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Abstract  Every year many individuals became sick listed, it could be for 
                                    a long time, or a short time but irrespective there will be                                          

effects on the individuals life and on the society. The aim of this 
study was to describe some relevant psychosocial relationships in 
the workplace that effect that women become sick listed. The 
method of the study was a literary study which was based on a 
number of scientific articles. The result of the study showed that 
many different factors effects the risk of becoming sick listed. 
Factors that causes sick leave where many and individual, but lack 
of social support, bullying, unstructured work environment and the 
workplaces management, imbalance between demands and control 
and the women�s situation were factors that had a big influence. 
Women had the greatest number of sick leave, and for a better 
answer to why it is mostly women who are sick listed more 
research is needed. The answer we found was that it was not about 
the sex, it was more about where you work or in which profession 
you are. To reduce the number of sick listed, big achievements are 
needed from the individual, the employer and the society. More 
research on how to reduce the number of people on sick leave is 
also needed. 
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Sammanfattning Det är många individer varje år som blir sjukskrivna, det kan vara 

för en längre eller en kortare period men oavsett vilket får det 
påverkan på individens eget liv och på samhället. Syftet med 
denna studie var att beskriva några relevanta psykosociala 
förhållanden på arbetsplatsen som påverkar att kvinnor blir 
sjukskrivna. Metoden som användes var en litteraturstudie som 
bygger på ett antal vetenskapliga artiklar. Resultatet från studien 
visade att det var många faktorer som påverkar risken att bli 
sjukskriven. Faktorerna som orsakar sjukskrivningarna var många 
och individuella men brist socialt stöd, mobbing, ostrukturerad 
arbetsmiljö och arbetsplatsens ledning, obalans mellan krav- och 
kontroll samt kvinnors situation var faktorer med stor påverkan. 
Kvinnor stod för det största sjukskrivningstalet och för att få ett 
svar på varför det är flest kvinnor som är sjukskrivna behövs mer 
forskning. Resultatet av denna litteraturstudie visade att orsaken 
till sjukskrivning inte var könsrelaterade utan handlade om 
arbetsplatsförhållanden eller yrke. För att minska antalet 
sjukskrivningar krävs stora insatser från den enskilde individen, 
arbetsgivarna och samhället. Men det krävs även ytterligare 
forskning på hur dessa problem ska kunna lösas.  
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Introduktion 

Sjukfrånvaron är något som drar med sig stora omkostnader för statens finanser. 

Arbetsgivarna drabbas av kostnader och produktionsbortfall och sist men inte minst drabbas 

den enskilde individen av en försämrad livssituation (Statens Offentliga Utredningar, SOU, 

2002). De svenska sjukskrivningarna kostade befolkningen omkring fem och en halv procent 

av bruttonationalprodukten år 2003, som jämförelse stod sjukvården för ungefär åtta procent 

(Swedenborg, 2003). Vid en liknelse mellan sjukfrånvaron i Sverige och några övriga länder 

(Norge, Danmark, England, Tyskland och Nederländerna) ligger, enligt Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering, SBU (2003), sjukfrånvaron i olika åldersgrupper generellt högre i 

Sverige än i de övriga länderna och detta är särskilt märkbart i de äldsta åldersgrupperna. Det 

hela kan möjligen förklaras av att Sverige och Norge har en nästan dubbelt så stor andel 

förvärvsarbetare som är äldre än 60 år (SBU, 2003). Det är ändå svårt att göra exakta 

jämförelser av sjukskrivningar olika länder emellan eftersom försäkringssystemen skiljer sig 

mycket från varandra (Liljestrand, 2004).   

 

I flera europeiska länder är det vanligt att kvinnor arbetar deltid vilket kan leda till att de inte 

har rätt till sjukpenning. I länder med lågt kvinnligt arbetskraftsdeltagande är det därför 

vanligt med en låg andel sjukskrivna (Backhans, 2004). I Sverige är det kvinnor som står för 

majoriteten av alla sjukskrivningar, omkring 60 procent av alla dagar där sjukpenning 

utbetalas går till kvinnor. En av anledningarna att det är flest kvinnor som är sjukskrivna beror 

bland annat på graviditetsrelaterade sjukskrivningar och skillnader i arbetsförhållanden för 

kvinnor och män (Riksförsäkringsverket, 2004).  

 

När det gäller långtidssjukskrivning (att vara sjukskriven i mer än 90 dagar) är det även här 

betydligt fler kvinnor än män som drabbas, särskilt då de passerat 35-års ålder. År 2003 var 

det cirka 140 000 kvinnor jämfört med cirka 80 000 män som var långtidssjukskrivna. Detta 

kan jämföras med år 1995 då det endast var cirka 56 000 kvinnor och 41 000 män som var 

långtidssjukskrivna (Socialstyrelsen, 2005). På arbetslivsinstitutets hemsida visas att den 

psykiska ohälsan som sjukskrivningsorsak har ökat kraftigt de senaste åren. Det är emellertid 

inte de tunga diagnoserna som schizofreni och psykoser som ökar, utan olika typer av 

depressioner, ångesttillstånd och stressreaktioner. Här är det också kvinnorna som står för den 

högsta andelen av de drabbade (Aronsson & Hallsten, 2006). 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva några relevanta psykosociala förhållanden på 

arbetsplatsen som påverkar sjukskrivning, i synnerhet hos kvinnor. 

Bakgrund 

Regeringens proposition (2002) belyser vikten av ett väl fungerande arbetsliv med 

folkhälsomål nummer fyra �ökad hälsa i arbetslivet�. De anser att hälsan bör främjas i 

arbetslivet genom att förebygga negativ stress, motarbeta långtidssjukskrivningar, motverka 

fysiska och psykiska arbetsskador samt minska utslagningen från arbetslivet. 

 

Enligt Riksförsäkringsverket (2004) är det kvinnorna som står för den högsta andelen av 

sjukfrånvaron i Sverige. Anledningen till detta kan eventuellt förklaras av att arbetsmiljön 

inom den offentliga sektorn har försämrats och att kvinnorna är överrepresenterade där (Ibid). 

Statistiska Centralbyrån, SCB (2004), menar att kvinnor som saknar högskole- eller 

universitetsutbildning har en sämre hälsa än de som studerat på högskola eller universitet och 

därmed ökar riskerna för sjukskrivning.  

 

År 2003 var det cirka 450 000 personer som var sjukskrivna eller förtidspensionerade, detta 

motsvarar ungefär 10 procent av arbetskraften (Swedenborg, 2003). Enligt Socialstyrelsen 

(2005) är det sjukdomar och andra besvär från rörelseorganen som är den mest frekventa 

orsaken till nedsättning av förmågan att kunna arbeta. Under året 2002 var det nästan 64 000 

nya fall av sjuk- eller aktivitetsersättningar som beviljades på grund av besvär med 

rörelseorganen. Detta kan jämföras med år 1998, då det var ungefär 34 000 sjuk- eller 

aktivitetsersatta. I båda fallen var det kvinnorna som stod för den största andelen (Ibid). 

