Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt
obunden facklig centralorganisation. Sacos 23 självständiga förbund
företräder yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden,
inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet.
Totalt är nära 600 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för
Sveriges akademiker är det självklart för Saco att ständigt påverka
kunskapsnivån i Sverige. Utbildning och forskning som ger kunskap
är en investering för såväl samhället som individen och är en av de
viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.
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Inledning

Under 1990-talet ändrade sjukskrivningsmönstret i Sverige karaktär.
Tidigare orsakades sjukskrivningarna i mycket hög utsträckning av fysisk
ohälsa, men nu blev psykosociala arbetsmiljöfaktorer alltmer frekventa skäl.
Utmattningssyndrom, så kallad utbrändhet, blev en allt vanligare diagnos.
Det innebar också att sjukfallen blev allt längre. Därmed blev även långtidssjukskrivningar ett växande problem, framför allt för de drabbade individerna men även för samhället i stort. Den höga sjukfrånvaron och de långa
sjukskrivningsperioderna har under det senaste decenniet debatterats flitigt.
Den andra sidan av myntet, det vill säga att personer går till jobbet trots att
de är sjuka, har inte alls uppmärksammats på samma sätt. Detta trots att även
sjuknärvaron torde orsaka betydande kostnader i form av produktionsbortfall
för såväl enskilda arbetsplatser som samhället i stort. En person vars hälsotillstånd är sådant att denne egentligen borde ha stannat hemma är sannolikt
mindre produktiv under den perioden än normalt. Dessutom kan det faktum
att man arbetar i stället för att kurera sig medföra att ohälsoperioden förlängs,
vilket mycket väl kan resultera i att det totala produktionsbortfallet under
perioden blir större än det skulle ha blivit om man stannat hemma. Vidare
finns givetvis även risken att man smittar personer i sin omgivning och då
inte bara kollegor, utan även kunder, klienter, elever eller andra kontakter.
Även i det fallet kan den egna sjuknärvaron orsaka ett större problem för
arbetsplatsen än vad som varit fallet om man stannat hemma för att kurera
sig. Samtidigt kan mycket väl omtanken om eller ansvaret gentemot kollegor,
kunder etc vara det som orsakar sjuknärvaron. Inte minst på arbetsplatser där
den egna frånvaron ökar trycket på redan hårt belastade kollegor.
Syftet med den här undersökningen är att belysa sjuknärvaron respektive
långtidssjukskrivningarna bland landets akademiker. Rapporten undersöker
vilka akademikergrupper som är sjuknärvarande på jobbet och vilka som
varit långtidssjukskrivna i högre utsträckning än andra. Både sjuknärvaro och
långa sjukskrivningar påverkas givetvis av förhållanden i arbetsmiljön. Därför
avhandlas också samband som finns mellan sjuknärvaro respektive långtidssjukskrivningar och olika arbetsmiljörelaterade faktorer. För personer som
varit långtidssjukskrivna ligger fokus här på hur de upplever arbetsmiljön



efter återkomsten till arbetet. En viktig arbetsmiljöfaktor är givetvis de
chefer som finns på landets arbetsplatser. Därför avslutas rapporten med ett
avsnitt om ledarskap kopplat till hälsa.
Undersökningen baseras på den stora enkätundersökning om akademikers arbetsvillkor som Saco genomförde i början av 2006. Enkäten besvarades
av mer än 5 000 medlemmar i de olika Saco-förbunden. Dataunderlaget har
tidigare använts i en studie om lönebildning (Granqvist & Regnér, 2007), i
rapporten ”Hot och våld mot akademiker” (Ljunglöf, 2008) samt i skriften
”Akademikers arbetsvillkor” (Hildingsson, Ljunglöf & Bengtsson, 2007). Den
sistnämnda studien är en jämförelse mellan resultaten i 2006 års undersökning och en liknande som dåvarande Arbetsmiljöinstitutet genomförde bland
Sacos förbundsmedlemmar 1992.

Sammanfattning

Sjuknärvaro
Resultaten visar att 37 procent av respondenterna i undersökningen vid minst
två tillfällen under den senaste tolvmånadersperioden gått till jobbet, trots
att de med tanke på sitt hälsotillstånd egentligen anser att de borde ha stannat hemma. Lägst sjuknärvaro finns i den yngsta åldersgruppen, 26–29 år, där
29 procent svarat att de varit sjuknärvarande på jobbet vid minst två tillfällen
det senaste året.
Officerare, läkare, lärare och medlemmar i Akademikerförbundet SSR
är några av grupperna inom Saco med högst sjuknärvaro. Allt annat lika är
officerare sjuknärvarande på arbetet i ungefär 50 procent högre utsträckning
än ingenjörer.
Sjuknärvaron påverkas även av arbetsmiljörelaterade variabler. Akademiker som har ett sådant inflytande att de vanligtvis kan skjuta upp planerade
saker har en lägre sjuknärvaro än övriga. Däremot är sjuknärvaro vanligare
bland akademiker som till exempel måste ta igen i stort sett alla arbetsuppgifter efter en kortare tids frånvaro, arbetar under stor tidspress eller ofta har
svårt att släppa tankarna på arbetet efter arbetsdagens slut.
Det finns även ekonomiska orsaker till sjuknärvaro. De lägst avlönade
akademikerna går i högre utsträckning än andra till jobbet när de anser att de
är så pass sjuka att de egentligen borde ha stannat hemma.

Långtidssjukskrivna
Ungefär 14 procent av dem som svarat på Sacos enkät har uppgivit att de varit
långtidssjukskrivna någon gång under den senaste femårsperioden. Av dessa
har ungefär hälften varit det på grund av utmattningssyndrom, depression
eller stress.
Andelen som svarat att de varit långtidssjukskrivna ökar med stigande
ålder. Allt annat lika är långtidssjukskrivningar ungefär tre gånger vanligare
i åldersgruppen 55+ jämfört med 26–29-åringar. Det är också relativt stora
skillnader mellan könen eftersom män varit långtidssjukskrivna i ungefär 40
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procent lägre utsträckning än kvinnor.
Akademiker i Svenska kyrkan har varit långtidssjukskrivna i mer än
dubbelt så stor utsträckning som jämförelsegruppen ingenjörer. Långtidssjukskrivningar har också varit förhållandevis vanliga inom andra akademikergrupper som till exempel arbetsterapeuter, lärare, farmacevter och
naturvetare.
Det finns även samband mellan långtidssjukskrivningar och olika arbetsmiljörelaterade faktorer. Akademiker som upplever sin arbetsmiljö som
riskfri har varit långtidssjukskrivna i lägre utsträckning än dem som inte gör
det, medan de som haft en allvarligare konflikt med någon i sin närmaste ledning löper högre risk för en långvarig sjukskrivning. Vidare har även de som
vanligtvis känner olust inför arbetsdagen och de som ofta är så trötta efter
arbetet att de har svårt att ta sig för något varit långtidssjukskrivna i högre
utsträckning än övriga akademiker.
I undersökningen studeras tre olika orsaker till långtidssjukskrivning.
Av dem förekommer belastningsskada i mycket liten omfattning. Istället är
det ”utmattningssyndrom, depression eller stress” samt ”annan orsak” som
dominerar.
Studerar man enbart dem som varit långtidssjukskrivna på grund av
utmattningssyndrom, depression eller stress liknar resultaten till stor del de
som erhölls för samtliga långtidssjukskrivna, men några olikheter finns. En
sådan är att differenserna mellan olika åldersgrupper är mindre. Åldersfördelningen bland dem som varit långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress är alltså jämnare än för samtliga långtidssjuka.
Vidare är det inte heller lika stora variationer mellan olika yrken/förbund
bland dem som varit långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom,
depression eller stress som det är bland samtliga långtidssjukskrivna. Några
yrkesspecifika skillnader finns dock även i det här fallet. Tre yrkesgrupper har
långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress
i högre utsträckning än referensgruppen ingenjörer. Det gäller framför allt
akademiker inom Svenska kyrkan, men också arkitekter och farmacevter.

