
                                                                                        

 

 

 

 

 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin  

Omvårdnadsvetenskap, Avancerad nivå  

Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng 

Vårterminen 2016 

 

 

 

 

Home is where I work, and I work everywhere  

Sambandet mellan arbetsrelaterad stress och faktorer som 

påverkar sjukfrånvaron 

Home is where I work, and I work everywhere 

The relationship between work-stress and factors that cause sick leave                                                

Camilla Klemets & Elisabeth Neumann 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

SAMMANFATTNING  

BAKGRUND I Norden har det skett en kraftig ökning av sjukfrånvaro det senaste decenniet 

och i Sverige har akut stressreaktion ökat med 73 % de senaste åren och står för 14 % av 

sjukfrånvaron. Denna ökning ses tydligast bland kvinnor. Arbetsrelaterad stress till följd av 

hög arbetsbelastning kan leda till ohälsa och det finns ett vetenskapligt starkt samband mellan 

faktorer i arbetsmiljön och psykisk ohälsa, men det finns även andra faktorer som påverkar 

och samverkar. 

SYFTE Att beskriva sambandet mellan faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress och 

sjukfrånvaron hos anställda personer som bor och arbetar i något av de nordiska länderna.  

METOD En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes. Litteratursökningar gjordes i 

databaserna Cinahl och Medline. Dessutom utfördes manuella sökningar. Efter urval återstod 

17 artiklar. Kvalitetsgranskning skedde och samtliga artiklar inkluderades i studien. 

Artiklarna analyserades med innehållsanalys. 

RESULTAT Genus, organisatoriska och socioekonomiska faktorer påverkade arbetsrelaterad 

stress och sjukfrånvaro. Kvinnor med höga krav och stor kontroll över familjeliv och som 

samtidigt har en hög belastning på arbetet, ses ha både en ökad långtids- och 

korttidssjukskrivning. Organisationen och dess sammansättning och ledarskap ansågs vara av 

betydande karaktär för sjukfrånvaron. Individer med hög utbildningsnivå och hög befattning 

hade lägst sjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaro var den vanligaste formen av sjukfrånvaro för 

samtliga åldersgrupper, både hos män och kvinnor. Åldersrelaterade faktorer var svåra att 

påvisa men kvinnor över 50 år med hög arbetsbelastning hade större benägenhet att rapportera 

arbetsrelaterad stress. 

SLUTSATS Samband finns mellan arbetsrelaterad stress och faktorer som påverkar 

sjukfrånvaron hos anställda personer i Norden och kan kopplas till genus, organisation och 

socioekonomiska förhållanden. Kvinnor anses vara mer utsatta än män. 

 

NYCKELORD Occupational stress, Sick leave, Stress psychological, The Nordic countries 

och Workload.     



                                                                                        

 

 

 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND In the recent decade the Nordic countries have experienced an increase of 

sick leave. In Sweden acute stress reaction has increased with 73 % in the last years and is 14 

% of the absenteeism. The increase is most common in women. Work-related stress as a result 

of high workload can lead to illness. A strong scientific relationship between factors in a 

working environment and mental illness is verified, but other factors influence as well. 

AIM To describe the relationship between factors that influence work-stress and sick leave in 

employed persons that live and work in any of the Nordic countries. 

METHOD A review with a descriptive design. The literature searches were performed in 

Cinahl and Medline and as manual searches. After sample, 17 studies were included. The 

quality of all included studies were checked up and were analysed with content analyses. 

RESULT Gender, organization and socioeconomic factors are related to work-related stress 

and sick leave. Women with demand and control over family life and with an increased 

workload had increased long and short-term sick leave. The organization and their leadership 

seem to be related to absenteeism. There was a relation between low frequency of sick leave 

vs. individuals with a high level of education and a high working position. Short-term sick 

leave was the most common form of sick leave in all age groups irrespectively gender. Age 

related factors showed incongruent results, however women >50 years with a high total 

workload tend to report more work related stress. 

CONCLUSION There are a relationship between work-stress and factors that influence the 

sick leave with employed persons in the Nordic countries and can be related to gender, 

organization and socio-economical relationships. Women seemed to be more affected than 

men. 

 

KEYWORDS Occupational stress, Sick leave, Stress psychological, The Nordic countries 

and Workload. 
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1 INTRODUKTION 

I Norden och speciellt i Sverige och Norge har det skett en kraftig ökning av sjukfrånvaron 

under de senaste tio åren. Ökningen har varit mest tydlig bland kvinnor som rapporterar olika 

slags hälsoproblem som exempelvis utbrändhet, depression, huvudvärk och muskelvärk 

(Lundberg, 2005). Den psykiska ohälsan motsvarar 40 % av sjukfallen. Antalet personer med 

akut stressreaktion har ökat från cirka 15 000 personer år 2012 till 26 000 personer år 2014 

och står för 14 % av sjukfrånvaron (Försäkringskassan, 2015). Det moderna samhället har ett 

allt mer ökande tempo och en högre arbetsbelastning. Det kan på så sätt bli svårare att hitta 

balansen mellan nya krav och samtidigt anpassa sig till de förändringarna som sker. För 

många individer blir det då svårt att finna balansen i livet (Lundberg, 2005). Nästan tio 

procent av europeiska arbetstagare rapporterar att de lider av hälsoproblem som de själva 

kopplar till arbetsplatsen. Detta innebär att 20 miljoner människor i Europa anser sig vara 

sjuka som ett resultat av sitt arbete (Silcox, 2009). 

Fler studier kring arbetsrelaterad stress och faktorer som påverkar sjukfrånvaron behövs för 

att ligga till grund för att arbetsgivare med personalansvar får rätt stöd och utbildning i det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet och är speciellt viktigt inom området arbetsrelaterad stress. 

Arbetsgivaren behöver ha evidensbaserad kunskap inom aktuellt område för att tidigt kunna 

identifiera vilka faktorer som påverkar, samt att också ha kunskap om rätt preventiva åtgärder 

för att kunna arbeta med att sänka sjukfrånvaron inom företaget eller organisationen. Det 

behövs också studier om sambanden mellan sociala förhållanden när det gäller belastning på 

hemmaplan och arbetsrelaterad stress, och inte bara på hur individen upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö då dessa faktorer påverkas av varandra. Hur organisationen ser ut 

och hur ledarskapet bedrivs inom företaget är andra faktorer som interagerar och påverkar 

(Sandmark & Renstig, 2010).  

Företagshälsovården arbetar med arbetsgivare på både grupp, individ och organisationsnivå 

och är en utomstående resurs med expertis i arbetsmiljöarbete. Företagssköterskan är en 

självklar samarbetspartner för företaget och stödjer arbetsgivaren i det preventiva arbetet i 

arbetsmiljön (SOU 2011:63). Det ökade intresset i samhället för sjukfrånvaron och dess 

bakomliggande anledningar är betydande eftersom sjukfrånvaro påverkar både organisation, 

samhälle och individ (Bekker, Rutte & Van Rijswijk, 2009) och är av yttersta vikt att beakta 

för framtidens yrkesliv. 
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2 BAKGRUND  

2:1 STRESS 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver stress som en interaktion mellan personen i fråga och 

den aktuella situationen, och menar därmed att det är en pågående process mellan en organism 

och dess miljö. Hur individen upplever stress beror på dennes bedömning av situationen och 

vad det finns för möjliga stressorer i omgivningen. Det görs också en bedömning av vilka 

resurser och vilken förmåga personen har att handskas med den uppkomna situationen 

(Lazarus & Folkman, 1984). En annan beskrivning av stress menar att det är stressorer som 

ska uppfattas som påfrestningar i den fysiska och sociala miljön. Dessa utlöser 

kompensatoriska fysiologiska reaktioner. Sjukdom uppstår då som en reaktion av ett stabilt 

men allostatiskt syndrom och personen förlorar sitt normala funktionssätt (Weiner, 1991). 

Stress i och utanför arbetslivet grundas i ett komplicerat samspel i hur vi tolkar förhållanden i 

vår omgivning samt hur hormonella och fysiologiska processer styr oss via det centrala 

nervsystemet. Detta är ett komplext samspel som gör det möjligt att ha en adekvat vakenhet 

och fokuseringsnivå för att hantera de krav och utmaningar vi ställs inför. Blir det en obalans 

mellan krav och de mentala, sociala och materiella resurserna som finns, kan stressprocessen 

aktiveras och då på kort sikt störa vår funktionsförmåga och i sin tur leda till sänkt 

prestationsförmåga. Vid längre extrema eller utdragna påfrestningar finns det en risk att hälsa 

och välbefinnande blir negativt påverkade (Lundberg, 2005). Det finns fysiska likheter i män 

och kvinnors stressreaktioner men beteendet ser olika ut. De biologiska skillnader som finns 

är kvinnors stressreaktion som är beroende av den så kallade The Tend- and -befriend 

reaktionen och förklaras av att kvinnans beteende styrs av att ta hand om sig själv och sin 

avkomma. Kvinnor ses även i högre grad kunna hantera stress på ett socialt sätt genom att 

exempelvis bygga och utveckla nätverk (Taylor et al., 2000). 

 

2:2 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Det finns olika teorier från stressforskningen som beskriver vilka faktorer på arbetsplatsen 

som inverkar på utvecklingen av negativt baserad stress. En teori som skapats av Robert 

Karasek och Töres Theorell har haft starkt genomslag. Demand-control-support model 

översatt till svenska som krav-kontrollmodellen beskriver den obalans mellan de krav som 



                                                                                        

3 

 

arbetet ställer i relation till kontrollen som arbetstagaren har över sin egen situation (Karasek 

& Theorell, 1990). Modellen används ofta som bas för att kunna mäta huruvida specifika 

kombinationer av psykosociala arbetsförhållanden kan associeras till olika former av 

hälsorelaterade tillstånd (Van der Doef & Maes, 1999). Modellen har också visat sig vara 

användbar för att kunna förutsäga sjukfrånvaro (Lidwall & Marklund, 2006). Krav-

kontrollmodellen har i flera studier visat sig vara tillförlitlig gällande höga arbetskrav och låg 

kontroll, speciellt gällande allmänt välbefinnande (de Jonge, Dollard, Dormann, Le Blanc & 

Houtman, 2000) och (Kristiansen, 1995). Kraven som kan vara tidspress eller 

arbetsbelastning, kan bestå av olika former av produktivitetskrav eller krav på deadlines. De 

kognitiva kraven är den mentala kraft som krävs för att utföra en uppgift av psykologisk 

karaktär.  Dessa kan vara kvantitet, kvalitets eller emotionella krav hos en uppgift i arbetet. 

Bristande kontroll eller handlingsutrymme i arbetet kan exempelvis vara otydliga 

arbetsuppgifter. Det är av stor vikt att det finns rätt kompetens och möjlighet till att fatta 

beslut samt att det finns kontroll över situationen och de krav som ställs. Ett fungerande 

socialt stöd från chefer och kollegor är viktigt som stöd i arbetet samt att få feedback på 

arbetet som utförts och att känna gemenskap och delaktighet i arbetsgruppen (Karasek & 

Theorell, 1990). Ett arbete med höga krav och låg kontroll kan leda till både hjärt-

kärlsjukdomar och psykisk ohälsa och dessa kan i sin tur nedsätta arbetsförmågan 

(Magnusson Hanson, Theorell, Oxenstierna, Hyde & Westerlund, 2008).  

 

2:3 SJUKFRÅNVARO/SJUKSKRIVNING  

Sjukfrånvaro är de dagar som arbetstagaren är hemma från sitt arbete på grund av sjukdom. 

Korttidsfrånvaro innebär de dagar individen är hemma från arbetet som understiger 60 dagar 

och långtidsfrånvaro är när sjukskrivningen pågår i mer än 60 dagar (www.scb.se). Är man 

hemma från sitt arbete mer än en vecka så behövs det på dag åtta ett sjukintyg för 

sjukskrivning från läkare för att erhålla sjuklön. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 

dagarna och från och med dag 15 betalas ersättning ut av Försäkringskassan. År 2007 var 2,1 

% av den arbetsföra befolkningen i Sverige långtidssjukskriven (Försäkringskassan, 2016 1a). 

Sjukskrivningen kunde bero på olika orsaker. De senaste åren har dock stress och 

muskuloskeletal smärta kommit att bli de vanligaste orsakerna till sjukskrivning (Eriksson, 

Karlström, Jonsson & Tham, 2010). Sjukskrivning kan ge både ekonomiska och personliga 

följder. Dessa kan vara förändrade sociala kontakter inom eller utom familjen, eller 
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förändrade alkohol och livsstilsvanor (Floderus, Göransson, Alexanderson & Aronsson, 

2003). 

Det ökade intresset i samhället för sjukfrånvaron och dess anledningar är betydande eftersom 

sjukfrånvaro påverkar både organisation, samhälle och individ. Särskilt tydligt blir detta när 

det kommer till långtidssjukfrånvaro. Mycket intresse har fokuserats på vårdpersonal eftersom 

sjukskrivningsomfattningen tenderar att vara ännu högre inom denna arbetssektor (Bekker et 

al., 2009). Statistik från Försäkringskassan 2015 visar att 40 % av sjukfallen beror på psykisk 

ohälsa (Försäkringskassan, 2015). Sjukfallen var vanligast bland kvinnor och män yngre än 

50 år under perioden 2005-2012 och allra vanligast förekommande var sjukfall i åldrarna 30-

49 år. Kvinnor anses generellt sett ha högre sjukfrånvaronivåer än män (Bekker et al., 2009). 

Nya sjukfall med psykiska diagnoser har ökat med 24-27% (Socialförsäkringsrapport 2014:4). 

Under 2015 är det de psykiatriska diagnoserna som ökar. Nya sjukfall med en psykiatrisk 

diagnos och även sjukskrivningslängden ökar snabbare för män än för kvinnor 

(Socialförsäkringsrapport 2015:11). Se Figur 1. Utvecklingen av sjukfrånvaron från 

Försäkringskassan från Socialförsäkringsrapport 2015:11. 

 

Figur 1 
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Den samlade sjukfrånvaron fortsätter att öka. Under 2015 har det setts ett kraftigt inflöde av 

nya sjukfall (Socialförsäkringsrapport 2015:11). 

Godkänd för publicering av Christina Olsson Bolin, Försäkringskassan. Avdelningen för 

Analys och Prognos 20160311.  

Sjukersättningsreglerna på Försäkringskassan ändrades i Sverige 2008 och långa sjuktal som 

övergick till sjukersättning upphörde. I de nya reglerna var prövningen av arbetsförmågan och 

bedömningen av denna även skärpt. Detta kan förklara de ökade sjukskrivningstalen till en 

viss del och denna påverkan förutspås inverka på sjukskrivningstalen med ungefär hälften av 

sjuktalen till och med juni 2014. Effekten ses avta enligt nyare statistik 

(Socialförsäkringsrapport 2015:11). 

 

2:4 SJUKSKRIVNING VID ARBETSRELATERAD STRESS  

Arbetsrelaterad stress kan orsakas som en följd av för hög belastning på arbetet 

(http//:arbetsmiljöverket.se). Arbetsrelaterad stress som leder till psykisk ohälsa är idag ett 

stort samhällsproblem och det finns ett starkt vetenskapligt samband mellan faktorer i 

arbetsmiljön och psykisk ohälsa. Dessutom påverkar problem i arbetslivet även privatlivet 

(Vingård, 2015).  

