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Abstract   

 

The background to this thesis is the dramatic increase of the long-term sickness 

absence that took place in Sweden from the late 1990s. There was also a shift in 

the diagnostic pattern with rising mental diagnoses.  

 

The overall purpose was to describe and try to understand the process leading 

to long-term sickness absence from the perspective of the sickness absentees, in 

order to get a better knowledge base for preventive and rehabilitative actions.  

 

The thesis comprises four studies (I-IV). Research methods have been both 

qualitative and quantitative. In study I data from individual interviews with 32 

persons on long-term sick leave due to burnout was analyzed using a grounded 

theory approach. In study II the study population comprised of 2064 employed 

sick-listed persons, a sub sample derived from the 2002 national Swedish survey 

on health, working conditions, life situation and sick-listing. It was analyzed if 

persons with burnout had higher probability of having experienced the steps in 

the burnout staircase compared to other diagnostic groups in accordance with 

the previously suggested hypothesis of “the burnout staircase”. Study III 

comprised of 2521 employed persons, a sub sample derived from the same 

national survey as in study II. It was analyzed if psychosocial work environment 

and conflicts and losses in private life independently or in combination were 

more strongly associated to sickness absence with mental diagnoses as 

compared to a healthy population. In study IV individual interviews with 25 

professional rehabilitation actors and 14 unemployed sick-listed persons were 

conducted. Data were analyzed according to grounded theory method.  

 

The process that led to sickness absence can be described as an emotional 

deprivation process, illustrated as a flight of stairs (the burnout staircase) 

describing a sequence of steps toward sickness absence (I). In accordance with 

the tested hypothesis persons with burnout to a noticeable higher extent 

reported experience of being in the different steps in the burnout staircase 

compared to sickness absentees with other diagnoses. The model seemed to be 

valid also for persons with other mental diagnoses (II). Reorganization and 

conflicts at work as well as adding adverse pivate life events were associated 

with increased risk for sickness absence with mental diagnosis (III). Three 



8 

significant factors behind the weak co-operation between local social insurance 

and employment agencies were identified: indistinct regulation of co-operation, 

shifting political goals over time and conflicting goals between agencies (IV).  

 

In this thesis it has been suggested that the course of events preceding sickness 

absence might be understood as a process of emotional deprivation, where the 

individual is gradually emptied of the life-giving emotional energy revealed in 

joy, commitment, and empathy. This life-giving force finds its nourishment in 

safe and secure social relations with others and in a social structure that 

promotes this type of social relations. The profound changes in the Swedish 

labour market during the 1990s influenced not just the psychosocial work 

climate but also the rehabilitation efforts for unemployed sick-listed persons. 

When the political goal of reducing the unemployment level came to the 

forefront the indistinct regulation and the conflicting goals in addition were 

factors that impaired co-ordinated rehabilitation. In this process also the 

physicians were involved. A labour market problem was turned into a medical 

problem.   

 

Key words: long-term sickness absence; burnout process; mental diagnoses; 

psychosocial work factors; social relations; shame emotion; emotional 

deprivation; vocational rehabilitation; unemployment; co-operation; adverse life 

events; reorganization; conflicts; grounded theory.                   
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Terminologi 

 

Förtidspension, sjuk- och aktivitetsersättning: Den tidigare termen förtids-

pension har ändrats till sjukersättning och aktivitetsersättning, vilken garanterar 

den försäkrade ersättning till följd av en stadigvarande nedsättning av 

arbetsförmågan. Sjukersättning gäller den som är 30-64 år och aktivitets-

ersättning personer i åldern 19-29 år. Den senaste förändringen trädde i kraft 

den 1 juli 2008 och kraven för att erhålla sjukersättning och aktivitetsersättning 

har skärpts.  

 

Karensdag: Ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut den första 

sjukdagen i den svenska sjukförsäkringen. 
 

Långtidssjukskrivning: Det finns ingen fastställd gräns för detta uttryck. De 

vanligaste tidsperspektiven brukar vara sjukskrivning i minst 15, 29, 60, 90 

dagar eller ett år. I Sverige har tidigare inte funnits någon bortre gräns för 

sjukskrivning. Från och med den 1 juli 2008 har dock nya regler införts, som 

begränsar rätten till sjukpenning efter ett år. I denna avhandling menas med 

långtidssjukskrivning minst 29 dagar om inget annat anges. 
 

Läkarintyg: Av läkare utfärdat dokument för att bekräfta minskad arbets-

förmåga på grund av sjukdom eller skada. Det ligger till grund för Försäkrings-

kassans beslut om sjukskrivning. 
 

Ohälsotal: Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från 

sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning 

står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliterings-

penning står för den mindre. 
 

Sjuklön: Ersättning för förlorad arbetsinkomst från arbetsgivaren vid sjukdom 

dag 2-14 (dag 1 är karensdag). Sjuklönen är 80 procent av lönen.  
 

Sjukpenning: Ersättning för förlorad arbetsinkomst från staten/ 

Försäkringskassan från och med dag 15. Arbetslösa får ersättning utbetalad från 

Försäkringskassan från och med dag 2.   
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Svenska respektive engelska förkortningar 

 

AF: Arbetsförmedlingen 

PEO: Public Employment Office 

 

FK: Försäkringskassan  

SIO: Social Insurance Office 

 

RFV: Riksförsäkringsverket (numer Försäkringskassan) 

The Swedish Social Insurance Agency 
 

RTW: Return To Work (återgång till arbete) 
 

USL: Unemployed Sick-Listed persons (arbetslösa sjukskrivna)  
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Introduktion  

Den svenska ohälsan och långtidssjukskrivning 

I Sverige har folkhälsan förbättrats i flera avseenden under de senaste tjugo 

åren. Medellivslängden har ökat för både kvinnor och män även om ökningen 

varit något mindre för kvinnor (Socialstyrelsen 2005). Trots denna positiva 

utveckling är det alltfler personer som uppger att de har en dålig hälsa och 

antalet långtidssjukskrivna uppnådde under några år i slutet av 1990- och början 

av 2000-talet historiskt sett mycket höga nivåer (Näringsdepartementet 2001). 

Den ökning som skedde under åren i slutet av 1990- och början av 2000-talet 

hade föregåtts av en kraftig minskning under perioden 1990-1997 

(Riksförsäkringsverket 2002a). Åren därefter har det skett en viss nedgång, men 

Sverige har fortfarande bland de högsta sjukskrivningstalen i världen (Arnetz 

2008).  

 

Sjukskrivningsnivån i Sverige har historiskt sett uppvisat fluktuationer även om 

förändringarna tidigare inte har varit lika påtagliga (Voss 2002; Lidwall & 

Skogman Thoursie 2000a; 2000b). Ökningen i slutet av 1990-talet ledde till att 

det tillsattes flera statliga utredningar och även flera forskningsprojekt startade. 

Frågan om vad som orsakade den stora ökningen är dock inte helt besvarad. 

Det kan ändå slås fast att det råder betydande skillnader i hälsa och i 

sjukskrivningsmönster mellan män och kvinnor, mellan olika geografiska 

regioner och mellan olika yrkesgrupper (Socialstyrelsen 2005; Alfredsson 2006).   
 

Denna avhandling handlar om långtidssjukskrivningar med fokus på utbrändhet 

och annan psykisk ohälsa. Studierna som ligger till grund för avhandlingen 

påbörjades år 1999, ett år då långtidssjukskrivningarna i Sverige låg på en 

mycket hög nivå. Försäkringskassan i Värmland tog initiativ till flera 

forskningsprojekt vid Karlstads universitet för att få sjukskrivningsutvecklingen 

vetenskapligt belyst. Denna avhandling emanerar från ett av dessa projekt. 

Sjukdom och hälsa är föränderliga förhållanden   

I ett historiskt perspektiv kan man säga att varje tidsepok har präglats av sina 

speciella hälsorisker och sjukdomarnas karaktär har likaså också formats av sin 
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tid. När ett land uppnått en viss levnadsstandard upphör materiell standard 

(fattigdom) att betinga hälsa och i stället är det de psykosociala faktorerna som 

blir de mest framträdande orsakerna till ohälsan i befolkningen. Fortfarande har 

dock fattigdom betydelse men det är då snarare den relativa fattigdomen i 

upplevelsen av underordning och att vara mindre värd, som skapar stress och 

ohälsa (Wilkinson 1996). Positionen i den sociala hierarkin har ett starkt 

samband med livslängden och risken att bli sjuk (Marmot 2004). 

 

Den norske folkhälsoforskaren Peter Hjort talar om tre vågor i sin beskrivning 

av sjukdomspanoramats utveckling över tid (Hjort 1994). Hans beskrivning kan 

sägas vara giltig för västerländska industrialiserade länder då 

sjukdomspanoramat i övriga delar av världen ser annorlunda ut. Den första 

vågen, som beskriver utvecklingen från mitten av 1800-talet, kallar Hjort 

infektionssjukdomarnas period, då dessa sjukdomar var den dominerande 

dödsorsaken. Så småningom började ett välfärdssamhälle växa fram med ökad 

levnadsstandard och medicinska framsteg. På 1950- och 1960-talet blev det i 

stället andra sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och olyckor 

som kom att dominera som dödsorsaker. Denna andra våg, välfärdssjukdomarnas 

period, nådde sin topp på 1970-talet i vårt land och i andra jämförbara länder. Så 

småningom minskade dödligheten i dessa sjukdomar på grund av bland annat 

förbättrad diagnostik, förbättrade behandlingsmetoder och olika preventiva 

åtgärder. Den tredje vågen, som vi befinner oss i idag representerar de så 

kallade samsjukdomarna, där ”sam” står för samhälle, samvaro, samliv och 

samarbete. Exempel på så kallade samsjukdomar är kronisk smärta, oro, ångest, 

sömnsvårigheter, depression, trötthet, svårighet att klara livets vardag och andra 

psykosomatiska tillstånd. Dessa sjukdomar brukar karakteriseras som långvariga 

tillstånd förenat med lidande men ej med omedelbar dödlighet. Peter Währborg 

(2003) ställer sig frågan om vi är biologiskt rustade för att klara de påfrestningar 

som har skapats i den moderna kulturen. Människan med sina rötter i fiske, jakt 

och samlande utsätts för helt nya påfrestningar medan våra biologiska system är 

anpassade för helt andra förhållanden än de vi lever i nu (Währborg 2003).  

 

EU har uttalat att medlemsländerna bör främja den psykiska hälsan och särskilt 

uppmärksamma de växande problemen med arbetsrelaterad stress och 

depression (Levi 2003). Världshälsoorganisationen talar bland annat om vikten 

av stödjande miljöer, om medborgarinflytande och ett tvärsektoriellt samarbete 

(WHO 1998). För att människor ska klara livets vardag bör insatser i 
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folkhälsoarbetet utvecklas i takt med sjukdomspanoramats förändring (Krantz 

2002). 

Hälsa, folkhälsa och folkhälsovetenskap  

Inom folkhälsovetenskapen är hälsa och folkhälsa centrala begrepp men det 

finns inga klart vedertagna definitioner av dem.  

Hälsa 

Synen på vad hälsa är hör ihop med våra värderingar och kulturmönster och 

förändras med tiden. I studier av hur människor uppfattar begreppet hälsa 

framkommer ett brett spektrum av definitioner. Medin och Alexanderson 

(2000) har identifierat tre övergripande uppfattningar om hur hälsa upplevs i 

vardagen. Det är för det första hälsa som frånvaro av sjukdom, för det andra 

hälsa som resurs eller styrka att klara vardagens krav och för det tredje hälsa 

som att vara i jämvikt. I denna typ av studier har man också funnit att personer 

med någon form av funktionshinder eller sjukdom ofta beskriver sig själva som 

vid god hälsa (Medin & Alexanderson 2000). De tycks alltså inte sätta 

likhetstecken mellan funktionsnedsättning och ohälsa. Man kan må bra och leva 

ett tillfredsställande och meningsfullt liv trots vissa symtom och fysiska eller 

psykiska begränsningar av funktionen (Flygare 2008).  
 

FN ser på hälsa som en mänsklig rättighet. Att hälsa är en mänsklig rättighet 

och att alla människor har lika värde slogs fast i FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter år 1948. Nära besläktat med detta är att rätten till hälsa också handlar 

om människors värdighet (dignity) (Fuller 2006).  
 

En definition av hälsa som ofta förts fram är den som antogs av 

Världshälsoorganisationen (WHO) år 1946, där hälsa ses som ett fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Denna definition har dock genom 

åren kritiserats mycket, dels för att den ansetts som utopisk, dels för att hälsa 

här ses som ett statiskt tillstånd. I WHO:s senare definitioner beskrivs hälsa mer 

som en resurs (WHO 1986). 
 

De flesta hälsodefinitioner faller inom två huvudinriktningar (Medin & 

Alexanderson 2000). Det är dels en biomedicinsk och dels en humanistisk 

inriktning. Biomedicinska definitioner ser hälsa som frånvaro av sjukdom och 
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människan som ett biologiskt system av fungerande organ. Hälsa är, enligt detta 

synsätt, när dessa organ fungerar normalt (Boorse 1977). Det humanistiska 

synsättet utgår i stället från människan som helhet och som en del av ett 

sammanhang. Hälsa ses ofta som något mer än frånvaro av sjukdom 

(Antonovsky 1979; 1991; Pörn 1995; Medin & Alexanderson 2000). När det är 

möjligt för en person att uppfylla hans eller hennes väsentliga mål har den 

personen en god hälsa enligt Nordenfeldt (1995). Utvecklingen i synen på hälsa 

har också gått från ett dikotomt synsätt (antingen frisk eller sjuk) till synen på 

hälsa som något man har mer eller mindre av, ett continuum (Antonovsky 

1996; Medin & Alexanderson 2000). 

Folkhälsa och folkhälsovetenskap 

Med begreppet folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet i befolkningen 

(Socialstyrelsen 2005 s. 28). Begreppet omfattar både summan av individernas 

hälsa och hälsans fördelning i befolkningen. Folkhälsovetenskap är den 

vetenskap som studerar hur omgivningsfaktorer påverkar befolkningens hälsa 

(Krantz 2002). Den bild man ger av folkhälsan beror på hur man mäter och hur 

man belyser fördelningen i befolkningen. Det är svårt att med ett enda mått 

sammanfatta den komplexa verklighet som folkhälsan utgör. En samlad bild 

kräver olika mått och indikatorer.  

 

Beskrivningar av hälsoläget har ofta utgått från vid vilken ålder människor dör 

och av vad. Det är dock inte tillräckligt att dra slutsatser om hälsoutvecklingen i 

befolkningen enbart utifrån registeruppgifter om dödlighet och dödsorsaker. 

Många sjukdomar och besvär har låg dödlighet men orsakar ändå lidande, 

funktionsnedsättningar och svårigheter i det dagliga livet. Exempel på sådana 

sjukdomar är psykisk ohälsa. Omfattningen av sådan sjuklighet går inte att 

hämta ur register utan man får fråga människor själva via enkäter eller 

intervjuer. Globalt talas i detta sammanhang om den globala sjukdomsbördan 

(Global Burden of Disease, GBD) och beräkningar har gjorts att de tre 

vanligaste bidragen till den framtida globala hälsobördan inom 15-20 år 

förutsägs bli hjärt- och kärlsjukdomar följt av psykiska sjukdomar såsom 

depressioner samt vägtrafikolyckor (Murray & Lopez 1997a; 1997b). WHO har 

arbetat fram dataregister, som gör det möjligt att jämföra GBD mellan 

populationer och länder (Murray & Lopez 1994). I en grov uppskattning som 

gjorts om livstidsrisken att insjukna i en depression har man kommit fram till 

att risken är cirka 20 procent (Åsberg et al. 2002). 
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Förmågan att fungera i arbetet kan ses som en aspekt av hälsan i de 

förvärvsaktiva åldrarna, och sjukskrivningarna kan ses som en indikator på 

minskad hälsa och funktionsförmåga i befolkningen (Marmot et al. 1995; 

Melchior et al. 2003). Att använda data om sjukfrånvaro har flera fördelar i 

studiet av livshändelser, då de återger sjukdomar och mindre hälsoproblem som 

ofta ej går att erhålla från morbiditets- eller mortalitetsregister (Kivimäki et al. 

2002).   

Sjukdom och sjukskrivning  

Vad är då sjukdom? Och hur förhåller den sig till sjukskrivning? Att vara sjuk, 

att ha en sjukdom har dels en subjektiv, dels en objektiv men också en social 

dimension. I det engelska språket används olika ord för ”sjukdom” för att 

beskriva dessa olika dimensioner – ”illness”, ”disease” och ”sickness” i enlighet 

med personens (subjektiva), den diagnosticerande läkarens (objektiva) eller 

omgivningens (sociala) uppfattning. En individ kan känna sig sjuk (ill), bli 

diagnosticerad som sjuk (disease) och tilldelas en sjukroll (sick). Vid en sådan 

situation sammanfaller de olika synsätten, men man kan också ha en sjukdom 

(disease) utan att känna sig sjuk och ens arbetsförmåga behöver inte heller vara 

nedsatt eller den kan påverkas med hjälp av medicinering. Det är alltså fullt 

möjligt att arbeta trots att man har en sjukdom. Det är också möjligt att en 

individ känner sig sjuk där läkaren inte uppfattar någon sjukdom.  
 

Det är bara en liten del av sjukdom bland befolkningen som tar sig uttryck i 

sjukskrivning. Sjukskrivningen begränsas dels till personer i arbetsför ålder (16-

64 år), dels av att man inte bedöms kunna utföra sitt arbete eller söka arbeta på 

grund av sjukdomen. Sjukskrivning ger vissa rättigheter och skyldigheter. En 

sjukskriven person får en ny legal status, tilldelas en sjukroll, blir en patient som 

är tillåten att vara frånvarande från jobbet och har rätt till sjukersättning. 

Sjukdom som manifesteras i sjukfrånvaro eller sjukskrivning berör alltså alla 

dimensioner av sjukdom men sambandet mellan sjukdom och sjukskrivning är 

ganska komplext. Denna avhandling rör sig i den sfär av sjukdom, som 

manifesteras i sjukskrivning. 
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Den svenska sjukförsäkringen 

För att förstå komplexiteten i sjukfrånvaron är det viktigt att också ha en viss 

insikt i det svenska sjukförsäkringssystemet. Den svenska sjukförsäkringen är en 

del av socialförsäkringssystemet, som även innefattar familje-, pensions- och 

arbetslöshetsförsäkringar. Det är en allmän försäkring som innefattar alla 

invånare i Sverige (Alexanderson & Norlund 2004). Sjukförsäkringen 

kompenserar för inkomstförlust och erbjuder en ekonomisk trygghet, när en 

person har en sjukdom eller skada som leder till minskad arbetsförmåga i 

relation till ens arbetskrav (Alexanderson & Norlund 2004; Järvholm & 

Olofsson 2006).      
 

Sjukskrivningsutvecklingen i Sverige med kraftigt ökade utbetalningar av 

ersättning för inkomstbortfall vid sjukfrånvaro har under senare år lett till 

förändringar både i regelverket och i tillämpningen av socialförsäkringen 

(Bergendorff & Larheden 2008). I Sverige har man satsat på att ge arbetsgivaren 

ett stort ansvar för att vidta och finansiera rehabiliteringsåtgärder vid 

sjukskrivning. Organisationsförändringar har också gjorts med motiveringen att 

effektivisera insatser för de sjukskrivna. En ny myndighet, Försäkringskassan, 

bildades år 2005 av 21 tidigare självständiga försäkringskassor (Bergendorff & 

Larheden 2008). Ett motiv bakom förändringen var också att 

socialförsäkringsadministrationen ville garantera en likformig tillämpning av 

försäkringen, oberoende av bostadsort och man menade att detta lättare lät sig 

göras inom ramen för en sammanhållen myndighet (Riksförsäkringsverket 

2003a).   

 

I Sverige fanns före den 1 juli 2008  ingen bortre gräns för sjukskrivning. I flera 

andra europeiska länder finns en sådan gräns. En vanlig tidsgräns är 12 

månader. Exempelvis har Norge och Danmark 52 veckor under en treårs 

respektive 18-månadersperiod medan Storbritannien har endast 28 veckor 

(Socialdepartementet 2008a). Även kvalificeringsperiod (karensdagar) för 

utbetalning av ersättning varierar mellan länderna. I Sverige är det för 

närvarande en kvalificeringsperiod om en dag. Från och med dag 8 krävs 

sjukintyg för att få fortsatt ersättning (Socialdepartementet 2003). I Sverige är 

det Försäkringskassan, som avgör om en person uppfyller kriterierna för 

sjukskrivning och har rätt till sjukersättning. Det är alltså inte den sjukintygande 

läkaren, som avgör om rätten till ersättning utan Försäkringskassan. Det förslag 

läkaren lämnar på sjukintyget påverkar dock Försäkringskassans bedömning 
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(Hensing et al. 1997; Alexanderson & Norlund 2004; Söderberg & 

Alexanderson 2005; Söderberg 2005a). Det finns tecken på att 

Försäkringskassan blivit striktare i sina bedömningar av rätt till sjukpenning och 

att det oftare förekommer att personer inte har fått sjukpenning beviljad även 

om de har haft läkarintyg (Gerner 2005).  
 