Dataunderlag

Rapportens resultat bygger på en enkätundersökning som genomfördes av
Synovate Temo under perioden 10 januari till 21 februari 2006. I undersökningen ingår medlemmar från 24 av Sacos då 25 medlemsförbund 1.
I december 2005 hade Saco-förbunden tillsammans 581 000 medlemmar inklusive studerandemedlemmar. Målgruppen för denna undersökning
utgörs av yrkesverksamma Sacoförbundsmedlemmar i åldern 26–64 år. Enligt
Sacos medlemsstatistik fanns cirka 421 000 yrkesverksamma medlemmar per
den 31 december 2005, det vill säga vid ungefär samma tidpunkt som urvalet
gjordes. Det är denna grupp som i rapporten benämns ”akademiker”.
Frågeformuläret innehöll drygt 60 frågor, många med flera delfrågor. I
undersökningen ställdes frågor om bland annat utbildning, arbetsvillkor,
arbetsorganisation och lönebildning. Ett av avsnitten i undersökningen handlade om hälsa och arbetssituation och det är svaren på några av frågorna i det
avsnittet som analyseras i den här rapporten.
I det register som användes som urvalsram gick det dessvärre inte alltid att
särskilja yrkesverksamma från icke-yrkesverksamma medlemmar. Urvalet
kom därför att göras ur en urvalsram om cirka 475 000 personer. Det fanns
alltså en viss övertäckning i den urvalsram som användes. Ur den drogs ett
obundet slumpmässigt urval om 10 065 medlemmar. Av dessa tillhörde 8 825
undersökningens målgrupp, det vill säga yrkesverksamma akademiker.
5 384 medlemmar besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 61
procent. Svarsfrekvensen varierar dock mellan olika åldersgrupper. För att ta
hänsyn till det har underlaget vägts med avseende på ålder i alla beräkningar.
1

Det förbund som inte ingår är Sveriges Reservofficersförbund. Efter undersökningens
genomförande har två av Saco-förbunden, Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet, gemensamt bildat Sveriges Ingenjörer. Trots att fusionen mellan dessa
förbund ännu inte var genomförd när dataunderlaget samlades in har respondenterna
från dessa förbund förts samman till ett förbund. I den här rapporten avser därför
benämningen Sveriges Ingenjörer egentligen medlemmar i Civilingenjörsförbundet
och Ingenjörsförbundet. Den 1 januari 2009 gick Agrifack och Naturvetareförbundet
samman och bildade det nya förbundet Naturvetarna. Eftersom den absoluta merparten av det här projektet genomfördes före den sammanslagningen är dessa förbund
fortfarande särredovisade i den här rapporten.
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Inkomna enkäter från icke-yrkesverksamma medlemmar har inte bearbetats.
Utöver det ovan beskrivna bortfallet finns även ett partiellt bortfall eftersom alla respondenter inte besvarat samtliga frågor. En fråga med ett förhållandevis stort partiellt bortfall gällde den svarandes lön. Knappt tolv procent
av respondenterna svarade inte på den frågan. För att ändå få en uppfattning
om dessa personers lön och även kunna använda deras svar på andra frågor i de
modeller som skattats i rapporten, har löneuppgifter beräknats och infogats
i dataunderlaget för dessa respondenter med hjälp av annan lönestatistik för
personer med motsvarande egenskaper (ålder, kön, arbetsmarknadssektor och
förbundstillhörighet).
Tabell 1 Beskrivning av dataunderlaget
Kvinnor

Män

Totalt

Åldersgrupp:
26–29 år

11 %

8%

10 %

30–34 år

15 %

13 %

14 %

35–39 år

14 %

14 %

14 %

40–44 år

14 %

12 %

13 %

45–49 år

12 %

14 %

12 %

50–54 år

12 %

14 %

13 %

55–59 år

12 %

15 %

14 %

60–64 år

10 %

10 %

10 %

Högsta avslutade utbildning:
3%

8%

5%

Högskoleutbildning, högst 3 år

20 %

14 %

17 %

Högskoleutbildning, mer än 3 år

72 %

67 %

70 %

5%

11 %

8%

Grundskola/Gymnasium/Annat

Forskarutbildning
Bostadsregion:
Norra Sverige

17 %

16 %

16 %

Östra Sverige

44 %

44 %

44 %

Södra Sverige

39 %

40 %

40 %

92 %

92 %

92 %

Norden (exkl. Sverige)

3%

2%

3%

Europa (exkl. Norden)

3%

3%

3%

Utanför Europa

2%

3%

2%

2 884

2 500

5 384

Födelseplats:
Sverige

Antal svar
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Resultaten presenteras dels i form av diagram som visar hur stor andel av
en grupp som avgivit ett visst svar, dels som resultat från regressionsekvationer som skattats för att illustrera sambandet mellan en studerad variabel
och övriga variabler i modellen. De olika modellerna i rapporten har skattats
med hjälp av robust poissonregression på det sätt som beskrivs i Spiegelman
& Hertzmark (2005) eller Lindquist 2. Resultaten ges då i form av ”relativa risker” (riskkvoter). En relativ risk visar risken för eller förekomsten av ett visst
utfall för en grupp, i förhållande till risken för eller förekomsten av samma
utfall för en referensgrupp. Om exempelvis risken för ett utfall bland män är
0,5 och bland kvinnor 0,4, så är den relativa risken dem emellan 1,25 (0,5/0,4
= 1,25). I exemplet är alltså risken för män att utsättas 25 procent högre än för
kvinnor. I de fall den relativa risken är lika med 1 så är risken att utsättas lika
stor för de två jämförda grupperna. Om riskkvoten i stället är större än 1 så
är risken att drabbas större för den studerade gruppen än för referensgruppen. Man brukar då tala om en ”överrisk”. På motsvarande sätt är risken lägre
för den studerade gruppen visavi referensgruppen om den relativa risken är
mindre än 1. Detta brukar kallas för ”underrisk”.

2

Lindquists beskrivningar av metoden har hämtats från UCLA:s hemsida. Någon
tidpunkt för publicering finns inte angiven. Se litteraturlistan för länkar.

Sjuknärvaro

Det är relativt vanligt med sjuknärvaro på svenska arbetsplatser. Enligt
Arbetsmiljöverket (2008) var nästan hälften av den yrkesverksamma delen av
befolkningen sjuknärvarande på jobbet vid minst två tillfällen under 2007.
Dessvärre är det förhållandevis ont om studier som analyserar de mekanismer
som ligger bakom sjuknärvaron i landet. Det finns dock några undersökningar om sjuknärvaro som baseras på svenska data. En sådan finns i en av bilagorna till den statliga Sjukförsäkringsutredningen (Vingård & Lindberg, 2000).
Där presenteras några orsaker till att vissa personer går till arbetet trots att de
känner sig sjuka. De tre i särklass vanligaste skälen bland de alternativ som
fanns i deras enkätundersökning var att man inte hade råd att vara sjuk, att
arbetsuppgifterna var sådana att det var svårt att vara borta från arbetet samt
att man gick till jobbet av lojalitet mot arbetskamraterna. För kvinnor var
ekonomin och lojaliteten mot kollegor de viktigaste orsakerna, medan arbetsuppgifternas art var den klart viktigaste anledningen till sjuknärvaro bland
män. Aronsson & Gustafsson (2002) pekar bland annat på svårersättbarhet,
vilket exemplifieras med stor tidspress och att man måste ta igen arbete efter
frånvaron, som skäl till sjuknärvaro. Privatekonomiska skäl anförs också som
förklaring till att man går till arbetet när man av hälsoskäl egentligen borde
ha stannat hemma. Aronsson & Gustafsson konstaterar även, i likhet med
resultaten från Arbetsmiljöverkets undersökning, att sjuknärvaro är vanligast
inom olika läraryrken, yrken inom vård- och omsorgssektorn samt byggnadsarbete.
Ingen av ovannämnda studier har specifikt studerat gruppen akademiker,
men Aronsson & Gustafsson har tagit hänsyn till skillnader i utbildningsnivå
i sin regressionsmodell. Resultatet visar att personer med en lång eftergymnasial utbildning är sjuknärvarande i lägre utsträckning än dem som har
förgymnasial eller högst två års gymnasial utbildning. Däremot finns ingen
statistiskt säkerställd skillnad mellan dem med lång gymnasial och kort eller
lång eftergymnasial utbildning avseende sjuknärvaro. Liknande resultat finns
i Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning, där yrken som kräver kort
eller lång högskoleutbildning har lägre sjuknärvaro än merparten av de yrken
som har lägre utbildningskrav. Trots det finns det enskilda akademikeryrken
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med en hög sjuknärvaro. I Arbetsmiljöverkets undersökning är lärare den
grupp som har högst sjuknärvaro av alla redovisade yrken.
Lärarnas Riksförbund (2006) visar i sin arbetsmiljöundersökning att de
vanligaste orsakerna till att lärare går till jobbet trots att de borde ha sjukanmält sig är ansvaret för eleverna och att arbetsbördan ökar när de kommer
tillbaka efter sjukfrånvaron.
För att få en bättre uppfattning om sjuknärvaron bland akademiker ställdes i Sacos enkät frågan ”Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du
gått till arbetet trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd borde ha stannat
hemma?” I syfte att i möjligaste mån uppnå jämförbarhet med statistik från
Arbetsmiljöverket (2008) samt med Aronssons & Gustafssons (2002) studie
krävdes sjuknärvaro vid minst två tillfällen under den aktuella tolvmånadersperioden för att tillhöra gruppen med sjuknärvaro i den här studien. Av Figur
1 framgår hur stor andel av kvinnorna respektive männen i olika åldersgrupper som uppfyller detta kriterium för sjuknärvaro i undersökningen. Kvinnor
har varit sjuknärvarande i högre utsträckning än män. Skillnaden mellan
könen är dock inte statistiskt säkerställd i alla åldersgrupper. Lägst andel
med sjuknärvaro finns i den yngsta åldersgruppen, 26–29 år. Bland männen
är andelen också relativt låg i åldersgrupperna 40–44 år och 55–59 år. Totalt
svarade 37 procent av respondenterna att de vid minst två tillfällen under det
senaste året gått till arbetet trots att de med tanke på sitt hälsotillstånd anser
att de borde ha stannat hemma 3. Noterbart är att det är en betydligt lägre
andel än de 46 procent som Arbetsmiljöverket (2008) redovisar för yrken som
kräver ”teoretisk specialistkompetens”, det vill säga en lång eftergymnasial
utbildning.

