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Antalet långtidssjukskrivna i samhället har ökat kraftigt under det senaste 
årtiondet och aktuell forskning visar att sannolikheten att komma tillbaka i 
arbete efter en lång sjukskrivning är låg. Mot bakgrund av detta är det av stor 
vikt, såväl ur ett samhälleligt perspektiv, ur ett organisationsperspektiv som ur 
ett individperspektiv, att nya vägar tillbaka till arbete utforskas. Syftet med 
föreliggande studie är att undersöka långtidssjukskrivnas upplevelser av att 
komma tillbaka i arbete med hjälp av rehabilitering genom en så kallad 
arbetsgivarring. Mer konkret innebär det att undersöka vilken roll 
respondenterna upplever att arbetsgivarringen haft i deras väg tillbaka till 
arbetslivet. Metodansatsen är kvalitativ och elva djupintervjuer har genomförts 
med personer som genomgått arbetslivsinriktad rehabilitering via en 
arbetsgivarring. Ett stratifierat urval användes i syfte att öka möjligheterna att 
förstå fenomenet, genom att studera individuella variationer av upplevelserna 
hos intervjupersonerna. Resultatet visar att arbetsgivarringen spelat en 
avgörande roll för individernas återinträde på arbetsmarknaden.  

 
 

I n l e d n i n g 
 
I och med att rehabiliteringsreformen trädde i kraft den första januari 1992 fick arbetsgivarna 
ansvar för rehabiliteringsinsatser för de anställda. Det ökade arbetsgivaransvaret innebar att 
arbetsgivaren blev skyldig att kartlägga den anställdes rehabiliteringsbehov samt blev 
ansvarig för att vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsåtgärder är 
åtgärder på arbetsplatsen som syftar till att underlätta återgång i arbete för personer som är 
långtidssjukskrivna.  
 
Försäkringskassan blev utsedd till samordnare med ansvar för tillsyn av 
rehabiliteringsinsatserna. Det har dock riktats kritik mot Försäkringskassans samordningsroll 
kring att det saknats rutiner för samordningsarbetet. Detta kan delvis förklaras av att 
Försäkringskassan inte gavs förutsättningar för att bedriva samordningsarbetet effektivt, då de 
haft små möjligheter att påverka andra aktörer att vidta de åtgärder som ålåg dem. I och med 
att samordningsansvaret varit otydligt har Försäkringskassan även haft svårt att bygga upp 
nödvändig kompetens på området (SOU 2002:5).  
 
Rehabiliteringsreformen fick således inte de positiva effekter man förväntade sig. 
Statskontoret (1997:27) identifierade i sin rapport ”Perspektiv på rehabilitering” att detta 
berodde på att ansvaret inte var tydligt och att det inte heller råder konsensus kring vad som 
avses med arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidare pekar rapporten på brister i uppföljningen 

                                                 
1 Föreliggande uppsats är en omarbetning och vidareutveckling av den intervjustudie som utgör en av fyra delar 
inom projektet PRESAM- prevention, rehabilitering och rörlighet. Projektet har genomförts av ATK Arbetsliv på 
uppdrag av VINNOVA (Verket för innovationssystem). Projektrapporten (”Arbetsgivarringar i Sverige. 
Förekomst, funktion och nytta”. VINNOVA rapport 2004:11) har legat till grund för VINNOVA:s beslut om 
kommande forsknings- och utvecklingsprojekt på temat dynamisk arbetsmarknad och ökad hälsa i arbetslivet.  
2 Stort tack till min handledare docent Katharina Näswall för god handledning. Tack även till Per Tengblad och 
Pia Juhlin Åstrand för givande diskussioner kring resultat och analys.  



 2 

av mål och resultat samt att en samlad resultatredovisning av samhällets kostnader inom 
området saknas.  
 
Enligt SOU (2000:78) var arbetsgivarens ökade ansvar för rehabilitering stort och otydligt 
samt innehållande tolkningssvårigheter. I SOU (1998:104) konstaterades att arbetsgivarna 
hade svårt att leva upp till sitt rehabiliteringsansvar på grund av bristande erfarenhet. Det var 
mot bakgrund av rehabiliteringsreformen som arbetsgivarringarna initialt uppkom 
(VINNOVA rapport 2004:11). 
 
En arbetsgivarring är ett nätverk av företag och organisationer, ofta inom olika branscher, som 
gått samman i syfte att hjälpa varandra att finna externa lösningar för medarbetare som är i 
behov av arbetslivsinriktad rehabilitering (VINNOVA rapport 2004:11). Syftet är alltså delvis 
att få stöd och hjälp att ta sitt rehabiliteringsansvar3 men primärt att kunna hjälpa anställda att 
komma vidare, i de fall det inte finns några möjligheter för dem att komma tillbaka till sitt 
gamla arbete och inte heller till något annat arbete som arbetsgivaren kan erbjuda. Tanken är 
således att man inom arbetsgivarringen bereder möjlighet, för anställda från andra företag och 
organisationer inom ringen, att arbetsträna och i vissa fall få fortsatt anställning. 
Arbetsgivarringarna drivs av ringsamordnare, en slags handledare med god kännedom om de 
regelsystem som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Samordnarna tar ett 
helhetsgrepp kring den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och individens återgång i arbete.  
 
Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka långtidssjukskrivnas 
upplevelser av att komma tillbaka i arbete med hjälp av rehabilitering genom en såkallad 
arbetsgivarring. Mer konkret innebär det att undersöka vilken roll respondenterna upplever att 
arbetsgivarringen haft i deras väg tillbaka till arbetslivet.  
 
 

T e o r e t i s k  r e f e r e n s r a m 
 
År 1997 började antalet långa sjukskrivningar (längre än 12 månader) att stiga i Sverige. Detta 
år var ca 50 000 personer långtidssjukskrivna och sex år senare var motsvarande siffra 140 
000 personer (Astvik, Mellner & Aronsson, 2006). Ökningen av antalet långtidssjukskriva 
antas i flera studier ha ett samband med negativa förändringar i den psykosociala arbetsmiljön 
på företag och i organisationer (RFV 2002:4). Givetvis finns det ingen enkel och entydig 
förklaring till de kraftigt ökande sjukfrånvarosiffrorna i Sverige under senare år. Förklaringen 
står sannolikt att finna i ett komplext samspel mellan faktorer som arbetsmarknadsläge, 
samhällsvärderingar, arbetsrättslig reglering, försäkringssystem och rehabiliteringssystem 
såväl som arbetsorganisation och individegenskaper (SOU 2002:5). Larsson, Marklund och 
Westerholm (2005) härleder i sin studie de ökade antalet långtidssjukskrivningar i stor 
utsträckning till vad de kallar det kvalificerade rehabiliteringssystemets kollaps (refererad i 
Astvik et al., 2006). En registerstudie genomförd av Statistiska centralbyrån (2004) visar att 
den stora ökningen av antalet långtidssjukskrivna inte primärt beror på att fler personer än 
tidigare blir sjukskrivna, utan istället på att de som redan är sjukskrivna inte kommer tillbaka i 
arbete.  
 
En bidragande orsak till detta skulle kunna vara att det har blivit allt svårare för företag och 
organisationer att få tillbaka anställda i arbete efter sjukskrivning och rehabilitering. En 
                                                 
3 Den första juli 2007 ändrades reglerna kring arbetsgivarnas skyldigheter vid rehabilitering. För vidare 
resonemang se: Resultat och diskussion.  
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anledning är att det framförallt är psykiska och psykosomatiska besvär som har ökat bland 
sjukskrivningsdiagnoserna under 1990-talet och framåt (till exempel RFV 2002:4). Många av 
de med psykiska besvär vill efter rehabiliteringen inte tillbaka till samma arbetsplats, eftersom 
denna förknippas med negativa upplevelser. Även om det finns de som vill komma tillbaka så 
är det ofta svårt att ändra den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen, som till exempel 
kraven i en roll, vilket medför att individen riskerar att hamna i samma problematik som en 
gång genererade sjukskrivningen. Att återgå i arbete utan att den psykosociala arbetsmiljön 
samtidigt förändras är således ingen hållbar väg att gå i de flesta fall (RFV 2002:4). 
 
