contested authority able to decide whether a person was sick or healthy. 
However, the media focus on diseases and the importance of  the health 
movements in contemporary society has made the patient more knowledge-
able and able to call the doctors’ assessments into question. 

The concept medicalisation is taken up in a special section. This refers to 
far too many human problems and life experiences being explained on the 
basis of  a medical model of  explanation and being treated with medical 
tools. Medicalisation was criticised during the 1970s and 1980s. It was consi-
dered that medicine would become far too important as an institution for 
social control. Medicalisation can accordingly be viewed as a legitimation of  
discrepant behaviour. However, parts of  normal human life, such as the 
menopause and childbirth have been defined as medical problems that re-
quire medical control. Normal situations can also be viewed from a medical 
perspective in preventive medicine.  
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Finally, this chapter deals with the equivocal importance of  the diagnosis. 
Accordingly, a diagnosis can legitimate a condition as sick and the patient 
gain increased understanding and acceptance. Obtaining a diagnosis can also 
enable a person to re-orient towards health. Many new diagnoses have been 
added in the medical classification systems used in health care and in social 
insurance in recent years while other diagnoses have disappeared. These 
classifications can also be important for sick leave and disability pensioning, 
among other things, as guidelines for sickness is. In particular, the mental 
diagnoses have increased in these manuals. The increase in the number of  
diagnoses can in turn lead to increased medicalisation. 

In chapter 3 the concept of  work capacity is presented based on the two 
concepts “disability” and “impairment”. The differences between the medical 
and the social model are also highlighted. The distinction has been particu-
larly important in the disability movement where the social model has been 
very important. A further step has been taken in the new WHO-classifica-
tion, ICF, with the introduction of  the biopsychosocial model. This chapter also 
deals with the assessment of  work capacity in social insurance in Sweden 
and internationally. In these assessments, the biomedical model has a great 
influence and a certificate is required from a doctor to obtain sickness bene-
fit or disability pension. Doctors have a great influence here even if  the final 
assessment is made by administrative officials. However, this varies from 
country to country. There are some indexes for measuring work capacity, 
which are used in decisions on social insurance benefits in some countries, 
although they are not generally used in Sweden. An assessment can be made 
at special centres although this is not used for all assessments. 

In chapter 4 the vocational oriented approach of  rehabilitation in the Swedish 
social insurance scheme and the emphasis on the individual in the process 
are defined. The chapter also contains an account of  previous research on 
rehabilitation. A special section is devoted to previous research on rehabili-
tation from the perspective of  the individual. This research shows the im-
portance of  the person on sick leave taking part in their own rehabilitation 
and being able to set their own targets. There is also research that shows 
that forecasts made by persons on sick leave about, for instance, their return 
to work coincide well with their actual return to work after sick leave. One 
section takes up motivation in the rehabilitation process. This section 
emphasises the importance of  the person on sick leave’s own belief  in a 
return to work, their own perception of  health and participation in treat-
ment or measures. Finally, this chapter contains an account of  the action 
theory perspective used in two of  the part studies in the thesis.  This places 
human action in the centre. Important concepts here in an assessment of  
future ability to work are what a person wants, what they are able to do and 
what work they believe they will be able to obtain. Motivation for rehabilitation 
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and return to work is not here viewed as a characteristic of  the individual 
but has to be seen in a broader social context.  

Methods and implementation 
Since the aim of  the thesis is to investigate the return to work or to disabil-
ity pension from the perspective of  the person on sick leave, these persons 
have been the most important informants in the empirical material. Two of  
the part studies are qualitative with interviews and two are quantitative with 
post-questionnaires. In the qualitative studies (I and IV) the aim has been to 
obtain knowledge about how disability pensioners and those previously on 
sick leave view their situation and what the path to disability pension or back 
to work was like. The two quantitative studies (II and III) are prospective 
cohort studies where sick leave has been followed up by a number of  ques-
tionnaires over a period of  one to two years. The aim in these studies has 
also been to find out about the view of  persons on sick leave on their reha-
bilitation and return to work. Study III contained two forms that were spe-
cially designed for the study with the aim of  investigating motivation to 
rehabilitation and return to work.  