3

Lägger man till dem som varit sjuknärvarande vid ett tillfälle under tolvmånadersperioden stiger andelen till 62 procent.
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Figur 1 Andel som svarat att de vid minst två tillfällen under den senaste tolvmånadersperioden gått till
arbetet trots att de med tanke på sitt hälsotillstånd borde ha stannat hemma, fördelat på ålder och kön
hemma, fördelat på ålder och kön
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35-39
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95 % konfidensintervall

Uppgifterna i Figur 1 baseras på en deskriptiv ansats. Det är givetvis värdefullt i många sammanhang, men det finns alltid en risk att det resultat som
visas egentligen har andra orsaker än de som illustreras i den aktuella tabellen
eller diagrammet. Exempelvis kan den könsmässiga skillnaden i sjuknärvaro
som illustreras i Figur 1 mycket väl bero på att kvinnor är överrepresenterade
i yrkesgrupper med hög sjuknärvaro. För att få en bättre uppfattning om
sambandet mellan sjuknärvaro och andra faktorer har en regressionsmodell
anpassats på dataunderlaget. Resultatet från den redovisas i Tabell 2. I flera
avseenden liknar modellen den som Aronsson & Gustafsson (2002) använt,
varför det är möjligt att göra vissa jämförelser. Det gäller till exempel huruvida en individs benägenhet att gå till arbetet i stället för att stanna hemma vid
sjukdom påverkas av lönen. Enligt såväl Aronsson & Gustafsson som Vingård
& Lindberg (2000) har personer med låga inkomster en högre sjuknärvaro än
dem med höga. Frågan är om detta även gäller akademiker.
En annan aspekt av sambandet lön och sjuknärvaro gäller problematiken
kring förmånstaket i sjukförsäkringen. Under den första sjukdagen, karensdagen, förlorar alla hela inkomsten. Under dag 2–14 betalar arbetsgivaren ut
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sjuklön. Såvida det inte finns avtal om utfyllnad får den sjukfrånvarande som
tjänar mindre än förmånstaket 80 procent av sin ordinarie inkomst under
den perioden. En person som tjänar mer än förmånstaket får 80 procent av
detta tak i ersättning. Det innebär att personer som tjänar mer än taket får
en lägre ersättningsgrad och förlorar mer pengar på att vara sjukfrånvarande
från jobbet jämfört med dem som tjänar mindre. Därmed kan det finnas incitament för personer med höga inkomster att gå till jobbet trots att man med
tanke på sitt hälsotillstånd borde stanna hemma.
När Sacos undersökning gjordes i början av 2006 motsvarade förmånstaket en lön på lite drygt 24 800 kr per månad. För att testa om resultatet att
personer med låga löner har högre sjuknärvaro än andra även gäller bland
akademiker och om förmånstaket har någon effekt på sjuknärvaron delades
dataunderlaget först in i två grupper beroende på om respondenterna tjänade
mer eller mindre än förmånstaket. Eftersom en klar majoritet av akademikerna har löner över förmånstaket hamnade 71 procent av respondenterna i
den gruppen och följaktligen 29 procent i gruppen som tjänade mindre än
taket. Båda grupperna delades sedan in i två lika stora delar med medianlönen
inom respektive grupp som skiljelinje. I den lägre gruppen låg medianlönen
på cirka 22 100 kr per månad och i den övre på 33 000 kr. Därmed var materialet indelat i fyra grupper utifrån lönenivå, vilka ingår i modellen med den
högst avlönade gruppen som referenskategori.
Utöver de privatekonomiska skälen anger även Aronsson & Gustafsson
(2002) sociala och arbetsrelaterade närvarokrav som orsaker till sjuknärvaro.
Enligt författarna framträder de sociala närvarokraven främst inom så kallade
human service-organisationer, det vill säga organisationer som har till uppgift att vårda, undervisa eller på något sätt hjälpa andra människor. Om det
resultatet även gäller akademiker bör det ge utslag i form av signifikant högre
värden för sjuknärvaro för yrken inom framför allt vård, skola och omsorg i
Sacos modell.
Slutligen innehåller regressionsmodellen ett antal variabler som syftar till
att belysa de arbetsrelaterade närvarokraven, som till exempel tidspress eller
hur stor del av arbetsuppgifterna man måste ta igen på egen hand efter en
kortare tids frånvaro.
Av resultatredovisningen i Tabell 2 framgår att modellen inleds med ett
antal bakgrundsvariabler där man, givet övriga variabler i modellen, kan se
eventuella skillnader i sjuknärvaro mellan olika åldersgrupper, kön etc. Resultatet visar att sjuknärvaro förekommer i högre utsträckning bland personer i
åldrarna 30–49 år jämfört med referensgruppen 26–29 åringar.
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Tabell 2 Riskkvoter för olika grupper avseende sjuknärvaro vid minst två tillfällen den senaste
tolvmånadersperioden
Variabler

Riskkvot

Åldersgrupp:		
26–29 år (referens)
30–34 år
35–39 år
40–44 år
45–49 år
50–54 år
55–59 år
60–64 år

1
1,3
1,4
1,3
1,3
1,3
1,1
1,2

Man

1,0

Födelseplats:		
Sverige (referens)
Norden (exkl. Sverige)
Europa (exkl. Norden)
Utanför Europa

1
0,9
1,0
1,2

Utbildningsnivå:		
Grundskola/gymnasium/annat
Högskola, 3 år eller mindre
Högskola, mer än 3 år (referens)
Forskarutbildning

**

1,3
1,0
1
0,9

**-

Förbund:		
Agrifack
Akademikerförbundet SSR
Civilekonomerna
DIK
Förb Sv Arbetsterapeuter
Jusek
Kyrkans Akademikerförbund
Leg Sjukgymnasters Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Naturvetareförbundet
Officersförbundet
Sv Arkitekter
Sv Farmacevtförbund
Sv Fartygsbefälsförening
Sv Ingenjörer (referens)
Sv Läkarförbund
Sv Psykologförbund
Sv Skolledarförbund
Sv Tandläkarförbund
Sv Universitetslärarförbund
Sv Veterinärförbund
Trafik & Järnväg
SRAT

0,9
1,4
1,2
1,0
1,3
1,1
1,4
1,3
1,4
1,5
1,2
1,4
1,2
1
1,4
1,1
1,0
1,3
1,3
1,4
1,3
1,2

***
***
***
***
*****-

***
***
*
*****
1,1
**********-

Statistiskt säkerställt på:
1 % nivå

***
5 % nivå
**  
10 % nivå
-*                   Ej signifikant
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Tabell 2 forts.
Variabler

Riskkvot

Arbetsmarknadssektor:		
Landsting
Primärkommun
Privat (referens)
Stat
Övriga

1,0
1,0
1
1,0
1,0

Tillsvidareanställning

1,0

-

Personalledande funktion

1,1

Har sådant inflytande att man alltid/ofta kan skjuta upp
planerade saker om man t ex får för mycket att göra

0,9

***

Arbetar alltid/ofta under oacceptabel tidspress

1,3

Har alltid/ofta svårt att få tid för återhämtning pga
allt för stor arbetsbörda

1,2

***
***

Arbetar övertid/mertid:
Aldrig eller sällan (referens)
Någon eller några gånger per månad
Någon eller några gånger per vecka
Praktiskt taget dagligen

1
1,2
1,3
1,3
1,3

Är ofta/ganska ofta så trött efter arbetet att man
har svårt att ta sig för något, t ex motionera, träffa
vänner och bekanta

1,5

***

Måste ta igen i stort sett allt av arbetsuppgifterna
efter korttidsfrånvaro

1,2

***

1,3
1,1
1,1
1

***-

Antal individer

1 % nivå

***
5 % nivå
**  
10 % nivå
-*                   Ej signifikant

******
***
***

Har ofta/ganska ofta svårt att släppa tankarna på
arbetet efter arbetsdagens slut

Lön:
Mindre än 22 100
22 100-24 800
24 800-33 000
Mer än 33 000 (referens)

Statistiskt säkerställt på:

*

4 735

Det finns inga könsmässiga skillnader i det här avseendet, det vill säga allt
annat lika så är kvinnliga och manliga akademiker sjuknärvarande i lika hög
utsträckning. De skillnader i sjuknärvaro mellan kvinnor och män som kan
skönjas i Figur 1 beror alltså på andra faktorer. Vidare har akademiker som är
födda utanför Europa något högre sjuknärvaro än dem som är födda i Sverige
eller något annat europeiskt land. Den lilla grupp inom Saco som har högst
gymnasieutbildning har en högre sjuknärvaro än medlemmar med längre utbildning. Däremot finns inga skillnader mellan personer med kort eller lång
högskoleutbildning och forskarutbildade.
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Av tabellen framgår att modellen även innehåller en uppsättning variabler
för att beakta eventuella skillnader mellan olika Saco-förbund. Tanken är att
förbundsindelningen ska ge återspegling av yrkesstrukturen bland akademiker. Förbundstillhörigheten ska därför ses som en approximation av olika
yrken och därför illustrera de skillnader i sjuknärvaro som kan finnas mellan
dem. Flera grupper uppvisar en högre sjuknärvaro jämfört med ingenjörer
som är referensgrupp. Åtta yrken/förbund har signifikant högre sjuknärvaro än ingenjörerna på femprocentsnivån och ytterligare två har det vid tio
procents signifikansnivå. I nästan hälften av fallen finns det således ingen
statistiskt säkerställd skillnad i sjuknärvaro mellan ingenjörer och andra akademikergrupper. Utifrån resultaten är det dock svårt att dra några entydiga
slutsatser om sociala närvarokrav inom framför allt vård, skola och omsorg i
enlighet med Aronssons & Gustafssons (2002) studie. Medlemmar i Akademikerförbundet SSR 4, Lärarnas Riksförbund och Sveriges läkarförbund går
i högre utsträckning än ingenjörer till arbetet när de anser att de, på grund av
sitt hälsotillstånd, egentligen borde ha stannat hemma. Det kan mycket väl
bero på ett socialt närvarotryck i dessa yrken, men för andra grupper inom
human services är inte den effekten lika tydlig. För psykologer, sjukgymnaster
och tandläkare finns ingen säkerställd effekt över huvud taget och för arbetsterapeuter är den bara signifikant på tioprocentsnivån. För arbetsterapeuter
och sjukgymnaster kan dock ekonomiska skäl mycket väl vara en viktigare
orsak till sjuknärvaro än de sociala närvarokraven. Det finns däremot flera
andra grupper där sjuknärvaro är relativt vanligt förekommande. Det gäller
till exempel officerare och civilekonomer. Farmacevter och präster/diakoner
har också signifikant högre sjuknärvaro än jämförelsegruppen ingenjörer.
Det finns inga skillnader i sjuknärvaro mellan dem som arbetar inom olika
sektorer på arbetsmarknaden och inte heller mellan chefer och icke-chefer
eller mellan tillsvidareanställda och personer med andra anställningsformer.
I modellen finns även ett antal variabler som syftar till att beakta arbetsvillkoren och därför även i någon mening ge en bild av i vilken utsträckning
sjuknärvaron bland akademiker kan förklaras av arbetsrelaterade närvarokrav.
En av dessa gäller frågan om man har sådant inflytande över sin arbetssituation att man alltid/ofta kan skjuta upp planerade saker om man exempelvis
får för mycket att göra. Resultatet visar att akademiker som har ett sådant
inflytande är sjuknärvarande i något lägre utsträckning än dem som inte har
lika stort inflytande över sin arbetssituation.

4

Akademikerförbundet SSR organiserar ett flertal olika grupper som till exempel socionomer, beteendevetare, personalvetare och samhällsvetare. Socionomer är dock den klart
största gruppen inom förbundet.
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Vidare är akademiker som svarat att de alltid eller ofta arbetar under oacceptabel tidspress, eller alltid eller ofta har svårt att få tid för återhämtning på
grund av en alltför stor arbetsbörda sjuknärvarande i högre utsträckning än
andra akademiker. Personer som arbetar övertid har också en högre sjuknärvaro än dem som inte gör det. Mängden övertid spelar ingen roll för sjuknärvaron. Skiljelinjen går alltså mellan dem som arbetar övertid och de som inte
gör det.
Akademiker som ofta eller ganska ofta har svårt att släppa tankarna på
arbetet efter arbetsdagens slut eller som ofta eller ganska ofta är så trötta efter
arbetet att de har svårt att ta sig för något, till exempel motionera eller träffa
vänner och bekanta, går oftare till jobbet när de anser att de är så pass sjuka
att de egentligen borde ha stannat hemma. Även de som på egen hand måste
ta igen i stort sett allt förlorat arbete efter en kortare tids frånvaro är sjuknärvarande i högre utsträckning än andra. Detta är en situation som är mycket
vanlig bland akademiker. Hela 70 procent av dem som svarat på enkäten
uppgav att de själva fick ta igen så gott som allt när de kom tillbaka till jobbet
efter en kortare tids sjukdom.
Slutligen studeras sambandet mellan sjuknärvaro och lön. Här har respondenterna delats in i fyra löneklasser på det sätt som beskrivits tidigare.
Hypotesen om att personer som tjänar mer än förmånstaket i sjukförsäkringen skulle ha en högre sjuknärvaro på grund av att de förlorar mer vid sjukfrånvaro får inget entydigt stöd av resultaten. Merparten av akademikerna i
det inkomstskiktet har, genom avtal, rätt till en utfyllnad av sjuklönen även
för inkomstdelar över förmånstaket, vilket minskar de privatekonomiska
incitamenten för att gå till jobbet när man är sjuk. Däremot visar resultaten
att personer i den lägsta löneklassen har en högre sjuknärvaro än högre avlönade akademiker. Enligt såväl Vingård & Lindberg (2000) som Aronsson &
Gustafsson (2002) går personer med låga löner i högre utsträckning än andra
till arbetet trots att de med tanke på sitt hälsotillstånd egentligen borde ha
stannat hemma. Detta gäller således även akademiker.