Man kan vara heltids- eller deltidssjukskriven (100 %, 75 %, 50 % eller 25 %) 

beroende på graden av arbetsoförmåga. Om det bedöms att en persons 

arbetsförmåga kommer att vara reducerad längre än ett år kan sjukskrivningen 

övergå till sjukersättning (som tidigare hette förtidspension). Även 

sjukersättningen kan vara på hel- eller deltid.  

Sjukskrivning som folkhälsoproblem  

Vad är ett folkhälsoproblem? Enligt Folkhälsogruppen (1991) bör 

hälsoproblem betraktas som folkhälsoproblem beroende på hur vanliga de är, 

deras allvarlighetsgrad, om de ökar eller minskar och hur de fördelar sig i 

befolkningen. Även konsekvenserna för individer och samhälle och möjligheter 

att göra något åt problemen måste vägas in. Enligt denna definition kan 

konstateras att sjukskrivning är ett folkhälsoproblem. Den berör för det första 

många. Andelen sjukskrivna i procent av befolkningen (16-64 år) ökade mellan 

1998 och 2002 från 2,7 till 5,5 procent (Riksförsäkringsverket 2003b). Från 

januari 1999 till januari 2003 hade antalet sjukskrivna med ersättning från den 

allmänna sjukförsäkringen ökat från 180 000 till 302 000 personer 

(Riksförsäkringsverket 2003c). En avmattning och minskning har därefter 

noterats men de långvariga sjukskrivningarna (> 60 dagar) ligger fortfarande på 

en hög nivå (Försäkringskassan 2007a; 2008).  

 

För det andra medför sjukfrånvaron också ekonomiska påfrestningar för såväl 

den sjukskrivne och dennes familj som för arbetsgivaren och samhället. Statens 

utgifter i form av utbetald sjukpenning är omfattande. Enligt beräkningar 

uppgick vid slutet av år 2006 den del av den så kallade ohälsoskulden som avser 

sjukpenning till 31 miljarder kronor (Försäkringskassan 2007b). Statens utgifter 

för hela sjukfrånvaron, vilket förutom sjukpenning innefattar även 

förtidspensioner (numer sjuk- eller aktivitetsersättning) motsvarade enligt 

beräkningar gjorda år 2001 ungefär 15 procent av statsbudgeten. Notan skiljer 

sig mellan olika diagnoser. Bland de sjukdomar som orsakar de högsta totala 

sjukpenningkostnaderna återfinns de flesta inom rörelseorganens sjukdomar 
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och de psykiska sjukdomarna (Riksförsäkringsverket 2004a). Exempelvis 

kostade år 2003 en man som var sjukskriven för utbrändhet i genomsnitt 

79 400 kronor och en kvinna 63 600 kronor. Genomsnittskostnaden för alla 

diagnoser var för män 42 500 och för kvinnor 34 500 kronor 

(Riksförsäkringsverket 2004a). Männens högre ersättning beror främst på deras 

högre sjukpenninggrundande inkomst. Det är i sammanhanget dock viktigt att 

komma ihåg att sjukdomar och sjukskrivningar inte är jämnt fördelade över 

olika grupper i samhället. Stora skillnader finns exempelvis mellan män och 

kvinnor, mellan olika åldersgrupper, mellan olika yrkeskategorier och 

socioekonomiska grupper.  
 

Det finns dock möjligheter att göra något åt problemen. Förebyggande insatser 

samt rehabilitering för att motverka långvarig sjukskrivning och främja återgång 

i arbete kan bespara individer, deras familjer och samhället både mänskligt 

lidande och kostnader för sjukpenning och sjukvård. För detta talar klinisk 

erfarenhet, medan resultat av rehabilitering och förebyggande arbete inom 

socialförsäkringen är lite studerat (Hansen 1999). 
 

Sjukskrivning kan alltså i alla de ovan nämnda avseendena sägas uppfylla 

kriterierna för ett folkhälsoproblem. Den berör många, uppvisar stora 

fluktuationer, är ojämnt fördelad i befolkningen, har allvarliga konsekvenser för 

den sjukskrivne liksom för dennes närmaste omgivning samt för samhället och 

det finns möjligheter att göra något åt problemet.  

Arbete, hälsa och det svenska välfärdssystemet   

I den nya nationella folkhälsopolitiken är hälsa i arbetslivet det fjärde av de elva 

målområden som presenteras (Socialdepartementet 2008b). Utgångspunkten för 

att uppnå hälsa i arbetslivet handlar om möjligheterna att kunna fungera och må 

bra under ett helt arbetsliv.    

 

Arbete utgör grunden för människors identitet och självkänsla. Förutom 

möjligheter till försörjning ger den social gemenskap och en aktad social 

position (Jahoda 1982; Warr 1987). I den svenska välfärdsmodellen har 

lönearbetet en central ställning. Modellen baseras på det faktum att den höga 

förvärvsfrekvensen innebär att en stor majoritet av befolkningen försörjer sig 

genom eget arbete och att de offentliga trygghetssystemen (såsom 

socialförsäkringen) är förenade med sådana villkor att de förutsätter att man 
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kvalificerar sig för ersättning genom eget lönearbete (Esping-Andersen 1990; 

1996; 1999; Goodin et al. 1999). Ersättningssystemen är uppbyggda för att 

skydda medborgarna mot inkomstbortfall till följd av sjukdom, ålderdom eller 

arbetslöshet.  

 

I mitten på 1990-talet dök begreppet ”hälsofrämjande arbetsplatser” upp i 

Sverige (Bjurvald 2004). Det har delvis sin bakgrund i att det med stöd från EU 

startades ett europeiskt nätverk för hälsofrämjande arbetsplatser. Begreppet står 

för arbetsplatser som inte producerar ohälsa och är arena för hälsofrämjande 

synsätt och aktiviteter i vid mening. Enligt Ewa Menckel står hälsofrämjande 

arbete någonstans mittemellan friskvård och psykosocialt arbetsmiljöarbete och 

allt som syftar till att verka för att människor mår bra kan ingå i begreppet 

(Menckel 2004).  

 

I Sverige, liksom i flera andra europeiska länder, har hälsan i arbetslivet kommit 

att tillhöra arbetsmarknadens snarare än hälsovårdssystemets ansvarsområde, 

även om ett folkhälsoperspektiv mer och mer växt fram vid sidan av ett 

arbetsmiljöperspektiv (Bjurvald 2004).  

Den svenska arbetsmarknaden och ohälsan  

Eftersom ett lands sjukskrivningsutveckling påverkas av arbetsmarknads-

situationen kan det vara på sin plats att göra en återblick och se hur den svenska 

arbetsmarknaden såg ut vid tiden för studiernas genomförande. Under 1990-

talet genomgick den svenska arbetsmarknaden stora förändringar. Den svenska 

arbetslösheten utvecklades mer dramatiskt i jämförelse med arbetslöshets-

utvecklingen i många andra europeiska länder (Lundborg 2000). Lite tillspetsat 

kan man säga att vi gick från full sysselsättning till massarbetslöshet. Det 

började med en kraftig ökning av arbetslösheten från någon enstaka procent år 

1990 till 13-14 procent år 1994. Därefter skedde en viss återhämtning även om 

inte sysselsättningsnivån påverkades nämnvärt. Totalt var cirka 420 000 färre 

personer i sysselsättning år 1999 jämfört med 1990 (Socialstyrelsen 2001). Det 

slående med arbetslöshetssituationen i Sverige under 1990-talet var också att 

den inte koncentrerades till ett fåtal utan spreds över stora samhällsgrupper. 

Den drabbade i stort sett hela befolkningen oavsett ålder, utbildning och 

socioekonomisk tillhörighet även om de värst drabbade grupperna var yngre 

manliga arbetare i tillverkningsindustrin (Lundborg 2000). Offentlig verksamhet 

såsom hälso- och sjukvård och social verksamhet uppvisade sysselsättnings-



21 

minskningar under i stort sett varje år (utom 1995) under hela 1990-talet 

(Lundborg 2000).      
 

Parallellt med massuppsägningarna ägde stora rationaliseringar och besparingar 

rum både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Hög bemanning 

ersattes av slimmade organisationer, ökad koncentration på kärnverksamheter 

och tidsbegränsade anställningar. Att omorganisera blev allt vanligare. Enbart 

under 1998 hade två tredjedelar av de arbetande varit med om någon sorts 

förändring på arbetsplatsen (Stockholms läns landsting 1999). Under 1990-talet 

ökade även antalet anställda som rapporterade alltför hög arbetsbelastning med 

cirka 20 procent (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån 2001). Samtidigt 

blev de så kallade jäktiga jobben fler. Ökat arbetstempo, tidspress och allt 

osäkrare anställningsformer blev vardag för många (Bejerot & Aronsson 2000; 

Hallsten & Isaksson 2000). 
 

Sjukfrånvaro kan ibland vara en aktiv copingstrategi för att förebygga mer 

allvarlig ohälsa (Benavides et al. 2001; Tourigny et al. 2005). En prospektiv 

studie av engelska statsanställda (Whitehall II) visade att ett begränsat antal 

korta sjukskrivningsperioder hade en skyddande effekt i förhållande till 

mortalitet hos män (Kivimäki et al. 2003). Theorell och medarbetare (2005) 

fann att kvinnor ibland använde korttidssjukskrivning som en aktiv, undan-

dragande copingstrategi, vilken eventuellt kunde förebygga senare långtids-

sjukskrivning. Denna undandragande coping kan ha betydelse för återhämtning. 

En studie bland sjuksköterskor visade dock att den emotionella utmattningen 

ökade vid undandragande coping (avoidance) (Gil-Monte et al. 1995).  
    

Under 1990-talet myntades begreppet sjuknärvaro i betydelsen att människor 

går till jobbet trots att deras hälsosituation skulle ha medgivit sjukskrivning. 

Sjuknärvaro var vanligare bland lågavlönade, personer i vissa serviceyrken (vård, 

skola och omsorg) samt bland kvinnor (Aronsson et al. 2000). Denna så kallade 

sjuknärvaro förhindrade återhämtning och vila och kan möjligen ses som en 

delförklaring till den ökade sjukskrivningen i Sverige i slutet av 1990-talet 

(Aronsson et al. 2000). Ökningen av sjukfrånvaron var, som beskrivs nedan, 

speciellt stor inom dessa grupper. Under samma tid noterades en påtaglig 

ökning av oro, ängslan och trötthet bland såväl arbetande som arbetslösa. En 

studie av självskattad hälsa visade att psykiska besvär och psykisk ohälsa var 

högst bland arbetslösa och bland dem som har otrygga, ofriare och mindre 

utvecklande arbete (Starrin 2002). Särskilt bland kommunal- och 
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landstingsanställda utvecklades såväl arbetsmiljö som välbefinnande i negativ 

riktning (Persson et al. 2001; Socialstyrelsen 2001). Denna relativt dystra bild 

förstärktes av den mycket kraftiga ökningen av sjukfrånvaron som skedde i 

slutet av 1990-talet och in på 2000-talet. Framförallt ökade de långvariga 

sjukskrivningarna.    

Sjukskrivningsutvecklingen i Sverige 

Sjukskrivning är ett mått på hälsa och funktionsförmåga men förändringar av 

sjukskrivningen speglar inte enbart förändringar av den verkliga sjukligheten. 

Sjukskrivningarna påverkas också av hälso- och sjukvårdens omfattning och 

resurser, av praxis och kostnader inom sjukvården och försäkringssystemet. 

Även ersättningsnivåer och administrativa regler styr tillämpningen av 

sjukförsäkringen. Arbetsmarknadssituationen måste också beaktas vid 

tolkningen av denna typ av data. Den officiella statistiken över utvecklingen av 

sjukskrivningarna har varit bristfällig, vilket gör det svårt att i detalj beskriva 

utvecklingen (Socialdepartementet 2002). Till exempel saknades uppgifter om 

arbetsgivare och arbetsställe i sjukförsäkringsregistren tidigare. Dessa uppgifter 

får i stället sökas genom olika specialstudier och uppföljningar.   

Ökning  

Under några år i slutet av 1990- och början av 2000-talet ökade antalet 

sjukskrivningar dramatiskt i Sverige. På några år skedde närmast en fördubbling 

och uppnåddes den högsta nivån sedan den moderna sjukförsäkringens 

införande (Socialdepartementet 2002; Dutrieux 2005). Framförallt ökade de 

långa sjukskrivningarna. Vad som orsakade den stora ökningen är inte helt 

klarlagt. Utvecklingen på arbetsmarknaden har betydelse. Vissa drag i den nya 

flexibla ekonomin tenderar ha en nedbrytande effekt på den mänskliga 

karaktären enligt Richard Sennet (1998). Förändrade arbetsförhållanden och 

ökad stress nämns också som orsaker (Arnetz 2002; Bäckman 2001). Livsstil 

och sociala förhållanden har också betydelse även om de inte kan förklara den 

snabba förändringen på några få år kring sekelskiftet. Perski (2000) menar att 

det är stora förändringar i sig som har betydelse, då de leder till ökad stress och 

oro. Andra förklaringar som lyfts fram är att sjukförsäkringens ersättnings-

område har utvidgats. Den medicinska vetenskapen har klassificerat nya 

tillstånd som sjukdomar och antalet diagnoser har därmed ökat (Bergendorff 

2004). Till exempel infördes fibromyalgi (ofullständigt definierat kroniskt 
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smärttillstånd) i sjukdoms-klassifikationen år 1987 och från och med år 1997 

accepterades utbrändhet som sjukskrivningsorsak (Socialstyrelsen 2002). Andra 

diagnoser som tillkommit under senare år är olika graviditetskomplikationer 

(Bergendorff 2004). De nya sjukdomarna är mera vanligt förekommande 

orsaker till sjukskrivning bland kvinnor än bland män.   

Psykiska diagnoser   

Förutom en generell ökning av antalet sjukskrivningar skedde också en 

förändring av diagnosmönstret på så vis att olika psykiska besvär uppvisade den 

snabbaste ökningen bland långtidssjukskrivna. I slutet av 1980-talet stod de 

psykiska sjukdomarna för 14 procent av sjukskrivningar som pågått mer än 60 

dagar. Mellan åren 1999 och 2003 ökade denna andel från 18 till 30 procent 

(Riksförsäkringsverket 2004b). Psykiska besvär är den vanligaste 

sjukskrivningsorsaken bland långtidssjukskrivna kvinnor (siffrorna har de 

senaste åren legat på drygt 30 procent). Den helt dominerande delen av de 

psykiska sjukdomarna utgörs av depressioner, ångesttillstånd och 

stressreaktioner (Riksförsäkringsverket 2004b). Diagnosen utbrändhet tilldrog 

sig stort intresse i samband med att stressrelaterade ohälsomönster började 

uppmärksammas i slutet av 1990-talet. Det var först 1997 som benämningen 

utbrändhet accepterades som sjukskrivningsgrundande orsak (Socialstyrelsen 

2002).  Det är emellertid en relativt liten del av de långtidssjukskrivna som får 

diagnosen utbrändhet. Siffrorna har de senaste åren legat på någon enstaka 

procent (Försäkringskassan 2008; Riksförsäkringsverket 2004b; 2002b). En 

orsak till att läkare i lägre utsträckning sjukskriver för utbrändhet kan vara att 

det inte anses vara en medicinsk term (Socialstyrelsen 2003). Begreppet 

utbrändhet har också kritiserats för sin vidlyftighet. Exempelvis har upp till 130 

olika symtom kunnat härledas till utbrändhet (Schaufeli & Enzman 1998).  En 

annan trolig orsak till att diagnosen utbrändhet används sparsamt är att 

Socialstyrelsen i en rapport (2003) rekommenderade att andra diagnostiska 

rubriker än utbrändhet skulle användas, när personer sjukskrivs för 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa. I rapporten föreslogs diagnosen ”depression 

med utmattningssyndrom” eller ”utmattnings-depression”. De som har 

utbrändhetsliknande symtom sorteras därför ofta direkt under psykiska 

sjukdomar och sjukdomsgruppen depressioner.  
 

Om den ökade uppmärksamheten kring utbrändhet också motsvaras av en 

verklig ökning av fenomenet eller om fenomenet blivit mer accepterat är oklart. 
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Karin Johannisson (2001) skriver i sin betraktelse över den moderna tröttheten, 

att det finns en aspekt för varje diagnos som kan kallas sjukdom som social 

konstruktion. Nya diagnoser uppstod vilka legitimerade symtom som inre 

vantrivsel och olust. Det pekar på att den identitet en sjukdom har, fungerar 

som en social process med flera deltagare. Läkare, patienter, 

sjukförsäkringssystem och massmedia omdefinierar ständigt de kulturella 

koderna kring vad som tillåts att kallas sjukt. Friberg (2006) skriver att 

utbrändhet gradvis blev ett lämpligt sätt att beskriva människors existensiella 

oro. Ett av skälen till att diagnosen fick så stor genomslagskraft i Sverige kan 

vara att skulden för att ha blivit utbränd omfördelades från en uppfattning om 

att det handlade om individuella svagheter och tillkortakommanden till att det 

handlade om arbetsmiljö, arbetsorganisation och samhällstruktur. Därmed fick 

diagnosen en samhällelig dimension (Johannisson 2002). Friberg (2006) menar 

att diagnosen under en period gav en form av social prestige genom att den 

utbrände individen ansågs ha gett mer till andra än till sig själv och kunde 

därmed betraktas som en moraliskt god människa. Hammarlin (2008) skriver i 

sin avhandling att utbrändhet blev ”ordet på modet, en metafor för allt och 

inget genom vilket många andra frågor filtrerades, en sorts hypermetafor om 

man så vill” (s. 12).   

Ålder 

Sjukfrånvaron ökar med ålder, vilket kan tyckas som en självklarhet eftersom 

risken för ohälsa ökar med stigande ålder. En hög sysselsättningsgrad bland de 

äldsta bidrar också till att antalet äldre som riskerar att bli frånvarande från 

arbetet på grund av nedsatt arbetsförmåga är stor. Sysselsättningen i 

åldersgruppen 50 år och äldre är mycket hög i Sverige internationellt sett. 

Särskilt utmärker sig Sverige med en hög förvärvsfrekvens bland äldre kvinnor i 

jämförelse med andra länder (Riksförsäkringsverket 2002a; Socialstyrelsen 

2001). Sverige har också en jämförelsevis hög sysselsättningsgrad bland 

småbarnsföräldrar (Socialstyrelsen 2001). Medelåldern bland sjukskrivna 

kvinnor i Sverige är 43 år och bland sjukskrivna män 47 år 

(Riksförsäkringsverket 2004c).  

Yrken/arbetsmarknadssektor  

De offentliganställda är kraftigt överrepresenterade bland de långtidssjukskrivna 

(Riksförsäkringsverket 2004c). Den största enskilda gruppen är anställda inom 
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vård och omsorg. Inom denna yrkeskategori återfinner man bland annat 

barnskötare, undersköterskor, sjukvårdsbiträden och sjuksköterskor. Bland 

kvinnor är andelen sjukskrivna med vård- och omsorgsyrke 25 procent medan 

motsvarande andel för män är 3 procent (Riksförsäkringsverket 2004c). En 

annan stor grupp utgörs av lärare på olika nivåer. 

Kvinnor är mer sjukskrivna än män  

I Sverige har alltsedan början av 1980-talet kvinnor varit mer sjukskrivna än 

män. Kvinnors sjukskrivning och förtidspensionering har också ökat mer än 

männens. År 1980 var sex procent av kvinnorna i arbetsför ålder antingen 

sjukskrivna längre än ett år eller förtidspensionerade och år 2003 var andelen 13 

procent. Under samma period ökade motsvarande långa sjukskrivningar och 

förtidspensioner bland männen från sex till nio procent (Bergendorff 2004). 

Enligt 2006 års siffror var två av tre långvarigt sjukskrivna kvinnor 

(Försäkringskassan 2007a).  
 

Även många andra europeiska länder uppvisar en högre sjukskrivning bland 

kvinnor än bland män, men skillnaden mellan kvinnor och män är större i 

Sverige än i andra länder (Bergendorff 2004).   
 

Orsakerna till skillnader i hälsa och sjuklighet mellan kvinnor och män är 

komplexa. De förklaringsmodeller som diskuteras i den vetenskapliga 

litteraturen kan indelas i två huvudtyper av möjliga modeller. Det är dels den 

biologiska eller genetiska modellen och dels den sociokulturella modellen 

(Alexanderson 1995; Bergendorff 2004; Hammarström et al. 1996; Kilbom et 

al. 1999; Krantz 2000). 
 

Det som lyfts fram i den biologiska eller genetiska modellen är skillnader i 

kvinnors och mäns kroppsbyggnad, vilka kan medföra skilda risker för 

sjukdom. Kvinnor har exempelvis tunnare hud än män, vilket gör att kemikalier 

lättare kan tränga igenom och orsaka allergier och eksem (Bergendorff 2004). 