När det gäller fysiska arbeten som lett till belastningsskador har det även där, i många fall, 
blivit allt svårare för arbetsgivaren att omplacera till följd av rationaliseringar och omfattande 
nedskärningar. I dessa fall är omplacering externt, såkallad extern rehabilitering, den enda 
möjliga lösningen. Forskning har visat att detta kan vara något positivt för individen. 
Göransson, Aronsson och Melin (2002) fann att det mest framgångsrika sättet att få 
sjukskrivna tillbaka i arbete var genom att de fick möjlighet att byta arbetsplats eller yrke.  
 
Sjukskrivning 
Syftet med sjukskrivning är att individens hälsa och arbetsförmåga ska bli återställd, 
sjukskrivningen ska således främja ett tillfrisknande. Sjukskrivning är en generell insats som 
påverkar hela individens livssituation. Detta gör att den ofta genererar sidoeffekter, vilka kan 
vara såväl positiva som negativa, avsiktliga som oavsiktliga (Floderus, Göransson, 
Alexanderson & Aronsson, 2003).  
 
Något som kan ses som en negativ sidoeffekt kan härledas ur Jahodas (1982) deprivationsteori 
om psykologiska konsekvenser av arbetslöshet. I denna beskrivs arbetets latenta funktioner. 
Jahoda menar att ett arbete, förutom den manifesta funktionen att man får lön, även har latenta 
funktioner för individen. Dessa latenta funktioner är att arbetet ger en tidsstruktur, ger 
regelbundna sociala kontakter utanför familjen, förser livet med mål och mening utöver de 
privata, ger status och identitet samt aktiverar individen. De latenta funktionerna av arbete 
fråntas även en person som blir sjukskriven under en längre tid på motsvarande sätt.  
 
Att ha ett arbete att gå till och att träffa arbetskamrater är alltså viktiga aspekter för vårt 
välbefinnande. Dessutom är vår identitet till viss del socialt definierad. Den sociala identiteten 
härleds till medlemskap i olika grupper och sociala kategorier. För vissa är den främsta 
anledningen till att arbeta att försörja sig men för de flesta ger arbetet även mening, identitet 
och självkänsla. Att inte arbeta kan således leda till bristande självkänsla och osäkerhet 
(Jahoda, 1982).  
 
När det gäller arbetets aktiverande aspekt så har denna en något fördröjd verkan vid 
sjukskrivning. Initialt ses nästan alltid sjukrollen som tillfällig av den sjukskrivne, men det 
finns en gräns där den blir permanent dvs. där individen börjar passiviseras. Det är dock 
individuellt var denna gräns går (Edlund, 2001). Viss forskning har visat att det är viktigt att 
rehabiliteringen kommer igång så snabbt som möjligt, då detta antas öka chansen att individen 
kommer tillbaka i arbete (se till exempel Hansen, Edlund & Bränholm, 2004) medan andra 
studier har visat att tidpunkten för insatserna, dvs. timingen, är viktigare än tidiga insatser per 
se. Astvik med kollegor (2006) slår i sin studie fast att sannolikheten att komma tillbaka i 
arbete efter en lång sjukskrivning är låg, vilket talar för att nya vägar tillbaka till arbete bör 
utforskas. I Edlunds studie (2001) beskriver intervjuade rehabiliteringshandläggare att 
sjukskrivna ibland fastnar i en sjukroll och att de värnar om den, då den innebär en trygghet 
för dem medan rehabilitering och återgång i arbete skulle innebära ett visst mått av otrygghet. 
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Öberg (1989) slår i sin studie fast att arbetsmotivationen sjunker snabbt vid sjukfrånvaro och 
att det därför är viktigt att sätta in åtgärder för rehabilitering och återgång i arbete innan 
motivationen sjunkit alltför mycket.  
 
Rehabilitering 
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp som innefattar alla planerade återgärder av såväl 
medicinsk- , psykologisk-, social- och arbetslivsinriktad art. Arbetslivsinriktad rehabilitering 
syftar till att en sjukskriven individ ska återfå förmågan och få förutsättningar att återgå i 
arbete. Arbetslivsinriktad rehabilitering avser således åtgärder och stöd som ges till den 
sjukskrivna för att denne ska återfå sin arbetsförmåga, exempel på detta är arbetsträning, 
utbildning för att kunna återgå till ett annat lämpligt arbete, anpassning av arbetsplatsen och 
dylikt (se www.fk.se). 
 
Enligt Östlund (2002) utspelar sig rehabiliteringsprocessen på tre arenor; hälso- och 
sjukvårdsarenan, arbetsarenan och slutligen den privata arenan. För att rehabiliteringen ska bli 
lyckad för individen är det viktigt med stöd ifrån samtliga arenor. Lindqvist (2000, 2001; 
refererad i Gerner, 2005) gör en liknande indelning i arenor, vars aktörer han menar 
bestämmer möjligheterna i rehabiliteringsprocessen. Enligt Lindqvist är arenorna den 
medicinska (vården), myndighetsarenan (Försäkringskassan m fl) samt produktionen 
(arbetsgivare, fack, företagshälsovård). Utöver detta menar Lindqvist att individen själv är 
den mest betydelsefulla aktören i rehabiliteringsprocessen, genom att det är hon som måste 
styra processen.  
 
Kahnlund, Peterson, Jonsson, Edlund och Dahlgren (1998) pekar på att det är av stor vikt att 
den sjukskrivne individen ser sina begränsningar och uttrycker sina behov för att 
rehabiliteringen ska bli lyckad. Detta kan bland annat handla om att inte gå tillbaka till arbetet 
innan personen i fråga känner sig redo, säga ifrån om det blir en för snabb upptrappning i 
arbetstid vid återgången i arbete och liknande. Det är inte alltid lätt för en utomstående att 
bedöma vad som är rimligt och önskvärt. Förmågan att ställa krav och att uttrycka sina behov 
påverkar således inte bara individens process mot att bli frisk utan även hur individen hanterar 
sin återgång i arbete. Enligt Kahnlund et al. (1998) är en vanlig gemensam nämnare bland 
sjukskrivna som antingen inte kommer tillbaka i arbete eller som återtar samma påfrestande 
arbetsuppgifter efter återgång, just oförmågan att ställa krav (på förändring) och uttrycka 
behov (till exempel på att vila).  
 
Att få stöd från sin omgivning har i forskningen visat sig vara en annan viktig faktor i 
tillfriskningsprocessen. Till exempel fann Ekberg och Wildhagen (1996) i sin studie att 
individer med stöd från omgivningen var mer framgångsrika i sin rehabilitering. Chefer och 
kollegor spelar viktiga roller. Arbetsledarna har en särskilt viktig funktion i 
rehabiliteringsarbetet då de ofta är normbildande dvs. det som de gör och förmedlar har ett 
symbolvärde och påverkar således de anställdas syn- och förhållningssätt (Hedin, 1994). 
Ekberg, Björkqvist, Malm, Bjerre-Kiely och Oxleson (1994) fann att för personer med 
anställning var rehabiliteringen mer framgångsrik när arbetsplatsen var delaktig i 
rehabiliteringsprocessen. Även Floderus et al. (2003) fann i sin studie att psykosociala 
faktorer har en stor betydelse för individers återgång i arbete. Exempel på sådana faktorer är 
att känna sig välkommen tillbaka till arbetsplatsen, att känna sig saknad på arbetet samt att 
arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att personen ska kunna återgå i arbete.  
 
