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Abstract 

Background: Several studies have examined the effect of mental health on reemployment 

opportunities among unemployed, but the results are inconclusive. The aim of this study is to 

further investigate the effects of different aspects of mental health, and other characteristics, 

on reemployment. Method: 502 unemployed Swedes answering to a questionnaire were 

followed for one year through register data from the Swedish National Labour Market Board. 

Results: General mental ill-health among unemployed individuals measured by the GHQ-

scale was associated with lower levels of reemployment after one year. This effect could not 

be explained by any of the scales measuring specific aspects of mental disease such as health 

related level of function, rate of depression, burn-out, or alcohol misuse. Instead age, physical 

health, place of birth and economic situation were better predictors of later reemployment. 

Conclusion: There are theoretical reasons to assume that psychological distress would lead to 

a decreased reemployment rate among unemployed. Although this study endorses that 

hypothesis, the empirical support for an association between mental ill-health and 

reemployment among unemployed is still not conclusive as it is left to prove which types of 

psychological distress are responsible for such an effect. 
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Introduktion 
Arbetslöshet 

Graden av arbetslöshet har varierat kraftigt mellan olika länder och olika tidpunkter. Under 

30-talets ekonomiska depression svepte en våg av arbetslöshet genom västvärlden vilket 

inspirerade till de första forskningsansatserna kring arbetslöshetens sociala- och hälsomässiga 

konsekvenser (1). Under efterkrigstiden sjönk dock arbetslösheten, i Sverige låg 

arbetslösheten omkring 2 % ända fram till början av 90-talet (2). De senaste 20 åren har dock 

en ihållande högre arbetslöshet blivit ett mer eller mindre konstant problem i de flesta 

västländer. I och med detta har också intresset för att studera arbetslöshetens konsekvenser 

blivit allt större. 

Som arbetslös i Sverige räknas den person som ej arbetat den senaste veckan och som 

samtidigt sökt arbete de senaste fyra veckorna och kan börja arbeta inom 14 dagar (3). 

Således finns det många grupper i samhället som inte räknas som arbetslösa trots att de ej 

arbetar. Vid tiden för studien, 2002, gällde detta för samtliga studerande, sjukskrivna, 

pensionerade, hemarbetande och personer som av olika skäl ej vill arbeta. Personer som har 

givit upp försöken att söka ett arbete trots att de egentligen skulle vilja ha ett arbete räknas 

inte heller som arbetslösa. Definitionerna har sedan dess ändrats enligt internationell standard 

så att även studerande som söker ett arbete räknas som arbetslösa. 

Arbetslöshet är i huvudsak ett modernt koncept associerat till den industriella utvecklingens 

uppdelning mellan lönearbete och icke-lönearbete, där vad som räknas som arbete 

huvudsakligen avgörs av om man kan göra en monetär förtjänst på det man ägnar sig åt (4). 

Att arbetslöshet måste innebär något negativt för individen är inte heller självklart. Inom den 

marxistiska skolan har man snarare betonat arbetet i den kapitalistiska ekonomin som något 

alienerande som för individen bort från hennes verkliga mål (5). 

Ur ett traditionellt nationalekonomiskt perspektiv så beror arbetslöshet på en obalans mellan 

tillgång och efterfrågan på arbetskraft (klassisk arbetslöshet), på en fördröjning i matchningen 

mellan arbetssökande och arbetstagare (friktionsarbetslöshet) samt på tillfälliga 

konjunkturberoende nedgångar i efterfrågan på arbetskraft. När lönerna blir för höga så 

kommer arbetsgivarna att anställa färre och resultatet blir överskott på arbetskraft (6). 

Orsaken till den permanent ökade arbetslösheten i västvärlden under de senaste decennierna 

är omdebatterad. Några anledningar som diskuterats är fackföreningarnas starka makt och 

förmåga att gynnar de redan anställda; passivisering och utanförskap som håller 

långtidsarbetslösa kvar i arbetslöshet samt en flexiblare och mer specialiserad arbetsmarknad 

som försvårat matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare samtidigt som den ökat 

antalet ombyten på arbetsmarknaden. Man har också diskuterat om det är 

arbetsmarknadspolitiken som orsakat den ökade arbetslösheten genom 

arbetsmarknadslagstiftningar som gynnar anställda på arbetslösas bekostnad och höjda 

arbetslöshetsersättningar som minskar incitamenten för att återgå i arbete. Politiska 

prioriteringar där man prioriterat andra ekonomiska mål istället för minskad arbetslöshet är 

också något som nämnts i debatten (7). 
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Politiskt har man försökt att dämpa arbetslöshetens effekter och duration med hjälp av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den del av arbetsmarknadspolitiken som inriktar sig på 

jobbsökningskurser och utbildningar har dock fått viss kritik för att man i alltför hög grad 

individualiserar ett samhälleligt problem och på så sätt kanske förvärrar de psykologiska och 

sociala konsekvenserna av arbetslöshet för individen (8). 