Långtidssjukskrivna

Som nämndes inledningsvis ändrades sjukskrivningsmönstret i Sverige under 1990-talet. Från att mest ha handlat om fysisk ohälsa blev psykosociala arbetsmiljöfaktorer allt vanligare skäl till sjukskrivning, vilket innebar att sjukperioderna blev allt längre med ett ökande antal långtidssjukskrivningar som
följd. En av de undersökningar som belyser detta är Riksförsäkringsverkets,
RFV, studie om psykosocial arbetsmiljö och långvarig sjukskrivning (Lidwall,
2003). Studien lyfter fram förändringar i den psykosociala arbetsmiljön och
en åldrande arbetskraft som de viktigaste förklaringsfaktorerna till ökningen
av de långa sjukskrivningarna under slutet av 1990-talet. Undersökningen
visar också att män med universitets- eller högskoleutbildning blir långtidssjukskrivna i mindre utsträckning än män med kortare utbildning. För
kvinnor är det i det här avseendet ingen skillnad mellan gymnasieutbildade å
ena sidan och universitets- och högskoleutbildade å den andra. Kvinnor som
enbart har grundskoleutbildning löper dock större risk för långtidssjukskrivning. Författaren ser därför hög utbildning som en friskfaktor för män och
låg utbildning som en riskfaktor för kvinnor.
Även om den ovannämnda RFV-studien (och andra undersökningar)
belyser nivåskillnader i risken för en långvarig sjukskrivning mellan personer
med olika utbildningslängd, så görs inte någon särskild analys av hur de olika
förklaringsfaktorerna (till exempel ålder, yrke, arbetsmiljöfaktorer etc) slår
för akademiker. För att få en bättre uppfattning om i vilken utsträckning
långtidssjukskrivning förekommer i olika akademikergrupper och vilka
samband som finns med olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön ställdes i
Sacos enkät frågan ”Har du under den senaste femårsperioden varit långtidssjukskriven och vad berodde det i sådana fall på?”. I sammanhanget är det
viktigt att påpeka att enkäten riktade sig till yrkesverksamma medlemmar,
vilket innebär att personer som var sjukskrivna på heltid då svaren samlades
in inte ingår i dataunderlaget. De som svarat att de varit långtidssjukskrivna
är alltså personer som, åtminstone på deltid, återgått till arbetet efter en
långtidssjukskrivning.
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Ungefär 14 procent av de svarande har uppgivit att de varit långtidssjukskrivna någon gång under den senaste femårsperioden. I det här avseendet är
det dock stor skillnad mellan könen eftersom 19 procent av kvinnorna och nio
procent av männen svarat att de varit långtidssjukskrivna någon gång under
den aktuella perioden. Långtidssjukskrivningar är alltså dubbelt så vanliga
bland kvinnliga akademiker som bland manliga. Av Figur 2 framgår hur
långtidssjukskrivningarna fördelar sig på kön och orsak till sjukskrivningen.
Figuren visar tydligt de könsmässiga skillnader som finns bland långtidssjuka
akademiker. För kvinnor är ”utmattningssyndrom, depression och stress” de
vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning, följt av ”annan orsak”. Tio
respektive åtta procent av kvinnorna i undersökningen har varit långtidssjukskrivna av dessa anledningar någon gång under den aktuella femårsperioden.
Bland männen är dessa andelar betydligt lägre, cirka fyra procent för såväl
”utmattningssyndrom, depression och stress” som ”annan orsak”. Knappt en
procent av såväl männen som kvinnorna har angivit belastningsskada som
orsak till långtidssjukskrivningen.
Figur 2 Andel som svarat att de varit långtidssjukskrivna någon gång under den senaste femårsperioden,
fördelat på kön och orsak till sjukskrivning
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Långtidssjukskrivningar varierar inte bara mellan könen. Av Figur 3 framgår att det även är stora skillnader mellan olika åldersgrupper. I den yngsta
åldersgruppen, 26–29 år, har ungefär sex procent svarat att de varit långtidssjukskrivna någon gång under den senaste femårsperioden, men redan i unga
år är det stora skillnader mellan könen eftersom tre procent av männen och
åtta procent av kvinnorna i den yngsta åldersgruppen varit långtidssjukskrivna. Andelen ökar sedan med stigande ålder. Bland personer över 60 år har
15 procent av männen och 27 procent av kvinnorna varit långtidssjuka någon
gång de senaste fem åren.
Studerar man enbart dem som varit långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress blir dock bilden något annorlunda.
I den gruppen är skillnaden mellan olika åldersgrupper inte lika påtaglig.
Bland akademiker är det framför allt kvinnor över 40 år som varit långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress. I dessa
åldersgrupper har mellan 11 och 16 procent av kvinnorna uppgivit att de varit
långtidssjukskrivna av den anledningen.
Figur 3 Andel som svarat att de varit långtidssjukskrivna någon gång under den senaste femårsperioden,
fördelat på kön och ålder
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Det finns även skillnader mellan olika sektorer på arbetsmarknaden, vilket
framgår av Figur 4. Personer som arbetar i ett privat företag eller organisation
har varit långtidssjuka i mindre utsträckning än dem som arbetar inom offentlig sektor. Det gäller framför allt personer som varit långtidssjukskrivna
på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress. Knappt fem
procent av akademikerna inom den privata sektorn har varit långtidssjuka av
dessa orsaker under den senaste femårsperioden. Bland offentligt anställda
akademiker ligger motsvarande andel på 8–9 procent. Drygt fem procent av
akademikerna inom såväl privat som statlig sektor har varit långtidssjukskrivna av ”annan orsak”. Inom kommuner och landsting ligger motsvarande
andel ett par procentenheter högre.
Den mest iögonfallande noteringen i figuren är den höga andelen inom
Svenska kyrkan som varit långtidssjukskriven på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress. Hela 15 procent av de svarande inom Svenska
kyrkan har uppgivit att de varit långtidssjuka av den anledningen någon gång
under den senaste femårsperioden. Kyrkan är dock en förhållandevis liten
sektor med relativt få anställda och därmed är även antalet personer i dataunderlaget begränsat. Det gör att osäkerheten kring de värden som uppmätts
för Svenska kyrkan är stor. I figuren syns det genom att konfidensintervallet
(den så kallade felmarginalen) är stort. Trots att den uppmätta andelen inom
kyrkan som varit långtidssjuk på grund av utmattningssyndrom, depression
eller stress är betydligt högre än motsvarande andelar inom stat, kommun
eller landsting så är skillnaden inte statistiskt säkerställd vid fem procents
signifikansnivå. På basis av den deskriptiva statistik som redovisas i Figur 4
går det därför inte att utesluta att den faktiska andelen inom Svenska kyrkan
som varit långtidssjuka av dessa orsaker ligger på samma nivå som för den
offentliga sektorn. Den uppmätta skillnaden mellan kyrkan och exempelvis
kommuner eller landsting kan därför mycket väl bero på att antalet som varit
långtidssjuka inom kyrkan blivit överrepresenterat i urvalet.
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Figur 4 Andel som svarat att de varit långtidssjukskrivna någon gång under den senaste femårsperioden,
fördelat på arbetsmarknadssektor och orsak till sjukskrivning
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Det har nu konstaterats att kvinnliga akademiker varit långtidssjukskrivna i
högre utsträckning än manliga och att det är vanligare med långtidssjukskrivningar i offentlig sektor jämfört med privat. Tyvärr är dock verkligheten inte
alltid så enkel att den låter sig beskrivas i ett par olika diagram. Att långtidssjukskrivningar är vanligare inom kommuner och landsting jämfört med privat sektor kan mycket väl bero att det finns fler kvinnor inom dessa sektorer.
Det kan också vara så att de högre långtidssjukskrivningstalen för kvinnor
beror att de arbetar inom kommuner och landsting i högre utsträckning än
män. Den relativt låga andelen inom privat sektor som varit långtidssjukskriven kan exempelvis bero på att många yngre akademiker arbetar där. För att
få en bättre uppfattning om sambandet mellan långtidssjukskrivningar och
andra faktorer har en modell skattats med hjälp av regressionsanalys. Detta
har gjorts dels för alla som varit långtidssjuka någon gång under den senaste
femårsperioden, dels för dem som varit det på grund av utmattningssyndrom,
depression eller stress. Resultaten presenteras i Tabell 3.
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Tabell 3 Riskkvoter för olika grupper avseende långvarig sjukskrivning baserat på långtidssjukskrivningar
under den senaste femårsperioden
Variabler

Långtidssjukskrivning
oavsett orsak
R iskkvot

Långtidssjukskrivning
pga utmattningssyndrom,
depression eller stress
R iskkvot

Åldersgrupp:		
26–29 år (referens)
30–34 år
35–39 år
40–44 år
45–49 år
50–54 år
55–59 år
60–64 år

1
1,9
1,8
2,3
2,6
2,6
2,9
3,3

1
2,0
1,6
2,2
2,6
2,5
2,1
1,9

Man
Ensamstående

0,6
1,3

Födelseplats:		
Sverige (referens)
Norden (exkl. Sverige)
Europa (exkl. Norden)
Utanför Europa

1
1,1
0,5
1,0

**-

1
1,2
0,3
1,0

**-

Utbildningsnivå:		
Grundskola/gymnasium/annat
Högskola, 3 år eller mindre
Högskola, mer än 3 år (referens)
Forskarutbildning

1,2
1,0
1
0,8

-

1,5
0,8
1
0,7

-

2,1
1,7
1,2
1,2
1,9
1,5
2,6
1,3
1,5
0,9

*
-*
-*
**-

2,4
2,3

**
**

1
1,1
0,8
1,6
1,3

-

1,5
0,8

-

Förbund:		
Agrifack
Akademikerförbundet SSR
Civilekonomerna
DIK
Förb Sv Arbetsterapeuter
Jusek
Kyrkans Akademikerförbund
Leg Sjukgymnasters Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Naturvetareförbundet
Officersförbundet
Sv Arkitekter
Sv Farmacevtförbund
Sv Fartygsbefälsförening
Sv Ingenjörer (referens)
Sv Läkarförbund
Sv Psykologförbund
Sv Skolledarförbund
Sv Tandläkarförbund
Sv Universitetslärarförbund
Sv Veterinärförbund
Trafik & Järnväg
SRAT
Övriga förbund

1,8
1,6
1,0
1,1
1,8
1,4
2,3
1,4
1,5
1,8
1,7
1,6
1,8
1,4
1
1,3
0,8
1,8
1,1
1,1
1,0
1,7
1,2

-

***
***
***
***
***
***
***
***
***

**
****
*
****
**
-*
**-*
-

0,6
1,4

-

-

-

*****
***
***
**
**
***
***
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Tabell 3 forts.
Variabler

Långtidssjukskrivning
oavsett orsak
R iskkvot

Långtidssjukskrivning
pga utmattningssyndrom,
depression eller stress
R iskkvot

Arbetsmarknadssektor:		
Landsting
Primärkommun
Privat (referens)
Staten
Övriga

1 ,1
0,8
1
1,0
0,9

-

Deltidsarbetande
Tillsvidareanställd
Personalledande funktion

1,7
1,3
0,8

Könsindelning i arbetsgruppen:
Arbetar inte i gruppen (referens)
70-100% män
Jämn könsfördelning
70-100% kvinnor

******

1
0,6
0,7
0,7

Har riskfri arbetsmiljö

0,8

Har haft allvarigare konflikter med någon i den
närmaste ledningen de senaste 12 månaderna

1,3

Har ofta/ganska ofta svårt att sova pga tankar på
jobbet

1,2

Har ofta/ganska ofta svårt att få tid för återhämtning
pga alltför stor arbetsbörda

-

**
*
*
***
**

1,4
1,0
1
1,3
1,3

-

1,6
1,6
0,8

***-

-

1
0,6
0,8
0,8

-

1,4

***
**

**

1,3

*

0,8

**

1,0

-

Har blivit berörd av större omorganisation på sin
nuvarande arbetsplats

1,2

*

1,0

-

Har ofta/ganska ofta svårt att släppa tankarna på
arbetet efter arbetsdagens slut

1,2

*

1,5

***

Är ofta/ganska ofta så trött efter arbetet att man
har svårt att ta sig för något, t ex motionera, träffa
vänner och bekanta