I det akuta skedet när en individ söker hjälp för arbetsrelaterad stress är sjukskrivning ofta en 

första åtgärd. Personen i fråga är i kris och ofta också deprimerad som gör att det blir svårt att 

fullfölja sina arbetsuppgifter. Symptom som minnesstörningar, koncentrationssvårigheter och 

nedstämdhet gör att arbetsförmågan blir nedsatt. Ofta har problemen pågått under en längre 

tid. Individen kan behöva hjälp och stöttning för att acceptera att en heltidssjukskrivning är 

nödvändig. Vid lättare tillstånd behöver dock inte sjukskrivning alltid bli nödvändig. Det är av 

stor betydelse att läkaren sätter sig in i patientens arbetssituation för att kunna sätta in 

relevanta åtgärder. Detta framgår tydligt i Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning 

(SOSFS 2005:29. Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och 

sjukvården m.m). Läkaren behöver ta hänsyn till psykologiska, sociala och arbetsrelaterade 

faktorer vid sin bedömning av individen och dennes eventuella behov av sjukskrivning. Vid 

arbetsrelaterad ohälsa är det av extra stor vikt att individen inte återgår till sin arbetsplats 
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innan arbetsmiljön har förbättrats. Läkaren bör göra kontinuerliga bedömningar av patienten 

och ta beslut gällande behov av fortsatt sjukskrivning (Lindblom, 2003).  

 

2:5 FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH SJUKFÖRSÄKRINGSREGLER 

I Sverige har man ett system som kallas sjukförsäkring grundad av svenska staten. 

Sjukförsäkringen administreras av Försäkringskassan. Alla som lever och arbetar i Sverige 

omfattas av denna försäkring. Sjukersättning utfaller när det gäller sjukdom eller bortfall av 

arbete. Ersättning utgår även vid vård av sjukt barn vilket inte räknas som sjukfrånvaro. De 

rådande sjukersättningsreglerna som finns i Sverige är att arbetsgivaren betalar sjuklön de 

första 14 dagarna och innebär 80 % av lönen från dag 2-14. Dag ett räknas som karensdag. 

Efter dag 15 går Försäkringskassan in och betalar 80 % av lönen men som högst 709 kr/dag. 

Vid sjukskrivning längre än 90 dagar får personen en personlig handläggare på 

Försäkringskassan som kan vara behjälplig med att ta kontakt med läkare och arbetsgivare i 

planeringen av återgång till arbete (Försäkringskassan, 2016 1b). 

Under de första 90 dagarna som en person är sjukskriven betalar Försäkringskassan ut 

sjukpenning och detta gäller om personen inte kan utföra sitt vanliga jobb eller något tillfälligt 

jobb hos sin arbetsgivare. Efter 90 dagar betalar Försäkringskassan ut sjukpenning om 

arbetstagaren inte klarar av att utföra något arbete inom befintligt arbetsområde. Efter 180 

dagar kan individen erhålla sjukpenning om denne inte klarar av att utföra sådant arbete som 

är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Undantag råder om det bedöms att personen 

med stor sannolikhet kommer att kunna återgå till arbete hos sin arbetsgivare innan dag 366. I 

dessa fall bedöms arbetsförmågan hos personen i förhållande till ett arbete hos arbetsgivaren 

även efter dag 180. När 365 dagar har passerat kan personen bara få sjukpenning om denne 

inte kan utföra något arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Det finns 

dock undantag om det anses oskäligt att bedöma en persons arbetsförmåga i förhållande till 

sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (Försäkringskassan, 2016 

1b). 
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2:6 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar de anställdas upplevelse av arbetsmiljö och denna 

formas av både psykiska och sociala faktorer (Aronsson et al., 2012). Bristfälligt stöd på 

arbetet och låg arbetstillfredsställelse kan leda till långtidssjukskrivning och ytterligare 

hälsoproblem som följd (Andrea, Beurskens, Metsemakers, Amelsvoort & Schayck, 2003). 

Många faktorer påverkar individen och dennes upplevelse av sitt arbete och sin psykosociala 

arbetsmiljö. En bra psykosocial arbetsmiljö kännetecknas av en optimal arbetsbelastning och 

möjligheter att påverka och ta ansvar. Det är också viktigt att den anställdes kunskaper och 

erfarenheter tas till vara i arbetet och att det finns möjligheter till stimulans och utveckling. 

Ett gott socialt klimat och en välfungerande arbetsledning och organisation är andra viktiga 

faktorer samt att den fysiska miljöns utformning är gynnsam (Arbetsmiljöförordningen, AFS, 

2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö). Psykosociala arbetsplatsfaktorer kan kopplas 

samman till sjukfrånvaro. Diskriminering, mobbning, höga krav på sig själv och dålig 

erkännelse från arbetsgivare och medarbetare ökar kraftigt på risken att drabbas av 

sjukfrånvaro (Niedhammer, Chastang, Sultan-Taieb, Vermeylen & Parent-Thirion, 2012). 

Den psykosociala hälsan påverkar samhället genom ökad sjukfrånvaro och då främst med 

ekonomiska aspekter (Aronsson et al., 2012). 

 

2:7 LEDARSKAP OCH ORGANISATION 

Ledarskap och organisationsstyrning har visat sig ha stor betydelse för den psykiska hälsan på 

arbetsplatsen enligt Aronsson et al. (2012). Ett framgångsrikt ledarskap betonas av 

kommunikation, inspiration och relationer. Detta kallas transformellt ledarskap. Genom denna 

ledarstil ökar kommunikationen mellan ledare och anställd (Elshout, Scherp & Feltz-Cornelis, 

2013). 

Transformellt ledarskap är även effektivt för att öka motivationen och prestationen hos 

kundanställda och ses varit effektivt vid organisatoriska förändringar (Avolio, Walumbwa & 

Weber, 2009). Ledarstilen bidrar till att fastställa eller förändra kulturen inom organisationen 

och har en stark påverkan på medarbetarnas beteenden. Det är viktigt att ha kunskap om hur 

organisationen ser ut då organisationens struktur utgör viktiga socialpsykologiska betingelser 

för den enskilda medarbetaren. Organisationens och individens möjligheter och begränsningar 

på arbetet och samspelet mellan dessa ger både positiva och negativa effekter på företagets 

http://oem.bmj.com/search?author1=H+Andrea&sortspec=date&submit=Submit
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produktivitet och lönsamhet och inverkar även på prestationen hos den enskilde 

medarbetaren. Vid rekrytering av chefer så bör förutom yrkesmässig kompetens även social 

kompetens värderas högt. Interaktionen med medarbetarna förbättras om tillräcklig feedback 

ges och då känner dessa samtidigt en större kontroll över sin arbetssituation. Ledaren måste 

även ha förutsättningar för att kunna utöva ett bra ledarskap och inte ha för stora 

personalgrupper (ISM-rapport 9, 2010).   

 

2:8 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS ROLL 

Företagshälsovårdens (FHV) uppdrag är att ha kompetens att identifiera och se samband 

mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. I förlängningen ges det då möjlighet 

att arbeta förebyggande och främjande och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljölagen, (AML), 1977:1160, kap 3 § 2b). Företagshälsovården är en oberoende 

professionell samarbetspartner för organisationer eller företag och är en expertis i 

arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Företagshälsovården kan stötta arbetsgivare med att göra 

förändringar och vid behov komplettera arbetet med kvalitetssäkring eller annan uppföljning 

på både individ, grupp och organisationsnivå. Investering i hälsa och god arbetsmiljö bör inte 

ses som bara en nödvändig kostnad för att säkra hjälp vid sjukdom och rehabilitering utan 

enskilda behov hos kunden bör också tillgodoses. Arbetsmiljö och hälsoarbete ska ses som en 

fortlöpande process. Företagssköterskan är en specialist i omvårdnad och inriktar sig på 

människan och arbetslivet. Dennes ansvar är att identifiera områden som behöver förbättras 

och att säkerställa en god kvalitet i omvårdnaden och dessutom arbeta för att vården är säker. 

Företagssköterskan ska utöva hälsofrämjande omvårdnad och bör aktivt arbeta för att 

hälsofrämjande metoder införs. En viktig uppgift är att arbeta med förebyggande insatser i 

syfte att främja och bibehålla människans hälsa. Företagssköterskan ska arbeta utifrån ett 

vetenskapligt och mångkulturellt förhållningssätt och ha ett professionellt ansvar. Denne ska 

systematiskt leda, prioritera och samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

företagshälsovårdsteamet och detta utifrån medarbetarnas olika kompetenser. 

Företagssköterskan är en självklar samarbetspartner på arbetsplatsen och är ofta företagets 

kontaktperson och denna bidrar förhoppningsvis genom sin helhetssyn till bättre hälsa för 

kundanställda (SOU 2011:63).  
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Med ekonomiska nyckeltal kan det vara möjligt att mäta och följa upp önskade effekter av 

företagshälsovårdens insatser (Schmidt, Sjöström & Antonsson, 2011). Kritiska värden kan 

visa vilka effekter som bör uppstå för att den personalinvestering som företagshälsovården 

föreslår ska vara lönsam (SOU 2011:63). Med hälsoekonomiska utvärderingar kan sambandet 

mellan kostnader och välstånd visas (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2007). Företagshälsovården 

bör ha hälsoekonomiska argument och ett argument kan vara att arbetsgivarna kan erhålla upp 

till två gånger av investerade pengar som satsats på investeringar gjorda på den psykosociala 

hälsan med stöttning från företagshälsovården (Ödegard & Roos, 2014). Med lägre 

sjukfrånvaro för företaget så bidrar detta till lägre kostnader och därmed en ökad vinst 

(Ferraz-Nunes & Karlberg, 2007).  

 

2:9 PROBLEMFORMULERING 

I de nordiska länderna är sjukförsäkringssystemet, sjukfrånvaron, de sociala förhållandena 

och den psykosociala arbetsmiljön likartad. Sjukfrånvaron som härleds till arbetsrelaterad 

stress har på senare år setts öka och i företagssköterskans möte med arbetsgivare och anställda 

är det viktigt att denne har aktuell forskningsbaserad fakta om sambanden mellan 

arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaro.  

 

3 SYFTE 

Att beskriva sambandet mellan faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaron 

hos anställda personer som bor och arbetar i något av de nordiska länderna.   

 

4 METOD  

4:1 DESIGN  

En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes. Litteratur som har använts för 

litteraturstudien är vetenskapliga artiklar som primärkällor samt övrig litteratur som tar upp 

aktuellt ämne vilket leder till ett objektivt förhållningssätt av resultatet som presenteras. 
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Studier som presenteras har valts ut ur relevanta databaser (Forsberg & Wengström, 2013). 

Litteraturstudiens syfte var att uppmärksamma ett problem och därmed argumentera varför 

vald litteraturstudie var betydelsefull att utföra (Polit & Beck, 2012).  

Litteraturstudien följer Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Dessa beskrivs i nedanstående 

punkter (fritt översatt). 

 Frågeställningar formuleras. 

 Nyckelord och begrepp identifieras och val av databaser görs. 

 Elektroniska och manuella sökningar efter användbara referenser. 

 Granskning av referenserna och lämpligheten kontrolleras mot syftet. Oväsentliga 

artiklar sorteras ut. 

 Genomgång av valda artiklar och identifikation av eventuella nya referenser. 

 Informationen sammanställs. 

 Noggrann granskning av materialet. 

 Materialet analyseras och delas in i kategorier och resultatet sammanställs därefter. 

 Sammanfattning och diskussion genomförs (Polit & Beck, 2012). 

 

4:2 DATAINSAMLING 

Efter att syftet formulerats påbörjades en sökstrategi med att identifiera nyckelord. Sökningar 

gjordes i databaserna Medline och Cinahl. Sökorden (Meshtermer och Cinahl headings) som 

användes var: Stress, Stress Psychological, Stress Occupational, Sick leave, Workload, 

Workplace, Burnout professional, Sweden, Norway, Denmark, Finland. Begränsning gjordes 

till kvantitativa studier skrivna på engelska och som inte var äldre än 15 år. Studierna skulle 

ha genomförts i ett nordiskt land då dessa länder har ett liknande sjukförsäkringssystem. I 

Cinahl gjordes även en avgränsning till artiklar som betecknades som peer-reviewed. Detta 

innebär att studierna har blivit granskade av oberoende forskare och bedömts avseende 

vetenskaplig kvalitet. Därefter genomfördes fritextsökningar. Det provsöktes till en början på 

sökord som upplevdes relevanta för studiens syfte och kunde fungera som meningsbärande 

ord. Dessa var Stress och Sickleave men för att minimera att det skulle komma att bli en för 

stor sökning med för stort antal träffar samt för att avgränsa mot syftet specifikt användes 

Meshtermer/Cinahl headings och kombinationer gjordes med AND och OR. Tydliggörande 
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kan göras att breda sökningar som block gav upphov till mycket stort antal träffar där inga 

titlar lästes igenom. Först när dessa block kombinerats samman och gett upphov till ett mindre 

antal träffar som var mer hanterbart genomlästes titlarna på studierna. En sammanställning av 

sökningarna finns redovisade i en sökmatris (bilaga 1). Inklusionskriterier i studierna var 

vuxna individer över 18 år som var verksamma på arbetsmarknaden i Norden. 

Exklusionskriterier gjordes av studier som endast berörde sjuksköterskors arbetsförhållanden 

samt studier som innefattade redan svårt sjuka individer. 

 

4:3 URVAL 

Urvalet skedde genom flera steg. Ett första urval gjordes genom en granskning av att läsa 

titlarna på studierna. Totalt sett blev det efter tre utförda sökningar en träffbild på 398 artiklar. 

Eftersom några sammanföll som dubbletter återstod sedan 387 artiklar. På samtliga av dessa 

lästes titel igenom. I de fall där titlarna ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte gick 

författarna vidare och läste artikelns abstract. I Cinahl lästes 31 abstracts och i Medline 

genomlästes elva abstacts från första sökningen och 21 abstacts från andra sökningen, totalt 

sett 32 stycken. Efter att sammanfattningarna lästs valdes det att gå vidare med nio artiklar 

från sökningen i Cinahl samt sex artiklar från de båda sökningarna i Medline vilket alltså 

resulterade i 15 artiklar. Dessa skrevs ut och genomlästes i sin helhet av båda författarna. Det 

uppmärksammades författare inom området som var av extra stor relevans och som ofta 

återkom. Det valdes då att även göra manuella sökningar på dessa författare. Då 

uppmärksammades ytterligare sju studier. Dessa valdes ut för att de svarade väl mot 

litteraturstudiens syfte. Även dessa skrevs ut och lästes i sin helhet. Sammanlagt antal studier 

från databassökningar och manuella sökningar blev 22 stycken, se flödesschema (bilaga 2). 

Vidare gjordes en fördjupad granskning av studierna och därefter exkluderades fem artiklar av 

olika skäl. Av dessa artiklar var tre från databassökningar och två från manuella sökningar. En 

studie svarade väl upp mot syftet men visade sig vara genomförd i Schweiz. En annan studie 

handlade inte huvudsakligen om arbetsrelaterad stress utan handlade mer om personers 

upplevelse av att känna sig instängda på arbetet och låsta vid sina arbetsuppgifter. Ytterligare 

en studie föll bort eftersom den var kvalitativt inriktad men annars svarade väl upp mot syftet. 