 

Andelen sjukfrånvarande kvinnor skiljer sig mellan olika sektorer. Inom den privata sektorn 

har antalet kvinnor med sjukfrånvaro legat stabilt på 5,1 procent mellan åren 2001-2003. 

Jämfört med år 1990, då antalet låg på 6,9 procent, har antalet delvis reducerats. Inom den 

kommunala sektorn har antalet sjukskrivna ökat från 6,5 procent år 2001 till 6,9 procent år 

2003. Inom landstingssektorn kan samma utveckling skönjas. Här har antalet sjukskrivna 

stigit från 5,3 procent år 2001 till 5,9 procent år 2003. Däremot finns en skillnad i den statliga 

sektorn, här har antalet kvinnor med sjukfrånvaro minskat från 4,5 procent år 2001 till 4,0 

procent år 2003, vilket kan ses som en positiv utveckling (SCB, 2006). 



3   

Antalet arbetsorsakade besvär hos kvinnor började öka år 1995 för att sedan tillta ytterligare 

fram till början av 2000-talet. De psykiska besvären blev vanligt förekommande under slutet 

av 90-talet och då speciellt bland yngre kvinnor. Detta mönster har sedan fortsatt (Ibid). 

Enligt SBU (2003) är gruppen psykiska sjukdomar den näst största diagnosgruppen bakom 

sjukfrånvaro och förtidspension. Renstig och Sandmark (2005) skriver i sin rapport att det 

ofta är en kombination av en svår arbetssituation och traumatiska händelser inom familjen 

som skapar ett förhållande som kan bli svårt att hantera och att detta till slut kan leda fram till 

kvinnors sjukskrivning. Det behöver emellertid inte tolkas som att det är arbetet som direkt 

har orsakat sjukskrivningen, utan att det finns en obalans i kvinnornas liv utanför 

arbetsplatsen som i sin tur påverkar deras hälsa negativt (Ibid).  

 

Iseskog (2001) menar att okunskap och osäkerhet inför användandet av ny och avancerad 

teknik kan uppfattas som en stressfaktor. Den sociala atmosfären på arbetsplatsen påverkas 

också av den nya tekniken eftersom den i många fall ersätter eller utgör ett hinder för den 

sociala kontakten mellan arbetskollegor. 

 

I och med datorernas ökade förekomst på olika arbetsplatser har mycket fysiskt tungt arbete 

försvunnit, likväl har den psykiska ohälsan i form av arbetsrelaterad stress ökat. Möjligheten 

till social kontakt mellan de anställda har förändrats genom arbetsplatsernas datorisering. 

Även de överordnades kontroll över de anställda har förändrats. Ändå är det arbetsuppgifter 

som innebär direktkontakt med människor som räknas till de mest psykiskt påfrestande. Den 

viktigaste orsaken till den arbetsrelaterade psykiska ohälsan måste dock sökas i arbetets 

innehåll. Välfärdstjänsterna är de mest psykiskt påfrestande arbetena. Till välfärdstjänsterna 

räknas flertalet kvinnodominerade yrken, exempelvis dem inom vård- och omsorg, 

välfärdstjänsterna utgör omkring en fjärdedel av arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2005).     

 

Hansson och Jensen (2004) menar att de psykosociala faktorerna på arbetsplatsen, som 

exempelvis brist på socialt stöd från medarbetare, kan kopplas samman med problem som 

leder till sjukskrivningar. En upplevd obalans mellan krav och kontroll hos de anställda på 

arbetsplatsen riskerar att ge besvär som kan leda till sjukskrivningar, likaså mobbing på 

arbetsplatsen är en riskfaktor för sjukskrivning (Björkstén, Boquist, Talbäck & Edling, 2001). 

Även en ostrukturerad arbetsmiljö, som bland annat skulle kunna bero på omorganisation 

eller liknande, kan leda till olika psykiska problem hos personalen (Myers et al., 1999).  
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En arbetsplats där kvinnors situation inte skiljer sig från männens och där kvinnor och män 

arbetar på lika villkor är enligt Statistiska Centralbyrån (2006) ett led i rätt riktning mot en väl 

fungerande arbetsmiljö. 

 

Brist på socialt stöd 

Enligt Faresjö och Åkerlind (2005) kan ett socialt umgänge med kollegor efter arbetstid leda 

till negativa hälsoproblem. Känslan av stress kan öka på grund av att gränsen mellan fritid och 

arbetsliv suddas ut. Arbetet finns med i tankarna dygnet runt.  

 

Närmare en fjärdedel av alla långtidssjukskrivna upplever att de saknar socialt stöd på arbetet. 

Även om en person upplever att denne utsätts för höga krav och har ett lågt eget inflytande i 

sina arbetsuppgifter och därigenom löper en större risk att bli sjukskriven kan en bra social 

support leda till att det blir lättare att hantera arbetssituationen (Riksförsäkringsverket, 2003). 

 

Riksförsäkringsverket (2003) menar att ett bra socialt stöd kan leda till att sammanhållningen 

på arbetsplatsen blir god, att stämningen blir lugn och behaglig och att personalen kommer 

överens med sina chefer och trivs tillsammans med sina arbetskamrater. Det kan också 

innebära att det finns en förståelse på arbetsplatsen för att alla kan ha en dålig dag. Socialt 

stöd från kollegor och ledning är en faktor som minskar negativ stress och risk för 

sjukskrivning.  

 

Obalans mellan krav och kontroll 

Sjuttiofem procent av alla sjukskrivna kvinnor upplever att de utsätts för höga krav på arbetet 

(Riksförsäkringsverket, 2003). Riksförsäkringsverket använde i sin undersökning om den 

psykosociala arbetsmiljön en modell (Figur 1) som beskriver förhållandet mellan krav och 

egen kontroll på arbetsplatsen. De olika boxarna kan enligt denna modells upphovsmän, 

Karasek och Theorell (1990), förklaras på följande sätt. Spänt arbete är den mest 

ogynnsamma reaktionen som individen kan drabbas av, vanliga symtom är trötthet, orolighet 

och depression. Detta uppträder när de psykologiska kraven på arbetet är höga och 

beslutsnivån för individen är låg. Aktivt arbete är där arbetstagaren befinner sig i en stor 

utmaning, detta är typiskt för yrkesarbetare, här krävs en hög prestationsnivå utan negativ 
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psykologisk stress. De psykologiska kraven och beslutsnivån är hög och detta gör att risken 

för att bli sjukskriven är liten eftersom stressen är positiv och förvandlas till energi som går åt 

till att göra ett bra arbete och lösa de problem som uppkommer. Vid avspänt arbete är de 

psykologiska kraven låga medan beslutsnivån fortfarande är hög. Detta är det ultimata sättet 

att arbeta på, men existerar endast inom ett fåtal yrken. Här hjälper beslutsnivån individen att 

svara på alla utmaningar på ett enskilt sätt och det finns inte så många utmaningar från början 

vilket motverkar stressiga situationer. Passivt arbete kan skapa stora problem för individens 

hälsa. Här upplever individen ett litet beslutsutrymme med låga psykologiska krav och här 

kan en gradvis försämring av kunskap och förmågor uppstå. Detta kan leda till att individen 

inte trivs på sitt arbete eftersom denne inte känner att han eller hon utvecklas och får använda 

sin kunskap på rätt sätt (Karasek & Theorell, 1990). 