Kvinnor är också fysiskt svagare och klarar därför inte samma fysiskt belastande 

arbetsuppgifter som männen.  
 

Den sociokulturella modellen utgår i stället från skillnader i hälsorelaterade 

beteenden och livsvillkor som möjliga förklaringar till skillnaderna i hälsa. Här 

lyfts förhållanden i arbetslivet, familjelivet och andra sociala förhållanden fram. 
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I den sociokulturella modellen betonas också skillnader i kvinnors och mäns 

uppfattningar om och värdering av hälsa.  
 

Det råder dock enighet om att ingen av modellerna är tillräcklig var för sig för 

att förklara skillnaderna i hälsa och sjuklighet mellan kvinnor och män utan att 

det sker en växelverkan mellan de biologiska skillnaderna mellan könen och de 

sociokulturella förhållandena (Bergendorff 2004). Bättre anpassning av 

arbetsplatser efter individuella behov kan exempelvis minska människors 

påfrestningar och behov av sjukskrivning. 
 

Därtill kan också läggas ett genusteoretiskt perspektiv, som fokuserar på 

framförallt strukturella förhållanden och söker efter en ökad förståelse av varför 

skillnader uppstår i kvinnors och mäns hälsa. Utifrån denna modell har 

forskningen kunnat visa på ett komplext samspel, där såväl maktstrukturer som 

kulturella och sociala mekanismer i samhället samverkar med psykologiska och 

biologiska mekanismer (Hirdman 1988; Connell 2003). Den genusteoretiska 

forskningen visar att samma situation kan få helt olika konsekvenser för 

kvinnor och män (Bergendorff 2004).  

 Arbetslöshet 

De arbetslösa är kraftigt överrepresenterade bland de sjukskrivna. Av långvarigt 

sjukskrivna (> 60 dagar) män var 14 procent arbetslösa år 2006. För kvinnor 

var motsvarande siffra 11 procent, medan andelen arbetslösa män och kvinnor 

av arbetskraften var 5,2 respektive 5,5 procent (årsmedelvärde 2006) 

(Försäkringskassan 2007a). En värmländsk studie grundad på läkarnas sjukintyg 

visade att i slutet av år 2002 var mer än 17 procent av de arbetslösa i länet 

långtidssjukskrivna minst 60 dagar jämfört med 5 procent för anställda 

(Lundberg 2003).  Om de värmländska siffrorna skulle gälla för riket som 

helhet skulle de arbetslösa sjukskrivna utgöra 25 procent av alla 

långtidssjukskrivna i Sverige vid denna tidpunkt (Lundberg 2003). Siffrorna är 

dock inte direkt överförbara, då både arbetslöshet och sjukskrivning uppvisar 

stora regionala variationer (Goine & Edlund 2006). Mycket liten 

uppmärksamhet har ägnats det faktum att arbetslösa sjukskrivna utgör en 

mycket stor grupp bland de långtidssjukskrivna.   
 

Sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa är väl dokumenterad. Ett flertal 

studier har visat att arbetslösa löper en högre risk att bli sjuka och att deras 
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hälsa ofta försämras ytterligare under arbetslösheten (Janlert 1991). Ekonomisk 

stress och skamkänslor tycks spela en uppenbar roll i detta sammanhang 

(Starrin & Jönsson 2006). Hallsten och Isaksson (2001) har visat att ohälsan 

tycks föregå arbetslösheten. Emellertid finns det mycket liten forskning om 

sambandet mellan långtidsarbetslöshet och långtidssjukskrivning (Alexanderson 

& Norlund 2004).    
 

Att långvarig arbetslöshet också är en riskfaktor för långtidssjukskrivning och 

förtidspension har visats i en svensk studie (Lidwall & Skogman Thoursie 

2001). Deras resultat ligger i linje med teorier som ser arbetslösa som en 

marginaliserad och utsatt grupp i samhället (Härenstam et al. 2003). Personer 

med hälsoproblem har också en svagare position på arbetsmarknaden i 

jämförelse med andra grupper. Arbetslösas hälsa minskade under 1990-talet 

speciellt bland långtidsarbetslösa enligt en svensk studie (Socialdepartementet 

2001). De stora förändringarna som den svenska arbetsmarknaden genomgick 

och de höga arbetslöshetssiffrorna under 1990-talet ledde till fler människor 

med erfarenhet av arbetslöshet och antalet tillfälliga och tidsbestämda 

anställningar har därefter ökat, vilket innebär att många har fått en svagare 

anknytning till arbetsmarknaden (Starrin & Janson 2006).  

Rehabilitering för återgång i arbete 

Att främja återgång i arbete får anses som en viktig målsättning både utifrån ett 

folkhälsoperspektiv och utifrån ett kostnadsperspektiv. Det viktigaste målet 

med rehabilitering av sjukskrivna är att öka deras arbetsförmåga (Alexanderson 

& Norlund 2004). Rehabilitering är ett vittomfattande begrepp som inkluderar 

medicinska, psykologiska, sociala och arbetsinriktade insatser för att stödja 

personer att återgå till ett normalt liv.    
 

Den beskrivna utvecklingen med en ökning av framförallt de långa sjuk-

skrivningarna ledde till en intensifierad användning av olika rehabiliterings-

åtgärder för att förkorta sjukskrivningarna. Det är väl känt att ju längre en 

sjukskrivning varar och den anställde är frånvarande från arbetet, desto svårare 

blir det att återvända till arbetsplatsen och risken ökar för att sjukskrivningen 

övergår i förtidspension (Müssener 2007).      
 

För att förstå varför rehabilitering tillbaka till arbete misslyckas, eftersom många 

ej återgår i arbete, finns ett behov av att identifiera både befrämjande och 
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hindrande faktorer för återgång i arbete. Här är det värdefullt att såväl de 

professionella som de sjukskrivna får komma till tals för att öka kunskapen 

rörande rehabiliteringens effekter (Whitaker 2001; Hansen 1999). Sådan 

kunskap är värdefull för att kunna förbättra rehabiliteringen och främja 

återgång till arbete. Det skulle vara av värde för den sjukskrivne samtidigt som 

arbetssituationen säkerligen också skulle förbättras för de professionella om de 

kände att deras arbete var meningsfullt och hade en positiv effekt för den 

sjukskrivne.  

Samarbete  

Långtgående samarbete mellan arbetsförmedling och försäkringskassa har 

rekommenderats som en framgångsrik rehabiliteringsmetod för gruppen 

arbetslösa sjukskrivna trots litet empiriskt underlag om positiva effekter av 

sådant samarbete (Hansen 1999; Marklund & Lidwall 1997). Många olika 

samverkansprojekt har genomförts. Mer effektivt utnyttjande av resurser och en 

bättre situation för den arbetslöse sjukskrivne har varit argument för 

rekommendationerna om samarbete (Socialdepartementet 1997; 2003). 

Samarbetet har dock inte reglerats i detalj. Resultat från en registerstudie, som 

genomfördes på två orter med relativt hög arbetslöshet år 2000 visade att av de 

305 personer, som var registrerade som arbetslösa sjukskrivna i 

Försäkringskassans register hade 8 procent aldrig registrerats och ytterligare 65 

procent hade strukits från Arbetsförmedlingens register efter att de varit 

sjukskrivna en månad (Lundberg et al. 2002). Sålunda hade en samordnad 

rehabilitering genomförts för endast 27 procent av de arbetslösa långtids-

sjukskrivna trots ett gemensamt ansvar och trots att en stor del av dem som ej 

fick tillgång till detta förmodligen skulle ha haft fördel av den (Lundberg et al. 

2002). Resultaten från nämnda studie gav anledning misstänka att arbetslösa 

långtidssjukskrivna ej fick den rehabilitering de hade rätt till enligt lagstiftningen 

samtidigt som det inom sjukskrivningssystemet fanns en stor dold arbetslöshet 

bland gruppen sjukskrivna. Mot bakgrund av detta genomfördes en studie, som 

ingår i denna avhandling, för att undersöka vilka faktorer som kunde ligga 

bakom det dåligt fungerande samarbetet mellan försäkringskassa och 

arbetsförmedling (delstudie IV).  

 

Sedan år 2004 har det varit möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

kommun och landsting att bedriva finansiell samordning enligt lagen om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser - Finsam (lag 2003:10). 
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Insatserna ska riktas mot individer med behov av insatser från flera av de fyra 

aktörerna och syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 

förvärvsarbete. Statskontoret har haft till uppgift att utvärdera Finsam. De 

skriver dock i sin slutrapport att ”effekterna av verksamheten inte har kunnat 

klarläggas” (Statskontoret 2008, s. 7). Statskontoret (2008) skriver vidare att 

huvudorsaken till detta har varit att man inte har fått det underlag som man 

skulle ha behövt för att kunna fullgöra sitt uppdrag på grund av att det 

nationella systemet för uppföljning av samverkan inte fungerat som avsett.  

Olika aktörers perspektiv på sjukskrivning 

Rehabilitering är ytterligare komplicerad när den riktas mot personer utanför 

arbetslivet, då ofta flera olika aktörer är inblandade (Marnetoft et al. 1997). 

Många aktörer kan vara inblandade i hanteringen av sjukskrivningar och arbetet 

för att få sjukskrivna tillbaka i arbete. Sådana aktörer är arbetsgivaren, 

handläggare inom försäkringskassan, olika yrkesgrupper inom hälso- och 

sjukvården, företagshälsovården och arbetsförmedlingen. Därför är det 

angeläget att öka kunskapen om arbetssätt, rutiner och om samarbetet mellan 

de inblandade aktörerna (Söderberg 2005b).  

 Den sjukskrivnes perspektiv  

Forskning om sjukfrånvaro har bedrivits inom olika vetenskapliga discipliner 

och utifrån olika teorier och perspektiv. Den sjukskrivnes perspektiv är hittills 

föga utnyttjat i sådan forskning (Whitaker 2001). Ett sådant perspektiv är dock 

av central betydelse för att få en fördjupad förståelse för vad som påverkar 

sjukskrivningsprocessen och återgång i arbete (Popay & Williams 1996; Östlund 

et al. 2001). Enligt Anthony (1993) vet oftast personen själv bättre än 

professionella vad som har mest betydelse för återhämtning. Den sjukskrivne är 

en källa till kunskap som kan berika forskningen om sjukskrivning (Williams & 

Calnan 1996). Ett så kallat lekmannaperspektiv på förhållanden kring deras egen 

subjektiva hälsa har visat sig vara ett värdefullt komplement till traditionella 

medicinska studier (Ockander 2001).  
 

De sjukskrivnas perspektiv och erfarenheter bildar utgångspunkt för tre av de 

fyra studierna som ingår i avhandlingen (artikel I – III) . Även i artikel IV ingår 

den sjukskrivnes perspektiv som en av flera aktörer i rehabiliteringen av 

arbetslösa sjukskrivna.  



30 

Rehabiliteringsaktörernas perspektiv 

Syftet med rehabilitering är att den sjukskrivne skall återgå i arbete. De olika 

aktörer som arbetar med rehabilitering av sjukskrivna personer har mycket 

gemensamt och kan betraktas som att arbeta i samma organisatoriska fält, då de 

arbetar med samma individer och dessutom delvis utför samma typ av arbete 

(Lindqvist 2003). Arbetslösa sjukskrivna saknar arbetsgivare och tillgång till 

företagshälsovård. Handläggare vid arbetsförmedling och försäkringskassa är de 

centrala aktörerna i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för arbetslösa 

sjukskrivna. År 1992 fick Försäkringskassan ett lagstadgat samordningsansvar 

av rehabiliteringen för personer som är arbetslösa sjukskrivna (AFL, Lagen om 

allmän försäkring, kap. 22). Arbetsförmedlingen ansvarar för den arbetslivs-

inriktade rehabiliteringen för sjukskrivna arbetslösa. Syftet är att möjliggöra för 

den enskilde att försörja sig genom arbete.  
 

Läkarna har stor betydelse i rehabiliteringsprocessen för sjukskrivna. Läkaren 

har flera roller. Förutom att läkaren ska göra en medicinsk bedömning, utreda 

och behandla sjukdom och skada ska läkaren även bedöma om och hur 

arbetsförmågan är nedsatt samt behovet av rehabiliteringsinsatser. Man brukar 

också tala om att läkaren ska förena rollen som patientföreträdare med rollen 

som samhällsföreträdare (Wahlström & Alexanderson 2004; Arrelöw 2003). I 

den förra rollen ser läkaren sig själv som patientens ombud gentemot 

välfärdssystemets övriga aktörer och i den senare som samhällets representant 

att följa lagar och riktlinjer. Förutom de professionella aktörerna är naturligtvis 

den arbetslöse långtidssjukskrivne en viktig medaktör i rehabiliteringsprocessen 

och relationerna mellan aktörerna och den sjukskrivne liksom mellan de olika 

professionella aktörerna har sannolikt betydelse för utfallet av 

rehabiliteringsinsatserna. I den fjärde studien (artikel IV) har de olika 

rehabiliteringsaktörernas perspektiv lyfts fram.    

Olika förklaringsmodeller  

Hur kan den utveckling som leder till ohälsa, nedsatt arbetsförmåga och 

långtidssjukskrivning förklaras? Vilka teorier finns, som ger en förståelse för hur 

psykisk ohälsa, sjukdom och långtidssjukskrivning uppkommer? Nedan 

beskrivs hur psykisk ohälsa och utbrändhet i arbetslivet kan förklaras med 

utgångspunkt från stressteori, emotionsteori och utbrändhetsforskning.   
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Stressteori 

Vad är stress? I vardagslag associeras stress ofta med tidsbrist, att inte hinna 

med, inte räcka till, vara oförmögen och så vidare. Stress har blivit något av ett 

modeord, som belyser det som kännetecknar vår tid (Währborg 2003). Stress 

uppfattas som något vi måste leva med. Vi ska vara lite stressade, men samtidigt 

är kulturen restriktiv, när det gäller möjligheterna att leva ut stressen. Vi 

förväntas uppträda behärskat och kontrollera våra känslor. Den som inte klarar 

det riskerar att stämplas som emotionellt störd och oduglig (Bloch 2001).  
 

Inom medicinen används termen stress som ett slags diagnos trots att 

begreppet inte har någon tydlig plats i diagnostiska manualer eller 

klassifikationer. Ofta läggs andra begrepp till termen stress för att förtydliga vad 

man menar, till exempel stressutlöst depression eller utmattning. 
 

Det stressteoretiska synsättet utgår från att sociala och psykologiska 

förhållanden kan orsaka sjukdom. Det rymmer flera olika inriktningar men 

förenas av antagandet att under vissa betingelser prövas individens resurser och 

förmågor så hårt att negativ stress uppstår. Den framkallas när en situation 

uppfattas som hotfull. Individen försätts i ett beredskapstillstånd, där olika 

vägar ut ur situationen är tänkbara såsom flykt, anpassning och förändring. 

Tillståndet kan medföra en rad fysiologiska förändringar, till exempel ökad 

hjärtfrekvens, beteendeförändringar, förändrad varseblivning och förändrat 

känslotillstånd. Ihållande negativ stress kan leda till sjukdom och på senare år 

har man kunnat kartlägga flera fysiologiska mekanismer bakom de stressutlösta 

sjukdomssymtomen (Eisenberger et al. 2003).  
 

I teknisk mening är stress en kraft som bryter ner kroppar. Biologiskt och 

medicinskt har dock begreppet fått en annan innebörd. Här syftar man på 

människan och hennes kropps förmåga att anpassa sig till alla möjliga 

påfrestningar. Dessa kan bestå av såväl fysiska som psykosociala slitningar 

(Kompier & Levi 1993; Levi 2000; 2002).    
 

Stress kan också ses som en obalans mellan de krav en individ upplever och 

förmågan att motsvara dem. Det moderna biologiska stressbegreppet lanserades 

av den kanadensiske fysiologen Hans Selye på 1930-talet. Han delade in 

kroppens försvars- och anpassningsreaktioner i de tre huvudfaserna alarm, 

motstånd och utmattning. Dialogen mellan yttre press och inre svar kallade han 
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för stress och reaktionen för det allmänna anpassningssyndromet (General 

Adaption Syndrome, GAS). Med detta perspektiv är det alltför stora och ofta 

långvariga krav på anpassning som leder till kronisk stress och en varaktig 

störning av de fysiologiska funktionerna, vilket i sin tur utlöser en 

sjukdomsprocess (Selye 1946).  
 

Sambandet mellan stress i arbetet och hälsa har undersökts i många studier. 

Krav-kontroll-stöd-modellen, som utvecklats av Robert Karasek och Töres Theorell 

har fått starkt empiriskt stöd. Modellen går ut på att hälsan påverkas gynnsamt 

när individen har stort inflytande över sitt arbete och kan bestämma hur det ska 

utföras och när. I dessa situationer är höga krav eller förväntningar inget 

problem då man kan påverka sitt arbete och andra intresserar sig för det man 

gör. Men när höga krav förenas med små möjligheter att bestämma hur och när 

arbetet ska utföras ökar risken för den onda stressen påtagligt. Den anställde 

riskerar att drabbas av till exempel psykiska och psykosomatiska besvär 

(Karasek & Theorell 1990). Ett bra socialt stöd kan skydda mot stress då kraven 

är höga och inflytandet dåligt. Socialt stöd kan definieras som resurser 

tillhandahållna av andra människor (Cohen & Syme 1985). 
 

En annan modell, som beskriver risken för utveckling av arbetsrelaterad stress 

har utvecklats av Siegrist (1996). Ansträngning-belönings-modellen anses som något 

mer dynamisk än krav-kontroll-modellen, då den också tar hänsyn till den 

enskildes bemästrings- eller copingstrategier (Währborg 2003). Modellen har 

fått empiriskt stöd i de så kallade Whitehall-studierna, som studerat arbets-

villkorens betydelse för stress bland engelska tjänstemän (Marmot et al. 1984).  
 

Coping och socialt stöd är centrala begrepp i tankemodeller om stress. De 

används framförallt för att förklara varför alla som utsätts för påfrestningar eller 

så kallade stressorer inte blir sjuka. Tanken bakom är att exponeringen leder till 

sjukdom om inte stressorernas nedbrytande krafter motverkas av skyddande 

omständigheter, till exempel individens förmåga att hantera eller bemästra stress 

(Cassel 1976). Man brukar skilja på två olika typer av coping: problemfokuserad 

respektive emotionsfokuserad coping (Lazarus & Folkman 1984). Det kan 

också handla om socialt stöd från omgivningen (Östergren 1999). Den 

subjektiva upplevelsen av att ha ett sådant stöd tycks vara tillräckligt för att 

skydda mot ohälsa (Währborg 2003).                
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Den inre spänning som stressen framkallar kan upplevas som positiv och 

tillståndet kallas då ofta för positiv stress. I dagligt tal förknippas dock stress 

vanligen med den negativa, skadliga formen. Den utlöses av bristande 

överensstämmelse med vad vi behöver och förmår och vad miljön erbjuder och 

kräver av oss. Det vi uppfattar som stressande påverkas alltså av sociala, 

ekonomiska och kulturella förhållanden. I stressteorin finns ett antagande om 

att individens upplevelser av sin sociala situation under vissa omständigheter 

kan leda till ett extra mentalt och fysiologiskt pådrag som i sin tur kan sätta 

igång en patologisk process. Emotioner innefattas i detta kroppsliga pådrag. I 

stressforskningen ges dock sällan någon mer detaljerad beskrivning av vilka 

dessa emotioner är, hur de aktiveras och vilken roll de spelar i igångsättandet av 

en sjukdomsprocess.  

 

Inom stressteori har emotioner haft en mycket liten plats (Dahlgren & Starrin 

2004). Den amerikanske stressforskaren Richard Lazarus menar att man inte 

kan tala om stress utan att tala om emotioner. Där det finns stress finns det 

också emotioner (Lazarus 1999). Han föreslår att de kallas för stressemotioner. 

Lazarus skriver att det är märkligt att två separata områden har utvecklats som 

om stress inte hade betydelse för emotioner och viceversa. Det är ett rimligt 

antagande, enligt Lazarus, att det finns en relation mellan stressemotioner och 

sjukdomar, men han poängterar samtidigt att det behövs mer kunskap om de 

psykologiska och fysiologiska detaljerna kring dessa samband (Lazarus 1999). 

Dahlgren och Starrin (2004) menar att emotioner kan betraktas som förmedlare 

av stress och söker därmed binda ihop stressteori och emotionsteori.  

Emotionsteori 

Hur emotioner uttrycks har förändrats över tid inom och mellan kulturer. Flera 

forskare har intresserat sig för hur synen på emotioner har förändrats i 

samhället och denna problematik har betydelse för frågan om stress och 

utbrändhet. Det moderna samhället, menar de, präglas av känslonormer som i 

betydligt högre grad än förut säger att starka och spontana känslor är en 

avvikelse. Känslor ska uttryckas på ett behärskat och kontrollerat sätt och det 

gäller framförallt i arbetslivet (Elias 1978; Sennet 1980; Stearns 1994; 1995; 

Wouters 1986). 