Den fjärde studien som uteslöts var baserad på undersökningar gjorda på personer från 

Sverige, Finland och Tyskland och föll bort på grund av att den inte höll sig enbart inom det 

nordiska spektrat. Ytterligare en studie föll bort då den baserades på undersökning gjord på 
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redan svårt sjuka personer som vårdades på klinik. Studier som blev inkluderade och 

exkluderade efter att hela artikeln genomlästs redovisas i bilaga 3. 

 

4:4 KVALITETSGRANSKNING 

Nästa steg var en kvalitetsgranskning av studierna och till denna användes Granskningsmall 

för kvantitativa studier utan kontrollgrupp (Örebro universitet 2015). Mallen är utformad 

utifrån SBU:s granskningsmallar (Bilaga 4). Granskningsmallen innehåller 37 frågor för att 

kunna kontrollera att studien genomsyras av hög vetenskaplig kvalitet samt att 

mätinstrumenten har hög reliabilitet och validitet. Detta leder på så vis till ett högt bevisvärde. 

Frågorna kan indelas i sammanfattade kategorier gällande vetenskaplig relevans och redighet, 

urval och procedur, svarsfrekvens och bortfall, utfallsmått, resultat och slutligen kritiskt 

förhållningssätt. Frågorna besvaras med ja, nej, oklart eller ej tillämpligt. Efter 

sammanställningen hade gjorts genomfördes en sammanvägd bedömning av kvaliteten som 

slutligen skattades som hög, medel eller låg. Studien ansågs ha hög kvalitet om 28 poäng 

överstegs, medelkvalitet om 20 poäng överstegs och låg kvalitet om studien understeg 20 

poäng (Bilaga 5). Svagheter som kunde upptäckas var exempelvis stora bortfall. Aktuell 

litteraturstudie har valt att endast innefatta artiklar med hög eller medelhög kvalitet. Dock 

skattades ingen av utvalda artiklar som låg kvalitet och därför blev det ej aktuellt att exkludera 

någon artikel av denna orsak. Resultatet av granskningen av de 17 stycken studierna skattades 

alltså till medelhög eller hög kvalitet och dessa redovisas i en artikelmatris (Bilaga 6).  

 

4:5 ANALYS  

Analysen av artiklarna skedde med innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna delade upp studierna mellan sig och artiklarna lästes genom ett flertal gånger för 

att få en uppfattning om helheten. De faktorer som svarade mot syftet markerades med olika 

färger för att lättare kunna särskilja de olika faktorer som framträdde. Det söktes efter 

meningsbärande enheter som arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaro. De meningsbärande 

enheterna kondenserades därefter ner och delades upp i olika kategorier. Kategorier jämfördes 

sedan mellan författarna. De kategorier som framträdde var genusrelaterade faktorer, 

organisatoriska faktorer, socioekonomiska faktorer och åldersrelaterade faktorer. Slutligen 
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jämfördes resultaten i de olika studierna utifrån den gjorda granskningen för att sedan 

sammanställas i studiens resultat (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

4:6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I de utvalda studierna har deltagarna deltagit på frivillig basis och dessa har inte kommit till 

skada. Även informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

har tagits hänsyn till i valda studier. Resultat som inte stödjer studieförfattarnas syfte att 

påvisa samband mellan arbetsrelaterad stress och faktorer som påverkar sjukfrånvaron har 

även dessa presenterats. Det är kontrollerat att studierna har tillstånd från etisk kommitté och 

att etiska överväganden har presenterats noggrant. Tolkning från engelska till svenska är 

utförd så korrekt som möjligt av författarna av litteraturstudien (Vetenskapsrådet 2011). 

 

5 RESULTAT  

Resultatet baserades på 17 artiklar, samtliga kvantitativa. De kategorier som bildades var 

genusrelaterade faktorer, organisatoriska faktorer, socioekonomiska faktorer och 

åldersrelaterade faktorer. Vilka artiklar som tar upp vilka av ovan nämnda faktorer redovisas 

i nedanstående tabell (se tabell 1). 

Tabell 1: Faktorer som berörs i litteraturstudiens artiklar. 

 Genusrelaterade 

faktorer 

Organisatoriska 

faktorer 

Socioekonomiska 

faktorer 

Åldersrelaterade 

faktorer 

Berntsson et al.            X              X  

Blom et al.             X   
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Clausen et al.             X   

Hallsten et al.             X   

Holmgren et al.            X            X             X           X 

Hultin et al.            X            X   

Hystad et al.             X   

Jonsson et al.            X    

Krantz & 

Lundberg 

           X            X             X           X 

Krantz & 

Östergren 

           X              X  

Lindfors et al.            X                         X 

Lindholm             X             X  

Magnusson et al.            X            X   

Norlund et al.            X            X            X 

Sandmark            X            X   
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Toppinen Tanner 

et al. 

            X   

Väänänen et al.             X             X  

 

 

5.1 GENUSRELATERADE FAKTORER  

Studier visar på ett tydligt samband mellan arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaro och att 

sambandet i somliga fall kan kopplas till genus. Sjukskrivna kvinnor med hemmaboende barn 

rapporterade i högre grad svårigheter att kombinera det betalda arbetet med de krav som 

ställdes på hemarbetet som då inkluderades av hushållsarbete och omhändertagande av 

barn/barnen. De upplevde samtidigt höga krav från omgivning, såsom familj och vänner. 

Kvinnor uppgav högre stress som relaterades till det betalda arbetet och konfliktkänsla mellan 

krav och kontroll över hushållsarbetet (Berntsson, Lundberg & Krantz, 2006; Sandmark, 

2009). Dock visade annan studie att krav ställda från familj och arbete inte bidrog till någon 

förhöjd sjukdomsrisk hos kvinnor men att det bidrog till förhöjd risk hos män. Kvinnor 

beskrev att den största upplevelsen av arbetsrelaterad stress kunde kopplas samman med 

känslan av otillräcklighet när det gällde arbete i relation till fritid (Holmgren, Dahlin-Ivanoff, 

Björkelund & Hensing, 2009).  

Kvinnor skattade högre sammanlagd arbetstyngd än män och spenderade mer tid på 

hushållsarbete och omhändertagande av barn. Sammantaget kan beskrivas att kvinnorna hade 

färre timmar betalt arbete per vecka än männen, men samtidigt fler timmar obetalt arbete per 

vecka. Kvinnor hade då en total arbetsmängd på 6,6 timmar mer än män per vecka (Berntsson 

et al., 2006; Lindfors, Berntsson & Lundberg, 2006; Krantz & Lundberg, 2006). Män som 

uppgav att de inte hade hög arbetstyngd, vare sig från betalt arbete eller hemarbete skattade 

samtidigt att de kände lägre mening med livet och uppgav lägre personlig utveckling. Att ha 

ett betalt arbete bidrog i stor grad till personlig utveckling hos såväl kvinnor som män 

(Lindfors et al., 2006). En del kvinnor beskrev att de ställde höga krav på sig själva och dessa 

krav visade sig vara en tydlig påverkansfaktor till känslomässig utmattning. Närmare 21,8% 

av kvinnorna rapporterade detta vilket var en något högre siffra än för männen, där 15,7% gav 
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uttryck för högt ställda krav och känslomässig utmattning. Kvinnor beskrev även känsla av 

lågt beslutsfattande och lågt inflytande på arbetsplatsen i högre grad än vad män gjorde 

(Holmgren et al., 2009; Magnusson Hanson et al., 2008; Sandmark, 2009).  

Kvinnor som upplevde ”dubbel exponering”, alltså exponering gällande stress från både betalt 

arbete och hemarbete löpte en avsevärt högre risk att drabbas av diverse allmänna symptom 

(Krantz & Östergren, 2001). Betalt arbete har visat sig kunna sättas i samband med känsla av 

personlig utveckling och minskad stresskänsla (Lindfors et al., 2006). Både kvinnor och män 

löpte en förhöjd risk att drabbas av sjukskrivning om de arbetade på mansdominerade 

arbetsplatser enligt Jonsson, Lindwall och Holmgren (2013). Både män och kvinnor beskrev 

en högre nivå av arbetsrelaterad stress om de arbetade med betalt arbete mer än 45 timmar per 

vecka (Berntsson et al., 2006). Individer tolererade en viss arbetsrelaterad stress bra men om 

det överskred en viss gräns och stressen upplevdes konstant blev stressen i stället negativ och 

kunde resultera i utmattning och förhöjd risk för sjukskrivning. Det framkom ingen skillnad 

mellan män och kvinnor (Norlund, Reuterwall, Höög, Janlert & Slunga Järvholm, 2015).  

Kvinnor som beskrev brist på support från kollegor drabbades lättare av utmattningssyndrom 

än kvinnor som beskrev god stöttning från arbetskamrater (Magnusson et al., 2008). 

Långtidssjukskrivning, det vill säga sjukskrivning mer än 60 dagar visade sig vara dubbelt så 

vanligt förekommande hos kvinnor än hos män, och kvinnor skattade högre värden på skala 

för arbetsrelaterad stress. Den vanligaste typen av sjukskrivning är dock korttidssjukskrivning 

(Krantz & Lundberg, 2006). Personer som rapporterade att de utsattes för trakasserier eller 

mobbning på arbetsplatsen hade fler sjukfrånvarodagar än de som inte rapporterade dessa 

problem. För kvinnor med barn tycktes sambandet vara ännu större (Sandmark, 2009). Dock 

påvisade en annan studie att diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier som 

inträffat två dagar innan individ sjukskrev sig inte hade något signifikant samband (Hultin et 

al., 2011). 

 

5:2 ORGANISATORISKA FAKTORER  

Personer som upplevde lågt erkännande och feedback från chef och kollegor samt otillräckligt 

ledarskap, bristande sammanhållning och allmänt icke-fungerande organisation upplevde en 

högre nivå på psykologisk och arbetsrelaterad stress. Dessa individer löpte i förlängningen en 
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förhöjd risk att drabbas av långtidssjukskrivning (Claussen, Nielsen, Gomes Carneiro & Borg, 

2011; Holmgren et al., 2009; Sandmark, 2009; Väänänen et al., 2004). Nyligen inträffade 

arbetsrelaterade problem såsom konflikter med medarbetare eller chef på arbetsplatsen, gav 

upphov till ökad arbetsrelaterad stress som i sin tur ledde till en förhöjd risk för sjukskrivning 

(Hultin et al., 2011). En välfungerande organisation med tydligt ledarskap, positiv teamkänsla 

och känsla av att erhålla professionellt bemötande minskade å andra sidan risken att drabbas 

av långtidssjukskrivning (Claussen et al., 2011; Toppinen Tanner, Ojajärvi, Väänänen, 

Kalimo & Jäppinen, 2005).  

Personer som beskrev att de hade lågt inflytande på arbetsplatsen när det gällde 

beslutsfattande och möjlighet att påverka sin arbetssituation hade också en högre nivå av 

sjukfrånvarodagar än personer som inte rapporterade dessa problem (Holmgren et al., 2009; 

Sandmark, 2009). Studie utförd av Magnusson et al. (2008) visade att män i högre grad än 

kvinnor beskrev konflikter på arbetsplatsen samt brist på stöttning.  

Individer som upplevde att det ställdes höga krav på deras arbete innehade högre sjukfrånvaro 

och hade högre risk att drabbas av utbrändhet än personer som inte upplevde höga krav från 

medarbetare och chefer (Hystad, Eid & Brevik, 2011; Norlund et al., 2015). Hos personer som 

upplevde sig som utmattade till följd av arbetsrelaterad stress fanns en förhöjd risk för 

sjukskrivning (Hallsten, Voss, Stark, Josephson & Vingård, 2009). Dock påvisade andra 

studier motsatsen, att det inte fanns några signifikanta samband mellan arbetskrav och 

utbrändhet och långtidssjukskrivning (Blom, Bodin, Bergström, Hallsten & Svedberg, 2013; 

Clausen et al., 2011). Individer som beskrev sitt arbete som icke-stimulerande och att de 

upplevde förhöjda krav på prestation samt upplevde allmänt missnöje och brist på 

uppskattning hade högre sjukfrånvaro och uttryckte också att de kände önskan om att byta till 

annat arbete (Sandmark, 2009). Personer som upplevde höga arbetskrav löpte högre risk att 

drabbas av arbetsrelaterad stress och förhöjd arbetsrelaterad stress gav i sin tur upphov till 

förhöjd sjukskrivningsstatistik (Holmgren et al., 2009; Lindholm, 2006; Väänänen et al., 

2004).  

Hur en individ själv upplever stress på arbetet kan starkt kopplas till individens individuella 

krav på sig själv och olika former av åtaganden. Individuella krav har visat sig ha större 

inverkan på personens stressupplevelse än vad en icke-fungerande organisation och konflikter 

på arbetsplatsen har (Holmgren et al., 2009). När det uppgavs att det fanns en otydlig 
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rollfördelning och att det fanns svårigheter att finna sin specifika roll på arbetsplatsen ökade 

sjukfrånvaron hos tjänstemän. Dock påvisades inte något samband hos kollektivanställda 

(Väänänen et al., 2004). Det rapporterades att personer tolererade stress till en viss grad men 

om det eskalerade och kändes som konstant arbetsstress blev det inte hanterbart och risk fanns 

att utveckla symptom till följd av stressen (Norlund et al., 2015).  Vanligaste utsattheten på 

arbetet beskrevs vara att arbetet upplevdes som stressigt och 81 % av tillfrågade i studie gav 

denna beskrivning. Det visade sig även att personer var mer benägna att sjukskriva sig när de 

förväntade sig att det ska bli ett stressigt och krävande arbetspass (Hultin et al., 2011). 

Personer som upplevde att det fanns en risk för nedskärningar med eventuell arbetslöshet som 

följd drabbades i högre grad av känslomässig utmattning och risk för utbrändhet (Magnusson 

Hanson et al., 2008; Norlund et al., 2015). Sambandet visade sig vara mer vanligt inom 

offentliga organisationer än privata (Holmgren et al., 2009). Utbrändhet som kan kopplas till 

arbetsrelaterad stress samt bristande arbetsklimat har visat sig ge upphov till förhöjd risk för 

framtida sjukdom av allmän karaktär (Toppinen Tanner et al., 2005). Övertidsarbete har i 

studie visat sig ”skydda” mot framtida sjukskrivning (Krantz & Lundberg, 2006). 

 

5:3 SOCIOEKONOMISKA FAKTORER   

Personer med hög utbildningsnivå och hög befattning hade lägre sjukfrånvaro än personer 

som saknade utbildning eller hade en låg utbildningsnivå. Störst andel sjukskrivna var kvinnor 

på samtliga positioner förutom när det gällde chefer där män hade något högre frånvaro. 