Det finns endast begränsad forskning kring hur familjen och andra sociala kontakter påverkar 
återgång i arbete. Dessa kontakter kan dock antas vara kraftfulla genom att de påverkar hur 
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individen sätter sina mål och hur hennes förväntningar ställs. Familjen sänder även ut viktiga 
signaler om synen på hälsa och arbete, allt enligt Franche och Krause (2002).  
 
Återgång i arbete 
Återgång i arbete är en komplex process som omfattar såväl fysiska som sociala och 
psykologiska faktorer. Något som gör processen än mer komplex är det faktum att den utöver 
individrelaterade faktorer även omfattas av interaktion mellan olika regelsystem och aktörer 
(Young et al., 2005a).  
 
Som sjukskriven måste man inte vänta tills man är etthundra procent återställd för att 
återvända till arbete. För att avgöra hur mycket en individ klarar att arbeta kan hon därför få 
arbetsträna. Syftet med arbetsträningen är att avgöra hur mycket individen klarar av att arbeta 
samt vilka arbetsuppgifter som fungerar. Här kan arbetsanpassning spela en viktig roll, då 
forskning har visat att tillfredställande arbetsanpassning minskar anställdas oro kring att 
återvända till arbetet. Johansson, Lundberg & Lundberg (2006) fann ett positivt samband 
mellan ”adjustment latitude” och återgång i arbete. Med ”adjustment latitude” avsågs 
individernas möjlighet att anpassa arbetet till deras hälsostatus till exempel att välja 
arbetsuppgifter, att anpassa arbetets takt och att anpassa arbetstiden.  
 
Ibland vill eller kan individen inte återgå till samma arbetsplats eller yrke. Göransson et. al.´s 
studie (2002) fann att hälsoförbättring i sig inte är den viktigaste orsaken till återgång i arbete 
utan istället slår de fast att möjligheten att byta arbetsplats eller yrke är en kraftfull åtgärd, om 
än relativt ovanlig. Mer än två tredjedelar av dem som bytt arbetsplats uppger i Göransson et 
al.´s studie (2002) att detta var helt avgörande för återgången i arbete efter sjukskrivning. 
Arbetsgivarringen kan antas vara en viktig möjliggörare när det gäller att bereda individen 
möjlighet att arbetsträna hos en annan arbetsgivare.  
 
Det finns idag endast sparsamt med forskning som belyser så kallade ”Return to Work 
Programs” och deras framgång. Ett intressant forskningsprojekt på området har dock 
genomförts i Canada (Tschernetzki-Nielson, Brintnell, Haws & Graham, 2007). Här fann 
forskarna att program med stort fokus på resultat är mest framgångsrika. Det som genomförts 
för att uppnå ett ökat resultatfokus var att införa tidigare och mer intensiva insatser. Detta 
handlar om att tidigt i processen fokusera på återgång i arbete, närmare bestämt redan från 
dag ett dvs. då individen går in i programmet. Vidare utgår arbetssättet från ett ”individen-i-
centrum” perspektiv, vilket innebär respekt, kontroll och partnerskap mellan individen och 
rehabiliteringsteamet.  
 
Arbetsgivarringens uppbyggnad och arbetssätt 
Det finns idag ett antal olika arbetsgivarringar som samarbetar kring rehabiliteringsfrågor. 
Deras uppbyggnad (ägandestruktur och dylikt) ser olika ut, i likhet med deras arbetssätt. Den 
arbetsgivarring som varit i fokus i denna studie har ett relativt stort antal medlemsföretag och 
drivs som en ideell organisation av två heltidsanställda samt en person som arbetstränar på 
deltid. Medlemmarna i arbetsgivarringen kommer från olika branscher och såväl från offentlig 
som privat verksamhet. Arbetsgivarringen finansieras av medlemsavgifter från arbetsgivarna. 
Avgiften varierar beroende på antalet anställda, där de största företagen och organisationerna 
betalar mer än de mindre (VINNOVA rapport 2004:11).  
 
Vem som initierat kontakten med ringsamordnaren i samband med ett rehabiliteringsärende 
varierar från fall till fall. I vissa fall är det arbetsgivaren, ibland Försäkringskassan, i 
ytterligare andra fall företagshälsovården och i några fall individen själv, som tar kontakt med 
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arbetsgivarringen. Även tidpunkten då arbetsgivarringen kommer in i processen varierar. I 
vissa fall har företaget eller organisationen gjort en grundlig utredning om möjligheter till 
omplacering och funnit att det inte funnits några interna omplaceringsmöjligheter och därefter 
kopplat in arbetsgivarringen, i andra fall har ingen utredning gjorts.  
 
När en individ kommer till arbetsgivarringen genomförs ett inledande samtal där individen får 
beskriva sin situation och sin bakgrund samt hur hon ser på framtiden. Samtalet omfattar 
tidigare arbetslivserfarenheter, utbildning, social situation, medicinsk situation samt 
individens tankar om sin framtid i arbetslivet. I de flesta fall genomförs ett intressetest utifrån 
vilket det framgår vilken typ av yrken personen är lämpad för. I vissa fall används även 
psykologiska personlighetstester som till exempel Myers Briggs. Utifrån denna  kartläggning 
av individen och hennes önskemål upprättar så ringsamordnaren ett underlag för en 
rehabiliteringsplan, vilken sedermera sammanställs av Försäkringskassan. 
 
Arbetsgivarringen hjälper antingen individen att komma vidare direkt till en 
arbetsträningsplats eller via en kurs. För att hitta lämpliga arbetsträningsplatser använder 
ringsamordnaren sitt nätverk av medlemsföretag, men lika ofta går samordnaren utanför detta. 
Ibland händer det även att individerna själva har kontakter genom vilka de ordnar 
arbetsträningsplats. Arbetsträningen är i regel upp till tre månader. Ringsamordnare följer 
individen och hjälper till att anpassa arbetsträningens omfattning och längd efter deras 
respektive förmåga och behov. Efter arbetsträningen kan det i vissa fall bli aktuellt med 
utbildning.  
 
Syfte och frågeställning 
Trots att fenomenet återgång i arbete har studerats under ett antal år, så finns det fortfarande 
begränsningar i vår kunskap om hur vi kan påverka och förbättra utfall (Young et al., 2005b). 
Det finns idag endast ytterst begränsad forskning kring så kallade ”Return to Work Programs” 
och deras framgång, där deras olika karaktäristika och tjänster står i fokus (Tschernetzki-
Nielson et al., 2007).  
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka långtidssjukskrivnas upplevelser av att 
komma tillbaka i arbete med hjälp av rehabilitering genom en såkallad arbetsgivarring. Mer 
konkret innebär det att undersöka vilken roll respondenterna upplever att arbetsgivarringen 
haft i deras väg tillbaka till arbetslivet. Ett viktigt delsyfte är att generera frågeställningar och 
hypoteser för fortsatt forskning. 
 

 
M e t o d  

 
Undersökningsdeltagare 
Elva djupintervjuer genomfördes med personer som valts ut med hjälp av ett stratifierat urval. 
Ett brett och varierat urval eftersträvades för att öka möjligheterna att förstå fenomenet genom 
att studera individuella variationer av upplevelserna hos intervjupersonerna (Bakan, 1969; 
Karlsson, 1993). De faktorer som låg till grund för urvalet var kön, ålder, typ av yrke 
(arbetare/tjänstemannayrken) sjukskrivningens längd, typ av diagnos (psykisk diagnos, 
muskel- och ledbesvär eller övrigt) samt utfall, det vill säga var individen befinner sig idag 
(till exempel i arbete hos ny arbetsgivare, i utbildning, i arbetslöshet eller dylikt). Viktigt var 
även att intervjupersonerna skulle ha avslutat den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, så att de 
hade fått perspektiv på processen. Önskvärt var att det skulle ha gått ett par månader upp till 
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max ett år från det att rehabiliteringen avslutades. Denna målsättning uppnåddes dessvärre 
inte fullt ut, då ett antal av intervjupersonerna fortfarande arbetsprövade vid intervjutillfället.  
 