 

 

 
Figur 1, Krav-Kontroll-modellen (Karasek & Theorell, 1990) 

 

 

Hochwälder och Bergsten-Brucefors (2005) är av den uppfattningen att en ökad egen kontroll 

ger ett förhöjt skydd mot utbrändhet samt förstärker den mentala hälsan. Anställda som anser 

sig ha ett stort inflytande på arbetsplatsen upplever mer social gemenskap. En ökad känsla av 

kompetens ger mindre oro, sömnlöshet och depression.  

 

En bra psykosocial arbetsmiljö karakteriseras av att individen ges möjligheter att få utveckla 

sin kompetens. Det ska finnas balans mellan individens krav och resurser med utrymme för 
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egna beslut. Individen ska även uppleva en bra relation till ledning och arbetskamrater. 

Arbetsmiljöundersökningar visar att en dålig psykosocial arbetsmiljö blev ett allt vanligare 

fenomen under 1990-talet. De som har höga krav och hög kontroll på arbetet löper stor risk att 

drabbas av långtidssjukskrivningar jämfört med dem som har låga krav och hög kontroll över 

sitt arbete (Arbets- och miljömedicin, 2006). 

 

Mobbing 

Iseskog (2001) menar att arbetsorganisationen har stor påverkan på det sociala livet på 

arbetsplatsen, exempelvis genom organisationens avgöranden om hur 

kommunikationsmöjligheterna på arbetsplatsen skall se ut. Författaren anser vidare att detta 

också kan ge tendenser till sociala problem i form av mobbning eller utfrysning av kollegor. 

 

Riksförsäkringsverket (2003) menar att en god social miljö på arbetsplatsen, där mobbing och 

trakasserier inte förekommer, leder till att gemenskapen blir god och atmosfären blir lugn och 

behaglig. 

 

Ostrukturerad arbetsmiljö och arbetsplatsens ledning 

Människor som utsätts för ständiga förändringar i arbetslivet anpassar sig automatiskt till 

dessa genom exempelvis ständiga energimobiliseringar. De oavbrutna förändringarna kräver 

en ökad uppmärksamhet och återupprepade förändringar kan på sikt leda till psykologiska 

påfrestningar för personalen (Theorell, 2004). De som arbetar på en arbetsplats där det skett 

en eller flera omorganisationer löper därmed också högre risk för att drabbas av utbrändhet 

(Socialstyrelsen, 2005). Att välja att gå ner i arbetstid för att minska på stressen och 

prestationskraven är ofta inte en positiv lösning på problemet, denna möjlighet är dessutom få 

förunnat. Att gå ner i arbetstid kan dessutom vara en stressfaktor i sig eftersom lönen oftast 

reduceras när arbetstiden förkortas (Swedenborg, 2003). 

 

Omorganisationer kan i många fall leda till en ostrukturerad arbetsmiljö. Som en följd av detta 

ökar risken för att personalens välbefinnande reduceras samt att sjukskrivningarna blir mer 

frekventa än innan. Dock behöver inte en omorganisation alltid vara av ondo. I de fall där 

omorganisering leder till bredare arbetsuppgifter och större ansvar för individen kan den 

allmänna hälsan på arbetsplatsen förbättras. Emellertid kan en omorganisation även ge 
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motsatta effekter på de anställdas hälsa eftersom eventuella oklara arbetsuppgifter kan yttra 

sig negativt på personalen. De som i första hand drabbas av psykisk påfrestning är dels 

yrkesområden som genomgått stora förändringar i organisationen, exempelvis hälso- och 

sjukvårdssektorn och dels skolväsendet. En gemensam nämnare för dessa yrkessektorer är att 

de verksamma har en omfattande kontakt med människor (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Iseskog (2001) menar att en så gott som oföränderlig organisation, där individen har små 

möjligheter att påverka sitt eget arbete, ökar risken för sjukskrivning. Även Angelöw (2002) 

anser att delaktighet och inflytande för de anställda är en fundamental taktik för att utveckla 

friskare arbetsplatser. Omfattningen av delaktighet har stor betydelse för att reducera den 

negativa stressen. Möjligheten att kontrollera och påverka sin egen arbetssituation fungerar 

som ett skydd mot den negativa stressen.  

 

Det har visat sig att när anställda ges en möjlighet att få vara med vid visionsutformandet av 

framtida förändringar på arbetsplatsen, diskutera fram förslag samt få en möjlighet att 

bestämma takten i kommande förändringar, höjs motivationen hos de anställda. Det är därför 

angeläget att få med alla medarbetare i processen för att lyckas genomföra nya idéer. 

Ledarskapet på arbetsplatsen har en avgörande roll för möjligheten att skapa sunda 

arbetsmiljöer. Det är viktigt att kunna skapa en organisation där ledning och chefer har en 

möjlighet att främja de anställdas hälsa och välbefinnande (Angelöw, 2002). 

 

Kvinnors situation  

Under 1960-talet ökade andelen yrkesarbetande kvinnor kraftigt. Idag arbetar många kvinnor 

heltid och skillnaderna mellan könen har utjämnats beträffande arbetstider och 

arbetsuppgifter. Den ökade jämställdheten på detta plan kan överlag ses som positiv, 

nackdelen blir emellertid enligt Faresjö et al. (2005) att kvinnorna i allt högre utsträckning 

utsätts för likartade fysiska och psykosociala riskfaktorer i arbetslivet som männen.  

 

Arbeten inom välfärdssektorn är de som är mest psykiskt ansträngande, det är också inom 

denna sektor som flest kvinnor arbetar (Socialstyrelsen, 2005). Council of European 

Municipalities and Regions, CEMR (2006), skriver i sin jämställdhetsdeklaration att 

jämställdhet mellan kvinnor och män är en elementär rättighet för alla och att jämställdheten 

har en ovärderlig betydelse i en demokrati. För att denna rättighet skall kunna tillämpas måste 
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den appliceras på alla områden i samhället. CEMR anser också att kvinnor och män ännu inte 

har uppnått jämställdhet fullt ut, att sociala och kulturella skillnader fortfarande existerar. De 

anser även att de stereotypa könsroller som finns bör förändras och att detta är avgörande för 

om jämställdhet skall kunna uppnås. SCB (2004) menar att kvinno- eller mansdominerade 

arbetsplatser är en nackdel ur sjukskrivningssynpunkt. 

 

Kvinnor får betala ett högt pris för bristande jämställdhet i arbetslivet. Priset är nedsatt hälsa, 

sjukskrivning, förtidspensionering, mindre livsinkomst och en reducerad pension. En 

arbetssituation som inte är jämställd kan leda till psykiska påfrestningar. Jämställdhet på 

arbetsplatsen är nödvändigt för att uppnå god hälsa hos kvinnor och därigenom för den 

samlade folkhälsan (Lindström & Larsson, 2006). 

