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Sammanfattning 

Kandidatuppsats, fördjupning i sociologi   

Författare: Rojin Coskun & Izabella Kiraly 

Handledare: Per Dannefjord 

Examinator: Sven Hort 

Titel: Psykisk ohälsa i arbetslivet- Varför är exempelvis undersköterskor ofta sjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, sjukskrivning, sociala relationer, undersköterska 

Bakgrund: Statistiken över sjukfrånvarons utveckling i Sverige pekar på att allt fler individer 

drabbas av försämrat hälsotillstånd, med sjukskrivningar som följd. Sjukskrivningar som beror 

på någon form av psykisk ohälsa ökar allra mest. Att olika delar av arbetsmiljön kan påverka 

människors psykiska hälsa negativt, är många forskare eniga om, och arbetsmiljöfaktorers 

påverkan på den psykiska ohälsan undersöks än i dag.  I vår uppsats valde vi att inte fokusera 

på arbetsmiljöfaktorer, utan istället leta efter andra faktorer som kan förklara skillnaderna i 

psykisk ohälsa mellan olika yrkesgrupper.  

Syfte och frågeställning: I denna uppsats vill vi förklara psykisk ohälsa i arbetslivet. Med 

utgångspunkt att undersköterskor är den största yrkesgruppen i Sverige som har höga sjukfall 

och väldigt många av dem beror på psykisk ohälsa, blir vår problemformulering följande: 

- Varför är undersköterskor så oerhört drabbade av psykisk ohälsa? 

Delfrågor som arbetas med under uppsatsens gång är: 

- Hur ser sjukskrivningarna ut för samtliga yrkesgrupper vad gäller psykisk ohälsa? 

- Vilka skillnader finns det mellan yrkesgrupper med hög respektive låg psykisk 

ohälsa? 

Metod: Studien är baserat på sekundärundersökning i form av offentlig statistik. 

Försäkringskassans statistiska underlag över sjukskrivningar användes och samtliga 

yrkesgrupper delades in efter hög respektive låg psykisk ohälsa.  

Resultat: Enligt vår mening, är det aspekter av arbetsinnehållet, och inte yrkesbenämningen 

som behöver undersökas för att kunna förklara varför vissa yrkesgrupper är mer benägna för 

sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa. Att endast utgå ifrån yrkestitel vid redovisning av 

sjukskrivningsstatistik, är enligt oss felaktigt därför att skillnader i arbetsuppgifterna finns även 

mellan samma yrkesgrupper med olika inriktningar.  

 

 

 



 

 

 

 

Summary 

Bachelor thesis, specialization in sociology 

Author: Rojin Coskun & Izabella Kiraly 

Director: Per Dannefjord 

Examiner: Sven Hort 

Title: Mental illness in work life- Why, for example, nurses often take sick leave due to 

mental illness 

Keywords: Mental illness, sickness, social relationships, nurse 

Background: Statistics on sickness absence trends in Sweden indicates that more and more 

people suffer from deteriorating health conditions, with sick leave as a result. Sick leave due 

to some form of mental illness is increasing the most. Different aspects of the work 

environment can influence people's mental health negatively, many researchers agree, and the 

impact of environmental factors on mental health is still investigated today. In our thesis, we 

chose not to focus on environmental factors, and instead look for other factors that could 

explain the differences in mental health between different professional groups. 

Purpose and Issues: In this paper, we seek to explain mental illness in the workplace. On the 

basis that nurses are the largest professional group in Sweden with high sickness and many of 

them due to mental illness, our problem becomes the following: 

- Why are nurses so susceptible to mental illness? 

Subqueries within the essay are: 

- How does other occupations fare in terms of sick leave for mental illness? 

- What differences are there between occupational groups with high and low 

mental illness? 

Method: The study is based on secondary research in the form of public statistics. Insurance 

Agency statistical data on sick leave were used and all occupational groups were divided into 

high and low for mental illness. 

Results: In our opinion, aspects of the job content, not job title, needs to be examined to 

explain why certain groups are more likely to take sick leave due to mental illness. To only 

use professional titles in accounting for sick leave statistics, is in our view wrong due to 

differences in duties performed by the same professionals with various specializations. 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt vill vi ge läsaren förståelse för valt uppsatsämne. Vidare presenteras 

tidigare forskning, syfte/-problemformulering, samt två olika teoretiska perspektiv. 

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet hälsa kan definieras på många olika sätt, men det mest använda definitionen är: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
inte heller enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder” (WHO 1946). 
 

Alltså hälsan kan definieras, som en konsekvens av ett allmänt gynnsamt välbefinnande. 

Motsatsen till hälsa är sjukdom, som kännetecknas av fysiologiska och/eller psykologiska 

förändringar, som kan påverkar hälsotillståndet negativt.  

Till fysisk ohälsa räknas förändring i rörelseorganen eller annan fysisk sjukdom 

(Folkhälsomyndigheten). Psykisk ohälsa kan vara allt från psykisk sjukdom och allvarlig 

psykisk störning, till tillfälliga psykiska besvär som mer eller mindre påverkar ens dagliga liv 

(Arbetsmiljöupplysingen).  

”Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och psykisk 

störning till att uppleva besvär som stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar 

ens dagliga liv” (Suntarbetsliv 2006). 

 

Statistiken över sjukfrånvarons utveckling i Sverige pekar på att allt fler individer drabbas av 

nedsatt arbetsförmåga, som en följd av försämrat hälsotillstånd. Enligt Försäkringskassans 

rapport ”Sjukfrånvarons utveckling 2015” fortsätter sjukskrivningarna att öka för båda könen i 

samtliga diagnoser, men det är de psykiska diagnoserna, som ökar allra mest 

(Socialförsäkringsrapport 2015:11).  

Sjukfrånvaro är per definition frånvaro (från arbetet) på grund av sjukdom (Svenska Akademins 

Ordbok). 

”Sjukfrånvaro är ett outvecklat forskningsområde där det finns väldigt mycket kvar att 

göra” (Sunt arbetsliv 2011) 

”Bred samverkan krävs för att minska sjukfrånvaron” (Socialförsäkringsrapport 2015:11)  

 

Psykisk ohälsa beskrivs som ett av de största och snabbast växande folkhälsoproblemen i 

Sverige och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan psykisk ohälsa räknas till ett av de 

snabbast växande hoten mot folkhälsan i hela världen (Arbetsmiljöupplysningen).  
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I Socialförsäkringsrapporten (2015:11) framgår att av samtliga diagnoser har psykiska 

diagnoser mellan år 1999 och 2014 ökat från 18,9 % till 34,75 %.  

 

Även om de mest förekommande sjukdomar kan leda till ökade samhällskostnader och 

individuella lidande, är det de psykisk relaterade sjukdomarna som mest påverkar både individ 

och samhälle. Delvis på grund av att denna diagnos är svårast att diagnostisera och delvis på 

grund av att tillfrisknande vid psykisk ohälsa tar lång tid, vilket i sin tur leder till ökad 

sjukfrånvaro.  Konsekvensen av detta blir att de drabbade personerna kommer att ha svår att 

återvända till arbetsmarknaden, som i sin tur blir även ett betungande dilemma för samhälle i 

stort  (SOU 2000:121, s., 30). 

 

1.2 Sjukfrånvarons fördelning 

Nedan görs en kort sammanfattning av sjukfrånvarons variation utifrån arbetsmarknadsstatus, 

kön, yrkesgrupper.  

 

1.2 1 Arbetsmarknadsstatus 

Undersökningar visar att Arbetsmarknadsstatus, dvs. arbetslös, anställd eller egenföretagare har 

betydelse för var man hamnar i sjukskrivningsstatistiken. Av samtliga långtidssjukskrivna 

under år 2014 (inkluderar båda könen), står de anställda för 85,9 % och de arbetslösa står för 

10,9 % medan egenföretagarna står för endast 3.2% av sjukskrivningarna 

(Socialförsäkringsrapport 2015:1).  

 
1.2.2 Kön  

Av sjukfrånvarostatistiken från Försäkringskassan (2014:12) framgår att kvinnor är sjukskrivna 

dubbelt så ofta som män. Kvinnor står för 136 sjukfall/1000 anställd, jämfört med män som står 

för 71 sjukfall/1000 anställd. Även i en rapport från AFA försäkringar (2013), framkommer det 

att kvinnor är mer drabbade av sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa än det motsatta 

könet, där kvinnor står för 38 % medan männen endast för 28 %. Männen är oftast sjukskrivna 

på grund av depression, medan kvinnor sjukskrivs oftast på grund av stressreaktion och 

ångestsyndrom (Socialförsäkringsrapport 2015:1)  

 

1.2.3 Yrkesgrupper 

De yrkesgrupper som står för flest långtidssjukskrivningar (gäller båda könen) är service, 

omsorg och säkerhetsarbete. Dessa yrkesgrupper står tillsammans för 23 % av 
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sjukskrivningarna, varav vård och omsorgspersonal står för 20 % utav dessa 

(Socialförsäkringsrapport 2015:1). Hit hör barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden samt 

personliga assistenter.  

Enligt Försäkringskassans rapport (2015:1) står vård och omsorgspersonal för 171 

sjukfall/1000 anställd, vilket är betydligt högre än genomsnittet på 103 sjukfall/1000 anställd.  

 

(Försäkringskassan. ”Yrke och sjukfall, Korta analyser 2015:1”) 

 

Detta innebär att vård och omsorgspersonal är inte bara den största yrkesgruppen med flest antal 

långtidssjukskrivna, det är även den yrkesgrupp där kvinnor är mer sjukskrivna än inom någon 

annan yrkesgrupp där kvinnor förekommer (Socialförsäkringsrapport 2015:1). 

 

1.2.4 Vård och omsorgspersonal  

Den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland vård och omsorgspersonal beror på någon form av 

psykisk ohälsa. De är inte den yrkesgruppen som har flest antal sjukfall med denna diagnos 

men väldigt många av dem i denna yrkesgrupp drabbas av detta (Försäkringskassans statistiska 

underlag).  