 

Emotioner är fenomen som vi skapar, upplever och tolkar genom sociala och 

kulturella processer (Lupton 1998). Det är ett samspel mellan sociala strukturer, 
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känslor och beteendemönster. I vår kommunikation med andra för vi också en 

emotionell konversation. Känslorna kan vara universella men de kan uttryckas 

på olika sätt i olika sammanhang och i olika kulturer. Barbalet (1999) menar att 

emotioner kopplar ihop individen och samhället och att emotioner därmed är 

ett uttryck för det samhälle vi lever i. Emotion innehåller både en kroppslig, en 

känslomässig och en beteendemässig aspekt. Både i vårt kroppsspråk och i vårt 

beteende uttrycks känslor som kan avläsas av andra i vår omgivning och vissa 

känslor upplevs också rent kroppsligt.   
 

Några emotionsforskare menar att det finns en uppsättning basala emotioner 

hos alla människor (Bedford 1986). De kallas ibland också för primära 

emotioner (Plutchik 1982; Kemper 1987). Dessa emotioner är ärvda eller 

biologiskt givna snarare än inlärda och fyller en funktion för människans 

överlevnad. Redan på 1870-talet hade Charles Darwin i sin bok The Expression of 

the Emotions in Man and Animals fört fram teorin att emotionerna var centrala för 

överlevnad genom att de utgjorde reaktioner på hot och faror i den omedelbara 

omgivningen liksom att de signalerade framtida handlingar eller intentioner 

(Lupton 1998). Detta biologiska perspektiv sätter fokus på mikronivån i den 

mänskliga anatomin. Emotionerna ses då som funktionella och en del av 

människans copingstrategi. Scheff (2008) har utvidgat den lista över universella 

mänskliga behov som Maslow (1987) var först med att föreslå. Den kategori 

som Scheff inkluderat till listan är upplevelse av ”hela registret av lämpliga 

emotioner” och förespråkar studier om i hur hög utsträckning olika samhällen 

ger utrymme för att tillfredsställa dem (Scheff 2008). 
 

Den sociala sammanhållningen i ett samhälle påverkas av ekonomiska faktorer 

och i ekonomiskt ojämlika samhällen blir det upplevelsen av underordning, att 

vara mindre värd, som skapar ohälsa (Wilkinson 1996). Studiet av emotioner 

antas då kunna förbinda den yttre samhälleliga med den inre individuella 

världen (Dahlgren & Starrin 2004). I detta sammanhang har intresse riktats mot 

den roll som emotionerna skam, skuld och förlägenhet spelar för att 

upprätthålla den sociala ordningen och förstärka de sociala relationerna. Enligt 

Scheff (1990) är skam och stolthet de primära sociala emotionerna. Bakom hans 

teori finns ett antagande att upprätthållandet av sociala band är det mest 

betydelsefulla mänskliga behovet – en relationell teori – och emotionerna skam 

och stolthet signalerar tillståndet i de sociala banden mellan människor. Utan 

dessa signaler vore de sociala banden svåra att studera.  
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Stolthet signalerar trygga sociala band och skam signalerar skadade eller hotade 

sociala band (Scheff 1990). I skammen riktas den andres negativa blickar mot 

det egna självet. Skammen innefattar alltid självet i relation till andra även om 

det bara sker i föreställningsvärlden. Därför kallas skammen också för 

själviakttagandets känsla. Emotionen springer ur behovet att känna samhörighet 

och viljan att leva upp till omgivningens förväntningar. Båda är centrala för 

utvecklingen av vår sociala identitet och som en förklaring till varför människor 

anpassar sig till normer och hur den sociala kontrollen fungerar.  
 

Individens handlingsförmåga kan också kopplas till emotionerna skam och 

stolthet. När det gäller utvecklandet av strategier för att möjliggöra för 

individen att påverka och bemästra sin omgivning brukar man tala om 

empowerment (Forsberg et al. 1997). Enligt teorier om de emotionella 

komponenterna ingående i empowerment främjas empowerment av känslor av 

stolthet och hindras av skamkänslor (Starrin 2000; 2001).      
 

Scheff (1990) skiljer mellan uppmärksammad och ej uppmärksammad skam. 

Den uppmärksammade skammen antas inte få några allvarliga effekter på 

människans psyke, eftersom man vet att man skäms, vilket möjliggör en 

bearbetning så att skammen skingras. Den ej uppmärksammade skammen kan 

däremot få allvarliga sociala och psykiska konsekvenser. Undertryckt och 

omedveten skam dröjer kvar i kroppen och försätter den i försvarsberedskap 

och binder i sin tur upp andra emotioner. Till slut går all energi åt till att hålla 

den emotionella spänningen intakt, vilket resulterar i en obalans som på sikt kan 

utmynna i olika stressjukdomar. Scheff (2001) menar att det finns en naturlig 

koppling mellan ej uppmärksammad skam och depression, som just rör bristen 

på trygga relationer till andra.      
 

På våra arbetsplatser utförs inte enbart kropps- och tankearbete utan även ett 

emotionellt arbete. Forseth (2001) skriver att det har skett en transformering i 

arbetet från materiella till relationella aspekter även om arbetslivet fortfarande 

är könssegregerat och att vi tenderar begränsa forskning om arbete till avlönat 

arbete. Tidigare betonades mer uppgiften framför relationerna mellan 

arbetstagare och mellan kund, klient, patient etc. Även stress kopplades i 

tidigare forskning till hårt fysiskt arbete (Forseth 2001). I dagens arbetsliv 

förväntas anställda mer och mer att i stället för produktion av varor producera 

eller skapa en sinnesstämning hos andra människor (Hochschild 1983; Forseth 

2001). Det emotionella arbete som utförs av människor som ska ge service eller 
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hjälpa andra kräver att de frammanar positiva känslor och undertrycker känslor 

som kan uppfattas som negativa.  

 

Den amerikanska forskaren Arlene Hochschild och hennes bok ”The managed 

heart” (1983) har haft stor betydelse för den fortsatta forskningen om det 

emotionella arbetet och det emotionella arbetets kostnader i form av negativa 

hälsoeffekter samt påverkan på interaktionen mellan arbetstagaren och dennes 

kunder, klienter, patienter etc. Senare forskning har i högre grad också lyft fram 

det emotionella arbetets positiva effekter (Forseth 2001). Kruml och Geddes 

(2000) fann i sin genomgång av forskningslitteraturen om emotionellt arbete att 

studier rapporterade om såväl positiva (ökad förnöjsamhet, säkerhet och 

självkänsla, minskad stress, psykiskt välbefinnande) som negativa (utbrändhet, 

stress, dålig självkänsla, depression, cynism) effekter av emotionellt arbete.  

 

Flygvärdinnorna var den grupp som Hochschild (1983) beskrev för att illustrera 

det emotionella arbetet. De skall motverka att flygpassagerarna känner rädsla 

och oro och i stället skapa känslor av tillförsikt så att passageraren väljer att 

återkomma till bolaget som kund. Även om flygvärdinnan är trött eller om hon 

blir illa behandlad skall hon inte visa det. Jobbet är att inte visa trötthet och 

irritation. Att visa att det är krävande är att göra ett dåligt jobb. Om hon skulle 

visa det skulle produkten (passagerarens belåtenhet) skadas. Leendet är en del 

av hennes arbete som kräver att hon koordinerar självet och känslan så att det 

tycks som om det inte krävs så stor ansträngning.  

 

Det emotionella systemet utgörs av ett distinkt mönster enligt Hochschild, och i 

arbeten, som kräver emotionellt arbete ingår tre komponenter. För det första 

förutsätter det emotionella arbetet en personlig kontakt ansikte mot ansikte eller 

röst mot röst. Den andra komponenten är att arbetstagaren skall producera ett 

emotionellt tillstånd hos en annan person och för det tredje utövar arbetsgivaren 

kontroll över den anställdes emotionella aktiviteter. Denna kontroll utövas 

genom träning och utbildning samt olika former av övervakning.  

 

Hanterandet av ens känslor ändras när de säljs som arbete och styrs genom 

arbetsgivarens policy i stället för en privat förhandling. Till exempel kan det ses 

som en rättighet för en kund att visa ilska men ingen rättighet för den anställde 

att bli arg tillbaka då den anställde får betalt för att avsäga sig den rätten. På så 

vis har ett privat emotionellt system underordnats en kommersiell logik och 

därigenom har det emotionella systemet ändrats (Hochschild 1983, s. 186). 



37 

Forseth (2001) pekar på att denna utveckling lett till att gränsen mellan arbets- 

och privatliv riskerar att suddas ut samt att betoningen på arbetstagarens 

empatiska förmåga och servicekänsla skapar en ny form av band mellan 

arbetare-arbetsgivare som också kan leda till nya former av disciplinering och 

kontroll.  

 

Enligt Hochschild bör man skilja på att hantera emotioner på arbetet och att 

utföra emotionellt arbete. Medan i princip alla anställda hanterar emotioner på 

sin arbetsplats har inte alla ”emotionella föreskrifter”. Emotionellt arbete är 

vanligare inom vissa yrkesgrupper framförallt inom den växande service- eller 

tjänstesektorn, till exempel lärare, vårdpersonal, försäljare, servitörer och vissa 

administrativa yrken som sekreterare och arbetsledare. Emotionellt arbete 

utövas i ungefär hälften av kvinnojobben men endast i en fjärdedel av 

mansjobben på den amerikanska arbetsmarknaden (Hochschild 1983). Män och 

kvinnor har också olika ”föreskrifter” och förväntningar riktade mot sig. 

Kvinnor förväntas oftast ”vara trevliga” och le, skratta, vara artiga medan 

männens föreskrifter är mer uppfordrande och till och med beskrivits som att 

”vara aggressiva” i yrken som till exempel indrivare och försäljare (Hochschild 

1983; Forseth 2001). Man kan anta att det på den svenska arbetsmarknaden 

med en stor offentlig servicesektor finns en större andel än i USA som utför 

emotionellt arbete men det är inte närmare undersökt. Den mesta forskningen 

om emotionellt arbete har gällt amerikanska och brittiska förhållanden (Forseth 

2001).  
 

Traditionellt har kvinnor förväntats utföra mer emotionellt arbete både i 

hemmet och på arbetet (Forseth 2001). Hochschild (1983) påpekar att 

emotionellt arbete är potentiellt bra, då det är viktigt att kunna hantera känslor. 

Det problematiska är exploaterandet av det emotionella arbetet och när den 

känsla man visar inte står i samklang med den känsla som man känner. Då 

uppstår det som Hochschild kallar ”emotiv dissonans”, som leder till negativa 

hälsoeffekter, till exempel utbrändhet.  

 

Ett viktigt kännetecken på det arbete som utförs inom service- och 

tjänstesektorn är att det oftast innefattar någon form av interaktion mellan den 

som ger och den som mottar tjänsten eller servicen. Goffman (1967) har 

beskrivit detta som att arbetet utförs framför en ”publik”, vilken består av 

kunderna eller klienterna. Ofta deltar dessutom kunden/klienten i och påverkar 

denna ”föreställning”. Alla möten ansikte mot ansikte mellan människor är en 
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form av ritual, där vi svarar på de andras signaler. Collins (2004) har utvecklat 

en modell för interaktionsritualer, där begreppet emotionell energi har en viktig 

roll. Dessa interaktionsritualer kan relateras till arbetslivet och även till 

rehabilitering. Resultatet av ett lyckosamt möte mellan människor är att en 

känsla av solidaritet har skapats, en känsla av att tillhöra den grupp som var 

samlad, att ingå i en gemenskap. Resultatet är en långvarig känsla av 

medlemskap i gruppen och den föregicks av kortvariga emotioner, såsom till 

exempel vänlighet. Dessa långt varande känslor kallar Collins emotionell energi 

och den utgörs av ett continuum som löper från en hög ände med tillit, 

entusiasm och god självkänsla till en låg ände där depression, förlust av 

initiativförmåga och negativa självkänslor återfinns. Hög grad av emotionell 

energi ger också en entusiasm för att delta i möten med människor och denna 

energi fortsätter man ha även när man är ensam. Tanken på ritualen räcker för 

att återskapa känslan av den entusiasm man upplevde i gruppen.  

 

På en arbetsplats kan de ritualer som Collins beskriver motsvaras av de möten 

som förekommer. Gerd Lindgren (2001) har till exempel beskrivit hur korta 

stunder av informell samvaro fick undersköterskorna att utveckla en kollektiv 

och solidarisk arbetskultur. 
 

Enligt Erik Flygare (2008) har man hittills inom behandlings- eller 

rehabiliteringsforskningen mest analyserat utifrån individnivån, vilket har lett till 

att man har haft svårt att förklara hur sociala relationer kan bidra till 

återhämtning. Han tar i sin analys i stället fasta på mekanismer på 

interaktionsnivå för att besvara frågan hur sociala relationer kan fungera 

läkande och utgår från Collins teori om interaktionsritualer.  

 

Trots ett ökat intresse från samhällsvetare att studera det emotionella arbetet 

och dess effekter har dessa frågor rönt ett förvånansvärt litet intresse inom 

arbetslivets organisationer (Kruml & Geddes 2000). 

Utbrändhet 

Utbrändhet är inte ett väldefinierat begrepp. Det används i vardagsspråket, 

inom vården och som ett vetenskapligt begrepp med delvis skiftande betydelse 

(Jenner & Segreaus 1989; Friberg 2006). Ordet utbrändhet är en direkt 

översättning av engelskans ”burnout”. I vetenskapliga sammanhang dök 

begreppet upp i mitten av 1970-talet. Det introducerades av den amerikanske 
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forskaren Freudenberger och beskrev ett psykologiskt tillstånd hos dem som 

arbetade i framförallt vårdande yrken (Freudenberger 1974). Symtomen 

beskrevs som hög frånvaro, ångest, livskriser och fysiska besvär. Orsakerna 

ansågs vara dålig lön, stort ansvar förenat med liten makt, dåliga 

karriärmöjligheter, dålig och byråkratisk arbetsledning samt bristande stöd. 

Många kände sig också klämda mellan ett politiskt-byråkratiskt system och en 

stor grupp klienter (Barr 1984). 
 

De yrken som täcktes av dessa delvis nya grupper går ibland under 

beteckningen människoyrken, eftersom man arbetar med människor till skillnad 

mot att arbeta med produktion av ting/varor eller med data (Härenstam et al. 

2003). Deras arbetsmiljö och speciella förutsättningar väckte mycket liten 

uppmärksamhet under 1970, -80 och början av -90-talet. Intresset för 

arbetsmiljö kretsade i stället kring industrins förhållanden, vilket märks både 

inom sociologisk och inom arbetsvetenskaplig forskning (Starrin et al. 1990). 

Johannisson (2002) diskuterar om orsaken till att diagnosen inte togs på allvar 

berodde på att den först placerades i en jagsvag och depressiv personlighetstyp, 

i första hand hos kvinnor och i en förklaringsmodell som lade ansvaret på den 

otillräckliga individen. Friberg (2006) för i sin avhandling fram tankar om att 

diagnosens framväxt och popularitet i Sverige delvis berodde på att den fick en 

legitimitet som diagnos då den infördes i det medicinska klassifikationssystemet 

ICD-10. I Sverige skedde detta år 1997.     
 

De yrkesgrupper som anses vara i riskzonen för utbrändhet har vidgats och 

under senare delen av 1990-talet har forskningen kring begreppet ökat markant, 

vilket visar sig i mängden publicerade vetenskapliga artiklar (Eriksson et al. 

2003; Hammarlin 2008). Trots den omfattande utbrändhetsforskningen inom 

olika dicsipliner har det gjorts få försök att utveckla mer sofistikerade teorier 

(Rösing 2003).  

 

Den definition som lanserades av den nordamerikanska psykologen Christina 

Maslach har fått stort genomslag. Hon utvecklade Freudenbergs teori och 

lanserade begreppet på nytt. Maslach hävdar att utbrändhet är ett uttryck för en 

yrkesmässig kris, ett syndrom som består av tre komponenter: emotionell 

utmattning, avståndstagande från andra människor och nedsatt 

prestationsförmåga (Maslach 1982; 1998; 2000; Maslach & Leiter 1997). 

Maslach har även utvecklat MBI, Maslach Burnout Inventory, som använts i 

många studier för att mäta symtomen (Maslach et al. 1996). Emotionell 
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utmattning uppfattas ofta som central i hennes utbrändhetsbegrepp och i flera 

studier läggs tonvikten vid graden av emotionell utmattning. Bland symtomen 

märks även allmänna stressymtom som ångest, huvudvärk och sömnlöshet. 

Dessa ledsagas av en rad kroppsliga symtom, till exempel ökad smärtkänslighet, 

infektionskänslighet och muskelspänningar (Perski 2000). Perski (2001) talar 

om utbrändhetens två olika symtomtyper, dels de kroppsliga och dels de 

kognitiva såsom exempelvis minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. 

Han menar att de kognitiva symtomen upplevs skrämmande av patienterna och 

att utbrända personer ofta skäms över dessa symtom och att de försöker dölja 

sitt tillstånd (Perski 2001).   
 

Hallsten föredrar att tala om utbränning för att betona att det rör sig om en 

förändring över tid. Utbränning kan uppstå när kroniska stressorer hotar eller 

hindrar en person från att utföra en roll, som är central för personens identitet 

(Hallsten 2001). Utbränning kan enligt några forskare uppstå även utanför 

arbetslivet och ha sin grund både i omgivning och i individuella faktorer (Pines 

& Aronson 1988; Hallsten 2001). Utbränning kan uppkomma i alla långvariga 

verksamheter, såväl i industriarbete som i ideellt arbete, vid långvarigt 

arbetssökande, vid rehabilitering eller till följd av konflikter och problem inom 

familjen. Individer med en prestationsbaserad självkänsla antas löpa större risk 

att drabbas (Hallsten 2001).  
 

Synen på vad som orsakar utbrändhet och hur det ska behandlas eller 

förebyggas varierar. En del förlägger i huvudsak orsaken hos individen och 

dennes personlighet och förordar olika individinriktade lösningar. Tanken går 

ut på att det är de hängivna och de så kallade ”duktiga” människorna som 

riskerar bränna ut sig och att det är en personlighetsfråga. Det har vuxit fram en 

stor mängd självhjälpslitteratur kring utbrändhet och psykisk ohälsa och det 

finns också ett stort antal webbsidor för utbrända och långtidssjukskrivna 

(Hammarlin 2008). I listan på botemedel ingår exempelvis psykoterapi, 

mineraler, meditation och olika tekniker för att hantera stress (Söderfeldt 1997).  

Att förlägga orsakerna till och lösningen på utbrändhet hos den enskilde 

individen drar uppmärksamheten bort från de sociala, kulturella och 

ekonomiska förhållanden som kan tänkas påverka uppkomsten av utbrändhet.  

 

Jämsides med det individinriktade synsättet finns det även mer organisations- 

och samhällsorienterade synsätt. Utifrån detta senare synsätt behöver inte 

behandlingarna i sig vara dåliga men de löser inte utbrändhetsproblemet 
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(Asplund 1987). Maslach talar i sina senare skrifter inte om utbrända individer 

utan om utbrända organisationer och pekar på ett antal förhållanden i arbetet 

som gör att individen kan bli utbränd, till exempel för stor arbetsbelastning till 

följd av nedskärningar och brist på erkänsla (Maslach & Leiter 1997).  
 

Olika studier har fokuserat på förekomsten av utbrändhet inom olika yrken och 

i olika länder (Brown et al. 2003; Jamal 2004; So-kum Tang 1998). En svensk 

studie beräknade att sju procent av befolkningen befann sig i riskzonen för 

utbränning (Hallsten et al. 2002).  
 

Att förändringar på arbetsplatsen kan ha betydelse för utbrändhet har visats i 

några studier. En finsk studie visade att individer som nyligen hade exponerats 

för nedskärningar och omorganisation hade symtom på utbrändhet (Kalimo 

2000). I en svensk studie fann man att risken för utbrändhet var dubbelt så stor 

bland de personer som hade varit med om organisatoriska förändringar under 

det senaste året i jämförelse med dem som ej varit med om detta (Hallsten 

2005). Få studier har länkat ihop utbrändhet med sjukskrivning. En holländsk 

studie om utbrändhet och hälsa bland spårvagnsförare fann dock ett samband 

mellan komponenten emotionell utmattning och sjukfrånvaro (van 

Dierendonck & Mevissen 2002). 
 

Ett intressant bidrag till förståelsen av utbrändhetsproblematiken ges av 

idéhistorikern Karin Johannisson. Hon visar hur den emotionella utmattning, 

som anses vara huvudingrediensen i utbrändhet och brukar beskrivas som 

extrem kraftlöshet, trötthet, svaghet och förlust av energi, har historiska 

paralleller. För cirka hundra år sedan noterades också en växande ohälsa som 

hade extrem trötthet som sitt huvudsakliga symtom (Johannisson 2002). Ett 

stort antal människor fick diagnosen neurasteni eller nervsvaghet. Då – liksom 

nu – präglades samhället av en snabb och stark förändring. Tempo, snabbhet, 

flexibilitet blev, som vid förra sekelskiftet, egenskaper som värderades högt. 