 

Enligt Naidoo och Wills (2004) är det, trots de riskfaktorer som finns, fördelaktigt för hälsan 

att arbeta. Arbetet genererar en inkomst, en känsla av självförtroende och ett socialt nätverk 

bestående av kollegor och vänner. Statistiska Centralbyrån (2006) anser att en bra arbetsplats 

är jämställd, alltså att män och kvinnor arbetar på lika villkor. Oavsett ålder och livssituation 

skall både män och kvinnor kunna utvecklas och trivas på arbetsplatsen.  
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Metod 

Denna litteraturstudie sammanfattar kunskapsläget inom det valda området. Materialet 

baseras främst på senare års forskning. Datainsamlingen till denna studie har skett genom 

artikelsökningar i relevanta databaser. Till hjälp vid sökningen har både svenska och engelska 

sökord använts.  

 

Databas Sökord Träffar Antal valda artiklar 

Academic Search 
Elite 

Psychosocial AND work 

environment AND risk factor*  

23 1 

 Sick AND women AND work 

environment AND stress 

5 1 

 Women* AND sickness AND 

work AND environment.  

16 3 

 Social* AND work AND sick 

leave AND women 

16 1 

 Sicklist* AND women 

 

11 1 
 

 
 
 

Sickness absence 93 5 

 Sickleave AND women 53 2 

Pubmed Sickleave AND social 

environment 

 

67 1 

Highwire Press Sickleave AND social 50 4 

 Sickness absence AND social 53 2 

     Σ: 21 
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Inklusionskriterier 

Innehållet i artiklarna skulle vara relevant till studiens syfte och dessutom vara 

refereegranskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller i vetenskapliga 

referensdatabaser. Artiklarna skulle dessutom vara publicerade inom de senaste tio åren. 

Sökningen efter artiklar omfattade både nationella och internationella artiklar i databaserna.  

 

Exklusionskriterier 

Har artiklarna varit skrivna på andra språk än svenska och engelska har de uteslutits från 

granskningen till uppsatsen, har artiklarna visat sig vara irrelevanta i förhållande till syftet har 

de uteslutits. De forskningsartiklar som var publicerade innan 1996 eller de som inte varit 

vetenskapligt granskade har också utelämnats från resultatdelen.  

 

Bearbetning av data 

Vid artikelsökningen granskades ett flertal artiklar och därefter valdes de artiklar ut som bäst 

svarade mot syftet för att ligga till grund för resultatet. En resultatmatris utformades för att 

kunna ge en sammanfattande överblick över artiklarnas syfte, metod och slutsats (bilaga).  
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Resultat 

Analysen består av fem kategorier; Brist på socialt stöd, obalans mellan krav och kontroll, 

mobbing, ostrukturerad arbetsmiljö och arbetsplatsens ledning samt kvinnors situation.  

 

Brist på socialt stöd 

Andrea, Beurskens, Metsemakers, van Amelsvoort, van den Brandt och van Schayck (2003) 

kom genom sin enkätstudie fram till att risken för att bli sjukskriven var hög om de anställda 

fick för lite socialt stöd av sina kollegor. Även Vahtera et al. (2000) kom fram till att ett dåligt 

socialt stöd på arbetsplatsen har en ogynnsam effekt på personalens hälsa. Ytterligare en 

studie som gav liknande resultat var en studie från år 2003 (Melchior, Niedhammer, Berkman 

& Goldberg), där totalt 13 226 personer deltog. De anställdas sociala relationer (socialt 

nätverk, socialt stöd och social belåtenhet) mättes genom självrapportering. Slutsatsen av 

denna studie blev att dåliga sociala relationer och ett svagt socialt stöd på arbetsplatsen ledde 

till en ökning i antalet sjukskrivna (Ibid).  

 

Andrea et al. (2003) beskrev den psykosociala arbetsmiljöns relation till 

långtidssjukskrivningar. Att uppleva ett dåligt socialt stöd på arbetsplatsen visade sig vara av 

betydelse vid uppkomsten av sjukskrivningar. Även Eriksen, Bruusgaard och Knardahl (2004) 

pekade ut den dåliga sociala miljön på arbetsplatsen som en sjukskrivningsfaktor. Studien 

visade att konflikter på arbetsplatsen ökade oddset att drabbas av luftvägsinfektion.   

 

Enligt Nilsson, Hertting, Petterson och Theorell (2005) var det positivt för personalen att 

umgås utanför arbetet. En ökad gemenskap kunde leda till en bättre atmosfär på arbetsplatsen. 

Ett bra sätt för företaget att visa personalen uppskattning var att bekosta diverse gemensamma 

aktiviteter. Även en annan studie gjord några år tidigare visade att sociala förhållanden på 

arbetsplatsen hade betydelse för sjukskrivningarna (Krantz & Östergren, 2002). Likaså Krantz 

och Lundberg (2006) menade att arbetsmiljön påverkade hur individen mår och att faktorer 

som dåligt socialt stöd på arbetsplatsen spelade in. Att inte vara tillfredsställd med det sociala 

arbetsklimatet ökade risken att drabbas av sjukskrivning. 
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Syftet med en svensk studie gjord av Oxenstierna, Ferrie, Hyde, Westerlund och Theorell 

(2005) var att beskriva de anställdas hälsa i olika sociala situationer. Det var 53 371 personer 

som deltog i studien, män och kvinnor studerades separat. Sjukskrivningsstatistik studerades 

12 månader efter att ett frågeformulär hade fyllts i. Statistiken kom från det nationella 

försäkringsregistret. Grupperna med ett bra socialt stöd från överordnade och dåligt stöd från 

arbetskamrater hade lika hög förekomst av sjukfrånvaro som grupperna med ett dåligt socialt 

stöd från både överordnade och arbetskamrater. Studien visade följaktligen att det sociala 

stödet från arbetskamrater hade en större betydelse än stödet från överordnade.  

 

Obalans mellan krav och kontroll 

Vid en studie som pågick mellan åren 1990 till 1997 granskades de förändringar i den 

psykosociala arbetsmiljön som kunde påverka sjukskrivningar. Totalt deltog 530 stycken 

kommunalt anställda i studien, varav majoriteten av dessa var kvinnor. På grund av 

nedskärningar inom kommunen väntade nya arbetsrutiner för de anställda. Resultatet visade 

att de som efter nedskärningarna fått en lägre kontroll över sitt arbete löpte högre risk för 

sjukskrivning än de som fick en ökad kontroll över arbetet. Den högsta risken för 

sjukskrivning visade sig ändå vara en kombination mellan låg kontroll över arbetet, negativa 

förändringar av arbetsuppgifter, höga krav på arbetet samt ett dåligt socialt stöd (Vahtera, 

Kivimäki, Pentti & Theorell, 2000). Även Vingård et al. (2005) beskrev i sin studie att 

mentala krav på arbetet som var högre än den egna kapaciteten påverkade sjukskrivningar hos 

kvinnor i negativ riktning. 

 

Graden av eget bestämmande över arbetet påverkade risken att bli sjukskriven, detta visade en 

enkätstudie gjord på 45 olika företag och organisationer (Andrea et al., 2003). De anställda 

som sökt vård inom den senaste tiden förklarade genom enkäter sina hälsoproblem, de 

beskrev även den psykosociala arbetsmiljön som de brukade vistas i. 