1,5

***

1,6

***

Känner vanligtvis viss/stark olust inför arbetsdagen

1,4

***

1,5

***

4 174		

4 174

Antal individer

0,7

Statistiskt säkerställt på:
1 % nivå

***
5 % nivå
**  
10 % nivå
-*                   Ej signifikant
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Resultatet från regressionsanalysen bekräftar det som illustrerades i Figur 3,
nämligen att andelen som varit långtidssjukskrivna ökar med stigande ålder.
Man bör dock vara medveten om att den relativt låga förekomsten av långtidssjukskrivningar i den yngsta åldersgruppen, 26–29-åringar, till viss del förklaras av att många av dem inte varit ute i arbetslivet under så lång tid som frågan
avser (fem år). För de flesta i den åldersgruppen är alltså exponeringstiden för
risken att bli långtidssjukskriven kortare än för äldre akademiker, vilket givetvis påverkar resultatet. Kvinnor har varit långtidssjuka i högre utsträckning än
män. Man kan också konstatera att långtidssjukskrivningar är vanligare bland
ensamstående jämfört med dem som är gifta eller sammanboende.
Akademiker födda i ett europeiskt land utanför Norden har varit långtidssjuka i mindre utsträckning än svenskfödda. I övrigt har inga skillnader rörande långtidssjukskrivningar mellan akademiker med olika ursprung hittats.
Det finns inte heller någon säkerställd skillnad i förekomsten av långtidssjukskrivningar mellan referensgruppen (personer med lång eftergymnasial
utbildning) och någon av de övriga utbildningsgrupperna. Den enda statistiskt
säkerställda skillnaden i det här avseendet är att forskarutbildade varit långtidssjuka i lägre utsträckning än gymnasieutbildade.
Eftersom det inte finns någon renodlad yrkesvariabel i dataunderlaget används förbundstillhörigheten som en approximation för yrket. Det är givetvis
inte idealiskt, men ger ändå en relativt god bild av skillnaderna mellan olika
akademikeryrken. Allt annat lika löper en medlem i Kyrkans Akademikerförbund, där präster är den största yrkesgruppen, mer än dubbelt så stor risk
att drabbas av en långvarig sjukskrivning som en ingenjör. Det är inte bara
gentemot ingenjörerna som kyrkans akademiker har en överrisk för långtidssjukskrivning. Skillnaden är statistiskt säkerställd mot ytterligare ett tiotal
förbund. Det finns alltså fog för den relativt höga frekvensen av långa sjukdomsperioder inom kyrkan som antyddes, men som inte kunde säkerställas, i
Figur 4. Även medlemmarna i Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Förbundet
Sveriges Arbetsterapeuter, Lärarnas Riksförbund, Naturvetareförbundet och
Sveriges Farmacevtförbund är långtidssjuka i högre utsträckning än ingenjörer. Det bör dock påpekas att ingenjörer är långtidssjukskrivna i förhållandevis
liten utsträckning. Inget förbund uppvisar en lägre risk för långvarig sjukdom
än Sveriges Ingenjörer, även om skillnaden gentemot flera förbund inte är
statistiskt signifikant.
Det finns inte några skillnader mellan olika arbetsmarknadssektorer. När
man tar hänsyn till flera olika bakgrundsfaktorer försvinner alltså det samband
mellan långtidssjukskrivning och arbetsmarknadssektor som kan skönjas i
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Figur 4 5.
Deltidsarbetande akademiker har varit långtidssjukskrivna i högre
utsträckning än de som arbetar heltid. Det här sambandet är dock snarare en
effekt av att personer som varit långtidssjukskrivna ofta arbetar deltid när
de återgår till arbetet efter sjukskrivningen, än att deltidsarbetet i sig skulle
orsaka sjukskrivningen. Vidare har akademiker i personalledande ställning
varit långtidssjukskrivna i mindre utsträckning än de som inte har den positionen.
I forskningsprojektet ”Hälsa och framtid” om långtidsfriska företag
konstaterar Nise med flera (2007) att kvinnor i mansdominerade branscher är
friskare än andra kvinnor och att de högsta sjuktalen gäller kvinnor i kvinnodominerade branscher. Vi har i vår studie inte kunnat göra motsvarande
jämförelse på branschnivå men väl kunnat undersöka om det, bland akademiker, finns ett sådant samband mellan långtidssjukskrivningar och könsfördelningen i arbetsgrupper. Av Tabell 3 kan man utläsa att könsfördelningen i
arbetsgruppen inte har någon betydelse, men att det faktum att man arbetar i
grupp verkar ha en dämpande effekt på långtidssjukskrivningarna.
Vidare visar resultaten att långtidssjukskrivningar påverkas av förhållanden på arbetsplatsen. Personer som i hög grad upplever att de har en riskfri
arbetsmiljö har varit långtidssjuka i mindre utsträckning än övriga, men akademiker som haft en allvarligare konflikt med någon i sin närmaste ledning
den senaste tolvmånadersperioden har varit långtidssjuka i högre utsträckning än de som inte haft det. Det är också vanligare att personer som berörts
av en större omorganisation på sin nuvarande arbetsplats har varit långtidssjukskrivna jämfört med dem som inte varit med om en sådan.
Långtidssjukskrivningar är också vanligare bland personer som har svårt
att koppla bort arbetet på sin fritid. Det kan illustreras av att de som svarat att
de ofta/ganska ofta har svårt att sova på grund av tankar på jobbet, eller svarat
att de ofta/ganska ofta har svårt att släppa tankarna på arbetet efter arbetsdagens slut, har varit långtidssjuka i högre utsträckning än andra akademiker.

5

Observera att Svenska kyrkan inte särredovisas bland arbetsmarknadssektorerna i Tabell 3
utan ingår i ”övriggruppen”. Detta för att undvika ett kollinearitetsproblem som annars
uppstått i och med att de akademiker som arbetar inom kyrkan i mycket hög utsträckning sammanfaller med medlemmarna i Kyrkans Akademikerförbund. Resultatet för
Kyrkans Akademikerförbund visar dock tydligt att långtidssjukskrivningar förekommer i
relativt hög utsträckning inom Svenska kyrkan.
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Även de som uppgivit att de ofta/ganska ofta är så trötta efter arbetet att de
har svårt att ta sig för något (till exempel motionera eller träffa vänner och
bekanta) har varit långtidssjukskrivna i högre utsträckning än andra.
Slutligen har även personer som på frågan om vilka känslor man har på väg
till arbetet svarat att man vanligtvis känner viss/stark olust inför arbetsdagen,
varit långtidssjukskrivna i högre utsträckning än andra akademiker.

Långtidssjukskrivningar på grund av
utmattningssyndrom, depression eller stress
Tabell 3 innehåller även de resultat som erhållits då modellen skattats med
”personer som någon gång under den senaste femårsperioden varit långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress” som
beroende variabel. Till stor del liknar resultaten dem som redovisades för
samtliga långtidssjuka i Tabell 3, men det finns ändå några skillnader som
förtjänar att påtalas.
Ålderseffekten, det vill säga det faktum att långtidssjukskrivningarna
ökar med stigande ålder, är inte lika påtaglig i det här fallet. Effekten är fortfarande statistiskt säkerställd för alla åldersgrupper utom för 30–34-åringarna,
men resultatet tyder ändå på att åldersfördelningen bland dem som varit
långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress
är jämnare än bland samtliga som varit långtidssjuka. Ett exempel på det är att
långtidssjukskrivningar är lite drygt tre gånger vanligare bland 60–64-åringar
jämfört med 26–29-åringar, men ”bara” två gånger vanligare bland dem som
varit långtidssjuka på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress.
Jämfört med modellen för dem som varit långtidssjukskrivna oavsett
orsak, så har antalet förbund där riskkvoten är signifikant skild från referensgruppen (medlemmar i Sveriges Ingenjörer) minskat från sju till tre. Ett av
dessa tre förbund är Kyrkans Akademikerförbund, vilket bekräftar det som
illustreras i Figur 4, nämligen att långtidssjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress är vanligare inom Svenska kyrkan än
inom flertalet andra områden. De två övriga förbunden med signifikanta riskkvoter är Sveriges Arkitekter och Sveriges Farmacevtförbund. Dessa två ligger
dock på gränsen för att vara statistiskt säkerställda på den gängse femprocentsnivån. Allt annat lika har medlemmarna i dessa tre förbund varit långtidssjukskrivna i mer än dubbelt så hög utsträckning som ingenjörer. Det bör
noteras att skillnaden mellan arkitekter och ingenjörer inte var signifikant
då jämförelsen gällde alla som varit långtidssjuka, men blev det när modellen
handlade om förekomsten av långtidssjukskrivning på grund av utmattnings-
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syndrom, depression eller stress. Det beror på att det åtminstone i urvalet
finns en överrepresentation av dessa besvär bland arkitekter som varit långvarit sjuka. I Tabell 3 förekommer även benämningen ”Övriga förbund”. Den
gruppen utgörs av medlemmar i fem förbund där inga eller endast ett fåtal av
respondenterna svarat att de varit långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress under den aktuella femårsperioden.
Som framgick ovan är akademiker i personalledande ställning långtidssjuka i mindre utsträckning än andra akademiker. När det gäller långtidssjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress finns
dock ingen säkerställd skillnad mellan dem som har respektive inte har en
personalledande funktion.
Sambandet mellan att arbeta i grupp och långtidssjukskrivningar som
uppmättes för samtliga akademiker finns inte då man enbart studerar dem
som varit långtidssjuka på grund av utmattningssyndrom, depression eller
stress. Det finns inte heller några skillnader mellan arbetsgrupper med olika
könssammansättning.
Även när det gäller långtidssjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress spelar variabler som syftar till att spegla
respondenternas arbetsmiljö/arbetssituation en relativt stor roll. Akademiker som upplever att de har en riskfri arbetsmiljö har varit långtidssjuka i
lägre utsträckning än de som inte upplever arbetsmiljön som riskfri. Personer
som haft en allvarligare konflikt med ledningen, ofta har svårt att släppa
tankarna på jobbet efter arbetsdagens slut eller som vanligtvis känner olust
inför arbetsdagen har varit långtidssjuka på grund av utmattningssyndrom,
depression eller stress i högre utsträckning än andra. Var och en av dessa faktorer höjer risken (förekomsten) för långtidssjukskrivning av dessa orsaker
med mellan 40 och 50 procent. Dessutom är långtidssjukskrivning på grund
av utmattningssyndrom, depression eller stress mer än 60 procent vanligare
bland personer som svarat att de ofta/ganska ofta är så trötta efter arbetet att
de har svårt att ta sig för något, till exempel motionera eller träffa vänner och
bekanta.
Det samband mellan långtidssjukskrivningar och personer som berörts
av en större omorganisation på sin arbetsplats, som noterades för samtliga
långtidssjuka akademiker, finns inte i det här fallet. Det är alltså ingen skillnad i långtidssjukskrivning på grund av utmattningssyndrom, depression
eller stress mellan personer som berörts respektive inte berörts av en större
omorganisation på arbetsplatsen.