Skillnader i sjukfrånvaro framträdde tydligt mellan olika socioekonomiska grupper (Krantz & 

Lundberg, 2006). Dock visade i motsats till föregående studie annan studie att högutbildade 

män hade lägst sjukfrånvaro medan lågutbildade kvinnor hade högst sjukfrånvaro (Väänänen 

et al., 2004). Högutbildade kvinnor var överlag mer friska än kvinnor från andra 

samhällsgrupper men hade också fler symptom än män i liknande position (Berntsson et al., 

2006).  Att exponeras för stor arbetsbörda på både arbetet och i hemmet ökade inte risken för 

sjukskrivning hos de som var högutbildade (Krantz & Lundberg, 2006). Samtidigt rapporterar 

forskning om att chefer har sex gånger högre risk att drabbas av arbetsrelaterad stress till följd 

av höga arbetskrav (Lindholm, 2006). Det har inte påvisats något samband mellan 

arbetsrelaterad stress, sjukfrånvaro, utbildningsnivå och inkomst. Ensamstående personer 

samt personer som beskrev frånvaro av socialt nätverk och brist på stöttning från närstående 

och vänner löpte dubbelt så hög risk att uppleva arbetsrelaterad stress och utveckla symptom 
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av allmän karaktär (Krantz & Östergren, 2001; Lindholm, 2006). Arbetet beskrevs i många 

fall som att det inkräktade negativt på fritiden hos individer med hög utbildningsnivå 

(Holmgren et al., 2009).  

 

5:4 ÅLDERSRELATERADE FAKTORER  

Korttidssjukfrånvaro var den vanligaste formen av sjukfrånvaro för samtliga åldersgrupper 

och hos både män och kvinnor. Yngre personer i åldrarna 32-34 år tenderade att inneha färre 

sjukskrivningsdagar per år än personer 35 år och uppåt (Krantz & Lundberg, 2006). Enligt 

annan studie uppvisades det inga skillnader vad gällde ålder och hur olika individer upplevde 

arbetsrelaterad stress. Nämnd studie undersökte kvinnor som var 38 år respektive 50 år 

(Holmgren et al., 2009). Yngre kvinnor skattade i högre grad än äldre kvinnor att de upplevde 

en högre mening med livet och tack vare denna känsla också kände sig mindre stressade och 

mer tillfreds med tillvaron (Lindfors et al., 2006). Utmattningssyndrom har visat sig minska 

hos kvinnor när de överstigit en ålder av 50 år. Hos män är risken att drabbas av 

utmattningssyndrom som lägst i åldrarna 30-39 år (Norlund et al., 2015). Dock visade annan 

forskning att kvinnor som överstigit 50 år och rapporterade en hög total arbetsbelastning var 

mer benägna att utveckla sjukdomssymtom som kunde sammankopplas med stress. Hos män 

kunde inget sådant samband ses gällande ålder och utvecklande av symptom (Lindfors et al., 

2009). 

 

5:5 RESULTATSYNTES  

Sammantagningsvis kan bekräftas att arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaro till följd av den 

arbetsrelaterade stressen i somliga fall kan kopplas till genus. Kvinnor spenderar i genomsnitt 

mer tid på hushållsarbete än vad männen gör och en del studier visar på att konsekvenserna 

blir att kvinnorna upplever större press och upplever en känsla av otillräcklighet. I 

förlängningen kan det bidra till att de känner sig mer stressade även på arbetet. Flertalet 

studier visar på ett tydligt samband när det gäller en icke fungerande organisation med 

ofullständigt ledarskap och att det ofta kan komma att leda till långtidssjukskrivning. 

Bristande återkoppling från chef och ofullständig stöttning från ledare och kollegor har en 

negativ inverkan på individen och bidrar till arbetsrelaterad stress och sjukskrivning. Personer 
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med hög utbildningsnivå och i chefspositioner har generellt sett en lägre nivå av sjukskrivning 

än lågutbildade personer. När det gäller åldersrelaterade faktorer visar studier olika resultat. 

Yngre personer tenderar att vara sjukskrivna i lägre grad än äldre. Samtidigt visar viss 

forskning att utmattningssymptom och sjukskrivning till följd av utmattningssymptom 

minskar hos äldre individer. 

 

6 DISKUSSION  

Författarna till denna litteraturstudie studerar till legitimerade specialistföretagssjuksköterskor 

och har erfarenhet från företagshälsovård och har uppmärksammat ett kunskapsglapp inom 

området arbetsrelaterad stress och faktorer som påverkar sjukfrånvaron. Kunskapen från 

litteraturstudien kommer att ligga till grund för att vi i vårt kommande yrke som 

företagssköterskor ska kunna arbeta preventivt med arbetsgivare och olika organisationer så 

att den växande sjukfrånvaron sänks.  

 

6:1 METODDISKUSSION  

Innan studien genomfördes läste författarna tidigare forskning, böcker, rapporter och 

vetenskapliga artiklar inom detta aktuella växande samhälls- och arbetsmiljöproblem. En 

beskrivande litteraturstudie valdes som metod för att undersöka och sammanfatta tidigare 

forskning inom området och även kunna utröna om ytterligare forskning behövs (Polit & 

Beck, 2012). Vid datainsamlingen valdes databaserna Cinahl och Medline då dessa tillhör 

området omvårdnad och medicin och därför täcker företagssköterskans område. Vid 

sökningarna i Cinahl valdes peer-reviewed för att erhålla hög vetenskaplig kvalitet. Dessa 

artiklar är kvalitetsgranskande av oberoende forskare. I Medline görs inte denna avgränsning 

eftersom alla artiklar som publiceras där redan anses vara fullt genomgranskade. Vi uteslöt 

databasen PsycINFO eftersom vi befarade att resultatet där skulle härledas till psykologisk 

stress och inte fånga upp den arbetsrelaterade stress som vi studerade i vårt syfte. Våra 

sökningar har utförts i ett begränsat antal databaser och kan därför ha begränsat vårt antal av 

påträffade studier, vilket kan ses som en svaghet för vårt resultat. 
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Vi valde artiklar publicerade mellan åren 2001-2015 och efter kvalitetsgranskning kunde det 

urskiljas samma typer av analyssätt. Dessa är erkända och av god kvalitet vilket kan ses som 

en styrka. Ett decennium tillbaka och som allra mest de senaste åren har sjukfrånvaron ökat 

lavinartat. Forskningsresultat räknas som färskvara (Forsberg & Wengström, 2013). En 

svaghet i vårt resultat kan vara att det inte stämmer överens med hur det ser ut i Norden i 

nuläget. Hade vi begränsat sökningen till de senaste fem åren så kunde resultatet eventuellt 

blivit ett annat. Samtidigt skulle vi då erhållit ett mindre antal studier och resultatet hade 

kanske blivit missvisande eftersom urvalet då eventuellt blivit för litet för att uppnå evidens. 

Studierna är utförda i Norden och denna begränsning har gjorts för att arbetslivet, 

sjukförsäkringssystemet, sjukfrånvaron och det sociala livet ser ut på liknande sätt i dessa 

länder. Vi befarade att resultatet skulle bli för svårt att sammanfoga om vi inte gjorde denna 

begränsning, utan valde studier utförda även i övriga delar av världen. Samtidigt valde vi att 

utöka området till de nordiska länderna och vi fick därmed ett större urval än om vi bara 

begränsat oss till Sverige. Med rätt sökord och begränsningar hittades relevanta artiklar som 

svarade väl mot syftet. Studier hittades även i referenslistor i våra utvalda studier och blev 

inkluderade då de också svarade mot vårt syfte.  

Studiernas reliabilitet är viktig. Reliabilitet handlar om pålitlighet, det vill säga att mätningen 

är fri från bias av personen som mäter. Hänsyn skall tas till av hur mätningen påverkas av 

tiden och dessutom om det finns en samstämmighet av utfallet mellan olika delar. Validiteten 

av artiklarna är av stor vikt och innebär att det som är relevant i sammanhanget mäts. Validitet 

handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle (Malterud, 1998).  

Styrkan i studiens resultat kan ses genom de valda studiernas kvalitet, överenskommelse och 

vilken överförbarhet som dessa har. Ju fler studier som har liknande resultat desto högre 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012). I vårt presenterade resultat upplevde vi att studierna hade 

liknande resultat. Vårt resultat i denna litteraturstudie stämmer väl överens med andra 

litteraturstudier som gjorts med liknande ämnen i Sverige, Danmark, Norge, Finland och 

Island och styrker då en god validitet. En del av valda studier var stora, ibland flera tusen 

deltagare och bortfallet kunde där vara stort men studien har ändå bedömts ha hög kvalitet 

genom vår kvalitetsgranskning. Valda studier har kvantitativ metod då vårt syfte svarade bäst 

mot denna metod för att se samband och faktorer som påverkar sjukfrånvaron vid 

arbetsrelaterad stress och på detta sätt säkerställa hög vetenskaplig relevans. Dock kan 
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värdefulla studier för vårt resultat som utförts med kvalitativ metod ha förbisetts vilket kan 

ses som en svaghet.  

Vi har följt Polit och Becks (2012) niostegsmodell, upprättat en sökmatris och ett 

flödesschema över sökningarna samt utfört kvalitetsgranskning av studierna så kvaliteteten 

anses vara hög. Detta sammantaget ger styrka åt vår litteraturstudie. Efter kvalitetsgranskning 

med ORUS granskningsmall (Örebro Universitet, 2015) blev resultatet 17 artiklar. Inga 

artiklar föll bort på grund av låg kvalitet. Artiklarna som vi sammanställde i vårt resultat anser 

vi vara fullt tillräckligt i antal. En styrka är att valda studier endast erhållit medelhög till hög 

kvalitet. Studierna presenteras i en artikelmatris. Analysen skedde med innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004) där det söktes efter kategorier som markerades och som sedan 

sammanställdes i fyra olika faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaro. 

Dessa presenteras i resultatet. Kategorierna som framstod var genus, organisation, 

socioekonomi och ålder. En svaghet i studien kan vara en feltolkning av författarna så inte rätt 

kategorier fångas upp med denna analys. Även författarna kan ha uppfattat olika kategorier 

men för att säkerhetsställa detta så jämfördes innehållet i kategorierna innan resultatet 

sammanställdes.  

Studierna som är valda har fått godkännande av etisk kommitté och etiskt övervägande 

presenteras noga och är kontrollerat genom den kvalitetsgranskning som genomfördes. 

Studierna var skriva på engelska och ett etiskt dilemma kan vara att det kan ha lett till att 

författarna inte översatt korrekt då engelska inte är modersmålet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

6:2 RESULTATDISKUSSION  

Faktorer som framträdde i vårt resultat var genusrelaterade, organisatoriska, socioekonomiska 

och åldersrelaterade faktorer. Det visade sig att majoriteten av studerade artiklar tog upp 

genusrelaterade och organisatoriska faktorer. Det var betydligt färre av artiklarna som berörde 

ämnena kring socioekonomi och ålder. 

Bedömningsunderlaget för kvalitetsgranskning gjord utefter ORU:s granskningsmall var 

tydligt och underlättade bedömningen av litteraturstudiens 17 inkluderade artiklar. Samtliga 

studier var utförda i de nordiska länderna. Resultatet hade mest troligt fått en större spridning 

om urvalet inte var begränsat till bara dessa länder.  
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Faktorer som finns både i arbets- och privatlivet påverkar både hälsa och 

långtidssjukskrivningar bland tjänstemän och då speciellt kvinnor (Westerlund et al., 2010). 

Kvinnor med hög utbildningsnivå och med chefspositioner har i vår litteraturstudie påvisat en 

sårbarhet i relation till sjukfrånvaro. Aktuellt resultat kan förklaras inom ramen för krav-

kontrollmodellen eftersom kraven på arbetet har ökat på senare år och dessa inte har 

balanserats upp när det kommer till förbättring gällande eget beslutsfattande och 

utvecklingsmöjligheter hos kvinnor (Krantz & Östergren, 2002). Samtidigt visar vårt resultat 

att kvinnor med höga arbetspositioner har lägst sjukfrånvaro. Frågan kan då ställas om de är 

friskare än övriga kvinnor eller om de istället har sjuknärvaro, alltså arbetar trots sjukdom. 

Det skulle kunna kopplas ihop med de höga krav som personer i ledande positioner ofta ställer 

på sig själva, samt att de vet att ingen annan gör deras arbete när de är frånvarande från 

arbetet. Låg kontroll och lågt inflytande på arbetsplatsen kan associeras med negativ stress 

och långtidssjukskrivning. Särskilt tydligt har sambandet visat sig vara hos den kvinnliga 

befolkningen. Resultatet kan adresseras till krav-kontrollmodellen som innebär att hur en 

individ uppfattar sin egen hälsa är beroende av interaktionen mellan upplevda krav och 

uppfattad kontroll och beslutskänsla över det egna arbetet (Ala- Mursula, Vahtera, Linna, 

Pentti & Kivimaki, 2005).   

När det gäller krav-kontrollkomponenterna, är det särskilt kravkomponenten som kan sättas i 

ett starkt samband med emotionell utmattning. Det finns en överensstämmelse med stor del av 

tidigare forskning och litteratur men resultatet är inte helt samstämmigt (Schaufeli & 

Enzmann, 1998; Lee & Ashforth, 1996). Vald teori beskriver att höga krav kan tolereras om 

kontrollen över den egna situationen är förhållandevis hög (Bakker & Demerouti, 2007). Vårt 

resultat överensstämmer med teorin eftersom resultatet visar på att ett ständigt arbetstryck och 

en hög arbetstyngd är en tydlig riskfaktor för att i framtiden utveckla utmattningssyndrom. 

Nämnt resultat kan styrkas med tidigare genomförda prospektiva studier som erhållit liknande 

resultat (Santavirta, Solovieva & Theorell, 2007; Ahola & Hakanen, 2007).  

Flertalet av de studier i aktuell litteraturstudie som undersökte organisatoriska förhållanden 

påvisade att arbetsrelaterad stress kunde kopplas ihop med känsla av brist på stöttning från 

chef/överordnad samt ett bristfälligt arbetsklimat. Även Kalimo, Pahkin, Mutanen och 

Toppinen-Tanner (2003) beskriver i sin longitudinella studie genomförd under en 10-

årsperiod liknande resultat. Liknande resultat utarbetat av Westerlund et al. (2009) styrker 

vårt resultat. I detta sammanhang indikerar nämnd studie att ledarskapet på arbetsplatsen är 
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nära sammankopplat med medarbetarnas upplevelse av stress, hälsa och sjukfrånvaro och att 

det är oberoende av krav-kontrollmodellen.  Resultaten betraktas av oss som intressanta 

eftersom företag i dagens samhälle spenderar mer och mer tid och pengar på 

ledarskapsutveckling. Ledarskapet har visat sig vara avgörande för sjukfrånvaron. Ett 

transformellt ledarskap har visat sig ha lägre sjukfrånvaro på arbetsplatser än andra ledarstilar 

(Elshout, Scherp & Feltz-Cornelis, 2013) och anställda som är mindre nöjda med sin ledare 

tenderar att ha högre sjukfrånvaro (Boudreau, Christian & Thibadeau, 1993). Ett tydligt 

ledarskap och delaktiga medarbetare kan leda till lägre långtidssjukfrånvaro (ISM-rapport 9, 

2010).  

Konflikter på arbetsplatsen beskrevs oftare hos männen och gav upphov till ökad stresskänsla 

på arbetsplatsen, utmattning och förhöjd risk för sjukskrivning. Nämnt resultat styrks även av 

studier utförda av Varhama och Björkqvist (2004) samt Fujiwara, Tsukishima, Tsutsumi, 

Kawakami och Kishi (2003) där liknande resultat framkommit.  