 

Krantz och Östergrens studie från år 2002 visade att kvinnor med höga krav på arbetet löpte 

större risk att senare drabbas av långtidssjukskrivning. En aktiv jobbposition, det vill säga 

höga psykologiska krav kombinerat med ett högt beslutsutrymme, verkade leda till 

sjukskrivning oberoende av andra faktorer. En studie från Danmark visade att personer i 

arbetslivet som upplevde en hög nivå av eget beslutsfattande hade en lägre sjukfrånvaro än de 

som inte upplevde att de hade möjlighet att fatta egna beslut (Nielsen, Rugulies, Christensen, 
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Smith-Hansen, Bjorner & Kristensen, 2004). Detta gällde bland både kvinnor och män. 

Undersökningen omfattade 1 919 deltagare och av dessa var 1 305 kvinnor och 614 män. 

Deltagarna arbetade huvudsakligen inom låginkomstyrken på 52 olika arbetsplatser vilka var 

belägna inom tre olika organisationer. Informationen inskaffades genom ett frågeformulär vid 

undersökningens början och även arbetsgivarnas register för sjukskrivningar användes. Det 

visade sig att den psykosociala arbetsmiljön kunde påverka sjukfrånvaron negativt och i detta 

fall kunde 29 procent av sjukfrånvaron förklaras av de psykosociala faktorerna (Ibid). 

 

En brittisk undersökning genomfördes av North, Syme, Feeney, Shipley och Marmot (1996) 

och hade som syfte att granska sambanden mellan psykosocial arbetsmiljö och hur detta 

påverkade nivåerna av sjukfrånvaro. Analyserna baserades på en kohort av män och kvinnor 

som arbetade som civila statstjänstemän. Antalet deltagande var 9 072 stycken. 

Försökspersonerna som upplevde en låg nivå av krav och kontroll på arbetsplatsen visade att 

de hade högre nivåer av både korta och långa sjukfrånvaroperioder. Som en konklusion 

nämndes att en ökad nivå av kontroll och arbetssupport kunde ha fördelaktiga effekter på 

kvinnornas hälsa.  

 

Mobbing 

Ootims (2002) studie visade att många av de sjukskrivna inom vården var det på grund av 

mobbing. Av allt att döma var det så mycket som hälften av alla sjukskrivna som var det på 

grund av stressrelaterade sjukdomar med mobbing som bakgrund.  

 

En studie genomförd i Sverige hade som syfte att studera associationer mellan ålder, social 

situation, livsstil, arbetsfaktorer och långtidssjukskrivningar. Studien startades med att ett 

frågeformulär som innehöll frågor angående individuella faktorer, social situation, hälsa, 

livsstil och faktorer på arbetsplatsen sändes ut till kvinnliga anställda inom den offentliga 

sektorn. Dessa kvinnor var inte långtidssjukskrivna vid studiens början. Alla nya fall av 

långtidssjukskrivning rapporterades från arbetsgivaren under tre år. Det var 5 224 kvinnor 

som inkluderades i studien. Resultatet visade att det var psykosociala faktorer som påverkade 

långtidssjukskrivningarna negativt. En av dessa faktorer var mobbing på arbetsplatsen som 

utfördes av kollegor eller överordnande (Vingård et al., 2005). 
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Ostrukturerad arbetsmiljö och arbetsplatsens ledning 

Att tvingas anpassa sig till nya förändringar på arbetsplatsen visade sig enligt Kivimäki, 

Vahtera, Pentti och Ferrie (2000) ge negativa effekter ur sjukskrivningssynpunkt. Dessa 

förändringar kunde exempelvis innebära en allmän osäkerhet inför den nya arbetsmiljön. Att 

få förändrade anställningstryggheter ansågs ur ett hälsoperspektiv också vara en negativ faktor 

som ökade risken för sjukskrivningar.  

 

I Finland genomfördes en studie inom den privata sektorn (Väänänen et al, 2004), där 

arbetsrelaterade psykosociala faktorer som påverkar sjukfrånvaron undersöktes och hur dessa 

påverkade arbetarna med hänsyn till deras socioekonomiska ställning. Deltagarna var 3 850 

till antalet och indelades i kategorierna tjänstemän och arbetare respektive män och kvinnor. 

Bland kvinnorna som kategoriserades som arbetare var ett dåligt organisationsklimat starkt 

associerat till en hög grad av korta sjukfrånvaroperioder. Bland kvinnliga tjänstemän var 

däremot sambanden mellan arbetsrelaterade psykosociala faktorer och sjukfrånvaro svaga. 

Slutsatsen i studien var att aktioner för att reducera psykosociala riskfaktorer i arbetsmiljön 

bör matcha de speciella behoven från varje socioekonomisk grupp. 

 

I en svensk studie (Westerlund, Ferrie, Hagberg, Jeding, Oxenstierna & Theorell, 2004) 

studerades sambanden mellan sammanslagningar av arbetsplatser och sjuklighet. Studien ägde 

rum i Sverige under åren 1991 och 1996 och det var 24 036 personer som deltog. Det största 

sambandet mellan upprepade exponeringar av stora och snabba förändringar i personalstyrka 

och långtidssjukskrivningar fanns bland kvinnor som arbetade inom den offentliga sektorn.  

 

Enligt Nilsson et al. (2005) var små avdelningar eller arbetsgrupper att föredra. I mindre 

grupper fick personalen möjlighet att lära känna varandra. Att känna sig uppskattad av 

cheferna och av varandra var bra för personalens självkänsla och hälsa. När skillnaderna 

mellan anställda och chefer suddades ut skapades en känsla av att alla arbetade tillsammans 

mot samma mål och att alla passade in. Det ökade även inflytandet från personalen och de 

fick större möjlighet till att få vara med och fatta viktiga beslut som rörde organisationen. Det 

ansågs viktigt att få möjlighet att ta till vara på den samlade kompetensen och att utveckla 

den. Även att ta ansvar för och ha inflytande över sitt eget arbete betraktades som viktigt. Det 

var också väsentligt med en balans mellan frihet och kontroll på arbetsplatsen, annars 
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riskerade de personer som behövde vägledning eller strikta rutiner att bli frustrerade. Ett öppet 

klimat var betydelsefullt för att alla skulle känna sig uppskattade. 

 

Kvinnors situation 

Alexandersson och Hensing (2004) analyserade sambandet mellan sjukfrånvaro och 

könssegregering på arbetsplatsen. De analyserade också hur olika arbetsplatsfaktorer kunde 

påverka en hög sjukfrånvaro. Studien omfattade 1 075 kvinnor som jobbade antingen inom 

vården eller inom metallindustrin. De kvinnor som arbetade med ett mansdominerat yrke hade 

generellt sett en högre sjukfrånvaro än de som arbetade i ett kvinnodominerat yrke. Slutsatsen 

av denna studie visade att det inte var kollegornas kön som påverkade sjukskrivningarna, utan 

att den sociala atmosfären hade störst påverkan på sjukfrånvaron. 