Åtta av intervjupersonerna var kvinnor och tre män. Den yngsta var vid intervjutillfället 34 år 
och den äldsta 56 år, med en medelålder på 42 år i hela gruppen. Sju personer hade varit 
sjukskrivna för muskel- och ledbesvär (till exempel nacke, axlar, rygg, armbåge, handleder, 
fibromyalgi, reumatism), tre personer hade varit sjukskrivna för psykiska besvär såsom 
utmattningsdepression och depression och en person för hjärt-/ kärlproblem. Viktigt att 
poängtera i sammanhanget är att flera av de sjukskrivna som inte var sjukskrivna för psykiska 
besvär angav att de även led av psykiska problem.  
 
Cirka en tredjedel av intervjupersonerna hade varit sjukskrivna i kortare perioder innan de väl 
blev långtidssjukskrivna, vissa upp till sex gånger. De flesta hade även långa 
sammanhängande sjukskrivningar bakom sig på mellan ett till två år och i vissa fall ännu 
längre. Samtliga män i studien var gifta och hade barn. Av kvinnorna var fem ensamstående 
eller särbo och tre gifta, samtliga hade barn.  
 
Före det att intervjupersonerna blev sjukskrivna så arbetade två som sjuksköterskor, en som 
tandsköterska, två som chaufförer, tre inom tillverkningsindustrin (på verkstad respektive 
fabrik), en var ekonom och två arbetade inom livsmedelsindustrin (på fabrik). Idag arbetar två 
av intervjupersonerna som ekonomiassistenter, en som hantverkare, en som lärare, två som 
affärsbiträden, en som handledare för psykiskt funktionshindrade, en som busschaufför, en 
person arbetar på en skola samt studerar på kvällstid, en arbetar på kontor med diverse 
kontorssysslor och en står till arbetsmarknadens förfogande.  
 
Fem av de intervjuade arbetstränar. Av dem som har en anställning så har de flesta tillfälliga, 
tidsbegränsade kontrakt. Endast två har nytt arbete med tillsvidareanställning. Tre av 
intervjupersonerna har genomgått utbildning eller omskolning. Dessa personer arbetar idag 
med det de har vidareutbildat sig inom, men ingen av dem har en tillsvidareanställning.  
 
Ingen av intervjupersonerna befinner sig hos den ursprungliga arbetsgivaren idag. Några 
provade omplaceringsplatser på den ursprungliga arbetsplatsen och vissa försökte gå tillbaka 
till det gamla arbetet. Inte i något av fallen har detta fungerat. Detta kan dock sannolikt 
förklaras med att i de fall interna omplaceringar eller återgång i det ursprungliga arbetet varit 
möjliga så har inte arbetsgivarringen kopplats in.  
 
Procedur 
Urvalet av intervjupersoner skedde genom att ringsamordnaren tog en första kontakt med, 
utifrån urvalskriterierna, tänkbara respondenter, där frivilligt deltagande i intervjustudien 
efterfrågades. Av sekrettesskäl var det inte möjligt att genomföra urvalet på annat vis. Totalt 
kontaktades 14 personer. En avböjde att medverka och två tackade först ja, men dök sedan 
inte upp vid de planerade intervjutillfällena.  
 
Enskilda djupintervjuer genomfördes. Intervjuerna var tematiserade och halvstrukturerade. De 
teman som togs upp var övergripande: 
 

- individens historia (före sjukskrivningen, under sjukskrivningen respektive efter 
sjukskrivningen samt kritiska händelser). 

- individens syn på olika aktörers betydelse för den egna processen, med särskilt fokus 
på arbetsgivarringen roll (hinder, möjligheter, vändpunkter). 
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En pilotintervju genomfördes initialt. Utifrån denna genomfördes en del mindre justeringar av 
intervjuguiden.  
 
Analys 
Varje intervju tog mellan en till två timmar och spelades in på MiniDisc. Samtliga intervjuer 
transkriberades därefter i sin helhet. Intervjudata samlades in stegvis och analyserades 
fortlöpande. Intervjuerna har analyserats som enskilda helheter och även sammantaget med 
utgångspunkt i tematisk analys.  
 
 

R e s u l t a t  o c h  d i s k u s s i o n 
 

Det övergripande syftet med föreliggande studie var att undersöka långtidssjukskrivnas 
upplevelser av att komma tillbaka i arbete med hjälp av rehabilitering genom en såkallad 
arbetsgivarring. Mer konkret innebar det att undersöka vilken roll respondenterna upplever att 
arbetsgivarringen haft i deras väg tillbaka till arbetslivet.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsgivarringen i näst intill samtliga intervjuer upplevts 
ha en avgörande betydelse för individernas återgång i arbete. Det finns flera anledningar till 
detta. Övergripande kan dessa sammanfattas i att arbetsgivarringen är en resurs respektive ett 
nätverk.  
 
Arbetsgivarringen som resurs 
Arbetsgivarringen som resurs belyser styrkor i ringsamordnarens arbets- och förhållningssätt. 
Teman som uppkommit under arbetsgivarringen som resurs är:  
 

- ringen som samordnare av rehabiliteringen 
- ringen som företrädare  
- ringen som stödjare 
- ringen som neutral part 
- samt ringen som drivande aktör 

 
Ringen som samordnare av rehabiliteringen. 

När en individ blir sjukskriven kommer hon i kontakt med ett antal offentliga aktörer och 
berörs av en mängd regler, lagar och försäkringssystem som de flesta av oss endast känner till 
ytligt eller inte alls. Flertalet av de intervjuade uppger att de inte kände till arbetsgivarringen 
innan de blev sjukskrivna.  
 
I SOU (1996:85) utredningen om myndigheters samverkan inom rehabiliteringsområdet 
framgår att det delade ansvaret för individens rehabilitering medför en risk för att ingen tar 
ansvar, vilket leder till att vissa personer ramlar igenom det offentliga skyddsnätet. Vidare slår 
utredningen fast att denna oklara ansvarfördelning främjar revirtänkande snarare än samarbete 
med fokus på individen. Mot denna bakgrund är det lätt att relatera till att de flesta 
intervjupersonerna uppger att ringsamordnaren varit av avgörande betydelse när det gäller att 
aktivt samordna de olika rehabiliteringsaktörerna och på så vis driva processen framåt. 
Ringsamordnaren tar ett helhetsgrepp över den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen 
genom att tillsammans med individen sätta upp mål och sedan lotsa individen genom 
regelverk, administration och kontakter med offentliga aktörer samt med arbetsgivaren.  
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För att komma tillbaka i arbete efter en lång sjukskrivning krävs mycket energi för att förstå 
och sätta sig in i hur saker och ting fungerar, vad man har för rättigheter gentemot 
arbetsgivaren och Försäkringskassan och dylikt. Att sätta sig in i alla regelsystem och turer 
kan antas konkurrera med de resurser individen har för att återhämta sig och på sikt återvända 
i arbete (Franche & Krause, 2002). Arbetsgivarringen ger stöd i denna process, vilket kan 
antas leda till att individen snabbare kan återvända i arbete, då dennes resurser kan gå till 
rehabilitering och återhämtning. Ringsamordnaren förenklar på detta vis processen för 
individerna.  
 

Ringen som företrädare. 
Många av de intervjuade upplever att de har haft svårt att hävda sina rättigheter gentemot de 
offentliga aktörerna och arbetsgivaren. Dels beror detta på att de i många fall inte känt till de 
komplexa regelsystem som de berörts av i och med sjukskrivningen och dels på att den som är 
sjukskriven befinner sig i en utsatt situation där de är försvagade antingen på grund av fysiska 
eller psykiska besvär alternativt en kombination av dessa båda.  
 