Arbetsgivaren har ett stort ansvar som kräver evidensbaserad kunskap om krav- och 

kontrollfaktorer. Vi upplever att det är en stor fördel om arbetsgivaren har kunskap om krav- 

och kontrollkomponenter och hur dessa spelar in i de anställdas mående. Vi tror att det kan ge 

upphov till stora problem med de anställdas hälsa om krav-och kontrollfaktorer inte tas i 

beaktande. Den psykosociala arbetsmiljön är reglerad i svensk lag (Arbetsmiljölagen, AML 

1977:1160). Arbetsgivaren har en mängd författningar att förhålla sig till och en av dessa är 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). I den finns reglerat att arbetsgivaren ska 

ombesörja att rätt villkor och förutsättningar för arbetet sker genom ledning och styrning. Den 

anställde ska ha möjlighet till kommunikation och delaktighet samt till handlingsutrymme och 

rätt fördelning av sina arbetsuppgifter samt att krav, resurser och ansvar är fördelat i arbetet. 

Även socialt samspel, samarbete och rätt stöd från chefer och kollegor ska finnas. Annan 

lagstadgning som arbetsgivaren måste följa är den angående rehabilitering. Arbetsgivaren har 

ett rehabiliteringsansvar för sina anställda (AFS 1994:1, Arbetsanpassning och rehabilitering). 

Den innefattar regler gällande arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivaren bör veta 

vilka åtgärder denne ska utföra för att anpassa situationen till den enskilde arbetstagaren så 

rätt förutsättningar för arbetet finns om någon anställd drabbas av sjukdom eller ohälsa. I 

framtidens arbetsliv anser vi att det är betydelsefullt att arbetsgivare arbetar preventivt för att 

förebygga psykosocial ohälsa genom att upprätta policys för ohälsa på arbetsplatsen, precis 

som det idag finns policys för droger och alkohol. Det ska finnas bra rutiner för arbetsgivaren 
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att förebygga ohälsa och kunskap om vilka faktorer som kan leda dit. En arbetsplats som 

främjar hälsa blir en attraktiv arbetsplats som i ett längre perspektiv leder till en minskad 

sjukfrånvaro. Dess gynnsamma effekter har verifierats i studier (Loela, Björklund, Vingård, 

Hagberg & Jensen, 2009). 

I vårt resultat framkom att ensamstående personer och personer som beskrev frånvaro av 

socialt nätverk, samt brist på stöttning från familj och vänner löpte en ökad risk att uppleva 

arbetsrelaterad stress och utveckla utmattningssymptom och allmänna sjukdomssymptom som 

följd. Dock motsäger sig nämnt resultat av annan forskning utförd av Borritz et al. (2005) som 

i sin longitudinella studie inte kunnat påvisa något samband mellan social stöttning och 

arbetsrelaterad stress och utmattning. Vi anser att det mest troligt bör spela in hur stort 

nätverk personen har samt hur mycket stöttning som kan ges utifrån. Vi har en uppfattning att 

personer som saknar stöttning och nätverk blir extra sårbara om det inträffar oförutsedda 

händelser då de inte har möjlighet att hämta hjälp från omgivningen. Studie har visat att 

individer med låg social klass har en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa vilket kan 

kopplas till ökad sjukfrånvaro. Tjänstemän ses också ha mindre sjukfrånvaro än 

kollektivarbetare (Hämmig & Bauer, 2013).  

Åldersrelaterade faktorer som påverkade arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaro gav olika 

resultat i studier och kunde inte ses ha något samband. Det som noterades var att yngre 

personer tenderade att vara sjukskrivna i lägre grad än äldre. Samtidigt visade viss forskning 

att utmattningssymptom med sjukskrivning som följd minskade hos äldre individer och att 

kvinnor över 50 år med total hög arbetsbelastning rapporterade högre nivå av stress. I en 

studie av Kivimäki et al. (2004) visade deras resultat att långtidssjukskrivning för 

muskuloskeletala besvär kunde leda till förtidspension hos individer under 55 år men att 

samband inte kunde göras till arbetsrelaterad stress som är det vi har studerat i vårt resultat. 

Eventuellt kan det betyda, att om en person har en ålder på över 50 år så är risken ökad för 

långtidssjukskrivning men orsakerna till sjukskrivningen kan variera. En total hög 

arbetsbelastning kanske betyder att det finns besvär från rörelseapparaten som gör individen 

extra sårbar för arbetsrelaterad stress och ökar den totala arbetsbelastningen. Kraven kan 

kännas svårare att hantera på arbetet i takt med ökande ålder. Ålder eller kön ses däremot inte 

ha något samband med symptom som stressrelaterad utmattning enligt Glise, Ahlborg och 

Jonsdottir (2012). Krav-kontrollmodellen bekräftar dock att äldre individer som är anställda 
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upplever i större omfattning lägre kontroll än vad yngre anställda gör (Molloy et al., 2008; 

Shultz, Wang, Crimmins & Fisher, 2010).  

Att beakta är Försäkringskassans ändrade sjukersättningsregler 2008 då de långa sjuktal som 

fanns inte övergick till sjukersättning längre och som kan ha påverkan för sjuktalens ökning 

mer än beräknat (Socialförsäkringsrapport 2015:11). 

 

7 SLUTSATS  

Genom vår studie fann vi ett samband mellan arbetsrelaterad stress och faktorer som påverkar 

sjukfrånvaron hos personer som arbetar och bor i Norden. Dessa faktorer är genus, 

organisation och socioekonomiska förhållanden. Inget samband med ålder kunde påvisas. 

Sjukfrånvaron påverkar både individen, organisationerna/företagen och samhället med både 

ekonomiska och personliga följder och kan i förlängningen leda till ohälsa eller kanske till 

och med sjukdom. Det är därför det är av största vikt att företagshälsovården och speciellt 

företagssköterskan har denna evidensbaserade kunskap för att kunna motivera, stödja och 

utbilda arbetsgivarna i organisationerna/företagen för att sänka sjukfrånvaron. 

 

8 KLINISKA IMPLIKATIONER  

I utbildningar inom företagshälsovård bör evidensbaserad kunskap om arbetsrelaterad stress 

och dess samband integreras ytterligare. Med den kunskapen kan det preventiva arbetet med 

arbetsgivaren i företagen och organisationerna öka vilket i sin tur kan leda till att 

sjukfrånvaron kan minskas. Arbetsgivaren med personalansvar i företaget eller organisationen 

måste säkerställa att ledaren/ledarna i organisationen har adekvat ledarskapsutbildning för att 

kunna eftersträva att utöva ett så transformellt ledarskap som möjligt då denna ledarstil enligt 

studier visat sig minska sjukfrånvaron. Företagshälsovården arbetar som en utomstående 

resurs i arbetsmiljöarbete och företagssköterskan arbetar som kontaktperson mot 

arbetsgivaren i företagen och organisationerna och har ett stort ansvar att hålla sig uppdaterad 

gällande evidensbaserad kunskap i aktuellt ämne. 
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9 BEHOV AV YTTERLIGARE FORSKNING  

Det kan noteras i ny statistik att männen har en ökad sjukfrånvaro och allt längre 

sjukskrivningar. Männens arbete på hemmafronten har ökat genom den ökade jämlikheten då 

hushållssysslor och familjeliv delas på i allt större utsträckning vilket leder till en total ökad 

arbetsbelastning för mannen jämfört med tidigare. Samhället behöver veta vilka åtgärder som 

krävs för att minska sjukfrånvaron för männen så ytterligare forskning kring området behövs. 

Den arbetsrelaterade stressen och sjukfrånvaron ökar ständigt och samhället och individen 

personligen är hårt drabbade ekonomisk av detta problem. I Norden har det skett en kraftig 

ökning av sjukfrånvaro det senaste decenniet och i Sverige har akut stressreaktion ökat med 

73 % de senaste åren och står för 14 % av sjukfrånvaron. Denna ökning ses tydligast bland 

kvinnor. Tjugo miljoner människor i Europa anser sig vara sjuka som ett resultat av sitt arbete 

och i även i Norden ökar sjukfrånvaron. Efter belastningsbesvär är arbetsrelaterad stress det 

vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa. Frågan kan ställas om Europa har andra 

sociala levnadsförhållanden där mannen exempelvis förvärvsarbetar i större utsträckning och 

har större stöd i hemarbete av kvinnan. Därtill kan läggas att det eventuellt också finns ett 

större socialt stöd med mor-och farföräldrar. Europa har även andra sjukförsäkringsregler som 

kan vara faktorer som spelar in.  

Det behövs även vidare forskning om andra faktorer som påverkar sjukfrånvaron inom de 

lägre samhällsklasserna. Studier har visat att låg social klass kan leda till psykisk ohälsa och 

även ökad sjukfrånvaro och tjänstemän ses ha mindre sjukfrånvaro än personer som saknar 

akademisk utbildning. En teori kan vara att de lägre samhällsklasserna har sämre fysisk hälsa 

vilket leder till en ökad sjukfrånvaro. Även sambanden där behöver vidare evidens. Kanske 

kan den fysiska ohälsan härledas till den fetma som är ett av I-ländernas stora hälsoproblem 

idag. Forskning kring sjukfrånvaro och livsstilsfaktorer som härleds till fetma bör därför 

övervägas framöver.  

Det är även av stor vikt att det fortsätter att forskas på konkreta chefsbeteenden eftersom detta 

kan ge en ökad kunskap i hur företag och organisationer kan arbeta för att förbättra den 

psykosociala arbetsmiljön. Hur ledarskapet ser ut och hur det bedrivs är enligt oss ett mer 

konkret målområde och på så sätt mer gynnsamt att arbeta för och en lättare väg att gå än att 

arbeta med exempelvis arbetsatmosfär och allmän arbetsmiljö. Även faktorer kring åldern i 
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samband med arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaro behöver mera evidens då vårt resultat 

inte kan styrka dessa faktorer. 
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Försäkringskassan. (2015). Pressmeddelande, 20150401. Hämtad 20 mars, 2016. Från 

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/!ut/p/a0/LYyxDsMgDAW_pQMzVN265S_SL

MgKVupAHgi75PebSp1Od8P5xc9-AQ3ZyKSCyuWvcz2ejezt7o_JhbXCGKbsQuus-

sfBKXEhJIYLar8UB6FcJzWOtStlRjQpJer-yZq7DAg23_J0-wKDJmA_/ 

Försäkringskassan. (2016 1a). Sjukfrånvaro. Hämtad 20 mars, 2016. Från 

http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukfranvaro 

Försäkringskassan. (2016 1b). Sjukvård, sjukskrivning och sjukpenning. Hämtad 20 mars, 

2016. Från http://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukskrivning_och_sjukpenning 

Glise, K., Ahlborg, G., & Jonsdottir, I. (2012). Course of mental symptoms in patient with 

stress-realterad exhaustion: Does sex och age make a difference. Biomedcentral Psychiatry 

12(18). doi:10.1186/1471-244x-12-18 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

http://hdl.handle.net/2077/4297
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/!ut/p/a0/LYyxDsMgDAW_pQMzVN265S_SLMgKVupAHgi75PebSp1Od8P5xc9-AQ3ZyKSCyuWvcz2ejezt7o_JhbXCGKbsQuus-sfBKXEhJIYLar8UB6FcJzWOtStlRjQpJer-yZq7DAg23_J0-wKDJmA_/
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/!ut/p/a0/LYyxDsMgDAW_pQMzVN265S_SLMgKVupAHgi75PebSp1Od8P5xc9-AQ3ZyKSCyuWvcz2ejezt7o_JhbXCGKbsQuus-sfBKXEhJIYLar8UB6FcJzWOtStlRjQpJer-yZq7DAg23_J0-wKDJmA_/
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/!ut/p/a0/LYyxDsMgDAW_pQMzVN265S_SLMgKVupAHgi75PebSp1Od8P5xc9-AQ3ZyKSCyuWvcz2ejezt7o_JhbXCGKbsQuus-sfBKXEhJIYLar8UB6FcJzWOtStlRjQpJer-yZq7DAg23_J0-wKDJmA_/
http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukfranvaro
http://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukskrivning_och_sjukpenning


                                                                                        

32 

 

Hallsten, L., Voss, M., Stark, S., Josephson, M., & Vingård, E. (2009). Job burnout and job 

wornout as risk factors for long-term sickness absence. IOS Press Country of Publication, 

38(2), 181-192. doi:10.3233/WOR-2011-01120  

Holmgren, K., Dahlin-Ivanoff, S., Björkelund, C., & Hensing, G. (2009). The prevalence of 

work-related stress, and its association with self-perceived health and sick-leave, in a 

population of employed Swedish women. BMC Public Health, 9(73). doi:10.1186/1471-

2458-9-73 

Hultin, H., Hallqvist, J., Alexanderson, K., Johansson, G., Lindholm, C., lundberg, I., & 

Möller, J. (2011). Work-related psychosocial events as triggers of sickleave – result from a 

swedish case-crossover study. BMC Public Health, 11(175) doi:10.1186/1471-2458-11-175 

Hystad, S. H., Eid, J., & Brevik J.I (2011). Effects of psychological Hardness, Job Demands, 

and Job Control on Sicness Absence: A Prospecitive Study. Journal of Occupational Health 

Psychology, 16(3), 265-278. doi:10.1037/a0022904  

Hämmig, O., & Bauer, G. (2013). The social gradient i work and health: a cross-sectional 

study exploring the relationship between working conditions and health inequalities. BMC 

Public Health, 13(1170). doi:10: 1186/1471-2458-13-1170 

ISM-rapport 9, 2010 Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser. Västra 

Götaland: Institutet för stressmedicin. Från 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/ISM%20Institutet%20för%20stressmedicin/

Publikationer/ISM-rapporter/ISM-rapport%209%20.pdf 

de Jonge, J., Dollard, M,F., Dormann C., Le Blanc, P., & Houtman, I.L.D. (2000). The 

demand-control model: Specific demands, specific control, and well-defined groups. 

International journal of Stress Management, 7(4), 269-287. doi:10.1023/A:1009541929536 

Jonsson, R., Lindwall, U., & Holmgren, K. (2013). Does unbalanced gender composition in 

the workplace influence the association between psychosocial working conditions and 

sickness absence? IOS Press and the authors, 46(1), 59-66. doi:10.3233/WOR-121529 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/ISM%20Institutet%20för%20stressmedicin/Publikationer/ISM-rapporter/ISM-rapport%209%20.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/ISM%20Institutet%20för%20stressmedicin/Publikationer/ISM-rapporter/ISM-rapport%209%20.pdf


                                                                                        

33 

 

Kalimo, R., Pahkin, K., Mutanen, P., & Toppinen-Tanner, S. (2003). Staying well or burning 

out at work: work characteristics and personal resources as long-term predictors. Work and 

Stress, 17(2), 109-122. doi:10.1080/0267837031000149919 

Karasek, R.L., & Theorell, T. (1990). Healthy works: Stress, productivity, and the 

reconstruction of working life. New York: Basic Books. 

Kivimäki, M., Forma, P., Wikström, J., Halmeenmä̈ki, T., Pentti, J., Elovainio, M., & 

Vahtera, J. (2004). Sickness absence as a risk marker of future disability pension: the 10-town 

study. Journal of Epidemilogy Community Health, 58, 710-711. 

doi:10.1136/jech.2003.015842 

Krantz, G., & Lundberg, U. (2006). Workload,work stress and sickness absence in Swedish 

male and female white-collar employees. Scandinavian Journal of Public Health, 34(3), 238-

246. doi:10.1080/14034940500327372 

Krantz, G., & Östergren, P.-O. (2001). Double exposure. The combined impact of domestic 

responsibilities and job strain on common symptoms in employed Swedish women. European 

Journal of Public Health, 11(4), 413-419. doi:10.1093/eurpub/11.4.413  

Krantz, G., & Östergren, P.-O. (2002). Do common symptoms in women predict long spells 

of sickness absence? A prospective community‐ based study on Swedish women 40 to 50 

years of age. Scandinavian Journal of Public Health, 30(3), 176-183. 

doi:10.1177/140349480203000303 

Kristansen, T.S (1995) The demand-control-supportmodel : Methodological challenges for 

future research. Stress Medicine, 11(1), 17-26. doi:10.1002/smi.2460110104 

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer. 