Undersköterskor har den lägsta utbildningen bland all vårdpersonal och befinner sig därmed 

längst ner i den vårdhierarkiska trappan. För att erhålla en yrkestitel (inte yrkeslegitimation), 

behövs en treårig omvårdnadsutbildning på gymnasiet, eller liknande utbildning på Komvux. 

De kan både jobba på sjukhus samt inom äldreomsorgen, och deras arbetsuppgifter varierar 

mellan allt från att ge omvårdnad, till städning och att sköta vårdtagarnas personliga hygien. 
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Förutom de utbildade undersköterskorna kan även vårdbiträden jobba inom äldreomsorgen, 

trots att de saknar någon formell utbildning för detta. En ansvarig sjuksköterska kan delegera 

ett vårdbiträde, som sedan kan utföra (med få undantag) samma uppgifter som 

undersköterskorna. Även om vårdbiträden kan jobba inom äldreomsorgen, är det endast 

utbildade undersköterskor, som får jobba på ett sjukhus (Arbetsförmedlingen 2015). 

 

1.3 Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om psykisk ohälsa.  

 
1.3.1 Krav-kontroll 

Forskningar visar att det finns samband mellan arbete, sjukskrivning och psykisk ohälsa. 

Arbetsrelaterade sjukskrivningar kan kopplas samman med höga krav och låg kontroll i 

arbetslivet. Hög kontroll och rättvisa minimerar risken för sjukskrivning på grund av psykisk 

ohälsa. Psykiskt välbefinnande bland anställda utvecklas genom ett gott ledarskap, kontroll i 

arbetet, gräns mellan arbete och arbetsfri tid, tydliga mål samt balans mellan arbetsinsats och 

uppmuntran (Forte 2015). Undersökningar visar även att det finns en tydlig samvariation mellan 

upplevda brister i psykosocial arbetsmiljö och risk att påbörja sjukfall med psykiska diagnoser 

(Socialförsäkringsrapport 2014:4).  

 

1.3.2 Stress 

I Läkartidningen (2010) visar författarna att stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste 

orsakerna till långsjukskrivning. Även Glise (2007) i Socialmedicinsk tidskrift 2/2007 visar att 

långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar. Utvecklingen för 

långtidssjukrivningar är enligt författaren förhållanden på arbetsplatser, den sociala situationen 

och individuella faktorer.  

 

Hultberg (2007) i Socialmedicinsk tidskrift två undersöker sambandet mellan psykiska ohälsan 

och stress i arbetslivet. Författaren menar att krav, egenkontroll och socialt stöd är centrala delar 

för en god psykosocial arbetsmiljö.  Det är även betydelsefullt att arbetet känns hanterbart, 

begripligt och meningsfullt.  

 

I en avhandling ”Stress of conscience and burnout among healthcare personnel working in 

residential care of older people” Åhlin (2015) analyserades sambandet mellan samvetsstress 

och utbrändhet bland äldreomsorgspersonal. Åhlin studerade den offentliga äldreomsorgen med 
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hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder, och visar att den allt högre samvetsstressen beror 

på att personalen måste prioritera sin tid mellan att följa organisationens regler eller 

vårdtagarnas behov. Samvetsstressen ökar också när personalen får intyga konflikter mellan 

annan personal. Enligt författaren är det viktigt att ge vårdpersonalen mer handlingsutrymme. 

Även enhetscheferna bör inrikta sig mer på att främja personalens engagemang i vårdarbetet, 

samt vara en stöttande hand vid arbetsrelaterade problem, och hjälpa personalen vid 

prioriteringsarbete. Liknande resultat som kan kopplas till samvetsstress har även framkommit 

i Fransséns (2000) studie, där författaren visar att det fanns en brist på överensstämmelse mellan 

tanke och handling hos personalen, vilket innebär att personalen är mer patientorienterade i sina 

tankar än i sina handlingar. Undersökningen visar också att kvinnorna inom vården försöker 

hitta en jämvikt mellan arbete och familjeliv. När dessa kolliderar, visar det sig att kvinnorna 

främjar familjen i första hand (Familjeorienterade), på andra plats kommer kollegornas 

önskemål (Kollegialt orienterade) och sist patienternas kvalitativa behov (Patientorienterade) 

(Franssén 2000: 242,243). 

 

1.3.3 Ledarskap 

I avhandlingen ”Improving leadership through the power of words and music” (Romanowska 

2014) visar författaren att sjukskrivningar beror på den psykisk ohälsa, som kan kopplas till 

dåligt ledarskap. Författaren anser att förebyggande arbete i form av chefsutbildningar kan vara 

väsentligt att bryta utvecklingen av sjukskrivningar. Istället för att titta på de traditionella 

chefsutbildningarna, bör man fokusera mer på alternativa utbildningar. Enligt utförda analyser 

kan de traditionella utbildningarna ha en negativ verkan på ledarskapet, medan de konstnärligt 

inriktade utbildningarna visade sig inte bara styrka chefernas ledarförmåga, den hade även en 

positiv verkan på personalens hälsa.  

 

 I rapporten ”Lyckat ledarskap i äldreomsorgen” (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 

2009:01) studerades enhetschefernas betydelse för den ökade psykiska sjukskrivningen inom 

äldreomsorgen. Genom en kvalitativ studie där fyra enhetschefer gjordes intervju med, visar 

författaren att chefens attityd är viktigt för en bra arbetsmiljö för personalen i äldreomsorgen. 

Informanternas utbildning varierade, men samtliga ansåg att tydlig information till och 

kommunikation med medarbetarna är betydelsefull. Att ha regelbundna medarbetarsamtal med 

de anställda, att följa upp sjukfrånvaron samt att både ge positiv och negativ kritik, ansåg 

samtliga informanter, som väsentliga för att lyckas bra som enhetschef. De ansåg även att chefer 

måste ha en positiv inställning till underställd personal, samtidigt som de måste hitta en 
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stabilitet mellan krav och förväntningar. Att även ta hänsyn till medarbetarnas kompetens, 

förväntningar och personliga situation, är också viktig för en god arbetsmiljö bland 

äldreomsorgspersonal. 

 

1.3.4 Yrkesval 

I artikeln ”Förebygga inlåsning i sitt arbete- främjande och hindrande faktorer” som återfinns 

i psykologtidningen nr. 5 2014, skriver psykologen Marie Swelén om de flertalet individuella 

men även organisatoriska faktorer, som kan påverka hälsan negativt: 

”Friskfaktorer utgör företeelser som förekommer i personers arbets- eller livsmiljö och 

som bidrar till hälsa och utveckling i arbetet. Samspelet mellan arbetsuppgifter, 

arbetsgrupp, organisation och livsmiljö påverkar hälsan i arbetslivet. Individuella 

faktorer samspelar och påverkar organisatoriska faktorer och vice versa”  

 

Vantrivsel på aktuell arbetsplats med begränsade möjligheter till att frivilligt lämna 

organisationen vid missnöje och vantrivsel kan leda till stressrelaterad ohälsa. Efterfrågan av 

individens yrkeskompetens, samt arbete där känslomässigt engagemang till yrket eller företaget 

inte förekommer, kan vara avgörande faktorer för att en individ ska våga ta steget och byta 

arbetsplats vid missnöje. Att självständigt besluta om att lämna den tillhörande organisationen 

påverkar inte hälsan negativ i lika hög grad, som om man tvingas lämna den tillhörande 

organisationen. De som vill lämna men inte kan av olika skäl, går in i en fas där de accepterar 

sin nuvarande situation, men studien visar också att alla människor handskas olika med denna 

önskade situation. Att tidigt fånga upp signaler från de som vantrivs med sitt jobb, är lika viktigt 

för hälsan, som tydliga rollfördelningar i arbetet, möjlighet till individuell utveckling men även 

möjlighet till att byta arbetsmiljö vid behov (Psykologtidningen nr. 5 2014).  

 

Att stress, ledarskap samt krav och kontroll över arbetet kan påverka hälsan negativt, är flertalet 

forskare eniga om. Därmed har vi inte som avsikt att undersöka olika yrkesgruppers upplevelser 

kring deras upplevda arbetsmiljö.  Den självupplevda arbetsmiljön är subjektiva individuella 

upplevelser, och därmed anser vi att krav, kontroll och stress kan upplevas på olika sätt mellan 

olika yrkesgrupper. Det som upplevs som höga krav för ena yrkesgruppen behöver 

nödvändigtvis inte upplevas på samma sätt av en annan yrkesgrupp. Vi har inte som avsikt att 

förminska arbetsmiljöns påverkan på människors hälsa, men vi menar att det måste även finnas 

andra slags faktorer som förenar dem med hög respektive låg psykisk ohälsa. Vid genomgång 

av tidigare forskning har vi fått förståelse för de övergripande riskfaktorerna som kan leda till 

psykisk ohälsa, dock saknar vi forskning där olika yrkesgrupper ställs mot varandra i syfte att 
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hitta en gemensam faktor/-faktorer, som kan förklara skillnader i ohälsa gentemot andra 

yrkesgrupper. 

 

1.4 Syfte och problemformulering  

I denna uppsats vill vi förklara psykisk ohälsa i arbetslivet. Med utgångspunkt att 

undersköterskor är den största yrkesgruppen i Sverige som har höga sjukfall och väldigt många 

av dem beror på psykisk ohälsa, blir vår problemformulering följande: 

Varför är undersköterskor så oerhört drabbade av psykisk ohälsa? 

Delfrågor som arbetas med under uppsatsens gång är: 

Hur ser sjukskrivningarna ut för samtliga yrkesgrupper vad gäller psykisk 

ohälsa? 

Vilka skillnader finns det mellan yrkesgrupper med hög respektive låg psykisk 

ohälsa? 

 

2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Professionsteorin 

Med anledning av att undersköterskor saknar professionell tillhörighet, vill vi undersöka om 

variabeln profession kan vara till hjälp för att besvara vår problemformulering.  