Ledarskap

Inledning
En grundläggande utgångspunkt för lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet
är att arbetet ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Det innebär att man inte enbart gör en bedömning av den fysiska
delen av arbetsmiljön utan också bedömer arbetets uppläggning, organisation
och innehåll. Arbetsmiljölagen lyfter även fram betydelsen av att de anställda
ska kunna påverka sin egen arbetssituation och delta i förändrings- och
utvecklingsarbete. Det faktum att människor är olika och reagerar olika på
de arbetsförhållanden och de villkor som råder på den egna arbetsplatsen kan
naturligtvis ställa till med problem. Olika reaktioner hos de anställda kan
bero på personlighet, tidigare erfarenheter, livssituation, kompetens, hälsotillstånd med mera. Reaktioner kan också kopplas till sådana faktorer som
delaktighet och inflytande, arbetsbelastning, möjlighet att få stöd liksom hur
ledarskapet utövas.
I föregående avsnitt har vi behandlat frågor rörande Saco-medlemmarnas sjuknärvaro respektive långtidsfrånvaro. Vi kan konstatera att det finns
anledning att vara uppmärksam på sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa
även om det inte alltid är så självklart vad som är orsak och verkan. Är det
förhållanden i arbetsmiljön som förorsakar ohälsa och sjukfrånvaro eller är
arbetet organiserat så att det är näst intill omöjligt att vara frånvarande utan
påtagligt negativa effekter för kollegor, elever, patienter eller klienter? Eller
handlar det om att människor med sämre hälsa upplever arbetsmiljön som
sämre eller hänvisas till arbeten med sämre förutsättningar?
I detta avsnitt lyfter vi fram chefers ansvar och ledarskapets betydelse för
hur de anställda upplever och reagerar när det gäller till exempel stöd och
uppmuntran liksom möjligheter att prata med sin närmaste chef om svårigheter i sitt arbete 6. Det handlar om faktorer som visar sig ha stor betydelse i
kunskapsintensiva verksamheter där akademiker är verksamma.
6

I detta avsnitt används omväxlande begreppen chef respektive ledare/ledarskap – de får i
sammanhanget betraktas som kompletterande. I chefskap ingår att leda, förvalta och utveckla verksamheter. I ledarskap ingår att bygga upp, vidmakthålla och utveckla relationer
(Hildingsson & Krafft, 2003).
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Arbetsorganisation och hälsa
Arbetslivsforskningen har under senare år i ökad utsträckning visat på arbetsorganisationens betydelse för hälsa och välbefinnande. Detta har inte minst
betydelse för akademiker i olika typer av verksamheter. Med arbetsorganisatoriska faktorer menar vi till exempel möjligheten att själv kunna påverka
sin arbetssituation och ha inflytande över hur arbetet läggs upp och utförs,
det vill säga att kunna använda sin professionalitet och kompetens fullt ut.
Men vi tänker också på sådana faktorer som ledarskap, arbetsbelastning och
arbetstider. Arbetsmiljölagen tar sin utgångspunkt i ett antal grundläggande
bestämmelser i kapitel 2, där man slår fast vilka förutsättningar som måste
gälla för att arbetet ska kunna upplevas som en meningsfull och berikande del
av tillvaron. Som facklig organisation har vi således ett ansvar för att försöka
påverka och få till stånd förändringar av arbetsorganisationen för att uppnå
positiva hälsoeffekter.

Chefers arbetsvillkor
Saco har i ett antal skrifter publicerade 2001–2003 (Hildingsson & Krafft,
2001a, 2001b, 2001c, 2002 och 2003) uppmärksammat chefers arbetsvillkor.
Vi kunde där konstatera å ena sidan att chefer ofta görs till syndabockar för
ohälsa och konflikter på arbetsplatser, å andra sidan att de inte själva ges stöd
från sina uppdragsgivare. Chefskapet belönas när man håller budget medan
ett gott ledarskap i form av stöd och uppmuntran till medarbetarna knappast
premieras. Frånvaro av stöd uppifrån upplevs som motsatsen till belöning, det
vill säga som bestraffning, men belöning kan också innebära att bli bunden av
lojalitet.

Ledarskap för och av akademiker
I vår enkätundersökning om akademikers arbetsvillkor 2006 har vi valt att
rikta uppmärksamhet på olika faktorer kring ledarskap, dels medarbetarnas
syn på chefen, dels chefernas syn på förutsättningarna att utöva sitt ledarskap.
En tredjedel av Sacos medlemmar har ledningsansvar för personal på högre
nivå, mellannivå eller lägre nivå. Betydligt fler medlemmar (57 procent) har
någon form av verksamhetsansvar på motsvarande nivåer.
Endast ungefär hälften av akademikerna i vår undersökning anser att
de får det stöd och den uppmuntran de behöver från sin närmaste chef eller
upplever att den närmaste chefen är ett stöd i kritiska situationer. Effekterna
av att inte få detta stöd riskerar att visa sig i form av olust inför arbetet,
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konflikter liksom långtidssjukskrivning. Av vår undersökning framgår tydliga skillnader mellan olika yrkesgrupper beträffande stöd från närmaste chef.
För vissa yrkesgrupper kan man utläsa att det finns ett förhållandevis starkt
stöd medan stödet förefaller betydligt svagare för andra grupper. Det ligger i
sakens natur att man i vissa yrken måste fatta omedelbara och självständiga
beslut även i kritiska situationer och inte kan avvakta samråd med eller stöd
från närmaste chef.

Ledarskap för professionella grupper
Olika verksamheter kräver olika slags ledarskap men att vara chef för professionella grupper i kunskapsintensiva verksamheter ställer särskilda krav på
att kunna stödja och uppmuntra medarbetarna, så att dessa kan upprätthålla
och utveckla sin kompetens. Ledarskapet måste vara tydligt och syfta till att
människor ska kunna styra sig själva men också ta ansvar och sätta gränser.
För många Saco-medlemmar uppstår gränsdragningsproblem mellan arbete
och fritid. Det kan visa sig i form av orimlig mängd övertidsarbete och små
möjligheter till återhämtning, men också i form av sjuknärvaro. Om ledningen inte uppmärksammar dessa signaler finns risk för ohälsa.

Ledarskap och hälsa
Inom ramen för ett SALTSA-projekt om ”Ledarskap och hälsa i Europa” under ledning av professor Töres Theorell, har en särskild rapport om ledarskap
och medarbetarnas hälsa sammanställts av Anna Nyberg, Peggy Bernin och
Töres Theorell (2005) 7. Författarna har i rapporten gjort en sammanfattning av egen forskning och det intenationella forskningsläget på området
ledarskap och de anställdas hälsa. De konstaterar att endast ett fåtal studier
handlar om just detta samband. Däremot finns betydligt fler studier som
berör ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelse. Det finns, konstaterar författarna, ett indirekt samband mellan ledarskap och medarbetarnas
hälsa eftersom chefer har stort inflytande över faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen, bland annat vilka krav som ställs, hur kontroll utövas
och vilket socialt stöd medarbetarna får. En relationsorienterad chef som
visar omtanke om sina medarbetare och samtidigt tillhandahåller struktur
(vägledning, direktiv, samordning, förslag till lösningar …), särskilt i pressade
situationer, påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse, och därmed hälsa
i positiv riktning.
7

En bearbetad sammanfattning av rapporten har på SALTSA:s uppdrag utarbetats av
Angelika Dilschmann (2005).
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I Saco-skriften HögTid för ledarskap (Hildingsson & Krafft, 2003) ställs
frågan ”Hur kan man förvänta sig bra stöd från chefer om man inte ger bra
stöd till chefer?” Stödinsatser för chefer måste ses som en förutsättning för
att kunna utföra ett bra arbete. Det krävs stöd även utanför den egna ledningsgruppen till exempel via nätverk och mentorskap. Drygt hälften (55
procent) av de tillfrågade akademikerna med personalansvar i vår undersökning uppger att de har möjlighet att diskutera sina ledningsuppgifter och sitt
sätt att leda med någon utanför den egna ledningsgruppen.
Begreppet hälsofrämjande kopplas i dag till såväl ledarskap som organisatoriska förutsättningar. Chefer måste avsätta tid för att stödja och kommunicera med sina medarbetare. Det krävs balans mellan krav och egenkontroll
(Karasek & Theorell, 1990), arenor för dialog och inflytande, tid att reflektera.
Knappt hälften av cheferna i Saco-undersökningen (49 procent) uppgav sig
ha tillräckligt med utbildning/träning för sina ledningsuppgifter och en
något mindre andel (43 procent) uppgav sig kunna avsätta tid för att ge personalen det stöd som behövs. De kunskaper som i dag finns inom bland annat
stressforskningen om sambanden mellan arbetsorganisatoriska förhållanden
och hälsa når inte alltid ut till chefer och andra beslutsfattare.