Lee, R.T., & Ashforth, B.E. (1996). A meta-analytic examination of the correlates of the three 

dimensions of job burnout. Journal of Applied Psychology, 81(2), 123-133. 

doi:10.1037//0021-9010.81.2.123   

http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/11.4.413


                                                                                        

34 

 

Lidwall, U., & Marklund, S. (2006). What is healthy work for women and men? A case-

control study of gender- and sector-specific effects of psycho-social working conditions on 

long-term sickness absence. Work, 27(2), 153-163.  

Lindblom, B. (2003). Utmattningssyndrom: Stressrelaterad psykisk ohälsa. Stockholm: 

Bokförlaget Bjurner och Bruno AB. Från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-

18_200312319.pdf 

Lindfors, P., Berntsson, L., & Lundberg, U. (2006). Total Workload as Related to 

Psychological Well-Being and Symptoms in Full-Time Employed Female and Male White-

Collar Workers. International Journal of Behavioral Medicine 13,(2), 131-137. Från 

http://link.springer.com/journal/12529/13/2/page/1 

Lindholm, M. (2006). Working conditions, psychosocial resources and work stress in nurses 

and physicians in chief managers´ positions. Journal of Nursing Management, 14(4), 300-309. 

doi:10.1111/j.1365-2934.2006.00636.x 

Loela, M., Björklund, C.,Vingård, E., Hagberg, J., & Jensen, I. (2009). Does a Change in 

Psycosocial Work Factors lead to a change in Employes Health? Journal of Occupational and 

Enviromental Medicine 51(2), 195-203. doi:10.1097/JOM.0b013e318192bd2c 

Lundberg, U (2005). Stress hormones in health and illness: The roles of work and gender. 

Pyschoneuroendocrinology, (30), 1017-1021. doi:10.1016/j.psyneuen.2005.03.014  

Magnusson Hanson, L., Theorell, T., Oxenstierna, G., Hyde, M., & Westerlund, H. (2008). 

Demand, control and social climate as predictors of emotional exhaustion symptoms in 

working Swedish men and women. Scandinavian Journal of Public Health, 36(7), 737-743. 

doi:10.1177/1403494808090164  

Malterud, K. (1998). Validitet. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: 

Studentlittertur. 

Molloy, G. J., Johnston, D. W., Johnston, M., Gao, C., Witham, M. D., Struthers, A. D., & 

McMurdo, M. T. (2008). Using the demand-control model of job strain to predict caregiver 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf
http://link.springer.com/journal/12529
http://link.springer.com/journal/12529/13/2/page/1
http://link.springer.com/journal/12529/13/2/page/1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Theorell%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19238422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxenstierna%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19238422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxenstierna%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19238422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westerlund%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19238422


                                                                                        

35 

 

burden and caregiver satisfaction in the informal caregivers of heart failure patients. British 

Journal of Health Psychology, 13(3), 401-417. doi:10.1348/135910707X203363 

Niedhammer, I., Chastang, J.-F., Sultan-Taieb, H., Vermeylen, G., & Parent-Thieron, A. 

(2012). Psychosocial work factors and sickness absence in 31 countries in Europe. European 

Journal of Public Health, 23(4), 622-629. doi:10.1093/europub/cks124. 

Norlund, S., Reuterwall, C., Höög, J., Janlert, U., & Slunga Järvholm, L. (2015). Work 

situation and self-perceived economic situation as predictors of change in burnout - a 

prospective general population-based cohort study. BMC Public Health, 15(1), 329-329. 

doi:10.1186/s12889-015-1681-x 

Polit, D., & Beck, C. (2012). Nursing research. Generating and assessing evidence for 

nursing practise. (9. uppl.). Philadelphia, Williams & Wilkins. 

Sandmark, H. (2009). Job mismatching, unequal opportunities and long-term sickness 

absence in female white-collar workers in Sweden. Scandinavian Journal of Public health, 

37(1), 43-49. doi:10.1177/1403494808098916 

Sandmark, H., & Renstig, M. (2010). Understanding long-term sickleave in female white-

collor workers with burnout and stress-related diagnoses: a qualtative study. BMC Public 

health 10(210), 1-12. doi:10.1186/1471-2458-10-210 

Santavirta, N., Solovieva, S., & Theorell, T. (2007). The association between job strain and 

emotional exhaustion in a cohort of 1,028 Finnish teachers. British Journal of Educational 

Psychology,77(1), 213-228. doi:10.1348/000709905X92045 

Schaufeli, W.B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and research: a 

critical analysis. London: Taylor & Francis 

Shultz, K. S., Wang, M., Crimmins, E. M., & Fisher, G. G. (2010). Age differences in the 

demand-control model of work stress: An examination of data from 15 European countries. 

Journal of Applied Gerontology, 29(1), 21-47. doi: 10.1177/0733464809334286 

Silcox, S. (2009). Review. Nearly one in 10 European workers report work-related health 

problems. Occupational Health, 61(10), 31-31.  



                                                                                        

36 
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BILAGA 1 – SÖKMATRIS 

 
Databas Cinahl plus with full text 

Datum. 

Tid 

Sökord Begränsningar Resultat Urval 1 

Efter titel 

Urval 2 

Efter abstract 

Urval 3 

Efter läst 

artikel 

160119 

Tid 0915 

(MH "Stress, Psychological") OR 

(MH "Stress, Occupational") OR 

(MH "Burnout, Professional") 

 45858 - - - 

 (MH "Sick Leave")  3538 - - - 

 (MH "Workload")  7986 - - - 

 S2 OR S3  11405 - - - 

 S1 AND S4  1913 - - - 

 (MH "Finland") OR (MH 

"Denmark") OR (MH "Norway") 

OR (MH "Sweden")  

 48608 - - - 

 S5 AND S6 Peer-reviewed 

20010101-

20151231 

215 31 9 8 

 

Valda artiklar n 8  

Berntsson et al. (2016). 

Clausen et al. (2011). 

Holmgren et al. (2009). 

Hultin et al. (2011). 

Jonsson et al. (2013). 

Krantz & Lundberg (2006). 

Lindfors et al. (2006). 

Sandmark (2009). 

 

Exkluderad (se bilaga 3) 

Westerlund et al. 

 

Databas Medline 
Datum. 

Tid 

Sökord Begränsningar Resultat Urval 1 

Efter titel 

Urval 2 

Efter abstract 

Urval 3 

Efter läst artikel 

160128 

1150 

(MH "Stress, 

Psychological")  

 95892 - - - 

 (MH "Burnout, 

Professional")  

 8228 - - - 

 S1 AND S2  1971 - - - 

 S1 AND S2 20010101-

20151231 

 

Geografi: 

Sweden,Norway

,Finland & 

Denmark 

 

60 11 3 2 

 

Valda artiklar n 2  

Hallsten et at. (2009). 

Norlund et al. (2015). 

 

 



                                                                                        

 

Exkluderad (se bilaga 3) 

Sandmark (2010).  

 

Databas Medline 
Datum. 

Tid 

Sökord Begränsningar Resultat Urval 1 

Efter titel 

Urval 2 

Efter abstract 

Urval 3 

Efter läst artikel 

160128 

1316 

(MH "Sick Leave")  4421 - - - 

 (MH "Workplace")  15463 - - - 

 S1 AND S2  342 - - - 

 S1 AND S2 20010101-20151231 

Geografi:Sweden, 

Norway,Finland & 

Denmark 

123 21 3 2 

 

Valda artiklar n 2 

Hystad et al. (2011). 

Väänänen et al. (2004). 

 

Exkluderad (se bilaga 3) 

Fahlén et al. (2008). 

 

 

Valda artiklar manuella sökningar artiklar n 5 

Blom et al. (2013). 

Krantz & Östergren (2001). 

Lindholm (2006). 

Magnusson et al. (2008). 

Toppinen et al. (2005). 

 

Exkluderad (se bilaga 3) 

Glise et al. (2012). 

Hämmig & Bauer (2013). 

 

 

 

Slutligen valdes 22 artiklar ut som lästes i fulltext. Av dessa exkluderades fem stycken i ett 

senare skede. Dessa artiklar och orsak till dess exklusion redovisas i bilaga 3. 

  



                                                                                        

 

BILAGA 2 – FLÖDESSCHEMA ÖVER SÖKNINGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Flödesschema för genomförd screening  

Studier efter att dubbletter tagits 

bort 

                           n=387 

 

             Screenade via titel 

                     n=387 

           Screenade via abstrakt 

                       n=63 

            Exkluderade studier 

                        n=324 

               Exkluderade studier 

                          n=48 

Genomlästa artiklar från 

databassökningar 

n=15 

 

 

 

 

 

                    n=15 

              Exkluderade studier 

                         n=5 

             Inkluderade studier 

                      n=17 

Studier som identifierades genom 

databassökningar 

                                  n=398 

Studier som identifierades 

efter genomgång av de 

identifierade studiernas 

referenslistor 

n=7 



                                                                                        

 

BILAGA 3 – STUDIER SOM GENOMLÄSTES I SIN HELHET; 

SLUTLIG INKLUDERING OCH EXKLUDERING 
 

Författare/år             Slutlig bedömning       Motiv till exkludering  

            Inkluderad          Exkluderad 

Berntsson et al. (2006)   X 

Blom et al. (2013)   X 

Clausen et al. (2011)   X 

Fahlén et al. (2008)     X Studien handlade inte främst om 

      arbetsrelaterad stress utan var mer 

      inriktad kring att känna sig låst vid

      sina arbetsuppgifter.                    

Glise et al. (2012)     X Studien baserades på undersökning

     utförd på redan sjuka individer som 

     vårdades på klinik. 

Hallsten et al. (2009)   X      

Holmgren et al. (2009)   X 

Hultin et al. (2011)   X 

Hystad et al. (2011)   X 

Hämmig & Bauer (2013)    X Vid närmare genomgång visade det 

      sig att studien ej var genomförd 

      i Sverige.                                  

Jonson et al. (2013)   X 

Krantz & Lundberg (2006)  X 

Krantz & Östergren (2001)  X 

Lindfors et al. (2006)   X 

Lindholm (2006)   X 

Magnusson et al. (2008)  X 

Norlund et al. (2015)   X 

Sandmark (2009)   X 

Sandmark (2010)      X Studiens metod var främst kvalitativ 

Toppinen et al. (2005)    X 

Väänänen et al. (2004)    X 

Westerlund et al. (2009)     X Studien genomfördes på              

     arbetstagare i Sverige, Finland och 

     Tyskland.   

      

  



                                                                                        

 

BILAGA 4 – GRANSKNINGSMALL FÖR KVANTITATIVA STUDIER 

UTAN KONTROLLGRUPP 

  

Författare, år:  ………………………………………………………………………………….  

Titel: …………………………………………………………………………………………….  

Antal deltagare : …………………………………….……………………………………………  

Antal kvinnor/män: …………………………………………...…………………………………  

Ålder (medel/median & spridningsmått): ……………………………………………………...… 

Studerat fenomen/företeelse: ………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………..  

Utfallsmått vilket/vilka och tidpunkt/-er: ……………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………..  

  

Sammanvägd bedömning av kvalitén.   

HÖG  MEDEL  LÅG   
   

  

  

  

Kommentar  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Anvisningar:  

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.  

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.  

  

  



                                                                                        

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 



     

 

 

 

 

BILAGA 5 - KVALITETSBEDÖMNING 

 Vetenskaplig 

relevans och 

redlighet 

n=8       JA≥6 

Urval och 

procedur 

 

n=10       JA≥8 

Svarsfrekvens och 

bortfall 

 

n=4       JA≥3 

Utfallsmått 

 

 

n=5       JA≥4 

Resultat 

 

 

n=4       JA≥3 

Kritiskt 

förhållningssätt 

 

n=6       JA≥5 

Berntsson et al. (2006) JA JA JA NEJ JA NEJ 

Blom et al. (2013) JA JA NEJ JA JA JA 

Clausen et al. (2011) JA JA NEJ JA JA JA 

Hallsten et al. (2009) JA JA NEJ JA JA JA 

Holmgren et al. 

(2009) 

JA JA JA JA JA JA 

Hultin et al. (2011) JA JA NEJ JA JA JA 

Hystad et al. (2011) JA JA NEJ JA JA JA 

Jonsson et al. (2013). JA JA JA JA JA JA 

Krantz & Lundberg 

(2006) 

JA JA NEJ JA JA JA 

Krantz & Östergren 

(2001) 

JA JA JA JA JA JA 

Lindfors et al. (2006) JA JA NEJ NEJ JA JA 

Lindholm (2006) JA NEJ JA JA JA JA 

Magnusson et al. 

(2008) 

JA JA JA NEJ JA JA 

Norlund et al. (2015) JA JA JA JA JA JA 

Sandmark (2009) JA JA JA JA NEJ JA 

Toppinen Tanner et al. 

(2005) 

JA JA NEJ JA JA JA 

Väänänen et al. (2004) JA  JA NEJ JA JA JA 

Översikt av kvalitetsbedömning gjord utefter ORU:s granskningsmall för kvantitativa studier utan kontrollgrupp. 



     

 

 

 

 

Sammanlagt antal frågor är 37 stycken. För att erhålla bedömningen hög kvalitet behövs svar JA på 28 frågor. För att erhålla medelhög kvalitet 

behövs svar JA på 20 frågor. Studier som faller under 20 JA-svar skattas som låg kvalitet och tas ej med i litteraturstudien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

BILAGA 6 - ARTIKELMATRIS 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Berntsson, 

L., Lundberg, 

U., & Krantz, 

G. 

(2006) 

Sverige 

Journal of 

Epidemiology and 

Community Health. 

Gender differences 

in work-home 

interplay and 

symptom perception 

among Swedish 

white-collar 

employees. 

Att analysera 

könsrollsskillnader i 

arbetsbörda 

inkluderande betalt 

arbete, 

hushållsarbete, 

barnpassning. Detta i 

förhållande till 

stress, konflikter 

mellan krav och 

kontroll och egen 

upplevelse av 

symptom relaterade 

till detta. 

Design: Kvantitativ. Tvärsnittsstudie 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Högskoleutbildade 

män/kvinnor som arbetade heltid med 

hemmaboende barn. 

Exklusionskriterier: Föräldralediga, 

deltidsarbetande och sjukskrivna. 

 

Urval: 

Slumpmässigt urval av män och kvinnor 

som representerade olika arbetsnivåer. 

Bortfall: 53 %. 

Studiegrupp: 969 deltagare, 529 kvinnor 

och 440 män. 

Ålder: 32-58 år. 

 

Datainsamling:  

Frågeformulär TWL* som skickades ut 

till deltagarna och ifylldes anonymt. 

 

Analysmetod: 

Analysis of variance (ANOVA). 