 

Begreppet profession härstammar från latinska ”professio” och kan översättas som ett yrke där 

individen erkänner sig till en viss lära Svenska akademins ordbok (SAO), medan begreppet 

professioner är ett samlingsnamn på yrkesgrupper som har gemensamma grundegenskaper, 

som högutbildade experter med hög autonomitet. Vilka yrkesegenskaper som är avgörande för 

att kallas profession har varierat över tiden, men en generell använd definition är:   

”Professioner kännetecknas av att ha egen kunskapsbas som bygger på systematisk teori, 

auktoritet, samhällelig sanktion, etiska regler och egen kultur” (Ringarp 2011:28). 

 

Gemensamt för alla professioner är att de har gått en lång universitetsutbildning och har en 

yrkeslegitimation, som visar deras lämplighet samt rättighet till att kunna utöva förbestämda 

arbetsuppgifter- yrkesmonopol. Den höga kompetensen ökar de professionellas handlingsfrihet 

inom den tillhörande organisationen, genom att de själva kan kontrollera sin arbetsdelning. 

Dessa arbetsgrupper är svåra att bevakas och kontrolleras utifrån, jämfört med de övriga 

anställda. De professionella har även hög tillit från sina arbetsgivare vilket ger dem bättre 
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förutsättningar i arbetslivet. Ju tydligare profession är desto mer makt, kontroll och 

handlingsfrihet (Brante 2015) (Ringarp 2011).  

 

De begrepp som vi kommer att använda oss av i analysen är:  

De klassiska professionerna utgör en prototyp för de övriga professionerna och här återfinns 

läkare, jurister, psykologer och andra med lång universitetsutbildning, hög status och andra 

sociala belöningar.  

Semiprofessionerna har tillkommit alltefter expandering av högskoleutbildningar, och närmar 

sig de förutnämnda men deras kunskaper är mer fragmenterade en läkarnas. Hit hör lärare, 

socialarbetare, sjuksköterskor  

Den tredje gruppen är preprofessionerna som också utbildas på universitet, men deras 

kunskaper grundar sig inte på vetenskapliga grunder, samt att ämnena de studerar är delvis 

öppna och fragmenterade (Brante 2015: 14ff). 

Yrkesgrupper som saknar professionell tillhörighet, saknar tydliga gränser för vilka 

arbetsuppgifter de får och inte får utföra, och det råder även en viss konkurrens om 

arbetsuppgifterna både inom och mellan yrkesgrupper. Hit hör även de yrkesgrupper som lätt 

kan ersättas av andra genom att obehöriga kan helt eller tillfälligt ta över och utföra deras jobb 

(Ringarp 2011: 28ff).  

Brante (2015:90) presenterar även en uppdelning av de olika professionerna utefter olika 

utbildningsmodeller. En sådan uppdelning ger oss möjlighet att få en större förståelse för om 

utbildningsinnehållet kan vara viktiga för den psykiska hälsan, men även hjälpa oss att förklara 

vilka grundläggande skillnader som finns mellan professioner som har hög respektive låg 

psykisk ohälsa.  

 

Den klassisk utbildningsmodell som utbildar jurister, läkare, arkitekter, psykolog, 

civilingenjör mm, har hög yrkesfokus med tydlig koppling mellan yrke och utbildning. 

Specialisering inom yrket sker oftast efter utbildningen. För att få tillträde till dessa yrken krävs 

en yrkeslegitimation, vilket innebär att inga obehöriga får utföra dessa arbetsuppgifter 

(yrkesmonopol). Utbildningens alla delar fokuserar på passa ett specifikt yrkesområde där både 

studenternas och lärarnas förhållningsätt till studierna kan kopplas till kunskapsbehovet inför 

det kommande yrket. D.v.s. de vet varför de lär sig något och hur de kan ha nytta av dessa i 

praktiken (ibid: 75-77). 
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De programutbildningar som leder till semiprofessioner och utbildar sjuksköterskor, lärare, 

socionom, biomedicinsk analytiker m.fl. har inte alltid haft en lika tydlig koppling mellan yrke 

och teoretisk vetenskaplighet i sin utbildning. Förr återfanns dessa utbildningar på särskilda 

skolor som fanns utanför universitetssystemet, där yrkesskickligheten baserades på reflektioner 

och beprövad erfarenhet. Dessa yrkes professionalitet ökade i takt med att utbildningarna 

förflyttades till högskolor och universitet, där teoretisk vetenskaplighet infördes mer och mer i 

studierna, även om praktisk erfarenhet fortfarande dominerar undervisningen. Det som skiljer 

dem mest från förra gruppen är att yrket inte alltid är reserverat för dem med särskilt 

utbildningsbehörighet. Även om tillträdet till yrket kräver yrkeslegitimation, kan detta kringgås 

av arbetsledarna och obehöriga kan tillfälligt utföra deras arbetsuppgifter vid behov (Ibid: 77-

78).  

Den delen av professionsteorin, som vi anser mest relevant i vår uppsats, behandlar 

utbildningen, dess innehåll samt antagningskravet. Detta på grund av att en av våra delfrågor 

handlar just om att undersöka ifall utbildningsnivån och psykisk ohälsa har något samband.  

Brantes förklaring angående utbildningens relevans är viktig i vår analys därför att detta medför 

att även andra icke-professionella yrkesgruppers egenskaper kan ställas i förhållande till de 

professionellas. Med hjälp av denna förklaring kan vi undersöka om det finns samband mellan 

psykisk ohälsa och utbildningsnivå. 

 

2.2 Interaktionism 

Interaktionism handlar om den sociala människans behov av att utveckla relationer till andra 

människor (Ritzer & Stepnisky 2015). Det finns flertalet teoretiker som har diskuterat 

interaktionismen, men den som vi kommer att ta hjälp av i vår uppsats är delar av Ervin 

Goffmans dramaturgiska teori. 

 
2.2.1 Goffmans dramaturgiska teori 

Goffman (2009) beskriver all mänsklig interaktion ur ett dramaturgiska perspektiv, genom att 

likna det mänskliga uppträdandet med en uppvisning på en teaterscen. Enligt Goffman antar 

människor olika roller för att anpassa sig till situationer de befinner sig i för tillfället. All 

uppträdande som vi vill att andra ska ta del av sker på en scen genom att vi tar på oss en ”mask” 

som anpassas till publikens förväntningar. Efter uppträdandet går vi in bakom kulisserna, tar av 

oss masken för att slappna av, återhämta oss, reflektera över uppträdandet samt planera nästa. 

Att bara ta på och av masken efter behov är inte oproblematiskt, och balans mellan de olika 

uppträdandena är viktigt och kan endast uppnås under återhämtningsfasen som sker bakom 
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kulisserna. Enligt denna teori krävs ett omfattande och välplanerat arbete, oftast ett teamarbete 

för att anta en roll, spela den rätt, rättare sagt att spela den rollen så pass bra att inget tvivel 

uppstår för publiken om budskapet för framträdandet. För att klara detta, måste individen gå 

upp helt i sin tillfälliga roll, men det krävs ett lika omfattande arbete föra att kunna ta sig ur den 

ena rollen och gå in i en annan roll. 

 

Goffman använder olika begrepp för att beskriva vilka ansträngningar som krävs för att hitta 

balans mellan de olika rollerna, och även vad som kan hända om man hamnar i obalans mellan 

de olika rollspelen. Delar av Goffmans dramaturgiska teoretiska begrepp kan hjälpa oss att tyda 

vår empiri, genom att vi kan få förståelse för hur individer kan påverkas när de pendlar mellan 

yrkesroll och privatliv, och vilka konsekvenserna kan medföra om människor saknar tillräckligt 

återhämtningstid mellan yrke och arbetsfri tid. 

  

Följande begrepp används i analysen av uppsatsen:  

Rollframträdandet: kan ske antingen genom en äkta roll, vilket innebär att individen är så 

uppe i sin roll att distans saknas mellan roll och identitet eller en cynisk roll, vilket innebär att 

individen drar en tydlig gräns mellan roll och identitet. Alla nya rollspel börjar med en äkta 

roll, men efter ett tag lär man sig att skapa distans till rollen, och därmed skapa balans mellan 

äkta och cynisk roll.  

Regioner: Det är på scenens främre region, som all framträdande pågår medan den bakre 

regionen används, som återhämtningsställe från rollen man har nyss spelat. Både psykisk och 

fysisk återhämtning är viktig innan nästa uppträdande börjar. Gränsen mellan dessa två regioner 

är vag, därför måste man själv ha god kontroll mellan dessa roller. 

Rolldistans: Med rolldistans menas en individs förmåga att skapa distans mellan de olika 

rollspelen. I denna uppsats används begreppet för att illustrera balans mellan yrkesroll och 

privatroll.  

 

3. Metod 

För att få förståelse över varför undersköterskor ofta sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa, 

hade vi inledningsvis för avsikt att använda kvalitativ metod i form av intervjuer. Denna 

undersökningsform är lämplig att använda när människors självupplevda situation, känslor och 

tankar undersöks (Denscombe 2009: 383). Men utifrån tidigare forskningsresultat angående 
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psykisk ohälsa, kunde vi konstatera att kvalitativ undersökning endast skulle bidra med 

likvärdiga svar, som andra redan har kommit fram till.  

 

Tidigare forskning, som finns om psykisk ohälsa, fokuserar på olika aspekter av den 

psykosociala arbetsmiljön, där resultatet baseras på både intervjuer och enkätundersökningar, 

som byggs på subjektiva bedömningar. Att göra samma undersökning, som andra har gjort 

genom att studera människors självupplevda situation, skulle enligt oss bidra med mera av 

”samma” fakta och vår undersökning hade medvetet eller omedvetet styrts åt samma resultat. 

Även om arbetsmiljöfaktorer är viktiga för hälsa, finns det många andra faktorer som kan 

påverka, och vår ambition var att finna några av dem. 

 

Ovannämnda resonemang ledde till två viktiga val i vår uppsats: 

 

1. Att tillvägagångssättet skulle vara deduktiv, d.v.s. vi hade ingen förutbestämd teori att 

utgå ifrån- detta för att inte undersökningen skulle styras åt ett visst förutbestämt 

resultat. Teorierna fick istället växa fram ur empirin, dvs. när vi hittade fram till ett visst 

resultat, valdes lämpliga teorier ut för att förtydliga vårt resonemang (Bryman 2011). 

