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Självskattad samhällsposition och hälsa samt stressnivå och utbrändhet 

bland förvärvsarbetare och icke förvärvsarbetare 

 

Camilla Engström 

 

Vårt samhälle är byggt av rangordningar och en individs samhällsposition 

skapas utifrån individens sysselsättning. Samhällspositionen kan påverka 

individens hälsa negativt eller positivt beroende på vilken position som 

individen innehar (Marmot, 2006). Hälsan kan också påverkas av stress och 

utbrändhet. Syftet med studien har varit att undersöka om sjukpensionärer, 

avtalspensionärer, långtidssjukskrivna, arbetslösa och rehabiliterade skiljer 

sig i jämförelse med förvärvsarbetande när det gäller självskattad 

samhällsposition och hälsa samt upplevelse av stress och utbrändhet. 

Genom insamlat material, från statistiska centralbyrån och stressforskare 

under mars 2008, har material från 9 756 förvärvsarbetande och 566 icke 

förvärvsarbetande deltagare, analyserats med regressionsanalys och med 

separata analyser för män och kvinnor. Signifikanta skillnader erhölls främst 

inom områdena stress och utbrändhet, inom båda könen, där de icke 

förvärvsarbetande upplevde en signifikant högre grad av stress och 

utbrändhet än förvärvsarbetarna, med undantag från gruppen avtalspension 

som hade ringa upplevelse av stress och utbrändhet. 

 

Enligt Marmot (2006) består alla samhällen av rangordningar. Desto längre ned i samhällets 

hierarki man undersöker ju fler icke förvärvsarbetande individer påträffas. Några av de 

grupper som inte förvärvsarbetar är till exempel sjukpensionärer, avtalspensionärer, 

långtidssjukskrivna, arbetslösa och rehabiliterade.  

 

Att vara sjukpensionär innebär att individen inte längre kan arbete, på grund av medicinska 

skäl, och har därmed beviljats sjukersättning från försäkringskassan. Vid 65 års ålder byts 

sjukpensionen ut mot ålderspension (Statens pensionsverk - definitiv sjukpension, 2009).  

 

Om en individ istället har fått avtalspension innebär det att denne frivilligt slutat sin 

anställning i förtid. I gengäld ersätter arbetsgivaren individen ekonomiskt med 70-80 procent 

av slutlönen, fram tills ordinarie pensionsålder, som oftast innefaller vid 65 års ålder. Det 

finns flera skäl till att arbetsgivaren erbjuder avtalspension. Ett skäl kan vara 

övertalighetsproblem, till exempel när organisationen behöver spara pengar. Erbjudandet kan 

dessutom användas för att bli av med ”besvärliga” arbetstagare, som enligt arbetsgivaren inte 

fungerar i organisationen. En del av de arbetstagare, som erbjudits avtalspension, vill fortsätta 

förvärvsarbeta men kan känna av ett socialt tryck, när andra arbetstagare hotas med att sägas 

upp om inte individen accepterar erbjudandet. Det kan skapa en press av att acceptera avtalet, 

trots att arbetstagaren egentligen vill fortsätta sin anställning, och i och med det en negativ 

inställning till avtalspensionen (Fölster, Larsson & Lund, 2001).  

 

Långtidssjukskrivning innebär att individens arbetsförmåga blivit varaktigt nedsatt.  

Försäkringskassan kan i och med det bevilja sjukersättning under en begränsad tid till den 

långtidssjukskrivne (Statens pensionsverk- Vad händer om jag blir långtidssjuk, 2009).  

 

Ibland drabbas människor av mer långvariga eller kroniska sjukdomar, som gör att individens 

arbetsförmåga begränsas helt eller delvis. Individen kan med hjälp av rehabiliteringsåtgärder 

förbättra sin arbetsförmåga och återvända till arbetslivet genom till exempel 
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arbetslivsinriktad-, yrkesinriktad-, social- eller medicinsk rehabilitering (Westerhäll, Bergroth 

& Ekholm, 2006).  

 

Marmot (2006) framhåller att det finns ett samband mellan en individs samhällsposition och 

välmående. Genom tidigare forskning har Marmot (2006) erhållit resultatet som visar att 

individens sociala position avgör dennes hälsa och livslängd. Detta syndrom kallar Marmot 

(2006) för statussyndromet, även kallad den sociala hälsograndienten, vilket återfinns över 

hela världen oavsett kön. Statussyndromet är gradient det vill säga, ju högre samhällsposition 

en individ har desto friskare är individen. Att inneha en låg position i samhället medför en 

större risk att drabbas utav sjukdomar. Marmot (2006) har funnit stöd, i sin forskning, att 

friska människor har högre odds att förflytta sig högre upp i den sociala samhällshierarkin 

medan sjuka människor har större risk att förflytta sig till en lägre nivå. Lundberg (i Ekman & 

Arnetz, 2005) ser ett samband mellan hälsa och social samhällsposition. Individer med högre 

utbildning, högre yrkesstatus och högre inkomst tenderar att vara friskare och leva längre än 

de individer som har lägre utbildning, inkomst och yrkesstatus.  

 

Individens samhällsposition och sociala status fastställs utifrån individens sysselsättning 

(Marmot, 2006). Att ha ett arbete ger individen en yrkesidentitet och kan bidra till en känsla 

av att vara en värdefull medborgare och därmed minimera känslan av att vara samhället till 

last (Socialstyrelsen, 2003). Arbetet ger struktur till vardagen, bidrar till fysisk och psykisk 

aktivitet samt gemensamma erfarenheter och mål tillsammans med arbetskamraterna (Jahoda, 

1982 refererat i Agervold, 2001), med andra ord påverkar ett arbete individens hälsa positivt 

(Albin, Johansson, Järvholm & Wadensjö, 2009). Vid förlust av ett arbete, vilket bidrar till en 

lägre samhällsposition, kan individens hälsa påverkas negativt med en större risk att drabbas 

utav sjukdomar som till exempel stress (Jahoda, 1982 refererat i Agervold, 2001).  