Prata om svårigheter i arbetet
Det finns tydliga skillnader mellan olika Saco-grupper när det gäller möjligheten att prata om svårigheter i arbetet med sin närmaste chef. En sådan skillnad märks hos de anställda inom högskolesektorn som i lägre utsträckning än
övriga förbunds medlemmar uppger sig ha möjlighet att prata om svårigheter
i sitt arbete med sin närmaste chef (57 procent). Ledarskapet i högskolevärlden är återkommande föremål för kritik, till exempel när det gäller bristande
professionalisering. Frihet och självständighet som forskare och lärare är högt
värderat och kan tänkas innebära att man inte söker stöd, vilket i sin tur kan
leda till att chefskapet sköts med bristande kompetens och engagemang. De
traditionella ledningsformerna med prefekter vid de olika institutionerna
har knappast varit föremål för förändringar trots att högskolevärlden vuxit
mångdubbelt, räknat i såväl antalet anställda som antalet studenter.
Kyrkans Akademikerförbund är ett annat exempel på en verksamhet där
andelen som uppger sig ha möjlighet att prata om svårigheter i sitt arbete med
sin närmaste chef är lägre (59 procent) än genomsnittet (73 procent). Även
för Psykologförbundets medlemmar ligger andelen lägre än genomsnittet (61
procent). Både i det kyrkliga uppdraget och i psykologyrket ingår kunskaper
för att ge stöd vid olika typer av påfrestningar och kriser, liksom att ha beredskap för att balansera krav och resurser utifrån livets olika faser.
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Möjligen överför man och använder sig av denna kunskap när det gäller den
egna professionella rollen och efterfrågar därför inte heller stöd från ledningen.
För medlemmar i Officersförbundet gäller det motsatta, det vill säga man
uppger att man i stor utsträckning har möjlighet att prata med sin närmaste
chef om svårigheter i sitt arbete (86 procent). Fördelning av ansvar och
uppgifter, överföring av kunskap med mera är naturligtvis tydligare inom en
verksamhet som försvaret, vilket också speglas i ledarskapet och organisationsformen.
När det gäller möjligheten att få stöd av sin närmaste chef finns det, enligt
Sacos undersökning, inte någon skillnad mellan om man har en manlig eller
kvinnlig chef. Undersökningen visar också att en något högre andel av dem
som inte varit långtidssjuka har möjlighet att prata om svårigheter i sitt arbete med sin närmaste chef, 73 procent anser sig ha den möjligheten. Av dem
som varit långtidssjuka uppger 68 procent att de har den möjligheten.
Figur 5 Andel som svarat att de kan prata om svårigheter i arbetet med sin närmaste chef, fördelat på
förbund
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Även om det förefaller rimligt att välutbildade akademiker i stor utsträckning har såväl kunskaper som resurser att styra över sin egen arbetssituation,
kan arbeta självständigt och fatta egna beslut, så visar forskningen på betydelsen av stöd i olika former. Höga krav i kombination med eget handlings- och
beslutsutrymme förutsätter också gränssättande när det gäller arbetsbelastning, prioritering, ansvar med mera. En viktig del av chefsuppdraget – i synnerhet i kunskapsintensiva verksamheter – är just att kunna tillhandahålla
detta gränssättande liksom att kunna ge stöd, erkänsla och belöning.

Stöd i kritiska situationer
Många akademikeryrken innebär nära kontakt med andra människor, till
exempel kunder, patienter och elever, vilket i sin tur kan innebära känslomässigt krävande arbetsuppgifter. På frågan om den närmaste chefen är ett stöd
för medarbetaren i kritiska situationer svarar 51 procent att detta i stort sett
stämmer helt. Det föreligger ingen större skillnad mellan olika sektorer, det
vill säga offentlig eller privat verksamhet.
Risk att utsättas för hot och våld i sin yrkesutövning är ett exempel på en
kritisk situation. Av rapporten ”Hot och våld mot akademiker” (Ljunglöf,
2008) framgår att många Saco-medlemmar utsätts för hot och våld i sin yrkesutövning. En mycket viktig del av arbetsgivaransvaret är att göra riskbedömningar till exempel om hur riskerna för hot och våld ser ut på arbetsplatsen.
I kombination med en sådan kartläggning och analys måste chefer tränas
att kunna ge olika former av socialt och praktiskt stöd när en traumatisk
händelse inträffar. Om detta stöd uteblir eller är otillräckligt ökar risken för
stressreaktioner och ohälsa hos individen.
Behovet av att kunna få professionellt stöd och handledning i sitt arbete
har uppmärksammats och ses som nödvändigt inom ett flertal akademikeryrken. I Sacos undersökning uppger 57 procent att de har den möjligheten,
något fler kvinnor än män. Stödet varierar dock påtagligt mellan de olika
förbundens medlemmar och noterbart är att minst professionellt stöd och
handledning får LR:s medlemmar (37 procent). För Sveriges Skolledarförbund
däremot anger 76 procent att de har tillgång till sådant stöd. Resultatet visar
också att de som får detta stöd i betydligt mindre utsträckning känner olust
inför arbetet än de som inte har tillgång till stöd i den här bemärkelsen.

Kunskapsintensiva verksamheter
Beroendet av kunskap inom alla typer av verksamheter växer och förutsätter
krav på anpassning och kontinuerligt lärande. Utvecklings- och förbättrings-
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arbete stimulerar och ställer samtidigt krav på individen. Chefsrollen innebär
att ta tillvara resurser både hos individen och kollektivet, att vara lyhörd och
pådrivande samt att vara tillåtande och gränssättande.
Hälften av de tillfrågade i Sacos undersökning svarar ja på frågan om man
får den uppmuntran och det stöd man behöver av sin närmaste chef – något
fler män än kvinnor. När det uppstår obalans mellan arbetsinsats och erkänsla
finns risk för negativa reaktioner i form av låg arbetstillfredsställelse och till
och med ökad ohälsa. Mycket tyder således på att det i en lärande organisation
krävs ett delvis annorlunda ledarskap som inte i första hand baseras på väl
definierade mål- och befattningsbeskrivningar, ansvars- och befogenhetsfördelningar eller ständiga utvärderingar. Fokus måste i stället vara individualisering och självständighet i kombination med uppmärksamhet och respekt.
Sigvard Rubenowitz (2004 – återges även i Thylefors, 2008), tidigare professor i arbetspsykologi i Göteborg, har bland annat utifrån vad som står angivet som målsättning i arbetsmiljölagen, formulerat fem huvudfaktorer som är
av stor betydelse för en positiv upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön:
•
•
•
•
•

egenkontroll i arbetet
positivt arbetsledningsklimat
stimulans i själva arbetet
god arbetsgemenskap
en lagom arbetsbelastning

Med utgångspunkt från ett sådant synsätt är det angeläget att lyfta fram
kunskapen om så kallade friskfaktorer som en motvikt till det mer traditionella synsättet med så kallade riskfaktorer.

Svenskt ledarskap: En risk- eller friskfaktor?
I en intervjuundersökning som gjorts på uppdrag av Vinnova (Gullers Grupp,
2007) har svenskt ledarskap av chefer i Sverige beskrivits som karaktäriserat
av ömsesidig tillit mellan arbetsgivare och arbetstagare, självständiga medarbetare men också tidskrävande förankringsprocesser. Forskare, direktörer och
konsulter utanför Norden definierar svensk ledarstil som kunskapsbaserad,
teamorienterad, delegerande med självständiga medarbetare men också konfliktundvikande (Isaksson, 2008). Medarbetarna blir med den beskrivningen
i hög grad involverade i ledarskapsprocessen och frågan är om detta kan ses
som en risk- eller en friskfaktor?
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Omslag: Johan Magnusson är jurist och utbildad vid Uppsala universitet. Han är idag
chef för en försäkringsjuridisk avdelning på Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA).
”Jag har alltid varit svag för den förvaltningsrättsliga processen och tycker att jag är
lyckligt lottad som får kombinera detta med ledarskap. En annan viktig aspekt för
min del är balansen mellan arbete och familj, att få möjlighet att delta i barnens uppväxt och deras aktiviteter. Periodvis kan det givetvis vara svårt att hitta rätt balans.
Då underlättar det att vara kreativ, att ha en flexibel arbetsgivare och ett bra samtalsklimat. Det kan jag själv vara med och påverka i den roll jag har idag.”
Johan Magnusson är medlem i Sacoförbundet Jusek.
Foto: Peter Rosén

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt
obunden facklig centralorganisation. Sacos 23 självständiga förbund
företräder yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden,
inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet.
Totalt är nära 600 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för
Sveriges akademiker är det självklart för Saco att ständigt påverka
kunskapsnivån i Sverige. Utbildning och forskning som ger kunskap
är en investering för såväl samhället som individen och är en av de
viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.
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