 

2. Nästa beslut handlade om hur vi på bästa sätt skulle samla in det empiriska materialet 

till vår undersökning. På grund av att vi ville undvika intervjuer och enkäter av 

förutnämnda orsaker, bestämde vi att en sekundärundersökning i form av offentlig 

statistik var lämplig för att få tillgång till material vi kunde analysera i denna 

undersökning (ibid.). Vi bestämde oss för att leta efter sjukskrivningsstatistik där många 

yrkesgrupper var representerade.    

 

3.1 Offentlig statistik som empiriskt material 

Fördelen med denna undersökningsform är att andra redan har tagit fram material, och oftast 

har de nått ut till stora delen av den valda populationen, dvs. att de har nått ut till många 

människor samtidigt. En till fördel, är möjligheten att tolka den insamlade empirin utifrån vald 

problemformulering (Bryman 2011:300ff).  

 

Denna typ av datainsamling är både tidskrävande och kostsamt, vilket vi som studenter inte 

skulle haft möjligt att samla in på egen hand. Att använda sig av offentlig statistik i nya 
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undersökningar kan upplevas som ”en enkel väg” att få tillgång till analyserbart material, men 

denna undersökningsform är tidskrävande och kräver en noggrann samt systematisk 

genomgång av andras insamlade material, för att förstå innehållet och själv kunna tillämpa och 

använda den (ibid.).  

 

3.2 Urval  

3.2.1 Statistiskt urval 

Kriterier inför valet av offentlig statistik, var att hitta sådant material som kategoriserar 

sjukrivningen efter olika diagnoser och yrkesgrupper. Detta ansåg vi som viktigt, därför att vi 

ville undvika att använda statistik, som var insamlad på flera olika sätt och av olika syften. Efter 

en systematisk genomgång av både Statistiska Centralbyråns (SCB) databas, 

Arbetsmiljöverkets rapporter samt Försäkringskassans Socialförsäkringsrapporter, valde vi 

Försäkringskassans statistiska underlag för sjukskrivningar (Försäkringskassans statistiska 

underlag).  

 

Försäkringskassans offentliga statistik presenteras årsvis utifrån olika diagnoser och 

yrkesgrupper mellan åren 2005 till 2014, vilket innebär att samma undersökning gjordes årligen 

i syfte att följa sjukskrivningsutvecklingen för olika yrkesgrupper. Sjukskrivningsuppgifter är 

sammanställda av informationen från läkarintyg, som inkommit till Försäkringskassan vid 

sjukskrivningar, som varat mer än 14 dagar. Alla yrkesverksamma individer mellan 18 och 64 

år ingår i statistiken. Datamåttet som använts är antal startade sjukfall per 1000 anställd 

(promille), och yrkesgrupperna klassificeras efter ”Standard för svensk yrkesklassificering 

SSYK (ibid.). 

 

3.2.2 Användning av försäkringskassans statistiska underlag 

Utifrån Försäkringskassans statistik gjorde vi egen tabell där 113 yrkesgruppers sjukskrivningar 

med psykiska diagnoser ingick (se bilaga 1). I nästa steg delades samtliga yrkesgrupper in efter 

hög respektive låg psykisk ohälsa. Indelning gjordes genom att utgå ifrån medelvärdet av 

samtliga yrkesgruppernas psykiska ohälsa, som enligt Försäkringskassans uträckningar var 

26,2 promille. Medelvärdet avrundades av oss till 26,5 promille, där alla under denna promille 

skulle räknas till yrkesgrupper med låg psykisk ohälsa och alla över 26,5 promille till 

yrkesgrupper med hög psykisk ohälsa. 
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3.3 Bearbetning av materialet 

Under arbetets gång har vi med hjälp av sanningstabeller (Becker, 2008) uteslutit variabler för 

att gå vidare i arbetsprocessen. För att undersöka om undersköterskornas psykiska ohälsa kunde 

förklaras med variablerna utbildning, kvinnodominerat yrke samt avsaknad av professionell 

tillhörighet, som undersköterska yrket kännetecknas av, valde vi ut tio av 113 yrkesgrupper 

som hade högst psykisk ohälsa:  

1.  Psykologer, socialsekreterare m.fl.  

2.  Övriga servicearbetare 

3.  Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.  

4.  Förskollärare och fritidspedagoger  

5.  Präster  

6.  Vård- och omsorgspersonal 

7.  Biblioteksassistenter m.fl. 

8.  Sjuksköterskor  

9.  Agenter, förmedlare m.fl. 

10.  Resevärdar m.fl. 

Variablerna kön, utbildning och professionell tillhörighet ansåg vi som viktiga men inte 

avgörande, därför att alla dessa varianter återfinns bland de tio utvalda yrkesgrupperna. I 

samband med att dessa variabler uteslöts märkte vi att alla yrkesgrupper jobbade i nära kontakt 

med människor på ett eller annat sätt. Därför ansåg vi att psykisk ohälsa bör undersökas utifrån 

branschtillhörighet.  

 

För att undersöka om våra iakttagelser var relevanta för att förklara undersköterskors psykiska 

ohälsa, delades samtliga yrkesgrupper in efter branschtillhörighet:  

 

1. Tjänstesektorn 

2. Jordbruk, skogsbruk och fiske 

3. Industri 

 

Branschtillhörighet visade sig vara viktig för att kunna besvara problemformuleringen, därför 

att högt psykisk ohälsa återfanns endast bland yrkesgrupper som jobbar inom tjänstesektorn (se 

bilaga 2). 

 

3.4 Avgränsningar 

Inom tjänstesektorn återfinns yrkesgrupper som producerar både tjänster och varor (Almega). 

Även om samtliga jobbar med människor, gör de det på olika sätt. På grund av att 
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undersköterskor återfinns bland vård och omsorgspersonal och arbetar med människors 

välbefinnande, valde vi att göra avgränsning bland tjänstesektorns yrkesgrupper. Syftet med 

avgränsningen var att skilja på dem som jobbar med människors välbefinnande och de som 

jobbar med andra slags tjänster. Följande yrkesgrupper valdes ut: 

 

Urval av yrkesgrupper inom tjänstesektorn 

Yrkesgrupper med hög psykisk ohälsa Yrkesgrupper med låg psykisk ohälsa 

     232 - Gymnasielärare m.fl. 
     233 - Grundskollärare 
     235 - Andra pedagoger  
     234 - Speciallärare 
     332 - Andra lärare och instruktörer 
     331 - Förskollärare och fritidspedagoger 
     331 - Förskollärare och fritidspedagoger 
     223 -  Barnmorskor m.fl. 
     249 - Psykologer, socialsekreterare m.fl. 
     322 - Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 
     323 - Sjuksköterskor 
     346 - Behandlingsassistenter, m.fl. 
     513 - Vård- och omsorgspersonal 

     242 - Jurister 
     222 - Hälso- och sjukvårdsspecialister 
     345 - Poliser 
     011 - Militärer 
     515 - Säkerhetspersonal 

 

 

Vidare analyserades de utvalda yrkesgruppers yrkesinnehåll, i syfte att leta efter likheter och 

skillnader i deras arbetssätt som möjligen kunde förklara skillnader i psykisk ohälsa.  

 

3.5 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har utformat etiska regler, som forskare behöver anpassa sig efter. Syftet är att 

de som deltar i undersökningarna inte ska ta skada på grund sin medverkan. De fyra 

forskningsetiska principerna är information, konfidentialitet, samtycke samt nyttjandekrav.  

(Denscombe 1998:193).  

 

Eftersom vi i denna studie enbart använder oss av offentlig statistik och inte har haft enskilda 

samtal med någon, berördes vi inte av alla dessa etiska principer.  Däremot finns det en etisk 

dimension i uppsatsen, när psykisk ohälsa undersöks. Vi menar att det är etiskt relevant att 

fundera över varför psykisk ohälsa drabbar så många människor. Givet att man skapar kunskap 

om ett samhällsproblem på en sociologisk väg, så får det etiska konsekvenser för individer, som 

studeras. Ett annat etiskt dilemma vi ställdes inför var hur vi skulle placera in människor i hög 

respektive låg psykisk ohälsa.  
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Det är även etiskt viktigt att inte fuska med siffror när man behandlar statistik.  Eftersom vi inte 

själva har tagit fram materialet kan vi inte garantera etisk tillförlitlighet, men genom att vara 

källkritiska och endast återge det som finns i det offentliga materialet, kan vi säkerställa att 

materialet är tillförlitligt i vår uppsats.  

 

I vår uppsats ville vi använda oss av statistik som var framtaget för varje yrkesgrupp för sig, 

men efter kontakt med Försäkringskassans statistiker, fick vi ta reda på att den sortens statistik 

inte är tillgänglig. Det finns yrkesgrupper där få personer förvärvsarbetar, och att redovisa 

statistik för dessa yrken skulle kunna innebära röjanderisker för enskilda personer. Just uppgift 

om diagnos ses som särskilt känslig att röja, därmed publiceras inte sådant känsligt material för 

allmänheten.  

 

3.6 Validitet och Reliabilitet  

Reliabilitetet anser vi vara viktigt för studiens ändamål. Användandet av vårt material och 

måttenheten har ökat tillförlitligheten i studien. Försäkringskassans statistiska underlag har gett 

oss siffror, som ger underlag för vårt resultat gällande psykisk ohälsa (Bryman 2011). Validitet 

visar giltigheten i vår undersökning, som även i vår uppsats har varit hög. Vi har mätt det som 

behövts mätas för att få fram resultat gällande våra frågeställningar. Syftet med 

Försäkringskassans statistik underlag var att undersöka psykisk ohälsa. Vi använder deras 

statistik eftersom att vi ansåg det vara en hög validitet och även för att vi mäter detsamma. Med 

utgångspunkter från denna statistik anser vi att undersökningen både innehåller pålitlighet och 

giltighet. Vi kan med hänsyn till detta säga att vår undersökning både är reliabel och valid 

(ibid.).  