  

Ytterligare en studie som belyste kvinnor som arbetade på en mansdominerad arbetsplats var 

Krantz och Lundbergs (2006) studie. Även den studien visade att kvinnor som arbetade inom 

mansdominerade yrken eller på mansdominerade arbetsplatser löpte större risk att drabbas av 

sjukskrivningar än de som arbetade på en mer jämlik arbetsplats. Voss, Floderus och 

Diderichsen (2001) beskrev i sin studie att det totalt sett var fler kvinnor än män som var 

sjukskrivna. Detta gällde både för de som var fast anställda och för de som var timanställda. 

Studien visade också att införandet av karensdagar under 90-talet påverkade hur ofta 

sjukskrivningarna förekom. De kvinnor som hade tunga lyft i arbetet blev mer frekvent 

sjukskrivna än innan karensdagen infördes i Sverige.  

 

Floderus, Göransson, Alexanderson och Aronsson (2005) hittade flera negativa effekter som 

uppkommer till följd av sjukskrivningar. Dessa negativa effekter kunde exempelvis vara 

smärta, sämre välmående, isolation, inaktivitet och en försämrad självbild. Andra effekter av 

sjukskrivningar kunde vara en sämre ekonomisk situation, sömnsvårigheter, psykiska problem 

och en försämrad förmåga att kunna umgås med vänner och familj. Dessutom visade det sig 

att kvinnorna i denna studie rökte mer efter än innan sjukskrivningen, de konsumerade också 

läkemedel som inte var kopplade till sjukdomen i en högre grad än männen.  
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Kvinnor under sjukskrivning rapporterade fler besvär av ständig smärta, ångest, 

sömnsvårigheter och nervositet än män (Krantz & Östergren, 2002). Trots att kvinnor mådde 

sämre under sjukfrånvaron jämfört med männen hade de ingen skillnad på hälsostatus vid 

sjukskrivningens slut (Engström & Eriksen, 2002). 

 

En undersökning som genomfördes i Danmark visade att en kombination mellan tungt fysiskt 

arbete och en dålig psykosocial arbetsmiljö kunde leda till sjukskrivningar. Det var 5 357 

arbetare som intervjuades år 2000 och som följdes upp under 18 månader i ett nationellt 

sjukfrånvaroregister. Kvinnorna i studien ansåg att det inte enbart var det tunga kroppsarbetet 

som påverkade risken för sjukskrivning utan att även de psykosociala faktorerna hade stor 

påverkan (Lund, Labriola, Bang-Christensen, Bültmann & Villadsen, 2006). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva några relevanta psykosociala förhållanden på 

arbetsplatsen som påverkar sjukskrivning, i synnerhet hos kvinnor. Sjukskrivningar är ett 

ämne som bör lyftas fram inom arbetsmiljöforskningen eftersom det är ett stort problem för 

samhället. Anledningen till att vi valde att skriva om kvinnors sjukskrivningar är dels för att 

kvinnorna är mer utsatta än männen, men också för att ämnet intresserar oss. 

Sjukskrivningsfrågor är dessutom ett angeläget ämne för alla individer i samhället. Att 

litteraturstudien valdes som metod berodde på att den anses lämplig att använda med hänsyn 

till studiens syfte. 

 

I en studie av detta slag är den viktigaste delen litteraturgranskningen. Det mest betydelsefulla 

med en studie som denna är att göra en sammanställning över tidigare litteratur och forskning 

inom ett specifikt område. Artiklar med anknytning till syftet söktes upp i vetenskapliga 

databaser och analyserades. Genom artiklarna blir kunskapen djupare och skapar i sin tur en 

grund för vidare forskning. Artiklar söktes med både svenska och engelska sökord, men 

endast de engelska sökorden resulterade i relevanta träffar i databaserna.   

 

Litteraturstudien ger en överblick och en bakgrund av den kunskap som finns inom ett givet 

problemområde. Vanligen är syftet att sammanställa den relevanta litteraturen inom ett 

specifikt område (Backman, 1998). Litteraturstudien har som mål att hantera både nationella 

och internationella artiklar och studien innehåller en blandning av dessa. Det är viktigt att 

komma ihåg att det inte går att generalisera olika studiers resultat eftersom inget land har 

samma arbetsvillkor som ett annat. Hänsyn måste också tas till att olika länder har olika 

förutsättningar, kultur och resurser. I denna studie har artiklarna främst hämtats från Sverige 

och länder som ligger relativt nära.  Förhoppningen är att de framkomna resultaten kan 

appliceras till en viss del i det svenska arbetslivet.  

 

I alla studier som genomförs är det av stor vikt att informera de medverkande om att 

deltagandet är frivilligt, det är upp till deltagarna att kunna dra sig ur när som helst under 

studiens gång och att det insamlade materialet behandlas på ett tillförlitligt sätt. Majoriteten 
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av de utvalda artiklarna är etiskt granskade och godkända av etiska kommittéer. Det är 

framförallt de nordiska artiklarna som är etiskt granskade.   

 

De utvalda artiklarna vi använder är de som enligt oss svarar mot syftet på bästa sätt. 

Nackdelen med en inriktning mot kvinnor är att det finns få artiklar som inriktar sig enbart på 

kvinnor. De flesta artiklar tar inte upp enbart frågan om kvinnors situation kring 

sjukskrivningar, utan fokuserar lika mycket på båda könen. På grund av tidsbegränsning är det 

möjligt att flertalet intressanta artiklar undgått oss. 

 

På grund av att det ofta saknas en förklaring på lång- och korttidssjukskrivning i artiklarna, 

samt på grund av att dessa benämningar skiljer sig åt olika länder emellan, har vi inte kunnat 

ange exakta mått på vad som räknas som en lång- eller korttidssjukskrivning. Att särskilja 

lång- och korttidssjukskrivning skulle troligtvis inte heller ge ändrade resultat av studien. 

 

 

Resultatdiskussion 

Det är inte bara de psykosociala faktorerna på arbetsplatsen som påverkar sjukskrivningarna 

utan även andra faktorer, som till exempel relationer utanför arbetsplatsen. Även den fysiska 

arbetsmiljön har en stor betydelse för hur individen mår. Vilka faktorer som gör att en individ 

blir sjukskriven är individuellt men de fem kategorier som framkommit har en stor påverkan i 

de flesta fall. 

 

Brist på socialt stöd 

I den svenska studien av Oxenstierna et al. (2005) beskrivs hälsan hos de anställda i olika 

situationer. Här visar det sig att det är viktigare ur sjukskrivningssynpunkt att ha ett större 

socialt stöd hos sina arbetskamrater än hos sina överordnade. Enligt vår åsikt är det viktigt för 

arbetsplatsernas ledning att få hela personalen till en stark enhet. Det bör vara en öppen 

atmosfär på arbetsplatsen och vid eventuella konflikter mellan arbetarna sinsemellan, bör det 

läggas resurser på att lösa dessa. Detta ska givetvis inte förringa betydelsen av en bra socialt 

kontakt mellan överordnade och arbetstagare utan detta är också en viktig aspekt att ta hänsyn 

till. Det faktum att ett dåligt socialt stöd på arbetsplatsen ger ofördelaktiga effekter bekräftas 

av Vahtera et al. (2000), Melchior et al. (2003) och Andrea et al. (2003).    
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Eriksen et al. (2004) finner belägg för att konflikter och brist på socialt stöd på arbetsplatsen 

ökar oddset att drabbas av en specifik sjukdom, i detta fall handlar det om luftvägsinfektion. 