Välfärdsuppgången, trygghetssystemen och en ny arbetsetik har ökat 

möjligheterna att uttrycka en inre olust som sjukdom. Johannisson reser frågan 

om inte den inre olusten, som idag ofta benämns utbrändhet, kan ses som ett 

gränsvärde och en viktig markör för individens psykiska och fysiska 

anpassningsförmåga.  

 

I den svenska debatten har termen ”utmattningsdepression” alltmer kommit att 

ersätta begreppet ”utbrändhet”. Den nya termen lanserades framförallt av 
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psykiatriker med hänvisning till att de symtom som uppträder vid utbrändhet 

liknar de som ses vid depression. Den nya termen kan kritiseras på grundval av 

att depressionsbegreppet leder tanken till att tillståndet enbart präglas av 

psykiska symtom och avleder därmed uppmärksamheten från hela 

problemkomplexet (Währborg 2003).  
 

Den samhällsomvandling som ägde rum under 1800-talet, och som Johannisson 

berör, står i centrum för flera klassiska sociologiska analyser. I dessa riktades 

uppmärksamheten mot sociala problem och konflikter som uppstod vid 

politiska och ekonomiska kriser och som ledde till att gamla invanda mönster, 

livsformer och produktionsformer ersattes med nya. Marx (1867/1967) 

myntade begreppet alienation och Durkheim (1972) talade om anomi samt om 

organisk och mekanisk solidaritet. Dessa begrepp omfattar olika sidor av det 

som utbrändhetsbegreppet refererar till, till exempel förlust av engagemang, 

främlingskap och känslokyla.    
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Avhandlingens syfte  

Övergripande syfte 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå de 

processer som leder till långtidssjukskrivning. En sådan förståelse ger ett bättre 

kunskapsunderlag för preventiva åtgärder samt för planering av återgång i 

arbete. Ett huvudintresse har varit riktat mot att studera sambandet mellan 

sociala och psykosociala faktorer samt långtidssjukskrivning. Ett annat intresse 

har varit riktat mot hur samhälleliga eller strukturella fenomen påverkat 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Fokus har legat på sjukskrivningar 

med psykiska, stressrelaterade diagnoser, s.k. utbrändhetsdiagnoser.  

 

Det övergripande syftet kan preciseras i fyra delsyften som kan kopplas till 

respektive artikel. 

Delsyften 

– att studera långtidssjukskrivna personer med utbrändhetsdiagnos och deras 

syn på orsaker till sjukskrivningen, på sin vardag samt deras strategier för att 

hantera sin situation;  
 

– att undersöka om den process som beskrivits som en trappa 

(utbrändhetstrappan) är en adekvat modell genom att studera om det fanns en 

association mellan olika diagnosgrupper och olika steg i trappan samt om 

modellen var applicerbar på båda könen; 
 

– att jämföra erfarenhet av omorganisation och försvagade sociala band i 

arbetslivet och i privatlivet bland sjukskrivna med psykiska diagnoser gentemot 

en frisk population och studera huruvida omorganisation och försvagade 

sociala band på de båda arenorna var för sig eller i kombination har betydelse 

för sjukskrivning och sjukskrivningsdiagnos;  
 

– att studera orsaker till samarbetssvårigheter mellan rehabiliteringsaktörer för 

arbetslösa sjukskrivna genom att lyfta fram olika aktörers perspektiv. 
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Metod  

Kvalitativa och kvantitativa metoder 

I avhandlingen har använts både kvalitativa (studie I och studie IV) och 

kvantitativa metoder (studie II och studie III). Kvantitativ och kvalitativ 

forskning kan komplettera varandra i det systematiska sökandet efter ny 

kunskap (Hallberg 2002). Kvalitativ metod är lämplig att använda, när man vill 

studera ett fenomen som man har liten kunskap om eller vill söka fördjupad 

kunskap om (Starrin 1994). I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap 

upp och den kvalitativa forskningsintervjun möjliggör också ett sätt att förstå 

världen från den intervjuades perspektiv och att utveckla innebörden av 

människors erfarenheter (Kvale 1996). Den första studien var en explorativ 

hypotesgenererande studie. Hypotesen som formulerades testades sedan 

kvantitativt i två datamaterial (studie II och studie III).  

Intervjuer och enkäter 

I avhandlingen ingår två intervjustudier och två enkätstudier. Studien, som 

presenteras i artikel I, undersökte vägen in i långtidssjukskrivning för personer 

med en utbrändhetsdiagnos. Studien var explorativ och resulterade i en hypotes 

om att den process som slutligen leder fram till sjukskrivning startar med 

omfattande förändringar på arbetsplatsen och denna process beskrivs som en 

trappa, den så kallade utbrändhetstrappan.  
 

Hypotesen testades sedan i två studier (artikel II och artikel III). I delstudie II 

bestod studiepopulationen av långtidssjukskrivna personer med olika diagnoser 

och i delstudie III jämfördes en diagnosgrupp med en frisk population.   
 

De tre första studierna behandlade främst vägen in i sjukskrivning. Den fjärde 

studien undersökte närmare faktorer för återgång i arbete och då speciellt för 

gruppen arbetslösa sjukskrivna. I den fjärde delstudien undersöktes vilka 

förhållanden som kunde ligga bakom samarbetssvårigheter mellan aktörer i 

rehabiliteringen av arbetslösa sjukskrivna och hur det påverkade möjligheten till 

återgång i arbete för denna grupp sjukskrivna.   
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Studiedesign, studiepopulation, insamling och analys av data  

En översikt av studiedesign, population och metod framgår av tabell 1 och 

diskuteras nedan.  

 

Tabell 1. Beskrivning av studiernas metod, fokus och resultat 

 

Intervjustudierna (artikel I och artikel IV) 

Intervjuer med långtidssjukskrivna 

En kvalitativ intervjumetod valdes då syftet var att få fördjupad kunskap om 

fenomenet långtidssjukskrivning utifrån den sjukskrivnes perspektiv och för att 

få fenomenet belyst utifrån så många aspekter som möjligt. Utifrån detta 

material har jag gått vidare med bearbetning och analys av två grupper 

intervjuade – personer med utbrändhetsdiagnos (delstudie I) respektive 

arbetslösa sjukskrivna (delstudie IV).  

Studie Metod Fokus Resultat 

I. “Long-term sickness  

absence due to 

burnout” 

Kvalitativ 

Intervjuer 

Grounded 

Theory 

Vägen in i sjukskrivning 

Sjukskrivnas erfarenheter 

och upplevelser 

Utbrändhetsdiagnos 

Hypotes om  

Utbrändhetstrappan 

Skam  

II. ”Insecure social 

bonds at work, mental 

ill-health and sickness 

absence” 

Kvantitativ 

Enkät 

Multivariat 

analys 

Sjukskrivna  

Utbrändhetsdiagnos 

Hypotestestning av 

trappsteg i 

utbrändhetstrappan 

Personer med utbrändhet 

rapporterade högre erfarenhet av 

trappstegen i enlighet med 

hypotes  

III. “Influence of 

insecure social bonds 

at work and adverse 

life events: A 

comparison between 

long-term sickness 

absentees with mental 

diagnoses and a 

healthy population”  

Kvantitativ 

Enkät 

Deskriptiv 

analys 

Multivariat 

analys 

Sjukskrivna med psykisk 

diagnos jämförs med en 

frisk grupp utifrån tre 

modeller 

Hypotestestning av steg i 

utbrändhetstrappan  

Arbets- och privatliv 

Omorganisation och konflikter på 

arbetet enbart samt konflikter 

både på arbetet och i privatlivet 

var associerat med sjukskrivning 

med psykisk diagnos på förväntat 

sätt 

Erfarenhet av konflikt och/eller 

förlust viktig faktor   

IV. ”Falling between 

two stools; how a weak 

co-operation …” 

Kvalitativ 

Intervjuer 

Grounded 

theory 

Rehabiliteringsaktörer 

Sjukskrivna arbetslösa 

Samarbete 

Hypotes att 

arbetsmarknadsproblem blir 

medicinskt problem 

Sjukskrivna ”faller mellan 

stolarna” 
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 Intervjuer med rehabiliteringsaktörer 

I delstudie IV genomfördes individuella intervjuer också med ett strategiskt 

urval av olika rehabiliteringsaktörer såsom sjukskrivande läkare, 

arbetsförmedlings- och försäkringskassehandläggare.   

Artikel I 

Artikel I är baserad på data från intervjuer med sjukskrivna personer. 

Intervjuerna genomfördes inom ramen för ett större forskningsprojekt om 

ohälsan i Värmlands arbetsliv vid Karlstads universitet, det så kallade Oval-

projektet.   

Studiepopulation 

De intervjuade var bosatta i Värmland. Ett strategiskt urval gjordes. Vi sökte 

respondenter i olika åldrar, från olika orter, med olika yrken och olika 

arbetsgivare. De flesta rekryterades via försäkringskassan. Dessutom 

rekryterades kommun- och landstingsanställda sjukskrivna via deras respektive 

personalavdelningar. Följande inklusionskriterier användes: anställd man eller 

kvinna, som vid tiden för intervjun hade en pågående sjukskrivningsperiod på 

minst 29 dagar och som av läkare hade diagnostiserats med utbrändhetsdiagnos 

i enlighet med det medicinska klassifikationssystemet ICD-10 (Socialstyrelsen 

1997). Ett introduktionsbrev innehållande information om studien och att den 

var frivillig skickades till personer som uppfyllde inklusionskriterierna. En vecka 

senare kontaktades de per telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. 

Två personer valde att inte delta med hänvisning till dålig hälsa.  

 

Totalt intervjuades 32 personer: 26 kvinnor och 6 män. Att kvinnor utgjorde en 

mycket större andel av studiepopulationen speglar delvis det faktum att kvinnor 

har en högre sjukskrivningsnivå än män, speciellt för psykiska diagnoser. 

Kvinnornas högre andel kan också förklaras av att de flesta intervjuade 

rekryterades från servicesektorn, där kvinnor utgör 69 % av arbetskraften 

(Arbetsmarknadsdepartementet 2004). Deltagarnas ålder sträckte sig mellan 26 

och 62 år med en medelålder av 47 år. Deras utbildningsnivå var relativt hög. 

Av deltagarna hade 23 personer universitetsutbildning, sex hade gått ur 

gymnasiet medan tre personer hade enbart grundskoleutbildning.  
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Majoriteten av de intervjuade (29 personer) var anställda inom den offentliga 

sektorn i kommun, landsting eller stat. Vid en uppdelning av yrkena i 

kategorierna ”ting-”, ”symbol-” och ”människoyrken” enligt MOA (Moderna 

arbetsvillkor och angränsande livsvillkor för kvinnor och män) (Härenstam et 

al. 2003), så arbetade tjugotre deltagare i människoyrken som exempelvis 

sjuksköterska, förskollärare och kurator. Enligt MOA är tre fjärdedelar av dem 

som arbetar i människoyrken kvinnor (Härenstam et al. 2003). Symbolyrken har 

de som skapar, analyserar, bearbetar, matar in, sorterar eller tolkar siffror och 

text. Inom denna typ av yrken är männens andel drygt 40 procent (Härenstam 

et al. 2003). Sju av de intervjuade arbetade i symbolyrken som läkarsekreterare, 

kontorist, dataoperatör och ekonom. Tingyrken innebär arbeten med konkreta 

ting, till exempel bygga, montera och tillverka. Inom denna kategori är ungefär 

två tredjedelar män (Härenstam et al. 2003). Två av deltagarna i studien 

arbetade med ”ting”.  

 

Tjugofyra deltagare var gifta eller sammanboende, varav femton hade 

åtminstone ett hemmaboende barn. Två av deltagarna var ensamstående 

föräldrar. Samtliga respondenter var sjukskrivna vid tiden för intervjun. De 

hade varit sjukskrivna mellan 1 och 35 månader. De flesta av de intervjuade (21 

personer) var heltidssjukskrivna (100 %) vid intervjutillfället. Av de 11 

deltidssjukskrivna personerna hade alla utom två tidigare varit sjukskrivna på 

heltid.     

Intervjuer 

Deltagarna valde själva platsen för intervjun, för att få en så bekväm 

intervjusituation som möjligt med en avspänd, öppen och positiv atmosfär. De 

flesta valde att bli intervjuade i sina hem. De individuella intervjuerna 

genomfördes av fem erfarna intervjuare och man träffades vid ett tillfälle. 

Intervjuerna hade formen av ett samtal kring olika teman, vilka fanns i den 

intervjuguide som hade tagits fram. Den fokuserade på personernas egna 

berättelser om vad de varit med om innan sin sjukskrivning och hur de hade 

upplevt den tiden samt även sjukskrivningsperioden och framtidsplaner. Öppna 

svarsalternativ användes och deltagarna uppmuntrades att med egna ord tala 

omkring de teman som var inkluderade i intervjuguiden. Intervjuaren inledde 

intervjun med att åter förklara syftet med studien och betonade också att 

deltagandet var frivilligt och att den intervjuade hade rätt att när som helst dra 

sig ur studien utan att behöva uppge något skäl. Intervjuerna varade mellan en 
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till tre timmar och spelades in på band. Datainsamlingen pågick från hösten 

1999 till och med våren 2000.    

Analys 

Intervjudata har analyserats utifrån grounded theory (Glaser 1978; Glaser & 

Strauss 1967; Starrin et al. 1997). Proceduren baserades på den analysmetod 

som använts av och beskrivits av Glaser (1978). Metoden involverar en process 

som innehåller kodning, kategorisering och jämförelser.  

 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant av intervjuarna i omedelbar anslutning till 

intervjun. Även icke-verbala uttryck såsom pauser, mumlanden, utfyllnadsord, 

tyst tal, undvikande ögonkontakt, gråt och tårar markerades, eftersom dessa 

tillfogade beskrivningar möjliggjorde en högre grad av autencitet. Varje utskrift 

lästes flera gånger av hela forskargruppen och utvalda delar av texten jämfördes 

och grupperades under teman. Under denna process fann gruppen att 

Retzingers lista över skammarkörer (1991) var användbar. Den översattes till 

svenska och användes i analysen.  

 

För att strukturera texten reproducerades varje intervju till en analyskarta med 

beskrivning av relationerna mellan teman, händelser och fenomen. Koderna 

växte fram ur datamaterialet och allteftersom kodningen fortskred jämfördes 

kartorna, teman förbättrades och anknytning mellan olika temagrupper gjordes 

för att identifiera undergrupper. De data som kodats under varje tema 

undersöktes ytterligare för att säkerställa att de fanns representerade i 

utskrifterna av intervjuerna för att därigenom minimera risken för bias.  

 

Datamaterialet kom slutligen att bestå av 1 259 maskinskrivna sidor samt 

sammanfattningar på totalt 182 sidor och analyskartor på 38 sidor. Intervjucitat 

presenterades i resultatdelen för att illustrera kategoriseringen och för att 

möjliggöra för läsaren att granska den.       

Artikel IV 

Artikel IV är baserad på data från 39 individuella intervjuer såväl med 

långtidssjukskrivna arbetslösa personer som med olika rehabiliteringsaktörer för 

att närmare studera samarbetet i rehabiliteringen.  
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Studiepopulation 

Av de 39 intervjuade var 25 personer yrkesverksamma inom rehabilitering av 

arbetslösa sjukskrivna och 14 var klienter/arbetslösa sjukskrivna. De 

professionellt verksamma intervjuade rekryterades genom strategiskt urval från 

försäkringskassekontor, arbetsförmedlingar samt hälso- och sjukvården. 

Huvudprincipen bakom det strategiska urvalet var att få informanter med 

varierad erfarenhet. En annan princip var att söka få både kvinnliga och 

manliga deltagare.  

 

De intervjuade representerade tre olika kategorier av professionella, som är 

involverade i rehabiliteringen av arbetslösa sjukskrivna personer. Grupperna var 

handläggare inom Försäkringskassan (FK) och inom Arbetsförmedlingen (AF) 

samt läkare. Inklusionskriterierna för de två handläggargrupperna var: man eller 

kvinna anställd vid FK eller AF som handläggare samt flera års erfarenhet av 

arbete med rehabilitering av arbetslösa sjukskrivna personer. De deltagande 

läkarna valdes utifrån strategin att inkludera olika specialiteter (allmänläkare, 

företagsläkare, psykiatriker, ortoped) och olika geografisk spridning. Av de 

intervjuade handläggarna arbetade sex personer på FK (en man och fem 

kvinnor) och fem personer på AF (två män och tre kvinnor). Av de 14 

intervjuade läkarna var 10 män. Intervjuerna genomfördes år 2000.  

 

Intervjuer med arbetslösa sjukskrivna hade gjorts inom ramen för en tidigare 

studie (Lundberg et al. 2002). Inklusionskriterier för denna grupp var: arbetslös 

man eller kvinna som hade en pågående sjukskrivningsperiod på minst 29 dagar 

med en av de två vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna (stressrelaterad psykisk 

ohälsa eller muskuloskeletala diagnoser). Fjorton arbetslösa sjukskrivna 

intervjuades (7 män och 7 kvinnor). Intervjuerna med de arbetslösa sjukskrivna 

reanalyserades med speciellt fokus på deras uttalanden om medicinsk och 

arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Intervjuer 

De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna genomfördes av fem erfarna 

intervjuare. Intervjuerna hade formen av ett samtal kring olika teman, vilka 

fanns i de intervjuguider som tagits fram. Två intervjuguider användes, en för 

de professionella aktörerna och en för de arbetslösa sjukskrivna. Guiden för 

intervjuer med de professionella inkluderade teman såsom erfarenhet av och 

synpunkter på samarbetet med olika yrkesgrupper, kontakt med och kunskap 
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om andra aktörer inom området, val av rehabiliteringsinsatser samt krav och 

kontroll i det egna arbetet. För gruppen arbetslösa sjukskrivna täcktes i 

intervjuguiden in områden som tidigare arbetserfarenhet liksom synen på 

orsaker bakom såväl den egna arbetslösheten och sjukskrivningen som synen på 

hälsa och förutsättningarna för återgång till arbete. Öppna svarsalternativ 

användes och de intervjuade uppmuntrades att med egna ord tala omkring de 

teman som kom upp utifrån respektive intervjuguide. Intervjuguiderna 

användes mer som en check-lista för att kontrollera att de olika temana hade 

kommit upp under intervjun. Intervjuerna varade mellan 1 – 2 timmar och 

inspelades på band.    

Analys 

Intervjudata har analyserats i enlighet med grounded theory (Glaser 1978; 

Starrin et al. 1997). Denna analysmetod innefattar en process med kodning, 

kategorisering och jämförelse. Intervjuerna bandades och skrevs ner ordagrant 

direkt efter intervjuerna och de fem intervjuarna deltog i de olika stegen av 

dataanalysen. Varje intervju sammanfattades och spreds sedan till alla i 

forskargruppen. I nästa steg framställdes en analyskarta innehållande ett slags 

flödesschema för varje enskild intervju som beskrev relationer mellan teman 

och händelser. Analyskartorna diskuterades och tolkades gemensamt. De gav 

bland annat upphov till kompletteringar av intervjuguiden inför fortsatta 

intervjuer. När datainsamlingen avslutades påbörjades en fördjupad analys. Den 

bestod av komparativ analys av analyskartor för att utveckla koder, teman och 

begrepp i enlighet med den analysmetod och procedur som beskrivits av Glaser 

(1978). 

Enkätstudierna (artikel II och artikel III) 

För att testa de hypoteser som formats utifrån den kvalitativa delstudie I 

användes specifika frågor ur två enkätmaterial från en nationell studie riktat till 

en population av sjukskrivna samt en normalpopulation; Riksförsäkringsverkets 

Undersökning om Hälsa, Arbetsförhållanden, Livssituation och Sjukskrivning 

(RFV-HALS). Enkätundersökningen genomfördes under maj/juni 2002. 

Studien innehöll två enkäter, en riktad till de sjukskrivna och en till 

normalbefolkningen med i stort sett likalydande frågor frånsett att enkäten till 

de sjukskrivna också hade specifika frågor om sjukskrivningen. Även om 

studien ursprungligen inte designades för att göra det möjligt att testa hypotesen 
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om utbrändhetstrappan innehöll den frågor som kunde användas för att testa 

huvuddelen av hypotesen. Eftersom det är en tvärsnittsstudie var det inte 

möjligt att testa den stegvisa processen men metoden möjliggjorde att 

undersöka om individerna hade befunnit sig i utbrändhetstrappans olika steg. 

Jag fick tillgång till datamaterialet och tillstånd av Riksförsäkringsverket att göra 

egna datakörningar och analys för att testa hypoteser utifrån delstudie I. 
 