 

4. Resultat/Analys 

Under arbetets gång har vi steg för brutit ner olika yrkesgrupper till människonära yrken inom 

tjänstesektorn. Först redovisas faktorer som kön, utbildningsnivå, professionalitet, som vi anser 

vara viktiga faktorer men inte avgörande för psykisk ohälsa. Därefter redovisas två faktorer, 

så som sociala relationer och återhämtning, som vi anser vara viktiga faktorer som kan bidra 

till att förklara psykisk ohälsa.  
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4.1 Uteslutna variabler 

Kön, utbildningsnivå samt professionell tillhörighet 

Vård och omsorgspersonalens psykiska ohälsa sammankopplas med att de jobbar inom ett 

kvinnodominerat yrke med låg utbildning, som dessutom saknar professionell tillhörighet.  

Enligt både Socialförsäkringsraporten (2015:1) samt AFA försäkring (2013) är 

kvinnodominerande, lågutbildade yrkesgrupper, som återfinns inom skola, sjukvård och 

omsorg, mest drabbade av sjukskrivningar som beror på någon form av psykisk ohälsa.  

 

I det första steget i analysen, undersökte vi om kön och utbildning var viktiga faktorer för oss 

att utgå ifrån för att besvara problemformuleringen. Om det hade visat sig att de mest drabbade 

yrkesgrupperna var lågutbildade eller kvinnodominerade yrkesgrupper hade vi redan då kunnat 

göra ett urval av yrkesgrupper, som skulle ingå i vår undersökning. Genom att analysera 

Försäkringskassans statistiska underlag, märkte vi att svaret på vår problemformulering inte 

kunde hittas med utgångspunkt i variablerna kön och utbildning, därför att en variation av både 

hög samt lågutbildade, men även kvinno- samt mansdominerade yrkesgrupper kunde återfinnas 

bland yrkesgrupper med högst psykisk ohälsa.  

 

Nästa steg i analysen vara att undersöka ifall professionell tillhörighet kunde bidra till att 

förklara varför vissa yrkesgrupper är mer utsatta för psykisk ohälsa än andra. De klassiska 

professionerna utgör en prototyp för de övriga professionerna och här återfinns läkare, jurister, 

psykologer och andra med lång universitetsutbildning, hög status och andra sociala belöningar. 

Semi och preprofessioner, som exempelvis lärare, poliser samt socialarbetare har mindre tydlig 

yrkesroll, lägre grad av egenkontroll i arbetslivet än de klassiska professionerna. Yrkesgrupper 

som saknar professionell tillhörighet, som exempelvis vård och omsorgspersonal, saknar 

tydliga gränser för vilka arbetsuppgifter de får och inte får utföra. Dessa yrkesgrupper har låg 

grad av egenkontroll i arbetslivet och otydligare yrkesroll än samtliga professionstyperna. Hög 

egenkontroll i arbetslivet, leder enligt tidigare forskning till minskad ohälsa men enligt vår 

undersökning återfinns en variation av samtliga professionstyper men även icke professioner 

bland både de med hög respektive låg psykisk ohälsa och kan därmed inte vara avgörande faktor 

för att besvara vår problemformulering.  

 

Genom att analysera det statistiska underlaget, kunde variabler som kön, utbildningsnivå samt 

professionell tillhörighet uteslutas som viktiga faktorer att utgå ifrån i syfte att besvara 



 

 

17 
 

problemformuleringen. Även fast denna del av analysen inte kunde bidra med variabler som 

var viktiga för vår fortsatta underökning, har vi lagt märke till ett återkommande mönster bland 

de yrkesgrupper som hade högst psykiska ohälsa. Samtliga yrkesgrupper jobbade  i nära kontakt 

med människor, därmed beslutade vi att vidare undersöka om psykisk ohälsa var mer 

förekommande inom vissa branscher.  

 

4.2 Branschtillhörighet 

I det statistiska underlaget som användes i vår analys, kunde 113 yrkesgruppers 

sjukskrivningstid analyseras.  Vi valde att dela in samtliga yrkesgrupperna efter hög respektive 

låg psykisk ohälsa i tre olika branscher, i syfte att undersöka om samband fanns mellan psykisk 

ohälsa och branschtillhörighet.   

1. Tjänstesektorn 

2. Jordbruk, skogsbruk och fiske 

3. Industri 

 

Enligt vårt resultat, (se bilaga 2) finns det inga yrkesgrupper som jobbar utanför tjänstesektorn 

som har hög psykisk ohälsa, inte ens bland de outbildade. Detta innebär att de som jobbar inom 

industrin eller skog, jordbruk och fiske löper mindre risk att bli sjukskrivna på grund av psykisk 

ohälsa. Därmed bestämde vi att svaret för denna sjukskrivningsform bör sökas bland 

tjänstesektorn. 

 

Inom tjänstesektorn återfinns yrkesgrupper som producerar tjänster istället för varor (Almega). 

Även om samtliga inom tjänstesektorn arbetar med människor så jobbar de på olika sätt. Att 

analysera samtliga yrkesgrupper inom tjänstesektorn i syfte att besvara vår 

problemformulering, ansåg vi inte som möjligt i en c-uppsats.  Därför gjordes ett urval av 

yrkesgrupper som vi skulle analysera mer ingående.  

I syfte att kunna besvara frågan varför undersköterskor så ofta drabbas av psykisk ohälsa, valde 

vi yrkesgrupper, som också jobbade med andra människors välbefinnande. Syftet med 

avgränsningen var att skilja på dem som jobbar med människors välbefinnande och de som 

jobbar med andra slags tjänster. Följande yrkesgrupper valdes ut: 
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Urval av yrkesgrupper inom tjänstesektorn 

Yrkesgrupper med hög psykisk ohälsa Yrkesgrupper med låg psykisk ohälsa 

     232 - Gymnasielärare m.fl. 
     233 - Grundskollärare 
     235 - Andra pedagoger  
     234 - Speciallärare 
     332 - Andra lärare och instruktörer 
     331 - Förskollärare och fritidspedagoger 
     331 - Förskollärare och fritidspedagoger 
     223 - Barnmorskor m.fl. 
     249 - Psykologer, socialsekreterare m.fl. 
     322 - Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 
     323 - Sjuksköterskor 
     346 - Behandlingsassistenter, m.fl. 
     513 - Vård- och omsorgspersonal 

     242 - Jurister 
     222 - Hälso- och sjukvårdsspecialister 
     345 - Poliser 
     011 - Militärer 
     515 - Säkerhetspersonal 

 

 

Vidare i denna undersökning utgick vi ifrån ovanstående yrkesgrupper, som kännetecknas av 

att de jobbar i så kallade ”människonära arbete”.  

 

4.3 Viktiga faktorer 

4.3.1 Människonära arbetet 

 

Samtliga utvalda yrkesgrupper i denna undersökning tillhör ”människoorienterade 

organisationer” (Jönsson, Tranqvist, Petersson, 2003: 11), som innebär att de arbetar i 

närkontakt med människor vilka är i behov av vägledning, hjälp och stöd. Trots att 

yrkesgrupperna med hög respektive låg psykisk ohälsa har liknande yrkesroller anser vi att det 

finns en viss skillnad genom att relationen mellan yrkesutövaren och mottagaren utvecklas på 

olika sätt. Relationer finns alltid inblandade i människonära yrken, men enligt oss är relationer 

inblandade i olika grad, därför att de jobbar med människor på olika sätt. 

 

Vidare analyseras yrkesbeskrivningarna för de utvalde yrkesgrupper, som ingår i vår 

undersökning, i syfte att leta efter likheter och skillnader i respektive gruppers arbetsuppgifter.  

 

4.3.2 Yrkesbeskrivningar 

 

Yrkesgrupper med hög psykisk ohälsa: 
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Vårdande yrkesgruppers främsta arbetsuppgift är att lyssna, stödja samt vårda de patienter/-

omsorgstagare, som befinner sig i utsatta situationer med olika grader av hjälpbehov. (SSYK 

96).  Lärarnas huvudsakliga arbetsuppgift är att på ett pedagogiskt sätt förmedla kunskap till 

studenter. I deras arbetsuppgifter ingår även att planera kommande undervisning samt utvärdera 

elevernas utveckling (Arbetsförmedlingen). Psykologers främsta arbetsuppgift är att utreda, 

undersöka och behandla människors psykiska besvär och sjukdomar. Att stödja, informera och 

motivera är också viktigas arbetsuppgifter som förväntas av psykologer (ibid.). 

 

Gemensamt för alla yrkesgrupper med hög psykisk ohälsa, är att människorna söker sig till dem 

(ofta ofrivilligt) när de är i behov av vägledning, stöd, vård och hjälp. Yrkesgruppernas 

arbetsinsatser påverkar människornas framtida välbefinnande, och det huvudsakliga syftet är 

att hjälpa dem till att kunna leva på ett så självständigt liv som möjligt med eller utan 

yrkesgruppernas framtida arbetsinsatser. I dessa yrkesgrupper uppstår långvariga sociala 

relationer mellan yrkesutövare och individ.  

 

Yrkesgrupper med låg psykisk ohälsa: 

Yrkesgrupper som läkare, jurist, poliser, militärer m.fl. har alla arbetsuppgifter som 

kännetecknas av beprövade metoder och tekniker. Även om personliga sociala kontakter ofta 

förekommer även för dessa yrkesgrupper är dessa mer kortvariga. Deras arbetsuppgifter 

präglas inte av långvariga sociala relationer. 

Läkarna arbetar inom sjukvården och deras uppgift är att utreda, diagnostisera, behandla och 

förebygga sjukdomar och andra hälsoproblem (SSYK 96). Juristernas främsta uppgift är att 

tolka lagar och regler samt utreda juridiska ärenden. Att fatta beslut i ärenden, som har 

betydelse för människor är ett stort ansvar som jurister bör behärska (ibid.). Poliser och 

annan säkerhetspersonals främsta arbetsuppgifter är att upprätthålla lagar och regler, samt 

ansvara för människors säkerhet (Arbetsförmedlingen). 