 

När en individ befinner sig utanför arbetsmarknaden påverkas inte bara individens hälsa, utan 

utanförskapet kan medföra sociala konsekvenser som till exempel svårigheter med att vara 

självförsörjande och delta i vardagliga sociala aktiviteter (Svedberg, 1994). Svedberg (1994) 

benämner begreppet marginalitet, som en beskrivning av en grupp och en individs 

utanförskap från arbetsmarknaden. Marginalitet medför oftast en oförutsägbar tillvaro, med 

liten möjlighet att påverka sitt liv och sin samhällsposition. När en individ befinner sig i 

marginalitet innebär det att individen befinner sig mellan två positioner, förankrad och 

utslagen. Vid förankring har individen en säker position på arbetsmarknaden, som kan variera 

i styrka. Vid utslagning har individen istället helt tappat greppet om arbetsmarknaden och sin 

egen framtidstro.  

 

Individens hälsa påverkas inte bara av samhällsposition och arbetssituation utan av stress 

(Lundberg, i Ekman & Arnetz, 2005). Det är individen själv, som genom utgångspunkt från 

tidigare erfarenheter, avgör om de upplever en viss situation som stressig eller inte. En 

situation som upplevs som stressig för en individ kan istället upplevas som stimulerande av en 

annan. Det som kan fastställas är att stress förekommer hos alla människor, i alla åldrar och i 

olika sammanhang under livet (Eriksen & Ursin, i Ekman & Arnetz, 2005). Marmot (2006) 

anser att händelser kan vara framför allt stressande när individen har liten kontroll i 

kombination med en, för individen, oförutsägbar situation. Vid brist på socialt stöd och 

avkoppling samt hot mot individens sociala status kan en stressfull situation förvärras 

ytterligare. Kontroll, förutsägbarhet, socialt stöd, hot mot ens status och möjlighet till 

avkoppling har alla starkt korrelation till en individs position i samhället. 
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Långvarig stress kan till slut leda till att en individ drabbas av utbrändhet (Vårdguiden, 2009), 

som är ett betydligt allvarligare tillstånd. Enligt Maslach (1985) innebär utbrändhet att 

individen blir emotionellt utmattad och blir depersonalisation, det vill säga får en negativ 

inställning till människor. Utbrändhet kan med tiden leda till depression, förstörd hälsa, sämre 

anpassningsförmåga, livsstil och i värsta fall döden (Maslach & Leiter, 1999).  

 

Tidigare forskning 

Forskning har bedrivits kring hälsa inom olika samhällsgrupper. En studie som belyser det är 

Hallstens (1997) metaanalys av 91 tidigare studier, som publicerades mellan 1980-1996, med 

totalt 88 622 individer. Metaanalysen genomfördes för att studera hälsan, främst den psykiska, 

hos arbetslösa i jämförelse med förvärvsarbetande. Hallstens (1997) metaanalys uppvisade att 

i mer än 90 procent, av de 91 studierna, var hälsan i genomsnitt bättre hos förvärvsarbetarna 

än hos de arbetslösa. Åhs och Westerling (2006) genomförde en hälsostudie, med 4 000 

slumpmässigt utvalda individer i Sverige mellan 20-64 år, som bekräftade Hallstens (1997) 

tidigare forskningsresultat av arbetslösas lägre hälsa i jämförelse med förvärvsarbetande. I 

Åhs och Westerlings (2006) studie ingick dessutom långtidssjukskrivna, som skattade sin 

hälsa lägre än förvärvsarbetarna. En annan hälsostudie genomfördes av Nylén och Torgén 

(2002) i åldrarna 50 till 75 år, med 922 män och 944 kvinnor. Resultatet av studien visade på 

att en övervägande del av de sjukpensionerade och långtidssjukskrivna deltagarna skattade sin 

hälsa som dålig. Avtalspensionärerna däremot skattade i högre utsträckning sin hälsa som 

god. Även Alavinia och Burdorf (2008) studie av 11 462 deltagare från 10 europeiska länder 

(Sverige, Danmark, Holland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien, Spanien och 

Grekland) med åldern 50–64 år visade på liknande resultat. Bland de förvärvsarbetande 

deltagarna uppgav 18,3 procent dålig hälsa medan 38,9 procent av de arbetslösa skattade sin 

hälsa som dålig. Alavinia och Burdorf (2008) slutsats av studien var att svag hälsa har ett 

starkt samband med ett utanförskap från arbetsmarknaden.  

 

När det gäller män och kvinnors upplevda hälsa visar Stockholms läns landstings 

undersökning (Arbetshälsorapport, 2007) att förvärvsarbetande män och kvinnor skattade sin 

hälsa nästintill likvärdigt. Av kvinnorna skattade 80 procent sin hälsa som god eller mycket 

god och motsvarande siffra hos männen låg på 81 procent. Hos 3 procent av kvinnorna och 2 

procent av männen skattade istället sin hälsa som dålig eller mycket dålig. Bland de arbetslösa 

kvinnorna skattade 57 procent sin hälsa som god eller mycket god och hos männen var siffran 

61 procent.   Däremot skattade 12 procent av de arbetslösa kvinnorna och 11 procent av de 

arbetslösa männen sin hälsa som dålig eller mycket dålig. Vidare visar Nylén och Torgén 

(2002) studie från arbetslivsinstitutet att av studiens sjukpensionerade kvinnor och män 

skattade 42 procent av kvinnorna och 37 procent av männen sin hälsa som dålig. Hos de 

avtalspensionerade deltagarna skattade 9 procent av kvinnorna och 6 procent av männen sin 

hälsa som dålig.  