Sjukskrivningsurvalet bestod av ett slumpmässigt urval av individer i åldern 20 – 

64 år, som påbörjade sin sjukskrivning i slutet av januari 2002 och som var 

sjukskrivna minst 15 dagar. Enkäten innehöll 50 frågor uppdelade på fem olika 

områden. Det var förutom allmänna frågor även frågor om hälsa, sjukdom och 

sjukskrivning, om arbete och arbetsförhållanden, om åtgärder och väntetider 

samt frågor om levnadsvanor, livsstil och medicinering (Eklund et al. 2002). 
 

Totalt påbörjade 26 067 personer en ny sjukskrivningsperiod under de två sista 

veckorna i januari och urvalet var 12 000 personer. Efter att övertäckning tagits 

bort återstod 10 781 personer. Övertäckningen bestod huvudsakligen av 

personer som emigrerat, avlidit eller fått sin sedan tidigare pågående 

sjukskrivning förlängd under urvalsperioden och som således inte skulle ingå i 

urvalet. Enkäten besvarades av 6 171 personer, vilket motsvarar 57,2 procent av 

urvalet.  
 

Ur normalbefolkningen gjordes ett slumpmässigt urval på 5 000 personer. Av dessa 

besvarade 3 160 personer enkäten, det vill säga 63,5 procent av urvalet.  
 

Statistiska centralbyrån (SCB) stod för utskick, insamling av svaren på enkäten 

samt bortfallsanalys. Bortfallsanalysen visade att män var underrepresenterade i 

svarandegruppen jämfört med urvalsgruppen och de äldre var mer benägna att 

svara jämfört med de yngre. Svarsbenägenheten var också högre bland gifta 

individer jämfört med ogifta och frånskilda. De som var födda i Sverige svarade 

också i högre utsträckning jämfört med födda i ett annat land. Personer med 

högre inkomster svarade i större utsträckning än de med lägre. Även personer 

som bodde i storstadsområden var överrepresenterade. För att reducera den 

bortfallsskevhet som uppstod då olika grupper svarade i olika hög utsträckning 

beräknade SCB vikter. Med hjälp av dessa kalibrerades svaren, vilket gör att 

resultaten kan sägas representera hela populationen och inte bara personerna 

som svarade på enkäten. Kalibreringen avser variablerna kön, ålder, civilstånd, 
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födelseland, medborgarskap, inkomst, storstad/icke-storstad och antal 

sjukdagar (Eklund et al. 2002).      

Artikel II 

I artikel II undersöktes om den process som beskrivits som en trappa 

(utbrändhetstrappan) var en adekvat modell för att beskriva sjukskrivnings-

processen. Huvudsyftet var att studera om det fanns en association mellan en 

speciell diagnos och de olika stegen i trappan. De olika trappstegen 

operationaliserades med hjälp av ett antal variabler. Den beroende variabeln 

dikotomiserades och besvarade frågan om individen hade varit på de olika 

trappstegen eller inte. Följaktligen fick individens erfarenhet av att ha befunnit 

sig på de olika trappstegen i utbrändhetstrappan representera den beroende 

variabeln. Därför blev de olika diagnosgrupperna oberoende variabler i den 

logistiska regressionen. Denna metod gjorde det möjligt att studera om 

personer med utbrändhet hade högre sannolikhet att ha erfarit de aktuella 

stegen i jämförelse med andra diagnosgrupper. I den slutliga modellen 

kontrollerades för ålder, utbildning och typ av arbetsgivare.   

 Studiepopulation 

Studiepopulationen bestod av ett urval av den totala sjukskrivnings-

populationen på 2 064 personer (1 421 kvinnor, 643 män). Urvalet bestod av 

personer som var anställda och långtidssjukskrivna vid tiden för besvarandet av 

enkäten. Urvalet delades in i fyra diagnosgrupper: utbrändhet eller utmattnings-

depression, annan psykisk sjukdom exklusive utbrändhet, muskuloskeletala eller 

rörelseapparatens diagnoser (besvär i nacke, axlar, rygg, leder, skuldror 

och/eller armar, allmän/svår värk i kroppen) och övriga diagnoser. Det större 

antalet kvinnor i urvalet speglar kvinnornas högre sjukskrivningsfrekvens i 

jämförelse med männens.    

Enkätfrågorna 

Första trappsteget i utbrändhetstrappan och början på processen är erfarenhet av 

omorganisation och personalminskningar på arbetsplatsen. Det fanns en fråga i 

formuläret om man under det senaste året varit med om omorganisation och en 

om personalminskningar/nedskärningar och svaren gavs på en tregradig skala: 

(1), Ja, har bidragit till sjukskrivningen, (2) Ja, men har ej bidragit till 

sjukskrivningen, (3) Nej. Svaren dikotomiserades för den logistiska regressionen 
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(0 = Nej; 1 = Ja, och har bidragit till sjukskrivningen/Ja, men har ej bidragit till 

sjukskrivningen). 
 

Det andra trappsteget handlar om allvarliga konflikter och kränkningar på 

arbetsplatsen. Det fanns två frågor i enkäten, som berörde detta: ”Har du under 

det senaste året varit med om allvarlig konflikt på arbetet” och ”Har du under 

det senaste året varit med om att du blivit mobbad/kränkt?” Svaren 

dikotomiserades för den logistiska regressionen (0 = Nej; 1 = Ja, och har 

bidragit till sjukskrivningen/Ja, men har ej bidragit till sjukskrivningen).  
 

Det tredje trappsteget rör ökade krav både i förhållande till arbetet och till 

relationerna på arbetsplatsen. Det fanns ingen fråga i enkäten som täckte in 

detta område. 
 

Det fjärde trappsteget handlar om motstridiga krav. Den fråga som ställdes i 

enkäten kring detta ingick i ett frågebatteri om arbetsförhållanden: ”Förekom 

det motstridiga krav?” Svaren gavs på en fyrgradig skala (”Ja, ofta”; ”Ja, ibland”; 

”Nej, sällan”; ”Nej, så gott som aldrig”;) och skalan dikotomiserades (1 = ”Ja, 

ofta”; 0 = ”Ja, ibland”/”Nej, sällan”/”Nej, så gott som aldrig”). 
 

Det femte trappsteget innehåller förhållanden som bristande tillit till arbetskamrater 

och ledning, brist på solidaritet och stöd samt försämrad självkänsla. Dessa 

förhållanden rör det psykosociala klimatet och speglar kvalitén på de sociala 

banden på arbetsplatsen. Det fanns sex utsagor/påståenden rörande dessa 

frågor för respondenterna att ta ställning till genom att instämma eller inte. 

Svaren gavs på en fyrgradig skala: ”Stämmer helt och hållet”, ”Stämmer ganska 

bra”, ”Stämmer inte särskilt bra”, ”Stämmer inte alls”. Påståendena 

introducerades med frågan: ”Vad tycker du stämde in på din arbetsplats?” och 

påståendena var: ”Det var en lugn och behaglig stämning”, ”Det var god 

sammanhållning”, ”Mina arbetskamrater ställde upp för mig”, ”Man hade 

förståelse för att jag kunde ha en dålig dag”, ”Jag kom bra överens med mina 

överordnade”, och ”Jag trivdes bra med mina arbetskamrater”. Svarsskalan 

dikotomiserades för den logistiska regressionen (1 = ”Stämmer inte 

alls”/”Stämmer inte särskilt bra”). 
 

Steg sex till åtta är nära relaterade med varandra. Steg sex berör starka emotioner 

och hälsoproblem, steg sju handlar om kollapsen och steg åtta rör själva 
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sjukskrivningen. Det fanns inga data som kunde användas för att undersöka om 

respondenterna hade varit på trappsteg sex och sju, men eftersom samtliga var 

sjukskrivna vid tidpunkten för besvarandet av enkäten vet vi redan att de hade 

nått steg åtta. Det kan antas att de också hade erfarenhet av steg sex, som 

innefattar olika symtom, eftersom detta har en tydlig association med 

sjukskrivning.  

Analys  

Multivariat analys gjordes med logistisk regressionsmodell. Den oberoende 

variabeln av primärt intresse i den logistiska regressionen var diagnosgrupp. 

Diagnosgruppen muskuloskeletala diagnoser användes som referensgrupp. I 

tillägg kontrollerades för ålder, arbetsgivarkategori och utbildning. Eftersom 

kvinnor är mer sjukskrivna än män gjordes separata analyser för kvinnor och 

män för att undersöka om det fanns några systematiska skillnader.  

Artikel III 

Artikel III bygger på resultat från studie I och studie II. Resultat från delstudie 

II tycktes ge belägg för att trappan existerade för sjukskrivna personer med 

utbrändhet men också för sjukskrivna med mentala diagnoser. I den tredje 

artikeln testades delar av utbrändhetstrappan också mot en frisk population för 

att se om den psykosociala arbetsmiljön skilde sig åt mellan friska och 

sjukskrivna. Även inflytande av konflikter och försvagning av de sociala banden 

i privatlivet analyserades. Ytterligare ett syfte med studien var att se om det 

fanns några systematiska könsskillnader.  

Studiepopulation 

Studiepopulationen i studie III bestod av ett urval från såväl sjukskrivnings- 

som normalpopulationen. Urvalet bestod av 2 521 personer i åldern 20-64 år. 

Analysen inkluderade de som var anställda vid tiden för besvarandet av enkäten, 

eftersom psykosociala arbetsförhållanden som en riskfaktor är aktuell främst för 

personer i arbete. Arbetslösa och studerande exkluderades därför liksom 

egenföretagare. För att kunna göra jämförelser delades urvalet in i två grupper: 

en grupp långtidssjukskrivna med en självrapporterad psykisk diagnos (psykiska 

besvär ex. nedstämdhet, depression, oro, utbrändhet, utmattningsdepression, 

stress) (370 kvinnor, 119 män) och en grupp friska (1 027 kvinnor, 1 005 män). 

Diagnosgruppen psykiska diagnoser valdes mot bakgrund av att den föregående 
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studien (delstudie II) föreslog att utbrändhetstrappan tycktes vara en lämplig 

modell för att beskriva vägen in i sjukskrivning med psykiska diagnoser 

inklusive utbrändhet. Utbrändhet är en av de diagnoser som ingår i 

daignosgruppen psykisk sjukdom tillsammans med exempelvis depression och 

stressrelaterade symtom. Psykiska sjukdomar är den vanligaste diagnosgruppen 

bakom långtidssjukskrivning för kvinnor i Sverige och den näst vanligaste för 

män efter muskuloskeletala diagnoser. Psykiska diagnoser utgör normalt 

omkring 25 – 30 procent av det totala antalet långtidssjukskrivna (Lidwall et al. 

2004). Dessa diagnoser brukar också till stor del anses vara arbetsrelaterade. 

Den friska populationen bestod av personer som var i arbete vid tiden för 

enkäten eller hade varit korttidsfrånvarande mindre än 15 dagar. 

Korttidsfrånvaro inkluderades i den friska populationen då sådan frånvaro på 

grund av sjukdom normalt täcker enklare sjukdomstillstånd som förkylningar 

och är också ofta inkluderade i denna typ av studier, eftersom studien rör 

faktorer bakom långtidssjukskrivning.  

Enkätfrågorna 

Det första steget i utbrändhetstrappan och början på processen är erfarenhet av 

organisationsförändringar och nedskärningar. En fråga i formuläret berörde den 

ena faktorn och en fråga den andra. För de sjukskrivna var det en tregradig 

svarsskala, vilken dikotomiserades för att kunna ingå i den logistiska 

regressionen (0=Nej, 1=Ja, och har bidragit till sjukskrivningen/Ja, men har ej 

bidragit till sjukskrivningen). Den friska populationen fick samma frågor men 

här var svarsalternativen endast ”Ja” eller ”Nej”.  

 

Det andra trappsteget handlar om allvarliga konflikter och kränkningar på 

arbetsplatsen. I enkäten fanns det två frågor som berörde detta: ”Har du under 

det senaste året varit med om allvarlig konflikt på arbetet?” och ”Har du under 

det senaste året varit med om att du blivit mobbad/kränkt?” Svaren 

dikotomiserades (0=Nej; 1=Ja, och har bidragit till sjukskrivningen/Ja, men har 

ej bidragit till sjukskrivningen). 
 

Information om försvagade sociala band i privatlivet gavs genom att 

respondenterna fick besvara en fråga om hon eller han under det senaste året 

hade varit med om fem olika händelser. De sjukskrivna fick dessutom besvara 

frågan om händelsen hade betydelse för deras sjukskrivning. De händelser som 

nämndes var (1) skilsmässa/separation från partner, (2) allvarlig konflikt med 
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någon i familjen eller (3) nära vän och (4) dödsfall i familjen eller (5) nära vän. 

Svaren dikotomiserades till följande kategorier: 1 = Ja, har varit involverad i 

åtminstone en händelse och 0 = Nej.   

Analys 

Multipel analys gjordes med hjälp av logistisk regression. För att ha möjlighet 

att studera betydelsen av trappstegen (omorganisation och försvagade sociala 

band) både i arbetslivet, i privatlivet och kombinationseffekter användes tre 

modeller. Den första modellen berörde omorganisation och konflikter på 

arbetet, den andra omorganisation samt konflikter eller förluster i privatlivet 

och i den tredje modellen kombinerades faktorerna från både arbets- och 

privatliv. Alla jämförelser gjordes mot den friska nivån för att kunna identifiera 

skillnader i den psykosociala arbetsmiljön. Separata analyser gjordes för kvinnor 

och män för att kunna studera om det fanns några systematiska könsskillnader. 

Materialet kontrollerades också för ålder, utbildning och typ av arbetsgivare 

(stat, kommun, landsting, privat). I den första modellen (arbetslivet) 

kontrollerades också för försvagade sociala band i privatlivet och i den andra 

modellen (privatlivet) kontrollerades för konflikter på arbetet.  

Etiska överväganden  

I avhandlingen har intervjuer och enkäter använts som datainsamlingsmetod. 

Etiska aspekter kan knytas till båda metoderna. Nedan följer först en etisk 

reflektion över intervjun som metod. 
 

Intervjuerna genomfördes under åren 1999-2000 inom samhällsvetenskapliga 

institutionen vid Karlstads universitet och följde de etikkrav för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning som då tillämpades vid institutionen 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1999) med utgångspunkt 

från öppenhet, medgivande, konfidentialitet och autonomi. En rad etiska 

överväganden gjordes under studiens gång, vilka beskrivs närmare nedan.  
 

Intervjuerna genomfördes av fem olika personer, som utbildades specifikt för 

detta. Innan datainsamlingen påbörjades gjordes inom projektgruppen en 

särskild genomgång av etikfrågor och etiska riktlinjer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och etiska frågor beaktades inom alla moment 

av forskningsprojektet – innan datainsamlingen påbörjades, under kontakterna 
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med informanterna, under datainsamlingens gång, vid analysen och vid rapport-

skrivandet.  
 

Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fick skriftlig förhands-

information om projektets syfte, genomförandet av intervjun samt att deras 

medverkan var frivillig. Nyttjandekravet uppfylldes genom att de uppgifter som 

insamlats inte kommer att användas för annat syfte än forskning. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att resultaten redovisas på ett sådant 

sätt att enskilda individer ej kan identifieras. Samtliga namn, även ortnamn 

avidentifierades i utskrifterna. Samtyckeskravet uppfylldes genom att den 

enskilde individen hade möjlighet att avstå från deltagande och informerades 

om att hon/han när som helst kunde dra sig ur studien utan att behöva förklara 

sitt ställningstagande.  
 

Det kunde inte uteslutas att uppgiftslämnare skulle kunna känna obehag av att 

prata om sin sjukskrivning och i förekommande fall även sin arbetslöshet. 

Emellertid ställdes detta mot det stora behovet av kunskap inom området och 

att den eventuella nyttan av studien skulle kunna komma bland annat 

sjukskrivna till del.  
 

Positiva aspekter av att delta i studien för den enskilde skulle kunna vara 

möjligheten att ge återkoppling på sina erfarenheter – positiva såväl som 

negativa – av den vård och rehabilitering som erbjudits via arbetsgivare, 

försäkringskassa och sjukvård. Minskad sjukfrånvaro har stor nytta både för 

den enskilde och för samhället. Ur forskarsamhällets vinkel är det därför viktigt 

att föra ut resultat till berörda. Informanterna erbjöds att få ta del av 

forskningsresultaten och de informanter som uppgav att de önskade ta del av 

resultaten har fått rapporter sända till sig. 
 

Informanterna uttryckte genomgående att de uppskattade att få möjlighet att 

prata om sin situation, att någon lyssnade samt att studien gjordes. Farhågor 

som fanns i forskargruppen före intervjuerna om att de möjligtvis skulle kunna 

uppleva obehag av att uttala sig om personliga angelägenheter infriades inte. 

Tvärtom sade många att det upplevdes som positivt att få dela med sig av sina 

upplevelser inte minst för att de ansåg det viktigt att deras erfarenheter kunde 

komma andra till del. Innan datainsamlingen startade kontaktades professionella 

behandlare, som var tillängliga för att ge stöd och som intervjuarna skulle kunna 

hänvisa till, om behov skulle uppstå. Något sådant behov uppstod dock inte.     
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Att vända sig till sjukskrivna personer via postenkät reser också etiska 

frågeställningar. Man kan reflektera över om enkäten leder till att svåra saker 

och tankar, som den sjukskrivna lagt bakom sig, åter kommer upp till ytan och 

orsakar smärta. Å andra sidan kan det ses som positivt från den enskildes sida 

att få komma till tals och bidra till ökad kunskap om sjukskrivningen. 

Sammantaget kan det ses som värdefullt att situationen för en utsatt grupp som 

sjukskrivna studeras närmare utifrån de sjukskrivnas perspektiv för att få en 

fördjupad förståelse för sjukskrivningsprocessen och att samhällets insatser 

skall kunna anpassas efter deras behov.  Postenkät ger också personen ett direkt 

val att ingå i studien genom att besvara frågorna eller att avstå.   
 

Vi fick tillstånd av Riksförsäkringsverket (RFV) att använda frågor ur deras 

datamaterial från en nationell enkätstudie, som genomfördes år 2002. Studierna 

gjordes av RFV och Statistiska Centralbyrån (SCB) och vände sig dels till ett 

riksrepresentativt urval av sjukskrivna personer och dels till en 

normalpopulation. Frågeblankettens framsida bestod av ett missivbrev som 

bland annat informerade uppgiftslämnarna om undersökningens bakgrund, 

syfte, vilka uppgifter som hämtades från andra källor och vilka dessa källor var, 

att samtliga uppgifter var skyddade av personuppgifts- och sekretesslagen, att 

det var frivilligt att deltaga och att undersökningen genomfördes i samarbete 

mellan SCB och RFV. En sekretessöverenskommelse upprättades mellan RFV 

och SCB med avseende på hur materialet fick hanteras hos RFV. 

Enkätstudierna har använts som underlag för ett flertal vetenskapliga studier, 

där sjukskrivningsproblematiken undersökts ur olika aspekter och det finns ett 

flertal rapporter publicerade. Datamaterialet var avidentifierat och har endast 

använts för statistiska analyser.    
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Resultat  

Artikel I 

I den första studien undersöktes vad det är i människans arbete, som gör att 

hon drabbas av utbrändhet och långvarig sjukskrivning. Studien påvisade ett 

antal kritiska händelser som deltagarna varit med om på sina arbetsplatser, vilka 

föregick sjukskrivningen. Dessa händelser representerade viktiga faser som 

bidrar till förståelsen av varför situationen till slut blev så svår att sjukskrivning 

blev det alternativ som återstod. Processen som ledde till sjukskrivningen kan 

beskrivas som en trappa med åtta olika steg, där de olika stegen beskriver olika 

stadier i processen. Den benämns utbändhetstrappan (se Figur 1). Alla 

deltagarna hade befunnit sig på de olika trappstegen och deras berättelser blev 

mer och mer detaljerade allteftersom de närmade sig sjukskrivningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utbrändhetstrappan, en stegvis process för att förklara sjukskrivningsprocessen med 

utbrändhetsdiagnos och vägen tillbaka till arbete eller utträde ur arbetslivet 
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Processen startade med omfattande förändringar på arbetsplatserna. De 

intervjuade hade erfarenhet av personalminskningar och att gamla trygga 

arbetsgrupper splittrades och i stället inlemmades man i lösare grupperingar. 

Konflikter, både med arbetskamrater och med ledning, uppstod men löstes ej, 

vilket bidrog till en eskalering ibland med inslag av mobbing och så småningom 

även allvarliga psykosomatiska problem. Många av deltagarna beskrev hur de 

hade dragit sig undan social kontakt och fann det svårt att leva upp till de 

förväntningar och krav, som de kände att omgivningen ställde på dem. Glädje, 

intresse och engagemang försvann.   
 