Arbetslösheten har liksom ohälsa en tydlig social gradient. Arbetslöshet är mer än dubbelt så 

vanligt bland personer födda utomlands jämfört med för personer födda i Sverige. Det är 

också mer än dubbelt så vanligt bland personer utan gymnasial utbildning jämfört med 

personer med eftergymnasial utbildning. Åldern har också stor betydelse, arbetslösheten är 

ungefär fyra gånger så hög hos personer under 25 år som hos personer mellan 35 och 65 år. 

Alla dessa skillnader tycks vara något som är stabilt över konjunkturcyklerna (2). 

 

Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige under de senaste 20 åren. Framförallt var det under 

90-talet som andelen personer som upplever sömnbesvär, oro och ångest ökade kraftigt för 

alla grupper utom för ålderspensionärer. Sedan 2001 har andelen personer med dessa besvär 

stabiliserats eller minskat något för alla grupper utom för yngre kvinnor. Besvär av oro och 

ångest är numera ungefär lika vanligt i alla åldersgrupper medan sömnbesvär är vanligare i 

äldre grupper. Båda typerna av symtom drabbar i betydligt högre grad kvinnor och personer 

med utländsk bakgrund samt personer med arbetaryrken än män, personer med svensk 

bakgrund och tjänstemän (9). 

Den allra vanligaste psykiska sjukdomen i Sverige är depression. Depression betecknas av 

nedstämdhet och/eller minskat intresse för de flesta aktiviteter och förekommer ofta samtidigt 

med ångest, depressiva tankar, livsleda, självmordstankar, koncentrationssvårigheter, 

psykomotorisk hämning, sömnstörningar och viktnedgång (10; 11). Prevalensen för 

depression hos vuxna är mellan 4 och 10 % (12). Depression tycks vara betydligt vanligare 

bland kvinnor och det finns vissa tecken på att prevalensen ökat i västvärlden under de senaste 

decennierna, i Sverige kan man se en kraftig ökning av antalet sjukskrivningar på grund av 

depression (13). 

Varför den psykiska ohälsan tycks öka i Sverige är omdebatterat. Några förslag som förts fram 

är en hårdare arbetsmarknad och studiemiljö (14); ökad marknadsorientering som skapar ökad 

otrygghet och mer stress i offentlig sektor (14); en överdriven trygghet och skydd av 

individen som gör människor mindre motståndskraftiga mot motgångar (15); medial påverkan 

som gjort stress och psykisk ohälsa mer accepterat i samhället (14); samhällets snabba 

förändringstendens som skapar höga krav på individen (16) samt ökade klassklyftor som 

skapar en hårdnande statuskonkurrens (17). Antagligen så samverkar flera av dessa faktorer. 

Det finns också olika perspektiv att se på den grundläggande frågan om hur psykisk ohälsa 

uppstår. Från den mer neurobiologiskt inriktade psykiatrin har man koncentrerat sig på hur 

olika transmittorsubstanser i hjärnan påverkar tankeflödet och på lång sikt kan förändra 
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nervcellernas funktion och receptorer så att psykisk ohälsa kan uppkomma. Inom den 

psykologiska disciplinen har man istället fokuserat på hur destruktiva tankemönster och 

emotioner kan påverka psyket och skapa sjukdom. Några teoribildningar har mer specifikt 

inriktat sig på hur samhället och den sociala miljön påverkar den psykiska ohälsan och har 

därför en central relevans i litteraturen om arbetslöshet och psykisk ohälsa: 

Stress – Stress ses som ett sätt för individen att skydda sig mot hotande omständigheter. Detta 

sker genom att kroppen aktiverar de olika stressystemen. Det sympatiska nervsystemet 

aktiveras och påverkar organ och förbereder dem för kamp eller flykt dels direkt via synapser 

och dels indirekt via insöndring av adrenalin och noradrenalin i blodbanan från binjurmärgen. 

Samtidigt aktiveras också individens beteende och emotioner via påverkan på bland annat 

amygdalakärnan i hjärnan, och kroppens hormonella stressystem via insöndringen av främst 

cortisol från binjurbarken. Höjda nivåer av cortisol och neuronala återkopplingskretsar kan 

vid långvarig stress ge strukturella och funktionella förändringar i hjärnan (18). Både för höga 

och för låga nivåer av stimuli kan ge upphov till stress hos individen. 