”Som sjukskriven är man maktlös och i underläge gentemot Försäkringskassan och 
arbetsgivaren…” 
 
Ringsamordnaren fungerar som en företrädare för den sjukskrivnes intressen, vilket citatet 
nedan belyser: 
 
”Ringen stöttar hela vägen. De har bakgrunden, har haft kontakt med samma personer som 
jag. Man är själv handlingsförlamad och har ingen ork. Man kan inte stå på egna ben.” 
 
Ringsamordnarna har goda kunskaper kring relevanta regelsystem. Trots detta upplevs de inte 
som alltför regelstyrda. 
 
”Försäkringskassan är så inriktade på regler och rutiner. Arbetsgivarringen, hon visste 
precis om regler och så, med det kändes som att hon inte lät sig styras alltför mycket av det 
utan ändå såg möjligheterna, till skillnad från Försäkringskassan.” 
 

Ringen som stödjare. 
Ringsamordnaren beskrivs som en viktig resurs, både när det gäller emotionellt stöd i form av 
uppmuntran såväl som när det gäller mer instrumentellt stöd i form av administration och 
kontakter med arbetsgivaren, Försäkringskassan, företagshälsovården samt den eventuellt nya 
arbetsgivaren på arbetsträningsplatsen, i de fall detta är aktuellt. Stöd från omgivningen, i det 
här fallet från ringsamordnaren, har i forskningen visat sig vara viktigt för tillfrisknandet och 
för en lyckad rehabilitering (Ekberg & Wildhagen, 1996), något som alltså bekräftas här. 
Många intervjupersoner upplevde ett stort stöd i att ringsamordnaren var närvarande och tog 
en aktiv roll i avstämningsmöten och dylikt.  
 
”Arbetsgivarringen var ett stöd också, någon att hålla i handen. XX [läs: ringsamordnaren] 
frågade alltid: vill du gå dit själv eller vill du att jag går med? Man hade alltid den 
valmöjligheten.” 
 
Ett exempel på hur arbetsgivarringen fungerar som ett praktiskt stöd, vilket hänger samman 
med ringsamordnarens kännedom om arbetsmarknaden och hennes nätverk, ges i exemplet 
nedan: 
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”Om man själv har en idé så vet XX [läs: ringsamordnaren] hur man ska gå tillväga, vem 
man ska ringa och så.” 
 
Stödet som erbjuds är aktiverande (att jämföras med passiviserande stöd) genom att det ställs 
krav på delaktighet från individens sida. 
 
”Hon [ läs: ringsamordnaren] berättade hur det går till, hur de arbetar. Att man får lägga 
ner lite jobb själv, att de serverar ingenting. Men att man får hjälp.” 
 
Alla stegen i processen präglas av delaktighet från individens sida, något som visat sig vara av 
stor vikt i tidigare forskning (se till exempel Lindqvist, 2001; refererad i Gerner, 2005) och 
som intervjupersonerna uttryckt varit viktigt och bra, vilket ligger helt i linje med 
motivationsforskningens teser. Hos arbetsgivarringen är individen förändringsagenten och det 
ses som viktigt att hon upplever att hon själv styr processen och kan påverka utfallet. 
Arbetsgivarringen arbetar för att stärka individen och få henne att själv ta rodret, vilket en av 
intervjupersonerna uttryckte träffande: 
 
”… och någonstans där insåg jag att det är ingen, naturligtvis, som kommer att göra den här 
processen åt mig. Jag ska äga processen. Det finns så mycket att vinna på att den enskilde 
äger processen. De som har till uppgift att hjälpa den enskilde bör göra detta genom hjälp till 
självhjälp. Detta fungerar bra i ringen för man ser den enskilde.” 
 
Långtgående individualisering av rehabilitering tillbaka till arbete har i tidigare forskning 
visat sig vara av stor vikt, då det är önskvärt med olika insatser för olika personer (Göransson 
et al., 2002). Gerner (2005) sammanfattar i sin avhandling att det i tidigare forskning kring 
arbetet med att återföra sjukskrivna till arbete visat sig vara viktigt att den sjukskrivne är 
delaktig i rehabiliteringsprocessen och sätter upp egna mål, allt för att främja motivationen. 
Vidare skriver hon att det är viktigt att lyssna på individen och tydliggöra dennes behov och 
förväntningar. Allt detta genomsyrar arbetsgivarringens arbetssätt och har upplevts som 
mycket positivt av respondenterna. 
 
En annan viktigt aspekt av stöd som arbetsgivarringen tillhandahåller handlar om 
tillgänglighet. Att ringsamordnaren finns där oberoende av veckodag eller var i processen 
individen befinner sig upplevdes som oerhört viktigt för de enskilda individerna. 
 
”Ringen stöttar oavsett om det är måndag eller onsdag.” 
 
Denna tillgänglighet upplevde intervjupersonerna inte fanns hos övriga parter som var 
inblandade i rehabiliteringen. Ytterligare en aspekt värd att nämna, är att alla intervjuade, med 
undantag för en person, visste vem de skulle vända sig till på arbetsgivarringen. Något som 
inte var självklart till exempel när det gällde kontakten med Försäkringskassan. Här sågs 
arbetsgivarringens småskalighet som en viktig orsak samt det faktum att denna ledde till att 
ringsamordnaren kände ett stort personligt ansvar för de sjukskrivna.  
 

Ringen som neutral part. 
I ett flertal intervjuer uttalade intervjupersonerna att det var viktigt att ringsamordnaren inte är 
en myndighetsperson. Detta bidrog till att skapa tillit i förhållandet.  
 
”Det var skönt att XX [läs: ringsamordnaren] inte var en myndighetsperson. Hon stod ju lite 
mer utanför och man kunde förlita sig lite mer på henne. Hon hade tystnadsplikt.” 
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”…och sen är man [läs: arbetsgivarringen] inte myndighetsutövande och det är en viss 
skillnad. Du [läs: ringsamordnaren] är inte den som har att fatta beslut om utbetalningar och 
nivåer. Ringen har en friare ställning.” 
 

Ringen som drivande aktör. 
En avgörande anledning till att individerna upplever att arbetsgivarringen har en så viktig del i 
deras rehabiliteringsprocess är att ringen hjälper individerna att komma igång med processen 
att komma tillbaka i arbete samt tar en aktiv del i detta. 
 
”Det hände ingenting förrän arbetsgivarringen kom in i det här.” 
 
En övervägande majoritet av intervjupersonerna går så långt som att hävda att utan ringen så 
hade de fortfarande varit sjukskrivna. Detta antagande bekräftar tidigare forskning kring att 
den sjukskrivne börjar passiviseras efter ett tag och att sjukrollen riskerar att bli permanent 
om inte den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kommer igång (Edlund, 2001).  
 
Ringen som nätverk 
Nätverksdelen berör fördelar som uppkommer genom att arbetsgivarringen består av flera 
företag och organisationer. Genom arbetsgivarringens nätverk kan rehabiliteringen ske snabbt, 
flexibelt och utan omvägar i de fall extern arbetsträning är lämplig och önskvärd. Att få 
möjlighet att byta arbetsplats eller yrke har i forskningen visat sig vara det mest 
framgångsrika sättet att få tillbaka sjukskrivna i arbete (Göransson et al., 2002).  
 
Ringsamordnaren nyttjar sig av såväl de formella nätverk som medlemsföretagen och 
organisationerna utgör som av mer informella nätverk som kan bestå av företag och 
organisationer där ringsamordnaren har personliga kontakter. De flesta ringsamordnarna 
arbetar även aktivt på att utvidga sina kontaktnät och tar ofta kontakt med nya företag och 
organisationer för att möta individers önskemål på omplaceringsplatser. Ringsamordnarnas 
kontaktnät gör att de i de flesta fall relativt snabbt kan hitta lämpliga arbetsträningsplatser för 
individerna som kommer till dem, något som intervjupersonerna lyfter fram som en stor 
fördel.  
 