 

Beträffande tidigare stressforskning visar flera studier att stress och utbrändhet leder till 

långtidssjukskrivning. I till exempel SACO´s (2009) enkätundersökning bland 5000 

akademiker var mer än hälften av de långtidssjukskrivna sjukskrivna på grund av stress, 

utbrändhet och depression. Bland Sveriges förvärvsarbetare upplever över hälften, ca 63 

procent, sig stressade enligt Jürisoo (2001).  Vidare menar Levi (2004) att ca 2,5 miljoner av 

Sveriges 4,3 miljoner arbetstagare, det vill säga 58 procent, lider av arbetsrelaterad stress.  

 

En annan studie rörande stress behandlade 424 förvärvsarbetande kvinnor i Göteborg, med 

ålder av 38 eller 50 år. Forskarna fann att 10 procent av kvinnorna upplevde hög stress, 

relaterat till sitt arbete. Dessutom kände sig 25 procent av kvinnorna sig stressade på grund av 
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egna krav och åtaganden (Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund & Hensing, 2009). I en 

annan studie av Stockholm läns landsting upplevde 32 procent av de förvärvsarbetande 

kvinnorna sig stressade. De förvärvsarbetande männen hade något lägre upplevelse av stress 

med 24 procent (Arbetshälsorapport, 2007).  

 

Gällande forskning kring utbrändhet har Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002) forskat 

kring hur stor del av Sveriges befolkning som visade tecken på utbrändhet, såsom 

deppressivitet och trötthet. I studien ingick 4 810 deltagare. Totalt visade Hallsten et al. 

(2002) studie att 7,1 procent av alla undersökningsdeltagare visade tecken på utbränning. 

Bland de helårssjukskrivna (långtidssjukskrivna) visade så mycket som 32,3 procent, det vill 

säga nästan var tredje deltagare, tecken på utbrändhet. Bland de arbetslösa var andelen som 

visade tecken på utbrändhet 12,7 procent, vilket var högre än de förvärvsarbetande med 5,7 

procent. Hos förtidspensionärerna (sjukpension) visade 10,3 procent av deltagarna tecken på 

utbrändhet. Emellertid påträffades inga tecken på utbrändhet hos de avtalspensionerade 

deltagarna.  

 

Hallsten et al. (2002) studie visar att av de förvärvsarbetande männen uppvisade 3,9 procent 

tecken på utbrändhet medan kvinnorna låg nästan dubbelt så högt på 7,4 procent. Vidare har 

en studie av Soares, Grossi och Sundin (2007) med 3 591 kvinnor, funnit att de kvinnor som 

uppvisade högre grad av utbrändhet var kvinnorna som var arbetslösa eller sjukskrivna.  

 

Tidigare har ingen studie fokuserat på att jämföra fem icke förvärvsarbetande grupper med en 

grupp av förvärvsarbetare, inom fyra olika områden med ett material som är riks- och 

yrkesrepresentativt. Av den orsaken kommer denna studie att genomföras för att bidra till 

forskningen. Syftet med studien är att undersöka om sjukpensionärer, avtalspensionärer, 

långtidssjukskrivna, arbetslösa och rehabiliterade skiljer sig i jämförelse med 

förvärvsarbetande när gäller självskattad samhällsposition, hälsa, upplevd stress och 

utbrändhet.  

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Studien omfattar totalt 10 322 individer, varav 4 709 män och 5 613 kvinnor. 

Undersökningsdeltagare indelades i sex olika grupper efter sysselsättning: förvärvsarbete, 

sjukpension, avtalspension, långtidssjukskriven, arbetslös och rehabiliterad (se fördelning av 

grupper i tabell 1). 

 
Tabell 1: Fördelning av män och kvinnor efter sysselsättningsgrupp samt medelvärden och standardavvikelser 

för ålder 

 
                                                                         Män                                                         Kvinnor 

Sysselsättning                                       n            M          s                                    n            M             s 

Förvärvsarbetande                             4462       48,6      10,8                              5294       48,3        10,5 
Sjukpension                                           25        59,7        7,7                                  29       57,6          9,5 
Avtalspension                                      104        63,8        2,5                                100       63,5          2,9 
Långtidssjukskriven                               15        57,9        4,4                                  33       50,8          9,7 
Arbetslös                                                54       52,7      10,6                                  63       49,2        11,7 
Rehabilitering                                         49       59,7        6,9                                  94       54,9        10,7 

Not. n=antal deltagare; M=medelvärde; s=standardavvikelse 
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Material 

Studiens material bestod av svar utifrån fjorton enkätfrågor. Vid bedömning av hur 

undersökningsdeltagarna upplevde sin position i samhället var frågan grundad utifrån Marmot 

(2006) teori om statussyndromet. Deltagarna fick markera på en stege, med tio pinnar, vart de 

ansåg sig höra hemma i samhället. Den översta pinnen symboliserade positionen för de 

människor som har det bäst ställt i samhället, med andra ord de individer som har mest 

pengar, längst utbildning och de bästa arbetena. Den nedersta pinnen symboliserade istället 

positionen för de människor som har det sämst ställt i samhället, det vill säga har dåligt med 

pengar, kort utbildning och sämsta arbetena eller till och med inget arbete alls. Totalt gav det 

deltagarna tio möjliga positioner att välja emellan när de skattade sin position i samhället. 