 

Ovannämnda yrkesgrupper jobbar alla med människor, men på olika sätt. Det finns olika 

aspekter av deras arbetsinnehåll, som leder till att olika slags relationer uppstår mellan 

yrkesutövare och människor de möter i sitt arbete.  
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4.4 Sociala relationer 

Enligt yrkesbeskrivningarna ovan kan vi konstatera att yrkesgrupper med hög psykisk ohälsa 

utvecklar långvariga social relation till människor de möter i sitt yrke. Relationerna de utvecklar 

i sitt arbete präglas av arbetsuppgifterna, som ingår i deras yrke. Även om sociala relationer i 

arbetslivet uppstår för yrkesgrupper med låg psykisk ohälsa också, är dessa relationer mer 

kortvariga i jämförelse med förutnämnda yrkesgrupper.  

 

Det som skiljer yrkesgrupperna med hög respektive låg psykisk ohälsa, är skillnader i sociala 

relationer till människor de möter i sitt arbete.  Att sociala relationer är variabeln, som förenar 

de med hög psykisk ohälsa och skiljer dem från de med låg psykisk ohälsa, såg vi som mycket 

intressant som vidare behövde undersökas.  

Att undersöka sociala relationer i arbetslivet är intressant därför att aspekter av arbetsinnehållet, 

och inte yrkesbenämningen, som behöver undersökas för att kunna förklara varför vissa 

yrkesgrupper är mer benägna för sjukskrivningar, som beror på psykisk ohälsa, än andra. Detta 

i sin tur borde innebära att skillnader i psykisk ohälsa även bör finnas inom samma yrkesgrupp 

med olika inriktningar.  Vi menar att det finns olika slags psykologer, olika undersköterskor m 

fl., där skillnader i arbetsinriktningen leder till olika slags sociala relationer även för samma 

yrkesgrupper.  

 

För att testa vårt resonemang om sociala relationers betydelse för den arbetsrelaterade psykiska 

ohälsan, hade vi som avsikt att hitta statistik som kunde påvisa skillnader i 

sjukskrivningstendenser även inom samma yrkesgrupper. Problemet som vi har stött på är att 

sådana statistiska uppgifter inte är offentliggjorda dvs. att av den offentliga statistiken framgår 

inte skillnaden mellan hur undersköterskor som jobbar på ett sjukhus eller inom äldreomsorg, 

drabbas av psykisk ohälsa. I jakt efter yrkesgrupper med samma yrkestitel men med skillnader 

i sjukskrivningstendenser, fann vi skillnad mellan Svenska och Finska lärare. Finska lärare 

tillhör de friskaste yrkesgrupperna (Arbetshälsoinstitutet 2009) medan lärarna i Sverige 

återfinns bland de med högst sjukskrivningar. Genom att undersöka både Finska och Svenska 

lärares yrkesinnehåll, upptäckte vi skillnader i de sociala relationer, som uppstår mellan lärare 

och elever i respektive land. 

 

I tidningsartikeln ” Lärarna har en mer delad roll” som återfinns i Bärgslagsbladet Arboga 

tidning 9 maj 2016, framkommer att Svenska lärare upplever att allt mindre av deras 
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yrkesverksamma tid går åt pedagogik, och allt mer arbetstid går åt att involvera sig i elevernas 

sociala problem:  

 

”De sociala problemen gör att lärarna måste ha mer direktkontakt med socialtjänsten, 

föräldrar och i vissa fall polisen. Alla dessa extra möten tar tid och energi från oss som 

vi hade behövt lägga på den pedagogiska biten. Vi hinner inte förbereda lektioner i den 

utsträckningen som skulle behövas[…]vi känner att vi behöver fler kuratorer, som kan 

fokusera på de psykosociala problemen” (Bärgslagsbladet Arboga Tidning 2016).  

 

Även i rapporten ”kompis, kurator eller kunskapsförmedlare” som återfinns i Lärarnas 

riksförbund 2015 uppger många (Svenska) lärare att de alltför ofta är personligt engagerade i 

sina elevers välmående.  

 

”En majoritet av lärarna engagerar sig ofta eller mycket ofta i problem som eleverna har 

som inte är undervisningsrelaterade” (ibid.). 

 

Lärarna anser att de behöver mer undervisningstid, men: 

” […] allt för mycket tid inte får gå åt till att lösa problem som eleverna har som ligger 

utanför det som är lärarens roll. Därför måste det finnas stöd till eleverna från andra 

instanser i skolan, exempelvis elevhälsan, så att lärarna kan fokusera på sin undervisning” 

(ibid.). 

 

”En majoritet av lärarna upplever att de ofta får engagera sig i problem som deras elever 

har som inte är undervisningsrelaterade och att det ofta händer att eleverna behöver stöd 

som de inte kan ge[…]” Det krävs en tydligare fördelning mellan vad som är lärarnas 

ansvar för elevernas välmående och vad som är föräldrarnas, elevernas, rektorns, andra 

vuxnas och resten av samhällets ansvar för att alla ungdomar ska lyckas i och utanför 

skolan. Mycket ansvar ligger i dag på lärarna. Samtidigt finns det begränsat utrymme för 

hur mycket lärarna kan hjälpa eleverna med problem som inte är undervisningsrelaterade 

(ibid.).  

 

Av ovannämnda citat framkommer det tydligt att svenska lärares arbetsuppgifter är 

organiserade på ett sådant sätt, att sociala relationer ingår som en naturlig del av deras 

arbetsuppgifter.  

 

Finska lärare har större möjlighet än Svenska kollegor att enbart fokusera på pedagogiska 

arbetsuppgifter, genom att överlämna det sociala ansvaret till andra yrkesgrupper som 

studievägledare, elevhandledare och kuratorer. Förutnämnda yrkesgrupper stödjer och 

handleder elever i deras studieutveckling och stöttar elevernas självförtroende samt personliga 

utveckling. Det är även dessa yrkesgrupper, som tar hand om lärarnas bisysslor och andra 
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sociala problem, som inte är undervisningsrelaterade. Studievägledarna i Finland upptar ofta 

kuratorernas roll, för att hjälpa till att lösa problem som uppstår under skoltiden. I Sverige ska 

studievägledarna undvika kuratorrollen, och mycket av det sociala ansvaret hamnar istället på 

lärarna (Lärarnas Riksförbund).        

 

I denna del av analysen framkommer det att Svenska och Finska lärare har olika förväntningar 

på sitt yrkesinnehåll, där skillnaderna leder till olika slags sociala relationer i arbetslivet.  

Skillnader i organiseringen av yrket mellan Svenska och Finska lärare leder, åtminstone i 

Finland till lägre psykiska orsakade sjuktal, enligt oss.  

 

Även om skillnader i sociala relationer är en aspekt av psykisk ohälsa, så är det konsekvenserna 

av de långvariga relationerna, som kan påverka den psykiska ohälsan, enligt oss. Med detta 

menar vi att förväntningarna på yrkesrollen, som den ständigt engagerade individen i andra 

människors lidande inte slutar vid arbetsdagens slut. Människor förväntas ha samma slags 

långvariga relationer även på fritiden genom att vara engagerade i familjens, bekantas och 

vänners personliga problematik: 

”Yrken där man hjälper andra människor kan bli ”gränslöst” på grund av stor personlig 

engagemang i fallet, och det är viktigt att personalen lär sig att dra en gräns mellan arbete 

och privatliv ”  

(Psykologtidningen nr. 18, 1986). 

 

Genom att möta samma slags problematik både i sin yrkesroll som i den privata rollen, blir 

gränsdragningen mellan arbete och fritid otydlig, med mindre återhämtningstid mellan 

arbetspassen.  

 

4.5 Återhämtningstid 

I en artikel med titel ”Betydelsen av gränsdragning vid gränslöst arbete” som återfinns i 

Psykologtidningen nr 7 (2015) diskuteras betydelsen av gränsdragning mellan arbetet och fritid, 

och i vilken grad en otydlig gräns kan påverka hälsan. I artikeln framkommer att hög 

arbetsbelastning inte har en negativ effekt på hälsan, så länge individen kan stänga av tankarna 

kring arbetet under fritiden: 

”Återhämtning spelar på så sätt en nyckelroll i sambanden mellan arbetsrelaterad stress, sömn 

och hälsa, där den underliggande mekanismen antas vara svårigheter att stänga av tankar på 

arbete under fritiden, något som ofta benämns i termer av switching off” (Psykologtidningen 

nr 7 2015 s 28-29) 
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”ny, internationell forskning som påvisat att förhöjd fysiologisk aktivering fortgår flera 

timmar och fortsätter ända in i sömnen, efter det att ihållande tankar på arbetet upphört” 

(Psykologtidningen nr 7 2015) 

 

Även Erving Goffman (2009) diskuterar vikten av återhämtning i sin dramaturgiska teori, där 

återhämtning mellan rollerna anses vara ett av de viktigaste aspekterna för psykisk och fysisk 

återhämtning. Enligt ovannämnda teori sker all rollframträdande i den främre regionen på en 

scen, och återhämtning sker alltid bakom kulisserna. Balans mellan uppträdandet är viktigt och 

kan uppnås under återhämtningsfasen som sker bakom kulisserna. Det är inte bara 

återhämtningsplatsen i den bakre regionen, som är viktig utan även rolldistans, dvs. att skapa 

balans mellan yrkesroll och privatroll är viktiga. 

 

Vi menar att rolldistans inte är möjligt att uppnå fullt ut för yrkesgrupper med hög psykisk 

ohälsa, därför att de hamnar i liknande sociala relationer både under arbetstid och arbetsfri tid.  

Avsaknad av rolldistans minskar både den fysiska och psykiska återhämtningstiden mellan 

arbetspassen. Som tidigare nämnt hamnar inte yrkesgrupper med låg psykisk ohälsa i liknande 

sociala relationer på fritiden, som under arbetstiden. Detta innebär att de har en tydligare gräns 

mellan arbete och fritid, där återhämtningstiden för dessa yrkesgrupper är längre än för 

yrkesgrupper med hög psykisk ohälsa.  