Många av individerna uttryckte i intervjuerna att de önskar att de hade fått komma igång med 
sin arbetslivsinriktade rehabilitering tidigare. När de väl kom till arbetsgivarringen satte 
processen dock igång snabbt. Respondenterna uppfattar att anledningen till att 
arbetsgivarringen har dessa möjligheter är de korta vägarna till medlemsföretagen och 
organisationerna, småskalighet och de personliga nätverken. Sammantaget möjliggör detta att 
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan ske snabbt, flexibelt och utan omvägar. Att detta 
upplevs som positivt ligger i linje med tidigare forskning som visat att tidiga insatser är 
viktiga (se till exempel Hansen et al., 2004). Observera att insatser inte är det samma som 
återgång i arbete. Viss forskning har även visat att timingen är av stor betydelse (se till 
exempel Astvik et al 2006). Att arbetsgivarringens arbetssätt och uppbyggnad stödjer korta 
processer i de fall detta är önskvärt är därför ett stort plus.  
 
Arbetsgivarringen fyller också en viktig funktion som mötesplats. Ett flertal av 
intervjupersonerna påpekade i intervjuerna att de blev väldigt isolerade när de var sjukskrivna. 
De saknade en mötesplats där de kunde träffa andra i samma situation. På grund av 
Försäkringskassans sekretess så har de inte kunnat erbjuda något liknande.  
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Kritik mot arbetsgivarringen 
De allra flesta av intervjupersonerna har varit övervägande positiva till ringens verksamhet 
och arbetssätt. Detta är föga förvånande med tanke på att ringens mål är att stödja och hjälpa 
den enskilde att uppnå de mål de tillsammans satt upp för rehabiliteringen. Ett antal kritiska 
aspekter har dock kommit upp i intervjuerna. En övergripande synpunkt är det faktum att 
verksamheten kan verka utestängande för grupper av sjukskrivna som inte är anställda på 
företag eller i organisationer som är medlemmar i arbetsgivarringen. Några av 
intervjupersonerna uttrycker att detta borde vara en hjälp för alla. Vidare finns det några 
personer som upplever att ringsamordnare ingivit falska förhoppningar kring att det bara var 
att välja en arbetsträningsplats bland medlemsföretagen och sedan var det klart för 
arbetsträning. Dessa individer upplever inte att det sedan varit så enkelt som ringsamordnaren 
låtit påskina, vilket lett till att de känt sig besvikna. Det stora flertalet av respondenterna 
uppger vidare att de tror att det främsta skälet för arbetsgivare att gå med i arbetsgivarringen 
är för att köpa sig fria från sitt rehabiliteringsansvar, vilket illustreras i citaten nedan: 
 
”Min upplevelse är att XX [läs: arbetsgivaren] överlämnar problemet till ringen. Ringen är 
bra men man gör ingenting själva [läs: arbetsgivaren] för att lösa problemet, det är ju mycket 
enklare för XX.”  
 
”Jag tror att de blir tvingade mer eller mindre. Jag vet inte exakt men regeringen lägger fram 
ett krav att de måste göra mer för de sjukskrivna. Jag tror inte något företag hade gått med 
om det inte var så. Det är ett sätt att lägga över och ett sätt att bli av med folk som de inte kan 
bruka”.  
 
Men det finns även de som delvis ser annorlunda på detta: 
 
”För att de inte själva har kunskap och resurser att satsa på rehabilitering. De tycker att det 
är skönt om någon annan gör det… och jag har uppfattningen att de inte är bra på det, så att 
det är bättre så här.”  
 
”Att de kan vinna fördelar med det. I ringen kan du vinna att du får hjälp med omplaceringar 
och bygger nätverk med kompetenskännedom om hur andra jobbar och rent socialt att man 
inte är isolerad. Utbildningsdagar och kompetensutveckling så att man bygger nätverk som 
man kan ha nytta av i det dagliga arbetet.”  
 
Resultatet i föreliggande studie visar på en tendens till att många av dem som vid 
undersökningstillfället befann sig i arbete har gått från en tillsvidareanställning till mer 
tidsbegränsade och osäkra anställningsförhållanden. Är det så att ringen förvisso får ut många 
av de före detta långtidssjukskrivna i arbete, men då till mer tidsbegränsade och osäkra 
arbetsförhållanden?  
 
Aronsson, Gustafsson och Dallner (2000) för ett resonemang kring att ett centrum-periferi 
mönster håller på att ta form på arbetsmarknaden. I centrum, eller den såkallade kärnan, 
befinner sig de tillsvidareanställda som fortsatt har relativt goda anställningsvillkor och 
förhållanden. Denna grupp har möjlighet att påverka sin arbetssituation och sitt arbete i större 
utsträckning än övriga grupper på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för hälsan ur ett krav-
kontroll perspektiv. De får även tillgång till mer kompetensutveckling, vilket kan antas bli allt 
viktigare i takt med att anställningarna på arbetsmarknaden blir allt mer otrygga och individen 
istället själv måste skapa trygghet genom att se till att vara anställningsbar (Berntson, Sverke 
& Marklund, 2006). Är det så att individerna som kommer till arbetsgivarringen visserligen 



 13 

går vidare i nytt arbete men övervägande arbeten med sämre villkor och lägre 
anställningstrygghet så är detta givetvis en aspekt som måste vägas in när det gäller att mäta 
framgång.  
 
Ett hinder i övergången mellan arbetsgivare har varit den vikt individer fäster vid att ha en 
tillsvidareanställning. Denna kan göra att de håller sig fast vid en anställning trots att det inte 
finns någon möjlighet för dem att arbeta på företaget. Detta fenomen har i tidigare forskning 
kallats inlåsning och uppvisat samband med ohälsa (för vidare diskussion se Astvik et al., 
2006). Tryggheten blir på så vis en slags pseudotrygghet, vilket citatet nedan belyser: 
 
”Nej, men det är en trygghet fast ändå inte eftersom de inte har något att erbjuda [läs: 
omplacering] men det är väl ändå något som sitter i huvudet att man har en fast tjänst.” 
 
Intervjupersonerna trycker på vikten av en tillsvidareanställning för att säkra den ekonomiska 
försörjningen men den uppges även vara viktig ur ett psykologiskt trygghetsperspektiv. 
Individerna kan sitt arbete och har en plats i organisationen. 
 
Oftast utgör inte denna strävan efter att behålla en fast tjänst något hinder vid arbetsträning 
eftersom den anställda i de flesta fall får behålla sin anställning under hela den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Flera individer påpekar dock att de inte hade vågat ta 
steget ut och prova ett annat arbete genom arbetsträning om de inte hade haft möjligheten att 
behålla sin anställning hos den ursprungliga arbetsgivaren.  
 
Aronsson et al. (2000) skriver att studier som är riksrepresentativa har kommit fram till att 
hela 96 procent av dem som arbetar anser att de gynnas mer av en fast anställning i jämförelse 
med en tidsbegränsad anställning. Att individerna har möjlighet att behålla sin 
tillsvidareanställning under tiden de arbetstränar kan ses som en förutsättning för att de ska 
våga ta steget ut från företaget, vilket i många fall är en förutsättning för att komma tillbaka i 
arbete.  
 
Alternativ till arbetsgivarringen 
Flera av intervjupersonerna är av uppfattningen att det arbete arbetsgivarringen utför lika 
gärna hade kunnat förläggas på Försäkringskassan förutsatt att Försäkringskassan haft tid och 
kapacitet att gå ut till företag för att skapa kontaktnät och arbetsträningsplatser och på så vis 
förbättrat sin arbetsmarknadskännedom. En fördel som lyfts fram med arbetsgivarringen är 
dock småskaligheten och de korta vägarna som denna medför. Vidare kom det fram i 
intervjuerna att Försäkringskassan har för många olika aktiviteter för att klara att ta samma 
roll som arbetsgivarringen. En fördel med arbetsgivarringen är att den huvudsakliga uppgiften 
är att få ut individer i arbete, enligt intervjupersonerna.  
 