 

Vidare fick deltagarna skatta sin egen hälsa. Självrapporterande hälsa är individens egen 

uppfattning om sin hälsa (Undén & Elofsson, 1998) och har visat sig ge en bra prognos av 

individens framtida sjukdomar och död (Bjorner et al, 1996 i Undén & Elofsson, 1998). I 

studien har undersökningsdeltagarnas självskattade hälsa baserats på en 5: gradig skala där 1 

stod för ”mycket bra”, 2 för ”ganska bra”, 3 för ”varken bra eller dåligt”, 4 för ”ganska dåligt” 

och 5 för ”mycket dåligt”, det vill säga ju lägre siffra desto högre skattad hälsa.  

 

Vad gäller stressfrågorna är de baserade utifrån en skala, som utvecklats av professor Töres 

Theorell. Undersökningsdeltagarna fick svara på frågor gällande hur ofta de upplevt ett visst 

tillstånd under de senaste 3 månaderna. Skalan hade fyra svarsalternativ där 1 stod för ”inte 

alls”, 2 för ”ibland”, 3 för ”ganska ofta” och 4 för ”nästan jämt”, med andra ord desto högre 

siffror desto högre upplevelse av stress. Stressfrågorna skilde sig inte mellan 

förvärvsarbetarna och de icke förvärvsarbetande och formulerades på följande sätt: 

 Jag har dagar då jag känner mig uppvarvad hela tiden 

 Jag har dagar då jag känner mig mycket pressad, på gränsen av vad jag klarar av 

 Jag har svårt att slappna av på fritiden 

 Jag är ofta spänd 

 Jag har ofta oroande tankar 

 Jag är ofta rastlös 

 Jag känner mig inte utvilad när jag har tagit det lugnt ett par dagar 

 

Vid mätning av utbrändhet användes frågor som baserats på Maslach och Jacksons skala: 

MBI, The Maslach Burnout Inventory. Denna skala mäter tre sidor av en persons upplevelse i 

arbetet: utmattning-energi, likgiltighet-engagemang och otillräcklighet-prestationer (Maslach 

& Leiter, 1999). Svarsalternativen var 6 stycken där 1 stod för ”varje dag”, 2 för ”några 

gånger per vecka”, 3 för ” någon gång per vecka", 4 för ” några gånger per månad”, 5 för 

”någon gång per månad” och 6 för ”några gånger per år/mindre/aldrig”, det vill säga ju lägre 

siffror desto högre upplevelse av utbrändhet. Följande frågor ingick i studien och frågorna 

skilde sig ytterst lite mellan de förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande:  

 Jag känner mig känslomässig tömd av mitt arbete/jag känner mig känslomässigt tömd 

 Jag känner mig helt slut när arbetsdagen är över/jag känner mig helt slut när dagen är 

över 

 Jag känner mig trött när jag går upp på morgonen för att möta en ny arbetsdag/jag 

känner mig trött när jag går upp på morgonen för att möta en ny dag 

 Att arbeta under en hel dag är verkligen påfrestande för mig/att arbeta under en hel 

dag skulle vara verkligen påfrestande för mig 

 Jag känner mig utbränd av mitt arbete/jag känner mig utbränd 
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Datainsamling 

Studiens material har samlats in genom studien Slosh 2008, som är en longitudinell 

kohortstudie som fokuserar på relationer mellan arbetsorganisationer, arbetsmiljö och hälsa. 

Studien bedrivs av forskare vid Stressforskningsinstitutet, vid Stockholms Universitet, och i 

samverkan med SCB, statistiska centralbyrån. I mars 2006 samlades det första materialet in 

och undersökningar sker vartannat år med samma deltagare, som slumpmässigt har valts ut i 

hela Sverige. Den senaste enkäten skickades ut i mars 2008 till 18 700 deltagare och nästa 

insamling kommer att ske våren 2010. 

 

Begränsning 

Slosh 2008 delar upp undersökningsdeltagarna i två grupper: ”förvärvsarbetande” och ”icke 

förvärvsarbetande”. Frågorna skiljer sig något mellan grupperna men denna studie har 

fokuserat på de frågor, som är lika eller nästintill identiska för båda grupperna. 

 

Studien har valt att fokusera på de icke förvärvsarbetare som tillhör grupperna sjukpension, 

avtalspension, långtidssjukskrivna, arbetslösa och rehabiliterade. I Slosh 2008 ingick även 

grupperna ålderspension, arbetsmarknadsutbildning, praktik på arbetsplats, föräldraledig, 

studerande med flera, men de grupperna kommer inte att studeras i den här rapporten. 

 

Databearbetning 

Till en början sorterades de undersökningsdeltagare ut, som genomgått någon form av 

arbetslivsinriktad eller medicinsk rehabilitering. De utsorterade individerna bildade en egen 

grupp vid namn rehabilitering. Denna sortering genomfördes med tanke att få tillgång till att 

studera vidare individer, som undersökts i en tidigare ministudie genomförd under mars 2009 

med fokus på rehabilitering, gjord av undertecknad (se appendix). Vad gäller gruppen 

långtidssjukskriven blev denna grupp en sammanslagning av två grupper: långtidssjukskrivna 

individer med sjukpenning och långtidssjukskrivna med aktivitets- eller sjukersättning. I 

övrigt ändrades inte grupperna förvärvsarbetande, sjukpensionärer, avtalspensionärer och 

arbetslösa, förutom en förflyttning av de individer som genomgått rehabilitering. 

 

Genom en regressionsanalys har separata analyser för män och kvinnor, med kontroll för 

ålder, genomförts på de fem icke förvärvsarbetande grupperna och förvärvsarbetargruppen. 

Undersökningens alla beräkningar har skett genom statistikprogrammet SPSS 16.0. 

 

Bortfall 

Det interna bortfallet har legat mellan 1-2 procent på varje fråga, med undantag från frågorna 

om utbrändhet med drygt 4 procent. Störst bortfall hade grupperna sjukpension, avtalspension 

och förvärvsarbetande i variabeln utbrändhet. 