Starka känsloupplevelser av tillkortakommanden, mindervärdighet och 

otillräcklighet beskrevs av deltagarna. De hade börjat se på sig själva så som de 

upplevde att omgivningen betraktade dem. De lade på sig skuldkänslor för att 

de inte klarade av att leva upp till sina och andras förväntningar. Flera beskrev 

hur ilska blev en del av deras vardag. Ilskan kunde vändas utåt mot 

arbetskamrater, chefer, klienter, patienter, elever eller familjen. Den tog sig då 

uttryck som utskällningar, skrik och gråt. Ilskan kunde också vändas inåt och 

resulterade då i tystnad och tillbakadragande. Att inte utåt visa de känslor man 

kände krävde ett omfattande emotionellt arbete. Flera deltagare beskrev också 

hur känslor av sorg och ledsnad kom över dem och någon beskrev det till och 

med som att själva livsglädjen försvann. Alla dessa känslouttryck kan ses som 

signaler på skam. Flera intervjuade visade också kroppsliga tecken på skam 

såsom undvikande av ögonkontakt, titta ner i golvet, prata tyst och med långa 

pauser.  
 

Sjukskrivningen föregicks sålunda av starka känsloupplevelser, som inte alltid 

uttrycktes och som man inte alltid ville tala om. Successivt började man också 

känna av olika hälsobesvär. Trötthet och sömnsvårigheter var vanligt. Flera 

beskrev också värk i kroppen. Flera beskrev också hur symtom som glömska, 

huvudvärk och hjärtklappning ledde till att man oroade sig för att ha fått någon 

allvarlig sjukdom såsom Alzheimers, hjärntumör eller hjärtsjukdom. Så 

småningom började man dra sig undan alltmer både på arbetsplatsen och i det 

privata livet.   
 

Den långvariga sjukskrivningen inleddes för de intervjuade med någon form av 

kollaps, som beskrevs på olika sätt. Sjukskrivningen i sig ledde till motstridiga 

känslor. Det fanns inslag av positiva sidor men den dominerande känslan, som 

deltagarna beskrev, var en känsla av misslyckande. Deltagarna hade också 
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många funderingar kring en eventuell återgång till arbetet och en del hade också 

påbörjat en sådan genom att sjukskrivningen övergått i en deltidssjukskrivning. 

Ingen av dem som hade börjat arbeta igen hade dock återgått till exakt samma 

arbetssituation som tidigare.  

Artikel II 

Trappstegen i utbrändhetstrappan testades mot en population sjukskrivna. De 

sjukskrivna delades in i de fyra diagnosgrupperna utbrändhet, psykiska 

diagnoser utom utbrändhet, muskuloskeletala diagnoser och övriga diagnoser. 

Gruppen med muskuloskeletala diagnoser var jämförelsegrupp. 
 

I enlighet med den testade hypotesen så rapporterade kvinnor och män med 

diagnosen utbrändhet en noterbart högre erfarenhet av att ha befunnit sig på de 

olika trappstegen i jämförelse med sjukskrivna för muskuloskeletala diagnoser 

eller övriga diagnoser.  
 

Även män och kvinnor sjukskrivna för andra psykiska diagnoser utom 

utbrändhet hade en högre risk för att ha befunnit sig på de olika trappstegen i 

jämförelse med personer med muskuloskeletala diagnoser. Detta gällde dock 

inte för steg 1 (omorganisation och personalminskning) för kvinnorna.  
 

Kvinnorna med övriga diagnoser uppvisade en ökad risk för att ha erfarit 

enbart ett av trappstegen, nämligen allvarliga konflikter och kränkningar (steg 

2).   

 

De bakgrundsvariabler som kontrollerades för i analysen (ålder, utbildning och 

typ av arbetsgivare) hade litet eller inget förklaringsvärde för erfarenheten av att 

ha befunnit sig på de olika trappstegen i utbändhetstrappan.  

 Artikel III 

I studien jämfördes erfarenhet av att ha befunnit sig på de två första 

trappstegen i utbrändhetstrappan, omorganisation och konflikter, mellan 

gruppen sjukskrivna med psykiska diagnoser och friska. Tre modeller 

utvecklades för att se betydelsen av försvagade sociala band både i arbetslivet 

(modell 1), i privatlivet (modell 2) och både i arbets- och privatlivet (modell 3). 
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Vid en jämförelse av hur de olika grupperna fördelar sig procentuellt i de två 

trappstegen i de olika modellerna visade det sig att sjukskrivna kvinnor och män 

med psykisk diagnos hade 1,5 respektive 3 gånger mer erfarenhet av 

omorganisation tillsammans med konflikter på arbetet i jämförelse med friska 

kvinnor och män enligt modell 1. Erfarenhet av konflikter på arbetet men ingen 

omorganisation var ungefär dubbelt så vanlig bland de sjukskrivna jämfört med 

de friska. För modell 2 var mönstret delvis annorlunda. En hög andel (30 %) av 

kvinnorna med psykisk diagnos hade erfarenhet av omorganisation på arbetet 

kombinerat med konflikt och förlust i privatlivet men också de friska kvinnorna 

uppvisade en hög andel med sådan erfarenhet (28 %). Männen med psykisk 

diagnos hade i högre utsträckning än de friska männen erfarenhet av 

omorganisation utan konflikter (38 respektive 29 %). Vid beaktande av arbets- 

och privatlivsrelaterade faktorer sammantaget (modell 3) visade det sig att både 

kvinnorna och männen med psykiska diagnoser hade ungefär dubbelt så mycket 

erfarenhet av kombinationen omorganisation samt konflikter både i arbets- och 

privatlivet i jämförelse med de friska.       

 

Den logistiska regressionen visade att omorganisation och konflikter på arbetet 

(modell 1) liksom både på arbetet och i privatlivet (modell 3) var i signifikant 

grad associerat med sjukskrivning med psykisk diagnos på förväntat sätt bland 

såväl kvinnor som män. Emellertid var erfarenhet av omorganisation 

kombinerat med konflikt/förlust i privatlivet (modell 2) inte signifikanta 

riskfaktorer vare sig för kvinnorna eller för männen. Oddskvoterna i analysen 

visade också att erfarenhet av enbart konflikt/förlust (utan erfarenhet av 

omorganisation) visade en signifikant högre risk i alla modeller i kontrast mot 

enbart omorganisation. Erfarenhet av konflikt och/eller förlust tycks alltså vara 

en viktigare faktor än omorganisation för sjukskrivning med en psykisk diagnos. 

Erfarenhet av enbart omorganisation tycktes inte ha något signifikant samband 

med sjukskrivning med psykisk diagnos. 

 

I modell 1 kontrollerades för konflikt/förlust i privatlivet och i modell 2 för 

konflikt i arbetslivet. De bakgrundsvariabler som kontrollerades för och 

inkluderades i analysen – ålder, utbildning och typ av arbetsivare – hade ingen 

ytterligare inverkan på oddskvoterna för utfallet.  
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Artikel IV 

I studien undersöktes orsaker till den ineffektiva rehabiliteringen av arbetslösa 

sjukskrivna för att kunna återgå till arbete.     
 

Studien identifierade två huvudorsaker till varför arbetslösa sjukskrivna inte fick 

den arbetslivsinriktade rehabilitering de hade behövt för att kunna återgå till 

arbete samt ytterligare en faktor som interagerade med dessa.  
 

Den första faktorn var otydlig reglering av samarbetet mellan Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. Den andra faktorn var skiftande politiska mål både 

över tid och mellan myndigheterna, där den viktigaste faktorn visade sig vara 

det nationella politiska direktivet att minska graden av arbetslösheten till under 

fyra procent. Det mest uppenbara sättet för handläggarna inom 

arbetsförmedlingen var att öka kravet för anställningsbarhet och därigenom 

flytta över fler personer till ett läge av långtidssjukskrivning utan möjlighet till 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Försäkringskassehandläggaren å andra sidan 

försökte rehabilitera den arbetslöse sjukskrivne för att uppnå arbetsförmåga, 

som dock inte var kompatibel med arbetsförmedlingens syn på 

anställningsbarhet.  

 

De olika myndigheterna jobbade mot olika mål, vilket blev den tredje faktorn 

av betydelse. Konsekvenserna av dessa oförenliga mål blev att den arbetslöse 

sjukskrivne föll mellan stolarna (se Figur 2).   
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Figur 2. Att falla mellan stolarna; tre viktiga faktorer bakom ineffektiv rehabilitering till 

arbete för arbetslösa sjukskrivna personer     

 

 

Resultaten från studien formulerades i hypotesen att arbetsmarknads-

förändringar och manifesta politiska mål påverkar rehabiliteringsinsatserna och 

ger låg prioritet till svårplacerade individer såsom arbetslösa sjukskrivna 

personer. När det politiska målet att reducera arbetslösheten kom i förgrunden 

blev i tillägg de otydliga direktiven om samarbete och de motstridiga målen 

faktorer som försvagade en rehabilitering i samverkan. Ett arbetsmarknads-

problem blev förvandlat till ett medicinskt problem.      
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Diskussion  

Utgångspunkten vid starten av min forskning var den ofullständiga kunskapen 

om den ökade sjukskrivningen framförallt på grund av psykiska diagnoser, 

speciellt utbrändhet, och arbetslösa sjukskrivnas situation. Det ledde till 

genomförandet av två kvalitativa studier, då kvalitativ metod anses lämplig att 

använda vid studier av fenomen som man har liten kunskap om eller vill söka 

fördjupad kunskap om (Starrin 1994).  

 

I den ena av dessa studier belystes långtidssjukskrivning med diagnosen 

utbrändhet (delstudie I). Den resulterade i hypotesen om utbrändhetstrappan. 

Den andra kvalitativa studien (delstudie IV) rörde rehabiliteringen av arbetslösa 

sjukskrivna och resulterade i hypotesen att arbetsmarknadsförändringar och 

manifesta politiska mål påverkar rehabiliteringsinsatserna och ger låg prioritet 

till svårplacerade individer, såsom arbetslösa sjukskrivna.  

 

Då jag fick tillgång till ett stort enkätmaterial, där möjlighet fanns att 

kvantitativt testa hypotesen om utbrändhetstrappan, inriktades den fortsatta 

forskningen och de två följande studierna mot detta. I den ena studien 

jämfördes olika diagnosgrupper för sjukskrivna (delstudie II) och i den andra 

jämfördes sjukskrivna med psykisk diagnos med en frisk population (delstudie 

III).  

Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva och förstå processen 

som leder till lång sjukskrivning med utbrändhet och andra psykiska diagnoser. 

I delstudie I, som byggde på intervjuer med långtidssjukskrivna med diagnosen 

utbrändhet, konstaterades att skeendet som föregick sjukskrivningen kunde 

förstås som en emotionell deprivationsprocess. Den innebar att den enskilde 

gradvis ”tömdes” på de emotioner som bär upp den livgivande kraft som 

utmynnar i glädje, engagemang och medkänsla och som gör det möjligt att 

verka mot långsiktiga mål. Den livgivande kraften finner sin näring i trygga och 

säkra sociala relationer till andra människor och i en samhällsstruktur som 

befrämjar denna typ av sociala relationer. Tolkningen av orsakerna till den 

emotionella deprivationen var att den började i samband med omorganisation 

och konflikter på arbetsplatsen. De konflikter som uppstod till följd av 
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genomgripande förändringar löstes inte, utan eskalerade. Deprivationsprocessen 

beskrevs som en trappa – utbrändhetstrappan - där de olika trappstegen 

beskriver de olika stadierna. Beskrivningen av den emotionella deprivationen 

kan relateras till Hochschilds (1983) begrepp emotiv dissonans. De intervjuade i 

studien beskrev hur de maskerade sina djupast kända känslor av exempelvis 

missnöje och ilska. Det är i sådana situationer som man riskerar förlora 

kontakten med sina egna känslor, vilket kan leda till utbrändhet (Hochschild 

1983).  

 

Även Collins (1990; 2004) begrepp emotionell energi passar in i detta 

sammanhang. Lyckosamma möten med andra människor ger energi, medan 

obehagliga möten har en motsatt effekt av att dränera de inblandade på energi. 

De sjukskrivna i studien gav otaliga exempel på sådana möten och 

sammankomster på deras arbetsplatser, som tömde dem på energi.  

 

Scheffs (1990) och Retzingers (1991) teori om skam och stolthet har 

beröringspunkter med Collins begrepp om emotionell energi. Skam 

korresponderar då till låg emotionell energi och stolthet till hög. I min delstudie 

I hade de sociala banden på de sjukskrivnas arbetsplatser blivit otrygga och 

hotade, vilket uttrycktes som upplevelse av isolering. Resultaten från studien 

stödde Scheffs och Retzingers teorier om skam. De sociala banden med 

arbetskamrater, chefer och underlydande hade skadats och de sjukskrivna 

visade tecken på skam såväl verbalt som i gester och tonfall. Studien talar för att 

den emotion som föregår den emotionella deprivationen är ej uppmärksammad 

skam, som i sin tur har sin grund i otrygga och konfliktfyllda sociala relationer 

på arbetsplatsen. Denna toxiska skam tycks vara av avgörande betydelse för att 

förstå kopplingen mellan stressfyllda yttre förhållanden och sjukdom 

(Dickerson et al. 2004; Scheff 1992; 2001; Wilkinson 1999; 2002; 2005).  

 

I delstudie I utvecklades sålunda en teoretisk modell för att förstå processen som leder till 

långtidssjukskrivning med diagnosen utbrändhet. Denna process beskrevs som en 

trappa där de olika faktorerna som ingår i processen formar olika trappsteg. 

Processen benämns utbrändhetstrappan. I delstudie II testades delar av 

modellen mot olika diagnosgrupper i en sjukskrivningspopulation. I denna 

tvärsnittsstudie sågs ett relativt starkt samband mellan diagnosen utbrändhet 

och erfarenhet av de trappsteg, som ingick i analysen. Studien talar för att 

utbrändhetstrappan kunde vara en lämplig modell för att beskriva den process 

som ledde till sjukskrivning med diagnosen utbrändhet. Resultatet indikerade att 
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modellen kunde vara tillämpbar även för personer med andra psykiska 

diagnoser. Studien visade inga större systematiska genusskillnader. Resultaten 

för kvinnor och män följde likartade mönster. Dessa resultat skiljer sig från 

Göransson och medförfattares (2002) studie, vilken rapporterade att männens 

hälsa i högre grad var associerad till deras arbetssituation.      

 

På grundval av dessa resultat gick jag vidare med delstudie III, där hypotesen 

om utbrändhetstrappan testades även mot en frisk population samt att även 

konflikter i privatlivet fördes in i analysen. Resultaten stödde hypotesen på så 

vis att erfarenhet av omorganisation och konflikter i arbetslivet ökade risken för 

långtidssjukskrivning med psykisk diagnos. Framförallt tycktes konflikter ha 

stor betydelse för sjukskrivningen. Att konflikter på arbetet tycks ha stor 

betydelse för männens självrapporterade hälsa har också visats av Kopp et al. 

(2007). Bergh et al. (2007) fann att allvarliga händelser i privatlivet såsom 

konflikter och förluster var starka predicerande faktorer för 

långtidssjukskrivning och förtidspension. Utbrändhetstrappan visade sig i 

delstudie III sålunda kunna vara en användbar modell för att beskriva 

sjukskrivningsprocessen för långtidssjukskrivna med psykiska diagnoser, men 

svaga och otrygga sociala band i privatlivet borde kunna inkluderas i modellen. 

Resultat av delstudie tre blev ett förslag till revidering av modellen på så vis att hot mot 

sociala band också i privatlivet borde inkluderas.  

 

I delstudie IV identifierades viktiga faktorer till att långtidssjukskrivna 

arbetslösa inte fick den rehabilitering tillbaka till arbete som de enligt lagen hade 

rätt till. Det visade sig att handläggarna på Arbetsförmedlingen i sina handlingar 

utgick från den lokala arbetsmarknadens och arbetsgivarens behov, vilket är i 

linje med en annan svensk studie (Riksförsäkringsverket 2004d). 

Försäkringskassan och läkarna däremot var mer individinriktade och utgick från 

den arbetslöse sjukskrivnes behov och begränsningar. Ett av de problem som 

trädde fram och förhindrade möjligheten till en tillbakagång i arbete var det 

som Midré (1990) kallat marknadsdimensionen. Läkarna identifierade 

situationen för den arbetslöse sjukskrivne som ett arbetsmarknadsproblem men 

fann sig involverade i att omvandla det till ett medicinskt problem, där 

sjukskrivningen blev det praktiska verktyget. Lindqvist (2003) diskuterar hur 

expansionen av välfärdsstaten lett till att ett antal sociala problem har 

medikaliserats. Utifrån den sjukskrivne arbetslöses perspektiv syntes 

rehabiliteringen förvirrande. Hon eller han blev i mycket liten utsträckning 

involverad i processen och bedömde insatserna som dåliga. Dessa resultat stöds 
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av andra studier (Hansen 1999). Individen upplevde att myndigheterna inte 

levde upp till sina mål att rehabilitera henne/honom tillbaka till arbete. Den 

arbetslöse sjukskrivne föll mellan stolarna och riskerade att hamna i en ond 

cirkel mellan systemen, som ledde till kortsiktiga och ineffektiva insatser. 

Resultaten av studien visade sålunda att klientperspektivet, som förts fram som 

ett argument för samarbete mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa inte 

tillfredsställdes.       

Metodologiska överväganden, styrkor och svagheter 

En styrka med avhandlingens ansats är att olika metoder för datainsamling 

genomfördes och att både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder använts. 

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kan komplettera varandra i det 

systematiska sökandet efter ny kunskap (Hallberg 2002; Krause et al. 1998). 

Denna design valdes för att få en bred förståelse för hur långtidssjukskrivna 

personer upplever sin sjukskrivning och vad som ledde fram till den.  

 

En annan styrka med den valda designen är att studierna genomfördes ur de 

långtidssjukskrivnas perspektiv (Kvale 1996). Ett sådant perspektiv har tidigare 

varit föga utnyttjat i forskning om sjukfrånvaro (Alexanderson & Söderberg 

2000).  

 

Ytterligare en styrka med den valda ansatsen är att avhandlingsarbetet, då ett 

föga känt fenomen skulle studeras (långtidssjukskrivning och speciellt processer 

som leder fram till sjukskrivning med psykiska diagnoser), inleddes med 

explorativa studier (artikel I och IV) utan att vara begränsad av en färdig-

formulerad hypotes. Slutligen gavs det möjlighet att testa en av hypoteserna i ett 

stort datamaterial (delstudie II och III).  

 

I kvalitativa studier använder man ibland begrepp såsom tillförlitlighet, 

trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet för att diskutera begreppen 

validitet och reliabilitet. Valideringen i kvalitativa studier blir beroende av den 

hantverksskicklighet som forskaren besitter och som utvecklas under hela 

undersökningen. Det innefattar moment som återkommande kontroller, 

ifrågasättande och teoretiskt tolkande av kunskaperna (Kvale 1996). I de två 

intervjustudierna (delstudie I och IV) genomfördes intervjuerna av tränade och 

vana intervjuare med lång erfarenhet av arbete med människor. Det erhållna 

datamaterialet var av god kvalitet och gav täta beskrivningar som underlag för 
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fortsatt analys. Andra moment för att göra resultaten tillförlitliga var att hela 

forskargruppen deltog i analysarbetet och flera gånger läste de ordagrant 

utskrivna intervjuerna. För att strukturera utskrifterna gjordes analyskartor för 

varje intervju, vilken beskrev relationer mellan teman, händelser och fenomen. 

När datainsamlingen avslutats påbörjades en fördjupad analys. Den valda 

analysmetoden - grounded theory - bestod i komparativ analys av analyskartor 

med syftet att utveckla koder, teman och begrepp på en allt högre teoretisk 

nivå. Att skapa teori är i enlighet med grounded theory till väsentlig del att 

verifiera tolkningar (Kvale 1996). Data kodade under de olika teman som växt 

fram ur texten kontrollerades också mot utskrifterna för att säkerställa att det 

fanns representerat i datamaterialet.  
 

De intervjuguider som användes fungerade som en check-up-lista för 

intervjuaren för att säkerställa att olika områden täckts in i intervjun. Den 

reviderades efter hand, då varje ny intervju kunde ge nya infallsvinklar, som 

prövades i nästkommande intervjuer. I intervjuerna användes öppna frågor, 

vilket gav den intervjuade möjlighet att uttrycka sig med egna ord. Citat från 

intervjuerna presenterades i artiklarna (I och IV) som ett stöd för och en 

illustration till den kategorisering som gjorts. 
 

Jag hade möjlighet att testa hypotesen om utbrändhetstrappan i en stor 

befolkningsenkät om hälsa, arbetsmiljö, livssituation och sjukskrivning. Enkäten 

var utarbetad av dåvarande Riksförsäkringsverket (numer Försäkringskassan) i 

samarbete med Statistiska Centralbyrån. Enkäten bestod av två delar, dels en 

som vände sig till en representativ population av sjukskrivna i Sverige, dels till 

en normalpopulation. Trots att enkäten ej konstruerats för att testa hypotesen 

om utbrändhetstrappan (delstudie I) innehöll den flera frågor som kunde 

användas för att testa hypotesen och Riksförsäkringsverket gav tillstånd att 

använda dessa frågor i studierna (delstudie II och delstudie III). Fördelar med 

att använda enkätmaterialet var att det baserades på ett stort och 

riksrepresentativt urval och att de frågor som analyserades i delstudierna var 

inkluderade i ett större sammanhang och att bortfallet sannolikt inte var 

systematiskt relaterat till dessa frågor.  