 

Både män och kvinnor löpte 

högre risk för stress vid betalt 

arbete på mer än 45 

timmar/vecka oavsett nivån på 

hemarbete Män arbetade i 

genomsnitt 2,7 timmar 

mer/vecka med betalt arbete. 

Kvinnor hade mer obetald 

arbetstid i hemmet, 5,7 timmar 

hushållsarbete och 3,6 timmar 

med barnpassning. 

Sammanfattningsvis hade 

kvinnor då en total arbetsmängd 

på 6,6 timmar mer än 

män/vecka. Kvinnor uppgav 

högre stress som relaterades till 

det betalda arbetet och 

konfliktkänsla mellan krav och 

kontroll över hushållsarbetet. 

Vare sig män eller kvinnor 

upplevde fler hälsorelaterade 

symptom relaterade till nivån på 

arbetsbörda på arbete och i 

hemmet. 

Medelhög 

kvalitet 

*TWL: Total Work Load. 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Blom, V., Bodin, 

L., Bergström, G., 

Hallsten, L., & 

Svedberg, P. 

(2013) 

Sverige 

PLOS (Public 

Library of Science) 

ONE. 

The Importance of 

Genetic and Shared 

Environmental 

Factors for the 

Associations 

between Job 

Demands, Control, 

Support and 

Burnout. 

Att undersöka 

effekten av 

familjefaktorer och ta 

detta i beaktning när 

det kommer till 

individens upplevelse 

av arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet.  

Design: Kvantitativ. Tvärsnittsstudie. 

 

Population:  

Inklusionskriterier: Tvillingar som var 

födda mellan 1959 och 1985. 

Exklusionskriterier: Personer som var 

arbetslösa. 

 

Urval: 

Population: Personer från Svenska 

Tvillingregistret. Slumpmässigt urval. 

Bortfall: 43 %. 

Studiegrupp: 14516 personer varav  

56 % var kvinnor. 

Ålder: Samtliga var mellan 20 och 46 

år. 

 

Datainsamling: 

Webbaserat frågeformulär utfört 2005 

med frågor gällande utmattning, 

arbetskrav, kontroll och stöd och 

svarsalternativ på 7-gradig skala. 

 

Analysmetod:  

Multivariate analysis of variance 

(MANOVA). 

Familjefaktorer var av hög 

positiv betydelse när det 

gällde individers 

upplevelse av förhållandet 

mellan support/stöd och 

utbrändhet. Detta gäller för 

både män och kvinnor. 

Inget samband fanns 

mellan arbetskrav och 

utbrändhet. 

Medelhög 

kvalitet 

 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Clausen, T., Nielsen, 

K., Gomes Carneiro, 

I., & Borg, V. 

(2011) 

Danmark 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Job demands, 

job resources 

and long-term 

sickness absence 

in the Danish 

eldercare 

services: a 

prospective 

analysis of 

register-based 

outcomes. 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

psykosociala 

arbetskrav, 

arbetsresurser och 

långtidssjukskrivning 

hos personer som 

arbetar inom 

äldrevården. 

Design: Kvantitativ. 

Longitudinell studie. 

 

Population:  

Inklusionskriterier: Att arbeta inom 

äldrevården, boende i någon av 35 utvalda 

kommuner i Danmark. 

Exklusionskriterier: Personer som arbetade 

inom äldreomsorgen men med andra uppgifter 

såsom administration, kök m.m. 

 

Urval: 

Population: Samtliga anställda inom aktuell 

sektor och kommun. 

Bortfall: 37 %. 

Studiegrupp: 7921 personer varav 98 % var 

kvinnor. 

Ålder: Medelålder 45 år. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär indelade i 6 olika delar. Tre 

delar som handlade om psykosociala arbetskrav 

och 3 delar som handlade om arbetsresurser. 

 

Analysmetod:  
Cox proportional hazards model. 

Studien visade att 

personer som 

upplevde höga 

känslomässiga krav, 

otillräckligt ledarskap, 

rollkonflikter, 

bristande 

sammanhållning och 

lågt inflytande på 

arbetet löpte större 

risk att drabbas av 

långtidssjukskrivning. 

Hög 

kvalitet 

 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Hallsten, L., Voss, 

M., Stark, S., 

Josephson, M., & 

Vingård, E. 

(2009) 

Sverige 

IOS Press Country 

of Publication. 

Job burnout and job 

wornout as risk 

factors for long-term 

sickness absence. 

Att undersöka 

relationen mellan 

självupplevd 

utmattning/ 

utbrändhet till 

efterföljande 

förekomst av 

sjukfrånvaro.  

Design: Kvantitativ. 

Prospektiv longitudinell studie. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Långtidsanställda 

som ej varit långtidssjukskrivna senaste 

3 månaderna. 

Exklusionskriterier: Sjukskrivna och 

personer som inte arbetade hela 

studietiden inom samma organisation. 

 

Urval: 

Samtliga personer inom organisationen 

som uppfyllde kriterierna. 

Bortfall: 43 %. 

Studiegrupp: 4109 st varav 82,7 % var 

kvinnor. 

Ålder: Två tredjedelar av deltagarna var 

mellan 40-60 år. 

 

Datainsamling:  

Frågeformulär MBI-GS* 

 

Analysmetod: 

Logistisk regressionsanalys. 

Personer i 

utbrändhetsgruppen visade 

en högre risk för framtida 

sjukskrivning, jämfört med 

personer i referensgruppen 

icke utmattade och 

personer i referensgruppen 

uttröttade. I gruppen som 

upplevde sig som 

utmattade fanns ingen 

förhöjd risk för 

sjukskrivning. 

Medelhög

kvalitet 

*MBI-GS: Maslach Burnout Inventory - General Survey. 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Holmgren, K., 

Dahlin-Ivanoff, 

S., Björkelund, 

C., & Hensing, G. 

(2009) 

Sverige 

 

BMC Public 

Health. 

The prevalence of 

work-related 

stress, and its 

association with 

self-perceived 

health and sick-

leave, in a 

population of 

employed 

Swedish women. 

Att undersöka 

förekomsten av 

arbetsrelaterad stress 

och sambandet 

mellan 

självrapporterad 

hälsa och 

sjukfrånvaro bland 

svenska anställda 

kvinnor. 

Design: Kvantitativ. Tvärsnittsstudie 

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som var 38 år och 50 år och som var en del 

av en longitudinell studie ”The population study of 

women i Gothenburg, Sweden” som var i aktivt 

arbete. 

Exklusionskriterier: Personer som inte kunde prata 

eller förstå svenska. 

 

Urval: 

Population: 846 kvinnor var inbjudna att delta. 

Externa avhopp: n=339 

Accepterade: n=500 

Bortfall: n=9 

Studiegrupp 427 anställda arbetande kvinnor. 

Ålder: Kvinnor som var 38 år eller 50 år. 

 

Datainsamling:  

Intervjuer. Frågeformulär WSQ* innehållande frågor 

om arbetsrelaterad stress, självskattad hälsa och 

sjukfrånvaro. Fysisk undersökning och blodprover. 

 

Analysmetod:  
Chitvåtest, Fishers test, logistisk regressionsanalys. 

Det fanns ett 

samband mellan 

arbetsrelaterad 

stress, 

sjukdomssymptom 

och sjukfrånvaro. 

Inga skillnader 

kunde påvisas 

mellan 

åldersgrupperna 

när det gällde 

arbetsrelaterad 

stress. Personer 

med högre 

utbildning, högre 

samhällsklass och 

privatanställda 

rapporterade att 

arbetet i större grad 

inkräktade på 

privatlivet. 

Hög 

kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*WSQ: Work Stress Questionnaire. 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Hultin, H., 

Hallqvist, J., 

Alexanderson, K., 

Johansson, G., 

Lindholm, C., 

Lundberg, I., & 

Möller, J. 

(2011) 

Sverige 

BioMedCentral 

Public Health. 

Work-related 

psychosocial 

events as 

triggers of sick 

leave – result 

from a 

Swedish case-

crossover 

study. 

Att 

undersöka 

huruvida 

nyligen 

inträffade 

psykosociala 

incidenter på 

arbetet 

påverkar 

individens 

val att 

sjukskriva 

sig. 

Design: Kvantitativ. 

Fall-kontrollstudie. 

 

Population: Inklusionskriterier: Arbetstagare som arbetade 

på någon av de sex utvalda arbetsplatserna. Arbetsplatserna 

valdes för att kunna täcka tre olika arbetsområden, 

fabriksarbete, vårdarbete och kontorsarbete. 

Exklusionskriterier: Föräldralediga, sjukskrivna i mer än 

30 dagar, tjänstlediga. 

 

Urval: 

Population: Samtliga personer inom organisationerna som 

uppfyllde kriterierna. 

Bortfall: 53 %. 

Studiegrupp: n=1430  

Ålder: Framgår ej. 

 

Datainsamling:  

Data från TUFS* projekt. Frågeformulär innehållande 

frågor om hälsa, privatliv, arbetsmiljö. Rapportering från 

arbetsgivare gällande sjukfrånvarodagar. Telefonintervjuer. 

Studien genomfördes mellan april 2005 och februari 2007. 

 

Analysmetod:  

Logistisk regressionsanalys. 

Det framkom en ökad 

sjukskrivningsrisk hos 

arbetstagare som 

nyligen upplevt 

arbetsrelaterade 

problem på 

arbetsplatsen. Dessa 

problem kunde bestå i 

konflikter med 

överordnad/chef eller 

kollegor. Det framgick 

att personer som 

förväntade sig att 

dagens arbete skulle 

vara extra stressigt 

och att de skulle 

riskera att utsättas för 

stressiga situationer 

under dagen var mer 

benägna att sjukskriva 

sig. 

Hög 

kvalitet 

*TUFS: Triggers of sick leave. 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Hystad, S. H., 

Eid, J., & 

Brevik, J. I.  

(2011) 

Norge 

Journal of 

Occupational Health 

Psychology. 

Effects of 

Psychological 

Hardiness, Job 

Demands, and Job 

Control on Sickness 

Absence: A 

Prospective Study. 

Att studera 

förhållandet mellan 

psykisk tålighet, 

arbetskontroll och 

arbetskrav på 

medicinsk 

sjukfrånvaro och 

koppla detta till 

frågeställningar inom 

litteraturen gällande 

samband mellan 

begrepp tålighet och 

hälsa.  

Design: Kvantitativ. 

Prospektiv studie. 

 

Population: Inklusionskriterier: 

Civilanställda (30 %) och militärer  

(70 %) inom norska militärmakten. 

Exklusionskriterier: - 

 

Urval: Slumpmässigt urval av anställda 

inom aktuell sektor. 

Bortfall: 53 %. 

Studiegrupp: 7254 personer varav 84,3 % 

var män. 

Ålder: 20-72 år. Medelålder: 40,8 år. 

 

Datainsamling:  

Sjukfrånvarostatistik från årligt norskt 

militärregister från år 2007. Frågeformulär 

som skickades ut 2007 till berörda 

personer innehållande frågor om hälsa och 

psykosociala faktorer på arbetet. 

 

Analysmetod:  

Hurdles regressionsanalys och Poissons 

regressionsanalys. 

Personer som upplevde att 

höga krav ställdes på deras 

arbete hade också högre 

sjukfrånvaro än personer 

som inte upplevde höga 

krav från arbetsgivare och 

medarbetare. Höga fysiska 

krav på arbetet visade också 

på en ökad risk för 

sjukskrivningsdagar. En 

individs 

tålighet/motståndskraft 

visade sig ha en betydande 

inverkan på upplevd 

stresskänsla. Självupplevda 

värden på tålighet visade sig 

vara extra viktigt vid svåra 

och stressfyllda situationer 

på arbetet. 

Hög 

kvalitet 

 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Jonsson, R., 

Lindwall, U., & 

Holmgren, K. 

(2013) 

Sverige 

 

IOS Press and the 

authors. 

Does unbalanced 

gender composition in 

the workplace 

influence the 

association between 

psychosocial working 

conditions and 

sickness absence? 

 

Att undersöka 

huruvida ojämn 

könsfördelning på 

arbetsplatsen 

inverkar på 

arbetsbelastning 

och sjukfrånvaro.  

Design: Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie med fall-kontrolldesign. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Att vara mellan 19-64 år 

och boende i Västra Götaland. 

Exklusionskriterier: - 

 

Urval: 

Slumpmässigt urval från SCB:s och 

försäkringskassans register. 

Bortfall: 28,6 %. 

Studiegrupp: 5595 personer indelade i 2 

kohortgrupper. Allmän populationskohortgrupp 

innefattade 2702 personer och kohortgruppen 

med sjukskrivna innefattade 2893 personer.  

61 % var kvinnor. 

Ålder:19-64 år. 

 

Datainsamling: 

Swedish Demand-Control-Support 

Questionnaire (DCSQ) som skickades ut 2008. 

 

Analysmetod: 

Logistisk regressionsanalys. 

Det påvisades ett 

starkt samband mellan 

hög 

arbetsansträngning 

och sjukfrånvaro hos 

både män och 

kvinnor. Ytterligare 

visade sig att både 

kvinnor och män löpte 

förhöjd risk att bli 

sjukskrivna på 

mansdominerade 

arbetsplatser på grund 

av hög arbetstyngd. 

Medelhög 

kvalitet 

 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Krantz, G., & 

Lundberg, U. 

(2006) 

Sverige 

Scandinavian 

Journal of Public 

Health. 

Workload, work 

stress, and 

sickness absence 

in Swedish male 

and female white-

collar employees. 

Att undersöka 

könsskillnader i 

samband mellan 

självrapporterade 

sjukfrånvarodagar 

och total 

arbetsbörda (på 

arbete och i 

hemmet) och hur 

detta kan relateras 

till betalt och 

obetalt arbete. 

Detta i förhållande 

till arbetsrelaterad 

stress och 

konflikter i hemmet 

och hanteringen av 

dessa i förhållande 

till varandra. 

Design: Kvantitativ. Tvärsnittsstudie. 

 

Population:  

Inklusionskriterier: Att tillhöra 

tjänstemannasektorn, arbetstid på minst 35 

timmar/vecka. Tillhörande en av följande 

kategorier: teknologi, naturvetenskap, utbildning, 

sjukvård eller administration. Minst ett 

hemmaboende barn under 18 år i ena gruppen. Inga 

hemmaboende barn i andra gruppen.  

Exklusionskriterier: Sjukskrivna personer, 

föräldralediga, deltidsarbetare. 

 

Urval:  

Slumpmässigt urval från SCB. 

Bortfall: 49 %. 

Studiegrupp: 743 kvinnor och 596 män. 

Ålder: 32-58 år. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär innehållande frågor om arbetsbörda, 

socioekonomiska faktorer, upplevd arbetsrelaterad 

stress och sjukfrånvaro. Dessa sändes ut till 

deltagarna år 2001. 

 

Analysmetod: 

Regressionsanalys. ANOVAS modell.  

 

Kvinnor skattade högre 

arbetstyngd än män och 

spenderade mer tid på 

hushållsarbete och 

omhändertagande av 

barn. Kvinnorna hade 

färre timmar betalt 

arbete. Kvinnorna hade 

högre värden på skala för 

arbetsrelaterad stress jmf 

med männen. Yngre 

personer tenderade att 

vara sjukskrivna färre 

dagar än äldre. 

Korttidsfrånvaro var den 

vanligaste formen av 

sjukfrånvaro för både 

män och kvinnor. 