 

Resultat 

Studiens resultat uppvisade flera signifikanta resultat mellan den förvärvsarbetande gruppen 

och de icke förvärvsarbetande grupperna. Skillnaderna mellan de två grupperna påträffades i 

alla fyra variabler. Vid jämförelse mellan de förvärvsarbetande männen och de icke 

förvärvsarbetande männen gav ett flertal signifikanta resultat berörande skattad 

samhällsposition, stressnivå och upplevd utbrändhet. Likaså skilde de icke förvärvsarbetande 

kvinnorna sig signifikant från de förvärvsarbetande kvinnorna men i hälsa, stress och 

utbrändhet. 
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Resultat av regressionsanalys: efter sysselsättningsgrupp och kön 

Utfallet av männens uppskattning av sin egen samhällsposition gav ett signifikant resultat. 

Gruppen avtalspensionerade män skattade sin samhällsposition betydligt lägre än de 

förvärvsarbetande männen. Vid kontroll för ålder påträffades inga signifikanta resultat (se 

figur 1). 

 

 
Avtalspension (-,041)**   Rehab (-,018)     Sjukpension (,013)        

 
 
 
 
                  
                -                        0          + 
  
              Arbetslös (-,019)  Långtidssjukskriven (-,006)    
 
                                                          
       

 
Figur 1: Män, självskattad samhällsposition. Resultat från regressionsanalys med förvärvsarbetande män som 

referenspunkt. Standardiserade regressionskoefficienter efter kontroll för ålder 
Not.*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

 

Vid självskattning av hälsa påträffades inga signifikanta skillnader mellan de 

förvärvsarbetande och de icke förvärvsarbetande männen. Vid kontroll för ålder anträffades 

inga signifikanta resultat.    

 

När männen upplevelse av stress analyserades påträffades tre signifikanta resultat. De 

avtalspensionerade männen var signifikant mindre stressade än de förvärvsarbetande männen 

medan grupperna sjukpension och långtidssjukskriven upplevde sig betydligt mer stressade, 

än förvärvsarbetarna. Vid kontroll för ålder påträffades signifikant resultat (se figur 2). 

 

 
          Avtalspension (-,052)***          Arbetslös (,022)   Sjukpension (,039)**     

 
 
 

 

                         

                 -                                0                       +     
  

                  Rehab (,026)  Långtidssjukskriven (,043)**    
                                                   
       

 
 
Figur 2: Män, stress. Resultat från regressionsanalys med förvärvsarbetande män som referenspunkt. 

Standardiserade regressionskoefficienter efter kontroll för ålder 

Not.*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

 

Hos männen skilde sig alla grupperna från den förvärvsarbetande gruppen när det gällde 

utbrändhet. Gruppen avtalspension befann sig vara betydligt mindre utbrända än 

Förvärvsarbetande 

Förvärvsarbetande 
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förvärvsarbetarna medan grupperna långtidssjukskriven, sjukpension, rehabiliterad och 

arbetslös istället upplevde sig betydligt mer utbrända än förvärvsarbetarna. Vid kontroll för 

ålder påträffades signifikant resultat (se figur 3). 

 

 
                 Sjukpension (-,074)***     Arbetslös (-,031)*                         Avtalspension (,036)*      
 

 

 

 

               

                -                                0                    + 
  
            Långtidssjukskriven (-,084)***     Rehab(-,066)***                                                
       
 

 

 
Figur 3: Män, utbrändhet. Resultat från regressionsanalys med förvärvsarbetande män som referenspunkt. 

Standardiserade regressionskoefficienter efter kontroll för ålder 
Not.*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

 

Hos kvinnorna skilde sig inte de icke förvärvsarbetande kvinnorna skattning av sin egen 

samhällsposition från de förvärvsarbetande kvinnorna. Långtidssjukskrivna till och med 

uppskattade sin samhällsposition lika högt som de förvärvsarbetande kvinnorna. Likaså 

skattade gruppen avtalspension och sjukpension sin position nästintill förvärvsarbetarna. Vid 

kontroll för ålder påträffades inga signifikanta resultat. 

 

När det gäller kvinnornas skattning av sin egen hälsa påträffades en signifikant skillnad 

mellan de avtalspensionerade och förvärvsarbetande kvinnorna. De avtalspensionerade 

kvinnorna skattade sin hälsa betydligt sämre än de förvärvsarbetande kvinnorna. Vid kontroll 

för ålder påträffades inga signifikanta resultat (se figur 4). 

 
                   Sjukpension (,008)     Avtalspension (,034)**      

 

 

 

 

              

                -                                0                                 + 
  
          Rehab (-,011)   Arbetslös (-,010)                               Långtidssjukskriven (,018)    
                                                   
       
 

 
 

Figur 4: Kvinnor, hälsa. Resultat från regressionsanalys med förvärvsarbetande kvinnor som referenspunkt. 

Standardiserade regressionskoefficienter efter kontroll för ålder 
Not.*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

Precis som hos männen påträffades flera signifikanta resultat vid mätning av upplevd 

stressnivå. Gruppen avtalspension visade sig vara signifikant mindre stressande än de 

förvärvsarbetande kvinnorna. Däremot upplevde sig de sjukpensionerade, långtidssjukskrivna 

Förvärvsarbetande 

 

Förvärvsarbetande 
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och rehabiliterade kvinnorna sig betydligt mer stressade än de förvärvsarbetande kvinnorna. 

Vid kontroll för ålder påträffades signifikant resultat (se figur 5). 