Vi förmodar att det inte bara är luftvägsinfektion som kan uppkomma ur konflikter på 

arbetsplatsen utan även andra sjukdomstillstånd som i förlängningen kan leda till 

sjukskrivningar.  

 

Ett bra sätt enligt Nilsson et al. (2005) att visa sin personal uppskattning, är att företagen 

finansierar olika gemensamma aktiviteter där alla umgås. Nilsson et al. är också av den 

åsikten att det är en fördel för arbetskamraterna att umgås tillsammans utanför arbetet. En 

ökad gemenskap kan leda till en bättre social atmosfär på arbetsplatsen. Angelöw (2002) 

däremot är negativt inställd till detta. Hans teori är att det tvärtom kan få en negativ verkan, 

att en social gemenskap mellan kollegor suddar ut gränserna mellan arbetsliv och fritid. Enligt 

Angelöw (2002) behövs ordentliga avgränsningar mellan arbete och fritid. Vår åsikt är att det 

inte går att låsa sig vid en av teorierna. Det beror helt på situationen som sådan om det är 

lämpligt med en nära relation arbetskamraterna emellan. Förmodligen är det så att dessa för- 

och nackdelar med gemenskap mellan kollegor skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats. Det 

får inte kännas som ett tvång att umgås utanför arbetstid, det måste ske för att individen tycker 

att det är roligt. Det får inte heller vara så att individen som väljer att stå över en 

sammankomst, kommer att känna sig utanför på arbetsplatsen dagen efter. Vissa arbetsmiljöer 

kanske kräver att personalen känner varandra väl och har en stor tillit till varandra medan 

andra arbetsplatser ser fördelar i att kollegorna endast umgås under arbetstid. Yrken där det 

kan vara en fördel att känna sina kollegor bättre än på andra yrken kan exempelvis vara inom 

räddningstjänsten eller inom vården, där det kan krävas snabba och ibland livsavgörande 

beslut.  

 

 

Även andra studier visar att sociala förhållanden på arbetsplatsen har betydelser för antalet 

sjukskrivningar. Att inte vara tillfredsställd med sitt arbete ökar risken att drabbas av 

sjukskrivning (Krantz & Östergren, 2002, Krantz & Lundberg, 2006). Ett arbete som innebär 

en ständig ensamhet, där personalen exempelvis spenderar större delen av tiden vid en dator 

eller i ett fordon, kan säkert vara nog så påfrestande. Det sociala är ett viktigt inslag i varje 

människas liv, och spenderas större delen av den vakna tiden på arbetet är det av stor vikt att 

kunna uppleva gemenskap och trygghet på arbetsplatsen.  
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Obalans mellan krav och kontroll 

En svensk studie från år 2005 av Vingård et al. hittar samband mellan en rad faktorer och 

långtidssjukskrivningar. Här är det bland annat när kvinnorna har högre mentala krav på 

arbetet, som är högre än den egna förmågan, som orsakar sjukskrivningar. 

 

Psykosociala faktorer, exempelvis att uppleva en låg nivå av krav på arbetet eller att inte ha en 

tillräcklig kontroll över sina uppgifter är något som enligt en brittisk undersökning av North et 

al. (1996) visar sig ha en påverkan på både korta och långa sjukskrivningar. Emellertid är 

sambanden mer markerade hos männen än hos kvinnorna. Detta bekräftas också av Krantz 

och Östergren (2002) som finner att kvinnor med höga krav och låg kontroll på arbetet löper 

större risk att senare drabbas av långtidssjukskrivning. 

 

Förändringar i den psykosociala arbetsmiljön som kan påverka sjukskrivningar granskas i en 

studie från år 2004 av Väänänen et al. Studien genomförs på kommunalt anställda, varav 

majoriteten är kvinnor. Även här påvisas att en upplevd låg kontroll över arbetet ökar risken 

för sjukskrivning. Denna undersökning visar också, till skillnad från North et al. (1996), på 

samband mellan låg kontroll och sjukskrivningar bland kvinnor. Detta kan bero på att 

Väänänens (2004) undersökning är gjord inom den kommunala sektorn och att den är 

genomförd i branscher där majoriteten av de anställda är kvinnor. 

 

Karasek och Theorell (1990) visar genom sin modell vikten av en balans mellan frihet och 

kontroll. De menar att ett litet beslutsutrymme med låga psykologiska krav kan leda till 

försämring av kunskap och en känsla av otillräcklighet som i värsta fall leder till 

sjukskrivning. Ett stort beslutsutrymme med höga psykologiska krav minskar däremot risken 

för att bli sjukskriven eftersom stressen är positiv och förvandlas till energi som går åt till att 

göra ett bra arbete. 

 

Andrea et al. (2003) nämner i sin undersökning att graden av eget bestämmande är en faktor 

som bland många andra påverkar risken att bli sjukskriven. Har individen ett stort 

beslutsutrymme är individen i regel mer tillfredsställd med sitt arbete och risken till 

sjukskrivning minskas. En annan studie som också visar att en hög nivå av eget 

beslutsfattande ger en lägre sjukfrånvaro hos kvinnor är genomförd av Nielsen et al. (2004) i 

Danmark. Att ha ett högt eget inflytande och låga psykologiska krav har, enligt vårt synsätt, 
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stor inverkan på hälsan eftersom arbetet då kan planeras bättre och lättare, vilket i sin tur gör 

att risken för att bli stressad minskar. Negativ stress kan leda till sömnproblem eller ångest för 

att arbetsuppgifterna inte hinns med och detta kan sedan leda till sjukskrivning. 

 

Mobbing 

Mobbing på arbetsplatsen dyker upp som en riskfaktor i Ootims (2002) artikel. Studien visar 

att mobbing försämrar atmosfären på arbetsplatsen. Detta styrks också av Vingård et al. 

(2005). Vi är av den uppfattningen att mobbing och trakasserier i alla dess former är ett 

ansenligt problem på många arbetsplatser. Det är kanske många gånger svårt att komma till 

rätta med trakasserierna då mobbing är ett ämne som inte är lätt att prata öppet om. 

 

Ostrukturerad arbetsmiljö och arbetsplatsens ledning  

En arbetsplats som saknar eller inte har så mycket struktur är något som de flesta av oss inte 

skulle se som något positivt. Även när arbetsuppgifterna är oklara och när det kommer oklara 

direktiv från ledningen om hur arbetsuppgifterna ska läggas upp blir arbetstagarna antagligen 

negativt påverkade. Vår uppfattning är att osäkerhet runt arbetet påverkar humöret och tar 

onödig energi från själva arbetet. Kivimäki et al. (2000) visar i sin undersökning att om 

människor tvingas anpassa sig till nya förändringar på arbetsplatsen så kan förändringarna 

bidra till negativa effekter på hälsan. De förändringar som påverkar är bland annat nya 

arbetskrav, en lägre möjlighet att kontrollera sitt eget arbete eller helt enkelt bara en allmän 

osäkerhet. Även Väänänen et al. (2004) kommer i sin forskning fram till att negativa 

förändringar av arbetsuppgifter är en faktor som kan leda till sjukskrivning.  