In study I, Greek women have been interviewed in their homes in Greece. 
They had all lived in Sweden and worked and earned entitlement to Swedish 
pension here. The women were selected according to certain common crite-
ria from a larger population of  850 persons. Thirteen women were selected 
and divided into two groups: 6 of  them had received disability pension 
while they lived in Sweden and made up the investigation group. The women in 
this group mostly had psychosomatic complaints with unclear diagnoses. 
The other seven women had not been granted disability pension in Sweden 
and constituted the control group. They had been matched with the investiga-
tion group and had the same background variables as the women in this 
group. The interviews were carried out with the aid of  an interpreter, and 
tape-recorded. The interviews were about the women’s lives from childhood 
to the present day. In the analysis, the two groups were compared to try to 
understand why the women in one group were granted disability pension in 
Sweden but not the women in the other group. The topics that appeared 
were the family, doctors and the social insurance system. 

Studies II and III are quantitative studies and are about persons on sick 
leave due to unspecified back and neck complaints. Those who were se-
lected to take part in the studies, would have been on sick leave for 28 days 
(II) and 3 months (III) respectively, aged between 18 and 59 (II) and 18 and 
55 (III) respectively and be employed. Post questionnaires were used in both 
these studies, and the answers were compiled and processed in a statistics 
program, SPSS. Study II was part of  a larger international survey, and the 
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material has been collected within this framework. It included instruments 
for self-rated health and questions about the attitude to work and the different 
players in rehabilitation. The material was collected at three different social 
insurance offices in Sweden. 

Study III has previously been presented as a licentiate thesis. The fore-
most aim there was to investigate the importance of  motivation for rehabili-
tation and return to work. Initially, two focus group interviews were made 
with patients at a pain clinic with the aim of  defining the problem and as a 
support for drafting two questionnaires. One form concerned the expecta-
tions of  persons on sick leave about rehabilitation and the second their per-
ceived room for action. 

Study IV is a qualitative interview study with eight women who after sick 
leave and rehabilitation had succeeded in returning to work. The women 
were selected from a larger material. The criteria for the selection were, be-
sides their having returned to work, that they had such individual characte-
ristics that can generally be regarded as unfortunate factors in rehabilitation. 
The aim of  the study was to investigate what, despite this, had contributed 
to the result of  their return to work. The topics that clearly appeared were 
strong personal resources and the ability for coping, early integration in working life and 
the border zone between rehabilitation and working life. 

An additional method was used in all four studies except in number II, 
namely case record studies. The Social Insurance Office’s case records were 
studied to check and verify certain information and to obtain a more com-
plete picture of  the course of  events during sick leave. In study III, the case 
records served as a follow-up two years after the final questionnaire to ob-
tain information about rehabilitation and whether there was a return to 
work or not. 

Results 

Sickness and medical care 

The diagnoses or complaints can be said to be a common denominator for 
the populations in the four studies. Even though the respondents did not 
have the same diagnoses in all studies, they concerned unspecified back and 
neck complaints, unclear psychosomatic complaints, unclear pain syndromes 
and stress reactions in some cases. In study I all women in the group that had 
received disability pension in Sweden, had unclear conditions, with symp-
toms that male doctors were often puzzled by. These were often psycho-
somatic complaints, which the doctors could not find any biomedical 
explanation for, but for which they still gave a diagnosis such as, for instance 
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“immigrant syndrome”, which led to the granting of  a disability pension. It 
emerged from the interviews that the women wanted to have a diagnosis to 
confirm that they were ill. These women’s problems had been medicalised 
and thus provided entitlement to disability pension. It emerged from the 
interviews that the women had accepted the role of  being ill and become 
accustomed to it. They considered that it was their doctor who had recom-
mended the disability pension for them and they did not feel as if  they had 
participated in the decision. 

