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Ett hållbart arbetsliv innebär deltagande på arbetsmarknaden, det vill säga frånvaro
av längre perioder av arbetslöshet, rehabilitering, sjukskrivning, sjuk- eller
aktivitetsersättning. Bristande deltagande på arbetsmarknaden av dessa anledningar
kan få konsekvenser för såväl individer och deras familjer som samhället. Det kan
även förknippas med negativa relationella, ekonomiska och psykologiska effekter.
Riskfaktorer för frånvaro från arbetsmarknaden (sjukskrivning, arbetslöshet, sjukeller aktivitetsersättning) har studerats relativt mycket, medan faktorer av betydelse
för ett hållbart arbetsliv studerats betydligt mindre. Projektet baseras på data från
STODS (the Swedish Twin project of Disability pension and Sickness absence) om
sjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning och inkluderar ca 120 000 tvillingar.
Omfattande enkät- och nationella registerdata ingår med lång årsvis uppföljning.
Liknande uppgifter från Finland kommer att användas i jämförande delstudier.
Syftet är att undersöka vilka faktorer som har ett samband med ett hållbart arbetsliv,
samt att studera ärftliga och miljömässiga faktorers betydelse för sambanden. En
tvillingdesign möjliggör även att vi kan undersöka om individuella skillnader i ett
hållbart arbetsliv förklaras av ärftliga och/eller miljömässiga faktorer. Vi planerar
även att studera samhällsvariation genom att jämföra Sverige och Finland.
Forskningsprojektet avser leda till ökad kunskap om vilka faktorer som främjar ett
hållbart arbetsliv vilket i förlängningen kan leda till rekommendationer för olika
aktörer på arbetsmarknaden. Detta i sin tur kan leda till ekonomiska besparingar för
arbetsgivare och samhället samt till ökat deltagande i arbetslivet på individnivå.
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