 

Även skillnader mellan Svenska och Finska lärares hälsa kan förstås utifrån ovannämnda teori. 

Finska lärare har tydligare rolldistans än Svenska kollegor mellan yrkesroll och privatroll. Detta 

innebär att den bakre regionen, dvs. den arbetsfria tiden kan i högre utsträckning användas som 

återhämtningsplats mellan arbetspassen av Finska lärarna. Även övriga yrkesgrupper, som har 

ingått i undersökningen och hamnat bland yrkeskategorin låg psykisk ohälsa, har samma 

återhämtningsmöjlighet mellan yrkesroll och privatroll, enligt oss.   

 
 

4. Slutsatsen 

Nedan besvaras de två delfrågor delfrågorna som vi har arbetat med under uppsatsens, och 

avslutningsvis besvaras problemformuleringen.  
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Hur ser sjukskrivningarna ut för samtliga yrkesgrupper vad gäller psykisk ohälsa? 

Sjukskrivningar som beror på någon form av psykisk ohälsa, återfinns bland alla yrkesgrupper, 

men enligt vårt resultat finns det inga yrkesgrupper, som jobbar utanför tjänstesektorn som har 

hög psykisk ohälsa, inte ens bland de outbildade. Detta innebär att de som jobbar inom industrin 

eller skog, jordbruk och fiske, löper mindre risk att bli sjukskrivna på grund av denna 

sjukskrivningsform.  

 

Vilka skillnader finns det mellan yrkesgrupper med hög respektive låg psykisk ohälsa? 

Att olika delar av arbetsmiljön kan påverka människors psykiska hälsa negativt, är många 

forskare eniga om, och arbetsmiljöfaktorer undersöks än i dag. I vår uppsats valde vi att inte 

fokusera på arbetsmiljöfaktorer, och istället leta efter andra faktorer som kan vara viktiga 

förklaringar för skillnaderna i psykisk ohälsa mellan olika yrkesgrupper. Genom att ställa 

utvalda yrkesgrupper mot varandra, och granska dem utifrån respektive gruppers 

arbetsbeskrivningar, fann vi att vissa arbetsuppgifter ”kräver” att långvariga sociala relationer 

utvecklas mellan yrkesutövare och klient. Yrkesgrupper vars arbetsuppgifter kräver att 

långvariga sociala kontakter utvecklas under arbetstiden, har otydligare gräns mellan yrkesroll 

och privatroll, vilket i sin tur leder till kortare återhämtningstid mellan arbetspassen. Alla 

människor förväntas ha sociala relationer utanför arbetslivet, men det är bara vissa yrkesgrupper 

som har dessa förväntningar inkluderat i sina arbetsuppgifter 

 

Varför är undersköterskor så oerhört drabbade av psykisk ohälsa? 

Undersköterskor tillhör en kategori av yrkesgrupper, som kännetecknas av att deras 

arbetsuppgifter kräver att långvariga sociala relationer utvecklas mellan dem och människor de 

möter under sin arbetstid. Samma slags förväntningar på att utveckla sociala relationer finns på 

undersköterskor även under deras fritid, och därför menar vi att denna yrkesgrupp inte kan dra 

en tydlig gräns mellan arbete och arbetsfri tid. När gränsen mellan arbete och fritid är otydlig, 

minskar återhämtningstiden från arbetsuppgifterna, vilket enligt oss innebär att undersköterskor 

befinner sig i ständigt arbete.  

 

Enligt vår mening är det aspekter av arbetsinnehållet och inte yrkesbenämningen, som behöver 

undersökas för att kunna förklara varför vissa yrkesgrupper är mer benägna för sjukskrivningar 

som beror på psykisk ohälsa. Att endast utgå ifrån yrkestitel vid redovisning av 

sjukskrivningsstatistik, är enligt oss felaktigt därför att skillnader i arbetsuppgifterna finns även 

mellan samma yrkesgrupper med olika inriktningar.  
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5. Diskussion och vidare forskning  

I början av denna undersökning hade vi som syfte att undersöka varför undersköterskor ofta 

sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa, genom att undersöka arbetsmiljöfaktorer. Den 

psykosociala arbetsmiljöns betydelse för hälsan diskuteras både i media och tidigare forskning. 

Att olika delar av arbetsmiljön kan påverka människors psykiska hälsa negativt, är många 

forskare eniga om, och arbetsmiljöfaktorer undersöks än i dag. I vår uppsats valde vi att inte 

fokusera på arbetsmiljöfaktorer, och istället leta efter andra faktorer, som kan vara viktiga 

förklaringar för skillnader i psykisk ohälsa mellan olika yrkesgrupper. Att inte använda sig av 

beprövade metoder för att finna svar för psykisk ohälsa kändes som att trampa på osäker mark. 

När vi beslöt oss att jämföra olika yrkesgrupper mot varandra hade vi ingen som helst aning 

om i vilken riktning undersökningen skulle leda oss. Mest förvånade blev vi över att hög 

psykisk ohälsa endast återfanns bland tjänstesektorn. Denna förvåning grundar sig i att 

människor som jobbar inom industri och jordbruk har i likhet med undersköterskor också höga 

krav på sig i sitt respektive arbete. Därför kändes det spännande att leta efter faktorer som kan 

påverka den psykiska ohälsan, som inte hade med krav och kontroll i arbetslivet att göra.  

 

Fördelen med att utgå ifrån offentlig statistik var att vi fick tillgång till stora mängder 

information, som vi själva inte behövde samla in. Nackdelen med att få tillgång till empiriskt 

material på detta vis är att vi inte själva kunde styra hur olika yrkesgruppers sjukskrivningar 

var presenterade. Vi har tidigare nämnt att Försäkringskassan inte presenterar 

sjukskrivningsstatistik yrke för yrke. I den statistiken som vi har fått ta del av, presenteras 

sjukskrivningsstatistik för flera yrkesgrupper tillsammans. Exempelvis psykologer, 

socialsekreterare och kuratorer har tillsammans den höga psykiska ohälsa som presenteras. 

Detta i sin tur leder till att det finns en vis osäkerhet i vilka utav dessa tre yrkesgrupper som har 

högst psykisk ohälsa. Men vi anser ändå att Försäkringskassans statistik var en bra grund att 

utgå ifrån, i syfte att leta efter likheter och skillnader mellan yrkesgrupper med hög respektive 

låg psykisk ohälsa.  

 

Att vårt resultat pekar på att psykisk ohälsa bör undersökas utifrån yrkesinnehåll och inte 

yrkestitel ser vi som både spännande och skrämmande, därför att detta resonemang innebär en 

ifrågesättning av hur orsakerna av arbetsrelaterat psykisk ohälsa har undersöks tidigare. Enligt 

oss är det felaktigt att presentera sjukskrivningsstatistik där det exempelvis står att 
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undersköterskor hör till de yrkesgrupper, som har flest sjukskrivningar på grund av hög psykisk 

ohälsa. När man presenterar statistik där det står att undersköterskor hör till yrkesgrupper med 

hög psykisk ohälsa antar man detta gäller alla slags undersköterskor. Men hur vet man 

egentligen utifrån sådan statistik, vilka undersköterskor som är mest drabbade, så att rätt 

hjälpinsatser kan sättas in?  

Enligt vår undersökning borde sjukskrivningsstatistik presenteras utifrån arbetsinnehåll även 

för yrkesgrupper med samma yrkestitel.  Exempelvis ” undersköterskor som jobbar på 

vårdavdelning” och ” undersköterskor som jobbar på olika mottagningar”. Även fast 

undersköterskorna har samma utbildning och samtliga jobbar med människor, så jobbar de med 

människor på olika sätt.  En undersköterska som jobbar exempelvis på en vårdavdelning 

utvecklar en mer långvarig relation till omsorgstagare än en undersköterska som jobbar på en 

ögonmottagning där nya patienter kommer och går under en arbetsdag. Detta resonemang får 

stöd i skillnaderna mellan lärarnas olika sjukskrivningstendenser i Sverige och Finlad. Trots 

samma yrkestitel, finns det stor skillnad i arbetsinnehållet mellan Svenska och Finska lärare, 

och stora skillnader återfinns även i sjukskrivningsstatistiken.  

 

Därför föreslår vi för vidare forskning att samla in sådan sjukskrivningsstatistik där man kan 

skilja på olika slags undersköterskors sjukskrivningstendenser. Att samla in sådan statistik även 

för andra yrkesgrupper skulle enligt oss leda till större förståelse för varför vissa människor 

drabbas mer av arbetsrelaterad psykisk ohälsa än andra.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

  

Diagnos 

F00-F99 Psykiska sjukdomar och 

syndrom samt beteendestörningar 

 

Indelning av yrkesgrupper 

 

Gäller båda könen 

 

Samtliga yrken- Militär arbete 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 6,4 

011 - Militärer 6,4 

Samtliga yrken- Ledningsarbete 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 16,6 

121 - Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 7,8 

111 - Högre ämbetsmän och politiker 10,1 

112 - Chefstjänstemän i intresseorganisationer 13 

123 - Chefer för särskilda funktioner 13,6 

131 - Chefer för mindre företag och enheter 17 

122 - Drift- och verksamhetschefer 21,3 

Samtliga yrken- Kräver specialkompetens 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 25,4 

213 - Dataspecialister 14,3 

214 - Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 15,6 

212 - Matematiker och statistiker 17,2 

211 - Fysiker, kemister m.fl. 17,3 

242 - Jurister 18,2 

221 - Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 18,3 

241 - Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 20,4 

231 - Universitets- och högskolelärare 22,4 

222 - Hälso- och sjukvårdsspecialister 22,8 

245 - Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 24,7 

244 - Samhälls- och språkvetare 25,9 

247 - Administratörer i offentlig förvaltning 27,4 

248 - Administratörer i intresseorganisationer 27,4 

232 - Gymnasielärare m.fl. 30,3 

243 - Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 31,6 

233 - Grundskollärare 33,5 

235 - Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 34,5 

223 - Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 36,3 

234 - Speciallärare 41,1 

246 - Präster 45,9 

249 - Psykologer, socialsekreterare m.fl. 57,7 

Samtliga yrken- Kortare högskola eller motsvarande 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 28,2 