 

  
   Avtalspension (-,040)**  Arbetslös (,005)  Sjukpension (,037)**   Rehab (,053)***           

 
 
 
 
                                     
              -                                0                    +           
  
                                        Långtidssjukskriven (,034)**  
                                                   
       

 
 
Figur 5: Kvinnor, stress. Resultat från regressionsanalys med förvärvsarbetande kvinnor som referenspunkt. 

Standardiserade regressionskoefficienter efter kontroll för ålder 

Not.*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

Utbrändhet gav flera signifikanta resultat mellan förvärvsarbetarna och icke 

förvärvsarbetarna. De avtalspensionerade kvinnorna upplevde sig signifikant mindre utbrända 

än de förvärvsarbetande kvinnorna. De arbetslösa, sjukpensionerade, långtidssjukskrivna och 

rehabiliterade kvinnorna upplevde sig istället betydligt mer utbrända i jämförelse med de 

förvärvsarbetande kvinnorna. Vid kontroll för ålder påträffades signifikant resultat (se figur 

6). 

 

 
         Sjukpension (-,045)*** Arbetslös (-,042)**                       Avtalspension (,042)**      
 
 
 
 
             
               -                                 0                                 + 
  
      Rehab (-,126)***   Långtidssjukskriven (-,078)***                               
                                                   
       
 

 

Figur 6: Kvinnor, utbrändhet. Resultat från regressionsanalys med förvärvsarbetande kvinnor som referenspunkt. 

Standardiserade regressionskoefficienter efter kontroll för ålder 

Not.*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om sjukpensionärer, avtalspensionärer, 

långtidssjukskrivna, arbetslösa och rehabiliterade skiljer sig i jämförelse med 

förvärvsarbetande när gäller självskattad samhällsposition, hälsa, upplevd stress och 

utbrändhet. 

 

Jämförelser mellan förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande män 

Vid jämförelser mellan männens skattning av sin egen samhällsposition skattar de 

avtalspensionerade männen sin samhällsposition signifikant lägre än de förvärvsarbetande 

Förvärvsarbetande 

Förvärvsarbetande 
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männen. De övriga fyra icke förvärvsarbetande grupperna skilde sig inte signifikant från 

förvärvsarbetargruppen. Resultat kan tolkas som att studiens avtalspensionerade män inte 

uppskattar sin pension men någon slutsats kan inte dras då andra faktorer kan tänkas ha 

påverkat den lägre skattade samhällspositionen.  

 

Männens självskattning av hälsa gav inga signifikanta resultat. Resultatet förvånar något med 

tanke på att tidigare forskning av bland annat Hallsten (1997), Åhs och Westerling (2006) och 

Alavinia och Burdorf (2008) visar att förvärvsarbetare skattar sin hälsa betydligt bättre än till 

exempel arbetslösa och långtidssjukskrivna. Således är det lite besynnerligt att inga 

signifikanta skillnader erhölls mellan studiens arbetslösa och långtidssjukskrivna och 

förvärvsarbetarna, utan att grupperna skattar sin hälsa ungefär lika högt.  

 

Däremot anträffades flera signifikanta resultat mellan de förvärvsarbetande och icke 

förvärvsarbetande när det gäller upplevelsen av stress. Först och främst upplever de 

avtalspensionerade männen sig mindre stressade än förvärvsarbetarna, vilket kanske inte är 

förvånande resultat. Att vara avtalspensionär innebär troligtvis att man kan ägna dagarna åt 

frivilliga aktiviteter och slippa arbetslivets stress och bekymmer med att få tiden att räcka till. 

Tvärtom upplever grupperna sjukpension och långtidssjukskriven sig betydligt mer stressade 

än förvärvsarbetarna. Att de här två grupper är betydligt mer stressade kan säkerligen bero på 

flera faktorer men åtskilliga av de individer som till exempel är långtidssjukskrivna är 

sjukskrivna på grund av stress och utbrändhet (SACO, 2009).  På grund av detta är det kanske 

inte förvånande att de långtidssjukskrivna skiljer sig signifikant från förvärvsarbetarna och 

upplever högre grad av stress. Emellertid påträffades inga signifikanta resultat mellan de 

arbetslösa och rehabiliterade männen och männen som förvärvsarbetar. Att de arbetslösa 

ligger på samma stressnivå som förvärvsarbetarna kan ses som ett något överraskande 

resultat. Här skulle man kunna tänka sig att de arbetslösa borde uppleva sig mer stressade och 

oroliga bland annat på grund av sin försämrade ekonomiska situation (Ekonomi, 2008). 

 

De långtidssjukskrivna männen skiljer sig inte bara signifikant från de förvärvsarbetande 

männen när det gäller upplevd stress utan också upplevd utbrändhet. Resultatet stämmer bra 

överens med Hallsten et al. (2002) studie, där var tredje deltagande långtidssjukskriven visade 

tecken på utbrändhet. Likaså upplever männen som har sjukpension eller blivit rehabiliterade 

sig betydligt mer utbrända än förvärvsarbetarna, vilket kan vara en konsekvens av att de är 

stressade (Vårdguiden, 2009). De avtalspensionerade deltagarna påvisade avsevärt mindre 

utbrändhet än förvärvsarbetarna vilket överensstämmer med Hallsten et al. (2002) studie. Vad 

skillnaderna mellan grupperna kan tänkas bero på är svårt att avgöra men det skulle kunna 

handla om krav på individen och dennes möjlighet att fatta egna beslut. 

 

Jämförelser mellan förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande kvinnor  

Resultatet av kvinnornas skattning av sin samhällsposition gav inga signifikanta resultat. 