Känsla av sammanhang – Den medicinske sociologen Antonovsky utvecklade en teori som i 

mycket bygger på erfarenheten av att vissa personer som drabbas av erfarenheter som bör 

vara psykiskt nedbrytande, såsom vistelse i koncentrationsläger, ändå kan hålla sig friska och 

vid mental hälsa. Hans slutsats är att det är individens uppfattning av att världen är begriplig, 

hanterbar och meningsfull, något han kallar för känsla av sammanhang, som är avgörande för 

hennes förmåga att behålla god hälsa (19). 

Socialt kapital – Teorin om socialt kapital bygger på att de relationer som en individ eller ett 

samhälle har kan räknas som betydande resurser. Det sociala kapitalet kan motverka ohälsa 

genom att skydda mot att stressande erfarenheter uppkommer, genom att hjälpa till i 

bearbetningen av stressande upplevelser och genom att förbättra hälsoinriktat beteende (20). 

Krav-Kontroll-Stöd - En teori som binder ihop olika tankar kring den sociala miljöns 

påverkan på individens hälsa är Theorell och Karaseks krav-kontroll-stöd modell som 

utvecklats utifrån arbetslivssituationer. Enligt denna teori så beror stressvaret och därmed den 

psykiska ohälsan på om individen har kontroll över sin situation, vilka krav hon har ställda på 

sig och vilket psykosocialt stöd hon har. Risken för att utveckla stressrelaterade problem är 

störst om man har höga krav och liten möjlighet till kontroll över sin situation, samtidigt som 

man har lågt socialt stöd, något som kallas för en spänd arbetssituation (21). Denna modell 

kan också förklara det samband man kunnat se mellan status och ohälsa (22). En person som 

har hög status har vanligen en hög grad över kontroll och kan därmed bättre hantera sin 

situation. 

 

Arbetslöshetens relation till  allmän ohälsa och mortalitet  

När man pratar om arbetslöshet och ohälsa så är det viktigt att skilja ut att ohälsa kan vara 

korrelerat till arbetslöshet både på det individuella planet, på så sätt att arbetslösa har sämre 

hälsa och på det samhälleliga planet, på så sätt att hög arbetslöshet i befolkningen leder till 
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ökad ohälsa. Det ena förutsätter inte det andra och de flesta studier som gjorts fokuserar på det 

individuella planet (23). 

Ojämlikheten i hälsa mellan olika samhällsgrupper inom enskilda länder är stor i över hela 

världen. Arbetslöshet nämns i en WHO-rapport som en av de tio viktigaste orsakerna till 

ojämlikhet i hälsa (24). 

Att arbetslösa ofta har en sämre både självskattad- och objektivt mätt fysisk hälsa än den 

arbetande befolkningen har visats i en omfattande metaanalys (25), och även i en stor EU-

rapport från 2007 (26). Huruvida detta beror på att ohälsa leder till arbetslöshet eller att 

arbetslöshet leder till ohälsa eller om det är så att det finns andra gemensamma faktorer, 

exempelvis bristande socialt kapital, som orsakar både ohälsa och arbetslöshet råder inte 

fullständig enighet om (26; 27). 

I en svensk studie har man kunnat visa att arbetslöshet vid en arbetsplatsnedläggning leder till 

ökad halt i blodet av stresshormoner såsom cortisol och prolaktin samt av tillväxthormon och 

kolesterol samtidigt som immunförsvaret försämras (28). En förhöjd kortisolnivå i saliv och i 

blodet i samband med arbetslöshet har även kunnat visas i två andra studier (29; 30). Detta 

hormonsvar liknar det som fås vid klinisk depression (10) medan däremot kronisk stress som 

ger upphov till utbrändhet karaktäriseras av låga kortisolnivåer (31). 

Arbetslöshet kan också påverka hälsan indirekt genom ett förändrat hälsobeteende. Studier 

visar att arbetslösa även efter kontroll av utbildning och ålder tycks dricka mer alkohol (32; 

33) och röka mer (34; 33) än anställda. Försämrade vanor vad det gäller mat och fysisk 

träning kan också förekomma på grund av försämrad ekonomi under arbetslöshet (35). 