Långtidssjukskrivning 

(mer än 60 dagar) var 

dubbelt så vanligt 

förekommande hos 

kvinnor. 

Medelhög 

kvalitet 



     

 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Krantz, G., & 

Östergren, P.-O. 

(2001) 

Sverige 

European Journal of 

Public Health 

Double exposure. The 

combined impact of 

domestic 

responsibilities and 

job strain on common 

symptoms in 

employed Swedish 

women. 

Att undersöka 

effekten av ansvaret 

för hemmet och 

hushållssysslor, 

arbetsbelastning och 

hur kombinationen av 

dessa båda faktorer 

bidrar till allmänna 

symptom. 

Design: Kvantitativ. Kohortstudie. 

 

Population:  

Inklusionskriterier: Kvinnor som 

arbetade heltid eller deltid och var 

boende på landsbygden. 

Exklusionskriterier: Arbetslösa 

kvinnor. 

 

Urval:  

Slumpmässigt urval. 

Bortfall: 18,3 %. 

Studiegrupp: 397 kvinnor. 

Ålder: 40-50 år. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär som innehöll frågor 

gällande socio-ekonomiska 

faktorer, ansvar för hemmet och 

psykosociala arbetsförhållanden. 

Skickades ut år 1993. 

 

Analysmetod: 

Multipel regressionsanalys. 

Kvinnor som bar huvudansvar 

för hemmet eller upplevde hög 

arbetsbelastning löpte risk att 

utveckla allmänna symptom. 

Att exponeras för båda delarna 

ökade avsevärt risken 

ytterligare. 11,8 % av 

kvinnorna utsattes för dubbel 

exponering. 27,2 % av 

kvinnorna ansåg sig bära hela 

ansvaret för hemmet. 

Medelhög

kvalitet 

 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Lindfors, P., 

Berntsson, L., & 

Lundberg, U. 

(2006) 

Sverige 

International Journal 

of Behavioral 

Medicine. 

Total Workload as 

Related to 

Psychological Well-

Being and Symptoms 

in Full-Time 

Employed Female and 

Male White-Collar 

Workers. 

Att undersöka hur total 

arbetsinsats, definierad 

som ett medelvärde på 

timmar spenderade på 

betalt och obetalt arbete 

per vecka, och hur detta 

i sin tur relateras till 

olika dimensioner på 

psykiskt välmående och 

symptom hos 

heltidsarbetande 

kvinnor och män som 

bor med partner och 

hemmavarande barn. 

Design: Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

 

Population:  
Inklusionskriterier: Att arbeta minst 35 

timmar per vecka och vara 

högskoleutbildad och mellan 32 och 58 år. 

Exklusionskriterier: Föräldralediga, 

sjukskrivna, studerande, deltidsarbetande 

 

Urval: 

Slumpmässigt urval från SCB:s register. 

Bortfall: 35 %. 

Studiegrupp: 430 kvinnor och 400 män. 

Ålder: 32-58 år. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär som skickades ut, 

innehållande frågor av demografisk art, 

betalt och icke-betalt arbete, upplevda 

symptom och psykosocialt välmående. 

 

Analysmetod: 

Stegvis regressionsanalys. 

Kvinnor hade 

signifikant högre total 

arbetsbörda per vecka 

än män. Kvinnor 

rapporterade också att 

de lade ner mer tid på 

obetalt arbete än män. 

Män lade ner fler 

timmar/vecka på betalt 

arbete. Betalt arbete 

sattes i samband med 

ökad känsla av 

personlig utveckling. 

Förhållandet mellan 

arbetstyngd, 

psykosocialt 

välbefinnande och 

diverse symptom visade 

sig vara könsspecifikt. 

Medelhög 

kvalitet 

 

 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Lindholm, M. 

(2006) 

Sverige 

Journal of 

Nursing 

Management. 

Working 

conditions, 

psychosocial 

resources and 

work stress in 

nurses and 

physicians in 

chief managers´ 

positions. 

Att undersöka om 

psykosociala 

arbetsförhållanden, 

arbetssupport, 

professionellt och 

socialt nätverk, 

sjukfrånvaro och 

lön kunde 

associeras till 

arbetsrelaterad 

stress hos 

sjuksköterskor och 

läkare som 

innehade ledande 

chefsroller. 

Design: Kvantitativ. 

 

Population:  

Inklusionskriterier:  

Personer i chefsposition. 

Exklusionskriterier: - 

 

Urval: 

Bland sjuksköterskorna, systematiskt urval då var 10:e 

valdes från lista som innehöll medlemmar i svenska 

sjuksköterskeregistret. Bland läkarna användes 

systematiskt urval där var 5:e valdes från lista som innehöll 

medlemmar från svenska sjuk-och hälsovårdsregistret. 

Bortfall: 25 %. 

Studiegrupp: 205 sjuksköterskor och 274 läkare i ledande 

positioner. 

Ålder: Framgår ej. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär skickades ut år 2000 till sjuksköterskorna 

och år 2002 till läkarna, samma för båda grupper. 

Karasek´s krav-kontroll instrument användes samt modell 

utvecklad av Hanson och Östergren (1987) för utvecklande 

av frågeformulär. 

 

Analysmetod: 

Logistisk regressionsanalys. 

 

Både 

sjuksköterskor 

och läkare 

upplevde höga 

arbetskrav och 

löpte 6 gånger 

högre risk att 

utveckla känsla 

av arbetsrelaterad 

stress. Stora krav 

från arbetet kunde 

kopplas till 

arbetsstress och 

detta oavsett om 

det fanns 

tillräcklig support 

och stöttning på 

arbetet och 

utanför arbetet. 

Det påvisades 

ingen relation 

mellan 

arbetsrelaterad 

stress, 

sjukfrånvaro och 

lön.  

Medelhög 

kvalitet 



     

 

 

 

 

 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Magnusson Hanson, L., 

Theorell, T., 

Oxenstierna, G., Hyde, 

M., & Westerlund, H. 

(2008) 

Sverige & 

Storbritannien 

Scandinavian 

Journal of 

Public Health. 

Demand, 

control and 

social climate 

as predictors of 

emotional 

exhaustion 

symptoms in 

working 

Swedish men 

and women. 

Att undersöka 

sambandet 

mellan krav, 

kontroll, stöd 

och konflikter i 

förhållande till 

nedskärningar 

och 

känslomässig 

utmattning. 

Design: Kvantitativ.  

Prospektiv kohortstudie. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Personer i Sverige, aktiva på 

arbetsmarknaden i arbetsför ålder. Deltagare i SWES* 

år 2003. 

Exklusionskriterier: Personer utan arbete, deltagare med 

sjukfrånvaro. 

 

Urval:  

Stickprovsurval. 

Bortfall: 35 %. 

Studiegrupp: 1511 män och 1493 kvinnor. 

Ålder: 16-64 år. 

 

Datainsamling: 

Två olika frågeformulär utvecklade efter SLOSH* med 

utökade frågor år 2006 gällande stressorer på 

arbetsplatsen, balans mellan privat- och arbetsliv och 

detaljerade hälsofrågor. 

 

Analysmetod: 

Regressionsanalys 

 

Höga krav på sig 

själv visade sig vara 

en tydlig faktor till 

känslomässig 

utmattning vilket 

återfanns hos 

15,7 % av männen 

och 21,8 % 

kvinnorna. Höga 

krav och känsla av 

lågt beslutsfattande 

var vanligare bland 

kvinnor jmf med 

män. Männen 

rapporterade i större 

grad konflikter på 

arbetsplatsen och 

brist på stöd än 

kvinnorna. 

Medelhög 

kvalitet 

*SWES: Swedish Work Environment Survey. * SLOSH: Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health. 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Norlund, S., 

Reuterwall, C., 

Höög, J., Janlert, 

U., & Slunga 

Järvholm, L. 

(2015) 

Sverige 

BioMedCentral 

Public Health. 

Work situation and 

self-perceived 

economic situation 

as predictors of 

change in burnout 

– a prospective 

general population-

based cohort study. 

Att undersöka 

individuella 

förändringar under 

en 5-årsperiod i 

utbrändhetsnivå 

hos arbetande 

personer, och att 

studera relationer 

mellan arbetstyngd, 

jobbosäkerhet och 

självupplevd 

ekonomisk 

situation och hur 

detta i sin tur 

påverkar nivån av 

utmattning. 

Design: Kvantitativ. 

Longitudinell kohortstudie. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Att inneha arbete, vara 

under 65 år, ej vara sjukskriven och inte sakna 

mer än ett värde på SMBQ-skalan*. 

Exklusionskriterier: Arbetslösa, personer som 

gått i pension eller förtidspension. 

 

Urval: 

Randomiserat urval från MONICA-register*. 

Bortfall: 38 %. 

Studiegrupp: 300 män och 323 kvinnor. 

Ålder: Medelålder 2009: 48,6 år. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär bestående av 22 frågor användes 

vid första tillfället och samma formulär 

användes vid uppföljningen 5 år senare. 

 

Analysmetod: 

ANOVA:s analysmetod. 

 

Personer som 

upplevde konstant 

arbetsstress, oro för 

arbetslöshet och oro 

för ekonomisk 

situation löpte högre 

risk att drabbas av 

utmattning. Det 

framgick ingen 

skillnad gällande män 

och kvinnor. Det 

framgick att individer 

tolererar en viss 

arbetsstress bra men 

att risken att drabbas 

av utmattning ökar för 

varje extra riskfaktor 

som personen utsätts 

för. 

Hög kvalitet 

*SMBQ: Shirom Melamed Burnout Questionnaire.  

*MONICA: Multinational Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Sandmark, 

H. 

(2009) 

Sverige 

Scandinavia

n Journal of 

Public 

Health. 

Job 

mismatchin

g, unequal 

opportunitie

s and long-

term 

sickness 

absence in 

female 

white-collar 

workers in 

Sweden. 

Att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

långtids-

sjukskrivnin

g och 

arbets- 

relaterade 

faktorer och 

faktorer i 

familjelivet. 

Design:  

Kvantitativ. Tvärsnitts fall-kontrollstudie. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Högskoleutbildade kvinnor boende i tre utvalda städer i 

södra och mellersta Sverige. Lön på minst 25 000 SEK/månad. I gruppen med 

sjukskrivna: att ha varit sjukskriven minst 90 dagar. Sjukskrivning r/t stress, 

psykiska problem, depression, utmattning och muskuloskeletala problem. 

Exklusionskriterier: Graviditetskomplikationer, allvarliga medicinska 

diagnoser såsom cancer och hjärt-kärlsjukdom. 

 

Urval: 

Slumpmässigt urval. 

Bortfall: 18 % av långtidssjukskrivna. 20 % av icke långtidssjukskrivna. 

Studiegrupp: 190 långtidssjukskrivna kvinnor, 223 icke långtidssjukskrivna 

kvinnor.  

Ålder: 30-55 år. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär utvecklades för denna studie genom att utföra 16 öppna 

intervjuer med sjukskrivna kvinnor från aktuell studiepopulation. Formuläret 

innehöll frågor om antal barn, tidigare arbete, självskattade värden på 

arbetsbelastning såväl fysisk som psykisk, arbetsansvar, motivation och 

möjlighet till inflytande. Utfördes 2004. 

 

Analysmetod: 

Logistisk regressionsanalys. 

Sjukskrivna 

kvinnor med barn 

rapporterade i 

större grad 

svårigheter att 

kombinera arbete 

med 

hushållsarbete 

och 

omhändertagande 

av barn. De 

upplevde stora 

krav från familj 

och vänner. Det 

rapporterades ett 

samband mellan 

hög psykologisk 

stress gällande 

arbetsuppgifter, 

bristande 

erkännande från 

chef, kollegor och 

kunder samt lågt 

inflytande och 

kontroll på 

arbetsuppgifter. 

Hög 

kvalitet 

 



     

 

 

 

 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Toppinen Tanner, S., 

Ojajärvi, A., Väänänen, 

A., Kalimo, R., & 

Jäppinen, P. 

(2005) 

Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behavioral 

Medicine. 

Burnout as a 

Predictor of 

Medically 

Certified Sick-

Leave Absences 

and Their 

Diagnosed 

Causes. 

Att undersöka 

presumtiva 

effekter av 

utbrändhet, 

kroniskt 

stressyndrom och 

hur detta kan leda 

till framtida 

sjukfrånvaro och 

ohälsa. 

Design: Kvantitativ. 

Prospektiv uppföljningsstudie. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Alla arbetstagare som arbetade 

inom aktuellt skogsföretag under studieperioden. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urval: 

Samtliga anställda som fanns registrerade i 

företagets centrala dataregister. 

Bortfall: - 

Studiegrupp: n=3895.  

44 % var tjänstemän och 56 % var 

industriarbetare. 24 % var kvinnor och 76 % var 

män. 

Ålder: - 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär MBI-GS* delades ut 1996 och 

sjukfrånvarostatistik från företagets register under 

en 3-årsperiod användes. 

 

Analysmetod: 

Poissons regressionanalys. 

 

Utbrändhet 

relateras till en 

förhöjd risk för 

framtida sjukdom. 

Prevention kan 

minska 

sjukfrånvaron och 

ha en betydande 

ekonomisk effekt 

på arbetsliv och 

kostnad för 

sjukvården. 

Medelhög 

kvalitet 

*MBI-GS: Maslach Burnout Inventory-General Survey. 



     

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

Väänänen, A., 

Kalimo, R., Toppinen-

Tanner, S., Mutanen, 

P., Peiró, J. M., 

Kivimäki, M., & 

Vahtera, J. 

(2004) 

Finland & Spanien. 

Scandinavian 

Journal of 

Public 

Health. 

Role clarity, 

fairness, and 

organizationa

l climate as 

predictors of 

sickness 

absence. 

Att 

undersöka 

arbetsrelatera

de faktorer på 

sjukfrånvaro 

inom privat 

sektor och 

hur detta 

relateras till 

socioekonom

isk status. 

Design: Kvantitativ. 

Longitudinell studie. 

 

Population: Inklusionskriterier: Anställda inom ett 

skogsindustriföretag i Finland, både tjänstemän och 

kollektivarbetare. Att vara anställd under hela 

studieperioden. 

Exklusionskriterier: Anställda på företaget inom en 

underavdelning som inte var kopplad till företagets centrala 

databassystem.  

 

Urval: 

Population: Samtliga anställda inom företaget som gav sitt 

samtycke till att delta och att deras sjukfrånvarostatistik fick 

genomgås. 

Bortfall: 75 %. 

Studiegrupp: n=3850 

Ålder: Framgår ej. 

 

Datainsamling:  

Frågeformulär som skickades ut vår-sommar 1996. De flesta 

frågorna var från OSQ*. Data på personalens sjukfrånvaro 

från företagets centrala dataregister mellan 1995-1998. 

 

Analysmetod:  

MANOVA:s analysmetod och Poissons regressionsanalys. 

Tjänstemän som 

upplevde otydlig 

rollfördelning på 

arbetet upplevde en 

förhöjd 

arbetsrelaterad 

stress och högre 

sjukfrånvaro. 

Orättvisa 

arbetsförhållanden 

gav upphov till risk 

för sjukskrivning 

hos 

kollektivarbetarna. 

Otydligt 

organisationsklimat 

gav upphov till 

större risk för 

sjukskrivning hos 

kollektivarbetande 

kvinnor. 

Medelhög 

kvalitet 

*OSQ: Occupational Stress Questionnaire. 