Kvinnorna i grupperna avtalspension och långtidssjukskriven skattar till och med sin position 

lika högt som de förvärvsarbetande kvinnorna. De arbetslösa och sjukpensionerade kvinnorna 

skattar sin samhällsposition nästintill lika högt som de förvärvsarbetande kvinnorna. Det är 

intressant att det inte skiljer sig mer mellan grupperna eftersom Marmot (2006) anser att icke 

förvärvsarbetande individer oftast har lägre samhällsposition, än de som arbetar. Att det inte 

finns några skillnader mellan grupperna kan bero på att resultat är grundat utifrån individerna 

egen skattning av samhällsposition och inte utifrån samhällets syn. De icke förvärvsarbetande 

kvinnorna kanske helt enkelt inte anser sig ha en lägre position än förvärvsarbetande kvinnor. 

Dock visar de rehabiliterade kvinnorna tecken på att skatta sin samhällsposition lägre än de 
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förvärvsarbetande kvinnorna, men då resultatet inte är signifikant kan skillnaden mellan 

grupperna bero på slumpen.  

 

Beträffande självskattad hälsa uppskattar de avtalspensionerade kvinnorna sin hälsa betydligt 

lägre än de förvärvsarbetande kvinnorna. I Nylén och Torgén (2002) studie framkom att 

avtalspensionärerna skattade sin hälsa som god, nästintill lika hög som förvärvsarbetarna.  Det 

kan det tyckas märkligt att grupperna skiljer sig signifikant åt i denna studie, då grupperna 

kunde ha förväntas vara mer lika. Tidigare studier av bland annat Stockholms läns landsting 

(Arbetshälsorapport, 2007) och Nylén och Torgén (2002) visade på att de förvärvsarbetande 

skattade sin hälsa högre än andra sysselsättningsgrupper. I denna studie erhölls inget dylikt 

resultat, utan kvinnorna skattar sin hälsa mer eller mindre lika vilket är överraskande.  

 

När det kommer till upplevelse av stress skiljer sig alla grupper, förutom den arbetslösa 

gruppen, från de förvärvsarbetande kvinnorna. De avtalspensionerade kvinnorna är betydligt 

mindre stressade medan de övriga icke förvärvsarbetande grupperna istället upplever mer 

stress. Resultatet är kanske inte är ett alltför förvånande då flera av grupperna kan tänkas till 

viss del styras och kontrolleras av andra aktörer, till exempel försäkringskassan. Det ställs 

krav på individen att prestera, vilket säkerligen kan skapa en viss stress när individen hälsa 

kanske inte är så hög. De kvinnor som verkar lida mest av stress är de sjukpensionerade och 

rehabiliterade kvinnorna. Varför de här två grupper är så pass mycket mer stressade, än 

förvärvsarbetarna, är svårt att avgöra. När det kommer till de arbetslösa kvinnorna är det 

märkligt att gruppen ligger på samma stressnivå som de förvärvsarbetande kvinnorna 

eftersom arbetslösa kan tänkas uppleva mer stress, än till exempel förvärvsarbetande, bland 

annat på grund av sin försämrade ekonomi (Ekonomi, 2008).  

 

Vid det sista jämförande området utbrändhet erhölls bara signifikanta resultat mellan 

grupperna. Återigen skattar de avtalspensionerade kvinnorna sig allra minst utbrända, vilket 

stämmer överens med Hallsten et al. (2002) studie.  Vidare stämmer studiens resultat av 

långtidssjukskrivna väl överens med Hallsten et al. (2002) studie som visar att 

långtidssjukskrivna i hög grad lider av utbrändhet, betydligt mer än förvärvsarbetarna. De 

arbetslösa kvinnorna upplevelse av utbrändhet var betydligt högre än de förvärvsarbetande 

kvinnorna, precis som i Hallsten et al. (2002) studie. En mindre skillnad mellan studiens 

resultat och Hallsten et al. (2002) är att studiens sjukpensionärer upplever sig mer utbrända än 

de arbetslösa, vilket är det motsatta resultatet i jämförelse med Hallsten et al. (2002) studie. I 

Hallsten et al. (2002) studie var istället de arbetslösa mer utbrända än sjukpensionärerna. 

Studiens resultat stämmer vidare bra överens med Soares et al. (2007) studie av utbrändhet 

bland kvinnor, som visade att arbetslösa och sjukskrivna kvinnor i hög grad led av utbrändhet. 

Den grupp som verkar lida allra mest av utbrändhet är kvinnorna som blivit rehabiliterade, 

som också var den grupp som hade högst stressnivå. Hög stress leder oftast i längden till 

utbrändhet (Vårdguiden) och följaktligen är det inte så överraskande att 

rehabiliteringsgruppen inte bara upplever sig mest stressade utan också mest utbrända. 

Maslach och Leiter (1999) menar att utbrändhet förorsakas av individens arbetsmiljö och den 

sociala kontakten med andra människor inom arbetet, vilket påverkar individen negativt. 

Maslach och Leiter (1999) uppfattning om utbrändhet kan tolkas som att icke 

förvärvsarbetande inte kan bli utbrända. Detta är intressant eftersom denna studies resultat 

visar på något helt annat. Utfallet visar att det är de icke förvärvsarbetande grupperna, med 

undantag från avtalspensionärerna, som känner sig mest utbrända, och inte de 

förvärvsarbetande. Undersökningens resultat visar i och med det brister i Maslach och Leiters 

(1999) teori om utbrändhet. 
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Sammanfattning 

Enligt Marmot (2006) är arbetet en viktig del av en människas liv då det skapar en social 

status och position i samhället. Ett arbete bidrar till fysisk och psykisk aktivitet som i längden 

medverkar till en bättre hälsa hos individen (Jahoda, 1982 refererat i Agervold, 2001). Om 

individen istället förlorar arbetet kan konsekvensen bli försämrad ekonomi, mindre kontroll 

över sitt liv och svårare att skapa sig en position i samhället. Det kan i sin tur leda till en 

sämre hälsa hos individen (Marmot, 2006) och med större risk att drabbas utav stress (Jahoda, 

1982 refererat i Agervold, 2001). Flera av studiens icke förvärvsarbetande kan tänkas befinna 

sig i marginalitet vilket kan påverka deltagarnas liv negativt (Svedberg, 1994). Mot denna 

teoretiska bakgrund borde studiens förvärvsarbetande deltagarna kunna tänkas uppvisa en 

högre skattad samhällsposition och hälsa och lägre upplevelse av att vara stressade och 

utbrända än de icke förvärvsarbetande deltagarna. Så vad blev resultatet?  