314 - Piloter, fartygsbefäl m.fl. 8,6 

311 - Ingenjörer och tekniker 13,4 



 

 

33 
 

347 - Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 18,3 

341 - Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 19,7 

312 - Datatekniker och dataoperatörer 20,3 

313 - Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 20,6 

321 - Lantmästare, skogsmästare m.fl. 21,9 

315 - Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 22 

345 - Poliser 22 

324 - Biomedicinska analytiker 26,4 

343 - Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 27,7 

332 - Andra lärare och instruktörer 29,1 

322 - Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 31,2 

348 - Pastorer 32,8 

344 - Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 40,1 

342 - Agenter, förmedlare m.fl. 42,8 

323 - Sjuksköterskor 43,2 

331 - Förskollärare och fritidspedagoger 49,4 

346 - Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 50,4 

Samtliga yrken- Kontor och kundservice 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 29,3 

415 - Brevbärare m.fl. 19,4 

413 - Lager- och transportassistenter 21,9 

412 - Bokförings- och redovisningsassistenter 27,6 

421 - Kassapersonal m.fl. 29 

419 - Övrig kontorspersonal 31,8 

422 - Kundinformatörer 33,2 

411 - Kontorssekreterare och data registrerare 39,7 

414 - Biblioteksassistenter m.fl. 44,1 

Samtliga yrken- Service omsorg försäljningsarbete 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 37 

514 - Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 19,9 

512 - Storhushålls- och restaurangpersonal 22,7 

522 - Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 25,4 

515 - Säkerhetspersonal 25,8 

511 - Resevärdar m.fl. 42,7 

513 - Vård- och omsorgspersonal 44,8 

521 - Fotomodeller m.fl. - 

Samtliga yrken- Jordbruk, trädgård, skogsbruk, fiske 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 12,4 

613 - Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 8,6 

614 - Skogsbrukare 8,7 

615 - Fiskare och jägare 10,4 

612 - Djuruppfödare och djurskötare 11,2 

611 - Växtodlare inom jordbruk och trädgård 15,8 

Samtliga yrken- Hantverksarbete/ bygg 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 13,7 

723 - Maskin- och motorreparatörer 11,8 

724 - Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 11,9 

712 - Byggnads- och anläggningsarbetare 12,7 
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741 - Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 12,9 

722 - Smeder, verktygsmakare m.fl. 13 

711 - Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 13,2 

742 - Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 13,7 

714 - Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 14,7 

721 - Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 14,7 

734 - Grafiker m.fl. 15,1 

713 - Byggnadshantverkare 15,5 

731 - Finmekaniker m.fl. 16,2 

732 - Drejare, glas hyttarbetare, dekorationsmålare m.fl. 20,3 

743 - Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 22 

733 - Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. - 

744 - Garvare, skinnberedare och skomakare - 

Samtliga yrken- Process och maskinoperatörsarbete 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 16,9 

811 - Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 9,2 

833 - Maskinförare 9,9 

834 - Däckspersonal 9,9 

814 - Processoperatörer, trä- och pappersindustri 11,7 

816 - Driftmaskinister m.fl. 13 

812 - Processoperatörer vid stål- och metallverk 13,5 

821 - Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 14,6 

815 - Processoperatörer, kemisk basindustri 14,7 

824 - Maskinoperatörer, trävaruindustri 15 

825 - Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 16,7 

813 - Processoperatörer, glas och keramiska produkter 17,2 

823 - Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 18,4 

831 - Lokförare m.fl. 18,4 

828 - Montörer 18,5 

832 - Fordonsförare 18,6 

829 - Övriga maskinoperatörer och montörer 20,4 

822 - Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 20,5 

817 - Industrirobotoperatörer 20,8 

827 - Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 22,3 

826 - Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 25,3 

Samtliga yrken- Utan krav på YK- utbildning 26,1 

Samtliga i yrkesgruppen 27 

915 - Renhållnings- och återvinningsarbetare 15,7 

921 - Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 17,6 

931 - Grovarbetare inom bygg och anläggning 17,8 

914 - Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 18 

933 - Godshanterare och expressbud 19,4 

932 - Handpaketerare och andra fabriksarbetare 23,3 

913 - Köks- och restaurangbiträden 23,4 

912 - Städare m.fl. 26,5 

919 - Övriga servicearbetare 55,3 

911 - Torg- och marknadsförsäljare - 
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Bilaga 2 

 

Yrkesgrupper som jobbar inom tjänstesektorn med hög psykisk ohälsa 

 

247 - Administratörer i offentlig förvaltning 

248 - Administratörer i 

intresseorganisationer 

232 - Gymnasielärare m.fl. 

243 - Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 

233 - Grundskollärare 

235 - Andra pedagoger med teoretisk 

specialistkompetens 

223 - Barnmorskor; sjuksköterskor med 

särskild kompetens 

234 - Speciallärare 

246 - Präster 

249 - Psykologer, socialsekreterare m.fl. 

343 - Redovisningsekonomer, administrativa 

assistenter m.fl. 

332 - Andra lärare och instruktörer 

322 - Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 

348 - Pastorer 

 

344 - Tull-, taxerings- och 

socialförsäkringstjänstemän 

342 - Agenter, förmedlare m.fl. 

323 - Sjuksköterskor 

331 - Förskollärare och fritidspedagoger 

346 - Behandlingsassistenter, fritidsledare 

m.fl. 

412 - Bokförings- och 

redovisningsassistenter 

421 - Kassapersonal m.fl. 

419 - Övrig kontorspersonal 

422 - Kundinformatörer 

411 - Kontorssekreterare och data 

registrerare 

414 - Biblioteksassistenter m.fl. 

511 - Resevärdar m.fl. 

513 - Vård- och omsorgspersonal 

912 - Städare m.fl. 

919 - Övriga servicearbetare 

 

Yrkesgrupper som jobbar inom tjänstesektorn med låg psykisk ohälsa 
 

011 – Militärer 

244 - Samhälls- och språkvetare 

121 - Verkställande direktörer, verkschefer 

m.fl. 

111 - Högre ämbetsmän och politiker 

112 - Chefstjänstemän i 

intresseorganisationer 

123 - Chefer för särskilda funktioner 

131 - Chefer för mindre företag och enheter 

122 - Drift- och verksamhetschefer 

213 – Dataspecialister 

324 - Biomedicinska analytiker 

214 - Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 

211 - Fysiker, kemister m.fl. 

212 - Matematiker och statistiker 

242 - Jurister 

221 - Specialister inom biologi, jord- och 

skogsbruk m.m. 

241 - Företagsekonomer, marknadsförare 

och personaltjänstemän 

231 - Universitets- och högskolelärare 

222 - Hälso- och sjukvårdsspecialister 

311 - Ingenjörer och tekniker 

347 - Tecknare, underhållare, professionella 

idrottsutövare m.fl. 

341 - Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 

312 - Datatekniker och dataoperatörer 

345 - Poliser 

315 - Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 

321 - Lantmästare, skogsmästare m.fl. 

313 - Fotografer; ljud- och bildtekniker, 

sjukhustekniker m.fl. 

413 - Lager- och transportassistenter 

415 - Brevbärare m.fl. 

515 - Säkerhetspersonal 

514 - Frisörer och annan servicepersonal, 

personliga tjänster 

512 - Storhushålls- och restaurangpersonal 

522 - Försäljare, detaljhandel; 

demonstratörer m.fl. 

915 - Renhållnings- och återvinningsarbetare 

914 - Tidningsdistributörer, vaktmästare 

m.fl. 

933 - Godshanterare och expressbud 
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245 - Journalister, konstnärer, skådespelare 

m.fl. 

314 - Piloter, fartygsbefäl m.fl. 

 

913 - Köks- och restaurangbiträden 

 

 

Yrkesgrupper utanför tjänstesektorn med låg psykisk ohälsa (Hög psykisk ohälsa för 

dessa yrkesgrupp saknas) 

 

613 - Växtodlare och djuruppfödare, blandad 

drift 

614 - Skogsbrukare 

615 - Fiskare och jägare 

612 - Djuruppfödare och djurskötare 

611 - Växtodlare inom jordbruk och trädgård 

723 - Maskin- och motorreparatörer 

724 - Elmontörer, tele- och 

elektronikreparatörer m.fl. 

712 - Byggnads- och anläggningsarbetare 

741 - Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 

722 - Smeder, verktygsmakare m.fl. 

711 - Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 

742 - Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 

714 - Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 

721 - Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 

734 - Grafiker m.fl. 

713 - Byggnadshantverkare 

731 - Finmekaniker m.fl. 

732 - Drejare, glashyttearbetare, 

dekorationsmålare m.fl. 

743 - Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 

733 - Konsthantverkare i trä, textil, läder 

m.m. 

744 - Garvare, skinnberedare och skomakare 

811 - Malmförädlingsoperatörer, 

brunnsborrare m.fl. 

826 - Maskinoperatörer, textil-, skinn- och 

läderindustri 

827 - Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 

m.m. 

 

 

817 - Industrirobotoperatörer 

822 - Maskinoperatörer, kemisk-teknisk 

industri 829 - Övriga maskinoperatörer och 

montörer 

832 - Fordonsförare 

828 - Montörer 

831 - Lokförare m.fl. 

823 - Maskinoperatörer, gummi- och 

plastindustri 

813 - Processoperatörer, glas och keramiska 

produkter 

825 - Maskinoperatörer, grafisk industri, 

pappersvaruindustri 

824 - Maskinoperatörer, trävaruindustri 

816 - Driftmaskinister m.fl. 

814 - Processoperatörer, trä- och 

pappersindustri 

834 - Däckspersonal 

833 - Maskinförare 

812 - Processoperatörer vid stål- och 

metallverk 

821 - Maskinoperatörer, metall- och 

mineralbehandling 

815 - Processoperatörer, kemisk basindustri 

921 - Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, 

skogsbruk och fiske 

931 - Grovarbetare inom bygg och 

anläggning 

932 - Handpaketerare och andra 

fabriksarbetare 

 