 

Vår syn på arbetsplatsens struktur överensstämmer med Nilsson et al. (2005) som menar att 

små avdelningar eller arbetsgrupper är det bästa alternativet. Inom dessa grupper har 

individerna helt andra möjligheter att lära känna varandra än om de är utspridda på stora 

områden. Nackdelen kan vara om en individ, som inte passar in i gruppen blir en utlösande 

faktor för konflikter inom gruppen. Enligt Nilsson et al. (2005) är det positivt att inflytandet 

från personalen ökar och de ges en större möjlighet till att få vara med och fatta centrala 

beslut som rör organisationen. Det är viktigt med en organisation som har korta beslutsvägar 

och där möjligheten att kunna påverka är stor. Att den anställda personalen inte bara har 
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rättigheter utan även skyldigheter är ytterligare något som Nilsson et al. (2005) påpekar. En 

balans mellan frihet och kontroll måste finnas och vara tydlig, annars riskerar individer, som 

behöver vägledning eller noggranna rutiner, att bli frustrerade på olika sätt.  

 

Det finns en stark association mellan hög grad av korta sjukfrånvaroperioder och 

självrapporterat dåligt organisationsklimat hos kvinnliga arbetare (Väänenen et al., 2004). 

Däremot är sambanden inte lika påtagliga hos kvinnliga tjänstemän. Här kan frågan ställas om 

varför det framkommer skillnader mellan olika socioekonomiska klasser. En teori vi har är att 

kvinnor som kategoriseras som arbetare inte känner att de har samma beslutsutrymme och 

samma möjligheter att påverka sin arbetsplats. Något som är viktigt och som även Väänänen 

et al. (2004) påpekar, är att om det ska genomföras åtgärder för att komma tillrätta med 

arbetsmiljöproblem måste de speciella behoven från varje socialekonomisk grupp matchas 

mot insatserna. 

 
Enligt Nilsson et al. (2005) är det viktigt för personalen att känna sig uppskattad av 

arbetsledningen, en arbetsledning som visar de anställda uppskattning kan ge positiva effekter 

ur sjukskrivningssynpunkt.  

 

Westerlund et al. (2004) hittar ett samband mellan sammanslagningar av arbetsplatser och 

sjukskrivningar. Vi förmodar att det inte är själva sammanslagningen som sådan som är 

orsaken till de ökade sjukskrivningarna, utan den ostrukturerade miljön som ofta blir följden 

av en sammanslagning. Genom en sammanslagning ser ledningen stora ekonomiska vinster, 

fastän det i själva verket kan ge stora motgångar i form av ökade kostnader för 

sjukskrivningar.  

 

Kvinnors situation 

Alexandersson och Hensings studie (2004) samt Krantz och Lundbergs studie (2006) visar 

båda på att kvinnor som arbetar på mansdominerade arbetsplatser eller inom mansdominerade 

yrken generellt sett löper en högre risk att drabbas av sjukskrivning än de kvinnor som arbetar 

på en mer jämställd arbetsplats alternativt en arbetsplats som domineras av kvinnor. 

Eventuellt kan det på arbetsplatser med enbart kvinnor eller enbart män förekomma en sämre 

stämning än på arbetsplatser med en blandad arbetsstyrka. Vi är av den åsikten att det inte 
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spelar någon större roll om arbetskamraterna är av samma kön eller inte, det viktigaste är att 

den psykosociala miljön är behaglig.  

 

En intressant iakttagelse är att de negativa effekter som kommer till följd av sjukskrivningar 

är något vanligare hos män än hos kvinnor, men däremot börjar kvinnorna röka mer än förut 

och konsumerar också läkemedel, som inte är kopplade till sjukdomen, i högre grad än 

männen (Floderus et al., 2005). Motsatt resultat visar en studie av Krantz och Östergren 

(2002). Här är det kvinnorna som delger fler besvär under sjukskrivningstiden än männen. 

Trots att kvinnorna mår sämre än männen under själva sjukskrivningen finns det ingen 

skillnad när sjukskrivningen tar slut (Engström & Eriksen, 2002). 

 

En undersökning (Lund et al., 2006) som genomfördes i Danmark uppvisar intressanta 

faktorer vad gäller de psykosociala faktorernas inverkan på långtidssjukskrivningar som 

orsakas av en tung fysisk arbetsmiljö. Det tänkvärda i denna studie är att kvinnorna påverkas 

mer än männen om de psykosociala förhållandena är dåliga (Ibid). Kanske är det så att 

kvinnor är mer känsliga än männen vad gäller den psykosociala omgivningen.  

 

En del av artiklarna i denna litteraturstudie visar att det är kvinnor inom vården och 

skolväsendet som ligger högt i sjukskrivningsstatistiken. Båda dessa arbetsområden innebär 

en ständig kontakt med människor. Kanske är det så att dessa arbeten är både fysiskt, psykiskt 

och socialt krävande och därför ligger högt i statistikhänseende, eller kan det kanske bero på 

att lönerna är för låga, att lärare och vårdpersonal upplever att deras arbete inte är mycket 

värt. Trots allt är det så att arbetsgivarna beräknar lön efter arbetstagarens ansvar i 

kombination med behovet av arbetskraft, kvinnor har i allmänhet lägre lön än män och är 

därför mest utsatta. 
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Konklusion 

Sjukskrivningar var något som kostade enorma summor för samhället. Resultatet i denna 

studie visade att psykosociala faktorer, bland annat ostrukturerade arbetsplatser, låg bakom 

många sjukskrivningar. Många fusioner av arbetsplatser där ledningen såg ekonomiska 

vinster, gav stora bakslag i form av ökade kostnader för sjuk personal. Trots att kvinnorna 

drabbades värst ur sjukskrivningshänseende fokuserades forskningen ändå inte till största 

delen på kvinnorna. Det sociala stödet från både arbetskamrater och ledning samt en strävan 

mot jämställdhet och jämlikhet var viktigt för att arbetsplatserna skulle fungera optimalt.  

 

Implikation 

För att kunna komma till rätta med de stora sjukskrivningstalen, framförallt hos kvinnor i den 

offentliga sektorn och inom skolväsendet, är det av största vikt att dessa problem belyses och 

att arbetet med att försöka ta fram passande lösningar fortsätter. Det måste till en ökad 

medvetenhet på ledningsnivå och därifrån måste arbetet börja. Sedan är de psykosociala 

faktorerna bara en del i det hela. Det är viktigt att komma ihåg att många komplicerade 

faktorer, exempelvis fysisk arbetsmiljö och sociala relationer, är inblandade. Hänsyn måste 

tas till alla element för att få bukt med problemen.  

 

Under studiens gång har det kommit fram flertalet intressanta aspekter på vidare forskning 

inom detta ämnesområde. Att genomföra forskning på exempelvis hur en manlig respektive 

kvinnlig ledning på en arbetsplats påverkar de psykosociala faktorerna som kan leda fram till 

sjukskrivning, kan vara en av många intressanta uppföljningar. 
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