In the focus group interviews in study III the importance emerged of  
having a diagnosis confirmed by a doctor with empathy. The importance of  
being believed and taken seriously also emerged there. In study IV the com-
plaints varied among the women interviewed. They did not underline the 
general importance of  obtaining a diagnosis, although some did. They all 
stressed the importance of  an understanding doctor and adequate care to be 
able to return to working life. Most of  those in the study considered that 
they had had understanding doctors who they trusted.  

It is accordingly important to be believed and taken seriously in health 
care and to be listened to. Doctors seem, to judge from the results, to be 
very important as gatekeepers, who legitimise the role of  being sick or give a 
green light to return to work even if  it is official at the Social Insurance Of-
fice in the Swedish social insurance system who assess entitlement to sick-
ness benefit and thus should be the actual gatekeepers. 

Rehabilitation measures and return to work 

As regards rehabilitation measures set in, there was a variation between 
studies. In study II it emerged that the measures were rather few. In study III, 
however, 64 per cent had received some form of  rehabilitation measure. 
There was a negative correlation here between the rehabilitation measures 
set in and return to work. Those who had not received any rehabilitation 
had, according to the regression analysis, 12 times as great a chance of  
returning to work as the others. Those who had undergone rehabilitation 
had in the questionnaires declared a poorer state of  health than those who 
had not. The Social Insurance Office had concentrated on persons with few 
resources. In both these part studies large parts of  the populations had re-
turned to work after two years (80 and 68 per cent respectively). 

The form, originating in the action theory perspective, which was used in 
study III was seen to have a good forecast strength and those who had stated 
few obstacles to return to work had returned to work to a greater extent 
than those who had stated many obstacles. 

In study IV, the return to work was one of  the selection criteria and the 
result was accordingly already known. It was seen that a number of  factors 
had contributed to this. The women had participated in their rehabilitation 
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and they appreciated the measures that they had undergone. They empha-
sised the importance of  having a professional team around them during 
rehabilitation, but also meeting other persons on sick leave with the same 
problems. In the study, a topic clearly emerged that was about the transition 
from rehabilitation to working life. The women stated that when rehabilita-
tion had been completed, there was nothing that helped them back into 
working life. They felt thrown into “a void”. 

The results clearly show the importance of  setting in the right measures 
for the right people and at the right time. Study IV can be said to be the 
clearest example of  that. 

Work and the workplace 

In studies II, III and IV, the importance emerged of  the person’s “own 
willingness to start work” and even the importance of  work as such. Over a 
third in study II considered that work was the most important thing in life. In 
study IV the women interviewed stated that they felt a strong identity in 
working life and they wanted to go on working. The women in study I had, 
on the other hand, no roots in working life and had accepted the role of  
being sick that they had difficulties in leaving. In the studies, the importance 
also emerged of  the commitment of  the employers and the importance of  
their being involved in and paying for the measures undertaken. Those who 
had started work again also emphasised the importance of  a good physical 
and psychosocial environment at the workplace. Being able to organise one’s 
working hours according to one’s own needs was considered important. 

Conclusions 
The results in the four studies show the importance of  an individual perspec-
tive in the rehabilitation process. The individual perspective in the sense of  
the person on sick leave being listened to and consideration being given to 
their own assessments about return to work. They also show the complex 
relations involved, and that the individual perspective needs to be comple-
mented with the actors around the person on sick leave in rehabilitation. This 
applies both to doctors and to the Social Insurance Office and employers 
and, in some cases, the employment office. All of  these can support the 
individual and, if  necessary, attempt to increase motivation to return to work.  

The results in the studies also show that rehabilitation measures do not 
always produce the desired result in the form of  a return to work. In one of  
the studies (III) there was a clear negative correlation between rehabilitation 
and return to work. In another study (IV), however, rehabilitation had been 
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successful, which depended on a number of  factors in combination. This 
shows the complexity of  this set of  problems. 

The design of  the Swedish social insurance system can be part of  the 
causes for the high sickness absence, which emerged in one of  the studies. 
The vocational oriented approach of  rehabilitation in Sweden is special in 
its design compared with other countries. The three countries with the highest 
sickness absence, Norway, the Netherlands and Sweden, all have well-developed 
rehabilitation systems. More research needs to be done into these problems. 
 