Metoddiskussion  
En risk med att inte full kontroll över urvalet var möjlig kan vara att ringsamordnaren kan ha 
påverkat urvalet på ett icke-önskvärt sätt. Till exempel skulle denne kunnat valt ut personer 
som var övervägande positiva till rehabiliteringsprocessen och arbetsgivarringen. Denna risk 
diskuterades dock med ringsamordnaren i syfte att minimera densamma.  
 
En annan brist kan vara att strävan efter att samtliga intervjupersoner skulle ha avslutat den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen inte uppfylldes. Tanken med detta var att respondenterna 
skulle ha fått perspektiv på processen. Detta upplevdes dock inte som något problem vid 
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intervjuerna, då de som fortfarande var i arbetsträning var i slutet av denna och därmed hade 
fått de perspektiv som eftersträvades.  
 
Något som vidare kan ses som en brist är att endast personer från en arbetsgivarring har ingått 
i studien. Då arbetssätten delvis ser olika ut i olika arbetsgivarringar hade det varit intressant 
att fånga upp eventuella skillnader i upplevelserna till följd av detta.   
 
En möjlig brist skulle kunna vara att förändringar i lagstiftningen kring rehabiliteringsansvaret 
har skett efter det att föreliggande intervjustudie genomfördes4. Vissa resonemang och 
synpunkter från intervjupersonerna utgår därför från den dåvarande lagstiftningen. Detta 
bedöms dock inte ha någon långgående påverkan på resultatets giltighet och användbarhet, då 
lagstiftningen endast utgör ett bakomliggande ramverk och syftet med studien snarare varit att 
studera vilken roll arbetsgivarringen och dess arbetssätt haft för intervjupersonerna när det 
gäller återgång i arbete.  
 
Sammanfattande reflektion 
I titeln på föreliggande uppsats ställdes frågan kring huruvida arbetslivsinriktad rehabilitering 
via arbetsgivarringar är ”kejsarens nya kläder eller en framgångssaga”. Sammanfattningsvis 
kan sägas att samtliga intervjupersoner upplever att arbetsgivarringen haft en mycket stor och 
i vissa fall avgörande betydelse i deras arbetslivsinriktade rehabilitering och möjlighet att 
komma tillbaka i arbete. Detta har i stor utsträckning handlat om att ringsamordnaren tagit ett 
helhetsgrepp över processen och på så vis förenklat för den enskilde (arbetsgivarringen som 
resurs), men även om att ringen haft ingångar till andra företag och organisationer där 
arbetsträningsplatser har kunnat ordnas (arbetsgivarringen som nätverk). Ytterligare något 
som lyfts fram som viktigt, såväl av intervjupersonerna som i tidigare forskning, är att 
ringarnas metodik grundar sig på att den enskilde är delaktig i rehabiliteringsprocessen. 
Delaktigheten saknas, enligt merparten av intervjupersonerna, i Försäkringskassans 
tillvägagångssätt. Mot denna bakgrund är det av stort intresse att bedriva vidare forskning 
kring arbetslivsinriktad rehabilitering via arbetsgivarringar.  
 
Fortsatt forskning 
Utifrån föreliggande studie går det inte att urskilja vilken effekt arbetslivsinriktad 
rehabilitering via arbetsgivarsamverkan har i förhållande till andra typer av arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Det går alltså inte att skilja effekter av samverkan specifikt från 
arbetslivsinriktad rehabilitering generellt, eftersom studien inte har någon jämförelsegrupp. 
En jämförande, longitudinell studie skulle dock vara önskvärd i den fortsatta forskningen. En 
svårighet vid en jämförande studie är det faktum att endast de svåraste individärendena, de 
som inte gått att lösa internt, är de som kommer till arbetsgivarringen. Andelen som återgår i 
arbete kan därför förväntas vara lägre bland dem som genomgår arbetslivsinriktad 
rehabilitering via arbetsgivarringar. En annan utmaning för den fortsatta forskningen är att det 
idag finns ett antal arbetsgivarringar och att deras arbetssätt och metoder delvis skiljer sig åt. 

                                                 
4 Den första juli 2007 ändrades reglerna kring arbetsgivarnas skyldigheter vid rehabilitering. Detta medför att 
arbetsgivaren inte längre är skyldig att skicka in en rehabiliteringsutredning till Försäkringskassan (för sjukfall 
som påbörjats 7 maj 2007 eller senare). Arbetsgivaren ansvar för medarbetarnas rehabilitering har dock inte 
ändrats i övrigt, utan denne måste även fortsättningsvis delta i kartläggningen av medarbetarnas 
rehabiliteringsbehov samt fastställa att det finns en välfungerande organisation för rehabilitering och 
arbetsanpassning i form av rutiner, policies, tydlig ansvarsfördelning etc. Det åligger även arbetsgivaren att vidta 
rehabiliteringsåtgärder vid återgång i arbete, enligt arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsgivaren är dock inte, och har 
aldrig varit, skyldig enligt lag att bekosta eller vidta åtgärder som syftar till att arbetstagaren ska få en anställning 
hos en annan arbetsgivare.  
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Att i fortsatt forskning undersöka de olika arbetsgivarringarnas arbetssätt och fastställa ett 
beprövat, genom forskning validerat och kvalitetssäkrat arbetssätt, skulle vara en spännande 
och användbar väg att gå.  
 
Att återgå i arbete, oavsett om det handlar om att komma tillbaka till samma arbetsplats eller 
om övergång till annan arbetsplats, är ett komplext mänskligt beteende. Faktorer som 
påverkar är bland annat fysiskt tillfrisknande, motivation, beteende och interaktion med olika 
aktörer. Således består beteendet att gå tillbaka till arbetet i ett samspel mellan fysiska, 
psykologiska samt sociala faktorer (Young et al., 2005a). Vissa empiriska studier bygger på 
såkallade fasmodeller. Antalet faser är olika i de olika modellerna. Modellerna trycker på att 
olika riskfaktorer, interventioner och interaktion med den sociala miljön hänger samman med 
olika stadier och de betonar vikten av att matcha yrkesmässiga och kliniska interventioner 
med rätt fas (se till exempel Franche & Krause, 2002; Krause & Ragland, 1994; Young et al., 
2005b).  
 
Detta synsätt strider delvis mot arbetslinjen som strävar efter att få tillbaka individer i arbete 
så snabbt som möjligt. Betydelsen av rätt tidpunkt för återgång är dock något som 
intervjupersonerna i föreliggande studie lyft fram som viktigt. Vad som är rätt tidpunkt kan 
dock antas variera utifrån ett antal faktorer till exempel sjukskrivningsdiagnos. Intressant vore 
att i forskningen empiriskt belägga olika faser utifrån till exempel olika typer av diagnoser 
och sedan koppla dessa till lämpliga interventioner, i en svensk kontext. Även omfattningen 
och timingen när det gäller olika intressenters delaktighet i processen skulle vara intressant att 
koppla till olika faser, på det sätt som Franche, Baril, Shaw, Nicolas och Loisel (2005) 
föreslår. På så vis kan framgångsfaktorer identifieras, vilka kan kvalitetssäkra ringarnas 
arbetsmetoder. Vid ett kvantitativt undersökningsupplägg av detta vore det spännande att 
använda den helt nya ”Readiness for Return-To-Work (RRTW)” skalan utvecklad av Franche, 
Cobière, Lee, Breslin och Hepburn (2007). Eventuella könsskillnader bör även belysas i detta 
sammanhang.  
 