 

Resultatet av studien visar att de icke förvärvsarbetande inte i någon större utsträckning skiljer 

sig från de förvärvsarbetande deltagande när det gäller hur de ser på sin egen samhällsposition 

och hur de skattar sin hälsa. Däremot finns det en stor skillnad mellan den förvärvsarbetande 

gruppen och de icke förvärvsarbetande grupperna när det gäller upplevelsen av stress och 

utbrändhet. Med undantag från gruppen avtalspension är de icke förvärvsarbetande grupperna 

betydligt mer stressade och utbrända, än de deltagare som arbetar. Varför resultatet ser ut som 

det gör är svårt att spekulera i, men det stämmer överens med tidigare studier av till exempel 

Hallsten et al. (2002), Soares et al. (2007) med flera. En av orsakerna till skillnaden mellan 

förvärvsarbetarna och icke förvärvsarbetarna kan bero på att flera av de icke 

förvärvsarbetande grupperna befinner sig i marginalitet, vilket bidrar till ett mer oförutsägbart 

liv (Svedberg, 1994) och som i sin tur säkerligen kan bidra till en ökning av stress (Marmot, 

2006) och utbrändhet. Eller kanske skillnaden mellan förvärvsarbetarna och icke 

förvärvsarbetarna beror på krav från utomstående aktörer, som skapar stress och utbrändhet 

hos individen. Oavsett svaret på denna fråga visar studien att stress och utbrändhet är vanligt 

bland de icke förvärvsarbetande såsom långtidssjukskrivna, rehabiliterade, sjukpensionerade 

och arbetslösa.   

 

Som framtida studier skulle det vara intressant att till exempel begränsa gruppen 

förvärvsarbetande genom att endast använda sig av tillsvidareanställda, en grupp av individer 

som kan tänkas ha en tryggare arbetssituation och i och med det kan påverka hur de ser på sin 

samhällsposition, hälsa, stress och utbrändhet. Vidare skulle det vara intressant att forska 

kring Marmot (2006) teori om den sociala hälsograndienten för att se om det finns något 

samband mellan hur grupperna skattar sin samhällsposition och hälsa. 

 

Vad gäller enkätfrågornas utformning kan en viss kritik riktas mot formuleringen av frågan 

kring självskattad samhällsposition. Deltagarna fick avgöra vart de såg sig själv befinna sig i 

samhället i jämförelse med de individer som har mest pengar, mest utbildning och de bästa 

arbetena och de individer som har det sämst ställt i samhället. Frågan är om inte denna 

formulering kan ha påverkat resultatet eftersom det finnas skillnader mellan hur individer 

värderar olika yrkeskategorier, pengar och utbildning.  
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Appendix 

Sammanfattning av tidigare studie i rehabilitering 

 

Rehabiliteringsåtgärder 

Det insamlade materialet från 116 individer visade på en mängd olika rehabiliteringsåtgärder, 

som användes vid rehabiliteringsprocesserna. De allra flesta deltagarna erhöll en 

rehabiliteringsåtgärd, men en mindre grupp individer behandlades med flera åtgärder. 

Åtgärderna, som har framkommit genom studien, delades upp i tio kategorier av 

rehabiliteringsåtgärder: De två största kategorierna, inom rehabiliteringsåtgärder, var 

samtalsbehandling och träning/friskvård (se tabell 1). 

 
Tabell 1: Rehabiliteringsåtgärder 

Åtgärder Antal 

Arbetsträning   8 

Arbetsanpassning 12 

Läkemedel 16 

Läkarbehandling   6 

Nytt arbete/ny arbetsgivare   7 

Samtalsbehandling 27 

Sjukskrivning/sjukpension 8 

Träning/friskvård 28 

Utbildning 10 

Övriga åtgärder 5 

 

Upplevelse 

Individen upplevelse av rehabiliteringsåtgärden sorterades antingen som en positiv upplevelse 

eller som en negativ upplevelse. Övervägande del av studiens deltagare uppskattade sin 

rehabilitering och verkade nöjda med den hjälp de har fått (se tabell 2). 

 
Tabell 2: Upplevelse av rehabiliteringsåtgärd 

Upplevelse Antal 

Positiv upplevelse 24 

Negativ upplevelse 8 

 

Resultat av rehabiliteringsåtgärd 

Resultatet av rehabiliteringsåtgärden gav fyra möjliga utfall: lyckad rehabilitering, delvis 

lyckad rehabilitering, rehabilitering utan framgång och försämring hos individen trots 

rehabilitering. Trots att övervägande del av studiens deltagare upplevde sin rehabilitering som 

positiv så var det endast ett fåtal av individerna, som ansåg att deras rehabilitering i slutändan 

blev lyckad (se tabell 3). 

 
Tabell 3: resultat av rehabiliteringsåtgärd 

Utfall Antal 

Lyckad rehabilitering 14 

Delvis lyckad rehabilitering 13 

Rehab utan framgång 24 

Försämring för individ trots rehabilitering 10 

 
 
 
 