 

Enkätstudier bygger på självrapporterade data. Studier om sjukskrivning kan 

också baseras på registerdata. Jämförelser mellan självrapporterad data om 

sjukfrånvaro och registerdata har visat hög reliabilitet för självrapporterade data 
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(Fredriksson et al. 1998; Severens et al. 2000; van Poppel et al. 2002; Voss et al. 

2008).      
 

En begränsning av användandet av enkäten för att testa hypotesen om 

utbrändhetstrappan var att enkäten var en tvärsnittsundersökning, vilket 

innebär att man inte kan uttala sig om orsakssamband. I en tvärsnittsstudie kan 

man inte heller studera själva processen. I stället fick analysen begränsas till att 

se i vilken utsträckning olika grupper hade varit ”exponerade för” de olika 

trappstegen i utbrändhetstrappan. Det fanns inte heller möjlighet att testa alla 

trappstegen i hypotesen om utbrändhetstrappan, då det inte fanns frågor i 

enkäten, som täckte in dessa.  
 

Tidsaspekten har över huvud taget en viktig betydelse vid användande av både 

intervjuer och enkäter och det kan inte uteslutas att förmågan att komma ihåg 

(”recall bias”) kan ha påverkat resultaten. Både vid intervjutillfället och vid 

besvarandet av enkäten tillfrågades personerna om förhållanden bakåt i tiden. 

Dock visade intervjustudierna (delstudie I och delstudie IV) att de intervjuade 

mycket väl kom ihåg viktiga händelser även långt bakåt i tiden. De kunde 

detaljerat beskriva vad som hänt och kunde återskapa de starka känslor, som 

händelserna hade väckt. Detta kan tala för att det gällde även för de personer, 

som besvarade enkäten i delstudie II och III.      
 

Intervjustudierna (artikel I och artikel IV) och de presenterade modellerna 

baseras helt på de intervjuades berättelser. Det är en begränsning att det inte 

fanns tillgång till oberoende data om arbetsmiljön på de arbetsplatser, där de 

intervjuade var aktiva, innan de blev sjukskrivna (artikel I).  
 

Resultaten från artikel IV kan kritiseras på grundval av att det gjordes ett 

strategiskt urval och att det inte var representativt. Å andra sidan byggde urvalet 

på att få respondenter med olika perspektiv och från olika delar av 

rehabiliteringsprocessen. De intervjuade representerar endast sig själva och 

resultaten kan inte automatiskt generaliseras till andra grupper eller hälsosystem 

än de studerade. Studierna var explorativa och genererade hypoteser grundade 

på de intervjuades berättelser och dessa hypoteser kan senare testas i andra 

studier.  
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Praktiska implikationer  

Interventioner som riktas mot den psykosociala arbetsmiljön kan främja en god 

arbetsmiljö samt förebygga och minska sjukskrivningen med psykiska 

diagnoser. Organisation och ledning bör rikta uppmärksamhet mot kvalitén i de 

sociala relationerna på arbetsplatsen. Kunskaper om det emotionella arbetets 

förutsättningar bör förmedlas såväl till professionella som till arbetsledare. 

Lämpliga metoder för konfliktlösning bör lyftas fram, så att man ej låter 

konflikter växa och försämra arbetsklimatet, vilket på sikt riskerar de anställdas 

hälsa. Arbetet bör anpassas för att främja en god balans mellan arbete och 

privatliv. I en framgångsrik rehabilitering bör klienten involveras och mötas 

med respekt och omtanke i enlighet med rådande lagstiftning. För att främja 

återgång i arbete för arbetslösa sjukskrivna bör samhället verka för en ökad 

samordning av olika ersättningssystem och regler för ersättningar samt förenkla 

för unga att komma in på arbetsmarknaden. Resultaten pekar också på behovet 

av någon form av mellanform mellan skyddat arbete och vanligt lönearbete för 

att gradvis lotsa arbetslösa långtidssjukskrivna tillbaka i arbete.  

Framtida forskningsbehov 

Det behövs fördjupade studier om betydelsen av den sociala sammanhållningen 

för utveckling av utbrändhet och/eller andra psykiska diagnoser. Hypotesen om 

utbrändhetstrappan bör testas ytterligare empiriskt och då företrädesvis med en 

sådan design att slutsatser kan dras rörande betydelsen av hela processen och 

alla faktorer i modellen. För att förstå varför olika individer hanterar skam på 

olika sätt bör självkänslans roll i detta sammanhang studeras närmare. Då 

sjukskrivnings- och diagnosmönstret är olika mellan män och kvinnor bör 

genusperspektiv i framtida forskning om sjukskrivning betonas. Det finns också 

behov att studera hela livssituationens betydelse, det vill säga balansen mellan 

arbets- och privatliv, för sjukskrivning. Det behövs också ökad kunskap om 

arbetslösa sjukskrivnas situation och sambandet mellan arbetslöshet och 

långtidssjukskrivning. Olika interventionsstudier skulle också kunna tillföra 

värdefull kunskap om bra metoder för rehabilitering och återgång i arbete. Fler 

internationella jämförelser skulle också kunna bidra till att påvisa i hur hög 

utsträckning olika samhällen ger utrymme för att tillfredsställa våra emotionella 

behov.  
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Slutsatser 

Sjukfrånvaro är ett mångfacetterat problem med konsekvenser för individen, 

dennes närmaste omgivning, arbetsgivaren och samhället. Ökad kunskap om 

vilka förhållanden i arbetet och i privatlivet som påverkar processen mot 

långtidssjukskrivning är värdefull för att få ett bra underlag för såväl 

förebyggande som för rehabiliterande insatser. I denna avhandling har 

beskrivits hur långtidssjukskrivning med utbrändhet och andra psykiska 

diagnoser kan förstås. Skeendet som föregick sjukskrivningen har beskrivits 

som en emotionell deprivationsprocess, där individen gradvis tömdes på de 

känslor som bär upp den livgivande kraft som ger glädje och engagemang. 

Denna livgivande kraft finner näring i trygga och säkra sociala relationer till 

andra människor och i en samhällsstruktur som främjar denna typ av sociala 

relationer. Bakgrunden till de förändringar som inträffade på de arbetsplatser 

där de sjukskrivna befann sig var delvis de stora förändringar som inträffade på 

den svenska arbetsmarknaden under 1990-talet. De påverkade inte bara den 

psykosociala arbetsmiljön utan hade också betydelse för rehabiliteringen tillbaka 

till arbete för arbetslösa sjukskrivna. Studien fann att arbetsmarknads-

förändringar och uttalade politiska mål påverkade rehabiliteringsinsatserna på så 

vis att låg prioritet gavs svårplacerade individer som arbetslösa sjukskrivna. När 

det politiska målet om minskad arbetslöshet kom i förgrunden ledde faktorer 

som otydlig reglering och motstridiga mål till en försvårad samverkan mellan 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. I denna process involverades även 

läkarna. Ett arbetsmarknadsproblem omvandlades till ett medicinskt problem. 

Avhandlingen har sökt bidra med kompletterande kunskap om långtids-

sjukskrivningar genom att fästa uppmärksamheten på sambandet mellan 

emotionella, relationella och samhälleliga processer.  
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Summary 

Long-term sickness absence increased dramatically in Sweden from the late 

1990s through to 2003. Although the sickness absence rate has decreased since 

2003, it is still among the highest in Western Europe. Apart from a general 

increase in long-term sickness absence, there was also a shift in the diagnostic 

pattern in that the proportion on sick leave for mental illness rose dramatically. 

Mental illness is a diagnostic group consisting of several diagnoses and the most 

common diagnoses within this group are depression, exhaustion, anxiety, 

burnout or fatigue syndrome and other stress related diagnoses. In the public 

debate it was the burnout concept that was the diagnosis most discussed. It was 

not until 1997 that burnout was accepted as a legitimate reason for sickness 

absence in Sweden when it was included in the Swedish version of the 

international medical classification system (ICD-10). Among women, the 

currently most common reason for sickness absence is mental illness. During 

the last years the proportion has been just above 30 percent. Among men, 

mental illness is the second most common diagnosis (approx. 25 %) after 

musculoskeletal diagnoses (approx. 30 %).  

 

In Sweden employed women are sickness absent almost twice as much as men 

although the employment rates for women and men are compatible. However 

the labour market is quite segregated with substantially more women working in 

the health, care and service sectors. More than 40 percent of the employed 

women are working in the public sector. Women make up a vast majority, 

around 90 percent, in some of the occupations in this human service sector, for 

example nurses, pre-school teachers and clerks. Differences in work conditons 

are said to be one reason behind the higher sickness absence level among 

women.  

 

During the 1990s Sweden experienced a period of marked changes in the 

labour market. From internationally comparably very low levels of 

unemployment during earlier decades (1-2 %), numbers increased rapidly to 

around 10 percent. The extensive changes in the labour market also led to more 

people with experiences of temporary employments and substantially more 

persons having a looser connection to the labour market. When the number of 

sick-listed persons in Sweden started to increase dramatically in 1997 and in a 

few years reached the highest level since the introduction of the modern 
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sickness insurance system, very little attention and awareness were cast upon 

the fact that one big sick-listed group was the unemployed. The association 

between unemployment and reduced health is well documented. However, 

scientific studies on long-term unemployed with sick-leave are sparse. 

 

The overall purpose of the thesis was to describe and understand the process 

leading to long-term sickness absence in order to get a better knowledge base 

for preventive actions and for return to work. One main interest has been to 

study the relation between social and psychosocial factors and long-term 

sickness absence. Another interest has been directed towards how societal or 

structural phenomenon have affected the sick-listing and rehabilitation 

processes. Main focus has been on sick-listing with mental, stress related 

diagnoses, so called burnout diagnoses.  

I. Long-term sickness absence due to burnout: Absentees’ experiences  

The aim of this paper was to discover what caused burnout or such serious 

stress that it led to long-term sickness absence (> 28 days). Methods: Data from 

individual interviews with 32 persons (26 women and 6 men) on long-term sick 

leave due to burnout or a stress-related mental illness were selected. The 

interview data was analyzed using a grounded theory approach, which involves 

a process of coding, categorization, and comparison of the interview data. 

Results:   The study revealed a number of critical phases and events relating to 

the work environment faced by the participants. The emphasis is on significant 

events that preceded the sickness absence. These events represent important 

phases which contribute to an understanding of why the situation finally was so 

difficult that sick-listing became the ultimate result. The process that led to sick-

listing and sickness absence can be described as a seven step process prior to 

the sickness absence, named the burnout staircase. Extensive changes in the 

work place of the participants formed the first step. The changes described in 

step one led to a split of sound working groups and put the employees into new 

challenges. This led to tensions and pressure on the social bonds, which is the 

second step in the model. The third step on the burnout staircase concerns the 

problems that arouse as a result of increased demands that individuals 

experienced at work. These increased demands were noticeable both in the 

work itself and in relationships in the workplace. The problems were aggravated 

by the fact that the increased demands and expectations were often perceived 

as contradictory and incompatible. These contradictory demands form the 
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fourth step.The new expectations fraught with conflict produced emotional 

stress and affected the participants’ trust in others and confidence in 

themselves. This is the fifth step in the burnout staircase leading to sickness 

absence. In step six the feelings of tiredness and exhaustion have become 

increasingly obvious. Powerful emotional experiences and psychosomatic and 

physical problems have preceded the path toward sickness absence. All 32 

individuals experienced some form of collapse before their long-term sickness 

absence. The collapse forms the seventh step in the burnout staircase. The 

collapse, which was described and experienced in various ways, was the 

beginning of a long sickness absence, which is the final step. Since all the 

interviewees were on sick leave at the time of the interviews, the presentation of 

the findings concludes with the unanswered question of whether there is a way 

back to working life for the participants in the study. Conclusion: The course of 

events preceding sickness absence might be understood as a process of 

emotional deprivation, where the individual was gradually emptied of the life-

giving emotional energy that is revealed in joy, commitment, and empathy. The 

study suggests that the emotional deprivation that characterized the participants 

was, to a significant extent, a result of social processes as well as relational and 

emotional ones. It was suggested that the emotion that conveys the process of 

emotional deprivation was unacknowledged shame, which in its turn had its 

basis in social relations at the work place that were insecure and fraught with 

conflict. Mental ill-health in the form of burnout would then be a matter of 

shame-related processes where the self is subjected to an attack which it cannot 

cope with or defend itself against. The study and the model presented rely 

entirely on the narratives of those on sick leave. The role of insecure social 

bonds and shame in developing burnout must be further explored in future 

studies.          

II. Insecure social bonds at work, mental ill-health and sickness absence 

In a previous study based on interviews with long-term sick-listed due to 

burnout the hypothesis of the burnout staircase was presented. It describes a 

seven steps process prior to the sickness absence due to burnout starting with 

extensive changes at the work place. The aim with the study was to investigate 

if the process described as the burnout staircase is an adequate model by 

analyzing if there was an association between special diagnoses and different 

steps in the burnout staircase and if the model was applicable to both sexes. 

Method:  The study population comprised of 2064 employed sick-listed persons 
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(1421 women, 643 men) aged 20-64 years, a sub sample derived from the 2002 

national Swedish survey on health, working conditions, life situation and sick-

listing. The study population was divided into four different diagnostic groups: 

burnout, other mental diagnoses (except burnout), musculoskeletal diagnoses 

and other diagnoses. The different steps in the burnout staircase were 

operationalised into different variables. Through logistic regression it was 

analysed whether or not persons with burnout diagnosis had higher probability 

of having experienced the different steps studied in the burnout staircase 

compared to other diagnostic groups. Results: In accordance with the tested 

hypothesis women and men with burnout to a noticeable higher extent 

reported experience of being in the different steps in the burnout staircase 

compared to women and men with musculoskeletal or other diagnoses. Also 

women and men with other mental diagnoses showed a significant higher risk 

of having experienced the steps studied in comparison to persons with 

musculoskeletal disorders except for reorganizations and/or staff reductions for 

women. Women with other diagnoses had an increased risk of having 

experienced one of the steps only, namely serious conflicts and insults. No 

systematic gender differences were found. The results for women and men 

long-term sickness absent with different diagnoses followed similar patterns. 

Conclusion:  In this cross-sectional study a relatively strong association was found 

between having burnout diagnosis and having experienced the steps studied in 

the burnout staircase. The study implies that the burnout staircase described in 

earlier work is a suitable model to describe sickness absence with a burnout 

diagnosis. The model seems to be valid also for other mental diagnoses while 

the model only to a lower degree fits persons with musculoskeletal or other 

diagnoses. More studies are needed to further test the hypothesis. Further 

research, based on a design capable of generating conclusions regarding the 

relative importance of the whole process and all the factors in the model, would 

be desirable. There are also a number of other factors, for example adverse life 

events, that might be expected to have an impact on sickness absence with 

mental diagnoses. These should preferably be included in future studies. There 

is also a need for further knowledge on gender differences. Implications: The 

study suggests a potential to promote good work environment and reduce 

sickness absence through interventions directed towards the psychosocial work 

environment. It deals with using good and effective models for organizing and 

managing the work in such a way that attention is paid to the quality of the 

social relations at the work place.   
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III. Influence of insecure social bonds at work and adverse life events: A 

comparison between long-term sickness absentees with mental 

diagnoses and a healthy population 

The association between psychosocial work factors and sickness absenteeism 

with a mental diagnosis was examined in order to test the existence of a 

previously suggested hypothesis of “the burnout staircase”. The overall aim of 

the study was to test the hypothesis of the burnout staircase and to study 

whether the first two steps in the staircase concerning experiences of 

reorganizations and conflicts differed between a sickness absent population 

with mental diagnoses and a healthy population. A second aim was to include 

conflicts and losses in private life into the hypothesis and study the impact of 

these on sickness absence. A further aim was to study if there were any 

systematic gender differences in relation to the associations above. Method: The 

study population comprised of 2521 employed persons (1397 women, 1124 

men) aged 20-64 years, a sub sample derived from the 2002 national Swedish 

survey on health, working conditions, life situation and sick-listing. The first 

two steps in the burnout staircase comprising of reorganizations and conflicts 

at work together with conflicts and losses in private life were operationalized 

into different variables. Through logistic regression it was analyzed if 

psychosocial work environment and conflicts and losses in private life 

independently or in combination were more strongly associated to sickness 

absence with mental diagnoses as compared to a healthy population. Results: 

The hypothesis was supported. Reorganization and conflicts at work as well as 

adding adverse private life events were associated with increased risk for 

sickness absence with a mental diagnosis. Sickness absent persons with a mental 

diagnosis had to a larger extent than healthy persons experienced 

reorganizations at their work place together with conflicts at work as well as 

conflicts and losses in private life. The patterns for sickness absent women and 

men with a mental diagnosis were similar. Conclusion: The results indicate that 

administrative actions such as reorganizations are not sufficient to explain long-

term sickness absence due to mental disorders but if these changes affect the 

social relations at the work place leading to conflicts there is a higher risk of 

falling ill with a mental diagnosis. The burnout staircase described in earlier 

work seems to be a suitable model to describe the sickness absence process 

with a mental diagnosis, but weak social bonds in private life can preferably be 

included in the model. Implications: In addition to using models for organizing 

and managing the work in such a way that attention is paid to the quality of the 

social relations at the work place adequate conflict resolution style should be 
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promoted. Also, working conditions should preferably be adjusted to 

employees’ private situation promoting a good balance between labour work 

and private life.  

IV. Falling between two stools; how a weak co-operation between the 

social security and the unemployment agencies obstructs rehabilitation 

of unemployed sick-listed persons 

The aim of the study was to explore significant factors behind the weak co-

operation between the social insurance and the employment agencies impairing 

the rehabilitation of unemployed sick-listed persons. Method: Individual, semi-

structured face-to-face interviews with main actors directly involved in the sick-

listing and rehabilitation process were conducted in the year 2000. In all 39 

persons were interviewed: 25 professionals (physicians, public employment and 

social insurance officers) and 14 clients. Data were analysed according to 

grounded theory method. Results: There were two main reasons identified for 

why long-term unemployed sick-listed persons did not get proper work-related 

rehabilitation. The first factor was indistinct regulation of the co-operation 

between the Social Insurance Offices and the Public Employment Offices. The 

second factor was shifting political directives both over time and between the 

agencies, where the most important factor was the national political directive to 

reduce the unemployment rate. The most obvious way for the public 

employment officer to handle this was to raise the standard requirement for 

employability and thereby shift more people into a state of long-term sickness 

without possibility for work rehabilitation. The social insurance officer on the 

other hand tried to rehabilitate the unemployed sick-listed persons from 

presumed work capacity concept. The consequence of these conflicting goals 

was that the unemployed sick-listed person ultimately fell between the agencies’ 

stools. The unemployed sick-listed persons interviewed expressed a “double 

exclusion” from community – first to be unemployed and secondly to be sick-

listed. It was experienced as living in vacuum and evoked emotions of 

worthlessness. Conclusion:  The results from the study can be formulated into the 

hypothesis that labour market changes and manifest political goals influence the 

rehabilitation efforts, giving low priority to difficult-to-place individuals such as 

unemployed sick-listed persons. A labour-market problem was turned into a 

medical problem. The hypothesis needs further testing in quantitative studies. 
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Conclusion 

Sickness absence is a very complex problem with consequences for the sick-

listed person as well as for the family, the employer and the society. Better 

knowledge of what circumstances at work and in private life that influence the 

process towards long-term sickness absence is useful to get a base for 

preventive as well as rehabilitative efforts.  

 

In this thesis it has been described how the process leading to long-term 

sickness absence due to burnout or other mental diagnoses can be understood. 

The course of events preceding sickness absence might be understood as a 

process of emotional deprivation, where the individual is gradually emptied of 

the life-giving emotional energy that is revealed in joy, commitment, and 

empathy. This life-giving force finds its nourishment in safe and secure social 

relations with others and in a social structure that promotes this type of social 

relations.  

 

The profound changes in the Swedish labour market during the 1990s 

influenced not just the psychosocial work climate but also the rehabilitation 

efforts for return to work for unemployed sick-listed persons. It was found that 

labour market changes and political statements influenced the rehabilitation 

efforts in such a way that low priority was given to difficult-to-place individuals, 

such as unemployed sick-listed persons. The clients were to a very small extent 

involved in the shaping of the rehabilitation and assessed the service given as 

bad. When the political goal of reducing the unemployment level came to the 

forefront the indistinct regulations and the conflicting goals in addition were 

factors that impaired co-ordinated rehabilitation. In this process also the 

physicians were involved. A labour market problem was turned into a medical 

problem.  
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