Resultatet i föreliggande studie uppvisar en tendens till att många av dem som vid 
undersökningstillfället befann sig i arbete har gått från en tillsvidareanställning till mer 
tidsbegränsade och osäkra anställningsförhållanden. Utifrån denna bakgrund vore det 
intressant att göra en bredare ansats och dessutom följa upp longitudinellt för att se om detta 
går att styrka statistiskt.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet från föreliggande studie visar på att 
arbetsgivarringen haft en stor betydelse för individernas återgång i arbete. Detta beror dels på 
att arbetsgivarringens nätverk gjort det möjligt för individerna att arbetsträna externt men 
även på arbetsgivarringens arbetssätt, vilket präglas av stöd, delaktighet, flexibilitet samt ett 
helhetsgrepp över rehabiliteringsprocessen.  
 
 



 16 

R e f e r e n s e r  
 

Aronsson, G., Gustafsson, K., & Dallner, M. (2000). Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum-
periferiperspektiv. Arbete och hälsa, 2000:9. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  
 
Astvik, W., Mellner, C., & Aronsson, G. (2006). På väg. En kvalitativ studie av långtidssjukskrivning, arbete 
och rörlighet. Arbete och hälsa, 2006:3. Stockholm. Arbetslivsinstitutet.  
 
Bakan, D. (1969). On method: Toward a reconstruction of psychological investigation. San Fransisco: Jossey-
Bass.  
 
Berntson, E., Sverke, M., & Marklund, S. (2006). Predicting Perceived Employability: Human Capital of Labour 
Market Opportunities? Economic and Industrial Democracy, 27 (2), 223-244.  
 
Edlund, C. (2001). Långtidssjukskrivna och deras medaktörer – En studie om sjukskrivning och rehabilitering. 
Doktorsavhandling, Umeå universitet.  
 
Ekberg, K., & Wildhagen, I. (1996). Long-term sickness absence du to musculoskeletal disorders: The 
necesseary intervention of work conditions. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 28, 39-47.  
 
Ekberg, K., Björkqvist, B., Malm, P., Bjerre-Kiely, B., & Oxelson, O. (1994). Controlled two-year follow up of 
rehabilitation for disorders in the neck and shoulders. Occupational environ med, 51, 833-838.  
 
Floderus, B., Göransson, S., Alexandersson, K., & Aronsson, G. (2003). Positiv och negativ påverkan på 
livssituationen vid långtidssjukskrivning. Arbete och Hälsa, 2003:13. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  
 
Floderus, B., Göransson, S., Alexandersson, K., & Aronsson, G. (2005). Self-estimated life situation in patients 
on long-term sick leave. Journal of Rehabilitation Medicine, 37, (5), 291-299. 
 
Franche, R-L., Corbière, M., Lee, H., Breslin, C.F., & Hepburn, G.C. (2007). The Readiness for Return-To-
Work (RRTW) scale: Development and Validation of a Self-report Staging Scale in Lost-time Claimants with 
Musculoskeletal Disorders. [Elektronisk version]. Journal of Occupational Rehabilitation 17, (3), 450-472.  
 
Franche, R-L., Baril, R., Shaw, W., Nicholas, M., & Loisel, P. (2005). Workplace-Based return-to-Work 
Interventions: Optimizing the Role of Stakeholders in Implementation and Research. [Elektronisk version]. 
Journal of Occupational Rehabilitation, 15, (4), 525-542. 
 
Franche, R-L., & Krause, N. (2002). Readiness for Return to Work Following Injury or Illness: Conceptualizing 
the Interpersonal Impact of Health Care, Workplace, and Insurance Factors. Journal of Occupational 
Rehabilition, 12, 233-256. 
 
Försäkringskassan (2007)/ Om rehabilitering/. www.fk.se. Nedladdad 2007-11-15. 
 
Gerner, U. (2005). De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter. Doktorsavhandling, 
Stockholms universitet. 
 
Göransson, S., Aronsson, G., & Melin, B. (2002). Vilja och villkor för återgång i arbete- En studie av 
långtidssjukskrivnas situation. I: Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. SOU 2002:5, bilaga 2:3. 
 
Hansen, A., Edlund, C., & Bränholm, I-B. (2004). Significant resources needed for return to work after sick-
leave. Work Journal of Prevention, 25, 231-240.  
 
Hedin, U-C. (1994). Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom. Göteborg: Institutionen för socialt arbete. 
 
Jahoda, M. (1982). Employment and Unemployment. I: Idéer om arbete. Vol 6, Tidens idéserie. Stockholm: 
Tidens förlag.  
 
Johansson, G., Lundberg, O., & Lundberg, I. (2006). Return to work and adjustment latitude among employees 
on long-term sickness absence. [Elektronisk version]. Journal of Occupational Rehabilitation, 16, (2), 181-191. 
 



 17 

Johansson, G. (1991). Stress i arbetslivet. I L. Lennerlöf (red.), Människan i arbetslivet (sid 122-139). Allmänna 
Förlaget.  
 
Kahnlund, K., Peterson, K., Jonsson, G., Edlund, C., & Dahlgren, L. (1998). Långtidssjukskrivnas upplevelser – 
en kvalitativ studie. Centrum för folkhälsovetenskap. Rapportserie 1998:2.  
 
Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life. 
New York: Basic Books Inc., Publishers.  
 
Karlsson, G. (1993). Psychological qualitative research from a phenomenological perspective. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell.  
 
Krause, N., & Ragland, D.R. (1994). Occupational disability due to low back pain: A new interdisciplinary 
classification based on a phase model of disability. Spine, 19 (9), 1011-1020. 
 
Larsson, T., Marklund, S., & Westerholm, P. (2005). Den galopperande sjukfrånvaron. Sken, fenomen och 
väsen. RAR:s forskningsrapport nr 1, 2005, Manuskript, Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  
 
Lindqvist, R. (2001). Arbetsrehabilitering – en forskningsöversikt. SKUR-NOTAT NR 1/2001. BodØ: 
HØgskolan i BodØ. 
 
Lindqvist, R. (2000). Att sätta gränser. Organisationer och reformer i arbetsrehabilitering. Umeå: Boréa.  
 
Oppenheim, A.N. (1992). Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement. CONTINUUM. 
London and New York. 
 
RFV (2002:4). Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet: Vilka egenskaper och förhållanden 
är utmärkande för de drabbade? Stockholm: Riksförsäkringsverket.  
 
SOU 2002:5 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. Stockholm: Fritzes. 
 
SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete. Stockholm: Fritzes. 
 
SOU 1998:104 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Betänkande. Stockholm: Fritzes. 
 
SOU 1996:85 Egon Jönsson – en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet. 
Stockholm: Fritzes. 
 
Stadskontoret (1997). Perspektiv på rehabilitering, 1997:27. 
 
Statistiska centralbyrån. Vad påverkar sjukskrivningarna. Registerstudie av hur sjukpenningkostnaderna 
utvecklats 1993 – 2001. Demografisk rapport 2004:2.  
 
Tschernetzki-Nielson, P.J., Brintnell, S.E., Haws, C., & Graham, K. (2007). Changing to an Outcome-focused 
Program Improves Return to Work Outcomes. [Elektronisk version]. Journal of Occupational Rehabilitation, 17, 
(3), 473-486.  
 
Young, A.E., Wasiak, R., Roessler, R.T., McPherson, K.M., Anema, J.R., & van Poppel, M.N.M. (2005a). 
Return-to-Work Outcomes Following Work Disability: Stakeholder Motivations, Interests and Concerns. 
[Elektronisk version]. Journal of Occupational Rehabilitation, 15, (4), 543-556.  
 
Young, A.E., Roessler, R.T., Wasiak, R., McPherson, K.M., van Poppel, M.N.M., & Anema, J.R. (2005b). A 
Developmental Conceptualization of Return to Work. [Elektronisk version]. Journal of Occupational 
Rehabilitation, 15, (4), 557-568.  
 
Öberg, T. (1989). Den farliga sjukskrivningen. Socialmedicinsk tidskrift,7, 344-348.  
 
Östlund, G. (2002). Promoting return to work. Doktorsavhandling, Linköpings universitet.  



 18 

 