Arbetslöshet har associerats till ökad mortalitet i samhället i flera studier på makronivå (36; 

23). Att hög arbetslöshetsnivå i samhället skulle leda till höjd total mortalitet bestrids dock av 

vissa (37; 23). Det finns även en mängd studier som studerar hur arbetslöshet påverkar 

mortaliteten för de drabbade individerna på mikronivå, de allra flesta studier visar där att 

arbetslösa har en högre mortalitet än arbetande även efter kontroll av sociodemografiska 

faktorer och tidigare sjukdomar (37; 23). I en brittisk studie som inkluderade över 300 000 

män och kvinnor ur befolkningen kunde man se att arbetslösa efter kontroll av social klass 

hade en 20-25 %:s ökad mortalitet jämfört med genomsnittet i befolkningen för sin 

åldersgrupp under de kommande 11 åren efter att de uppgivit sig vara arbetslösa, mortaliteten 

var också relativt sett mer ökad hos yngre (38). 

Den dödsorsak som studerats mest noggrant vad det gäller korrelation till arbetslöshet är 

självmord. En stor mängd studier har kunnat visa att självmord och självmordsförsök är 

vanligare bland arbetslösa individer (39; 23; 38). Däremot så visar studierna ingen helt tydlig 

bild i frågan om hög arbetslöshet påverkar självmordsfrekvensen på samhällsnivå (39; 23). 

Ett antal studier har också rapporterat ökad dödlighet bland arbetslösa i hjärtsjukdomar och 

stroke efter kontroll av klassiska riskfaktorer (23; 38). Detta skulle kunna förklaras av både 

ökad psykosocial stress och ökad rökning vilka båda är stora riskfaktorer för ischemisk 

hjärtsjukdom (40). De studier som har gjorts har dock fått kritik för att vara av undermålig 
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kvalitet vilket omöjliggör några säkra tolkningar (41). En stor svensk studie som via 

registerdata inkluderade alla personer som blivit arbetslösa på grund av nedläggning av en 

arbetsplats i Sverige 1987-88 och jämförde dessa med likvärdiga kontrollindivider som ej 

blivit arbetslösa dessa år kunde dock inte se någon ökad sjukhusinläggning på grund av 

hjärtinfarkt eller stroke under de kommande 12 åren, däremot en ökad sjukhusinläggning på 

grund av alkoholrelaterade diagnoser, trafikolyckor och självskada. Man argumenterar i 

artikeln för att tidigare registrerade samband mellan arbetslöshet och kardiovaskulära 

sjukdomar skulle kunna bero på selektionseffekter, att sjuka personer blir arbetslösa i högre 

grad, något som man i deras studie bättre kontrollerat för i och med att man enbart inkluderat 

personer som blivit arbetslösa genom att en hel arbetsplats lagts ned (42). 

 

Arbetslöshet och psykisk ohälsa 

Sambandet mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet har varit föremål för en stor mängd studier. 

De flest av dessa rör korrelationen mellan arbetslöshet och självuppskattad psykisk hälsa, men 

ett antal studier har också relaterat arbetslöshet till psykiatriska diagnoser och användningen 

av psykiatrisk vård.  

I en metaanalys från 2009 så hittade Paul och Moser 237 tvärstnittsstudier och 87 

longitudinella studier som berörde arbetslöshet och psykisk ohälsa. I genomsnitt fann man att 

34 % av de arbetslösa i dessa studier hade psykologiska problem jämfört med 16 % av de som 

innehade en anställning (43). Man fann också att den negativa effekten av arbetslöshet var 

starkare i länder med mer ojämlik inkomstfördelning, sämre ekonomi och svagare 

arbetslöshetsskydd. En annan metaanalys från 2005 inkluderade 104 studier där man i 

tvärsnittsstudier kunde konstatera att arbetslösa hade sämre mental hälsa, lägre 

tillfredsställelse med livet och sämre självskattad fysisk hälsa än anställda och att en 

arbetsförlust innebar en signifikant försämrad mental hälsa i longitudinella studier (25). I 

svenska Statistiska Centralbyråns Undersökning av Levnadsförhållanden (ULF) som omfattar 

cirka 7500 personer varje år kan man också konstatera att gruppen långvarigt arbetslösa har 

högre grad av ångest, oro och sömnbesvär än alla andra grupper förutom förtidspensionerade 

(12). En mängd översiktsartiklar har också kommit fram till samma resultat. Det råder alltså 

inte någon tvekan om att arbetslösa har sämre mental hälsa än anställda i samma 

sociodemografiska grupp både i självuppskattade undersökningar och mer objektiva sådana 

(36; 35; 23; 44). Det tycks inte heller vara enbart den lättare generella mentala ohälsa som är 

högre hos arbetslösa utan även allvarligare depressionsepisoder tycks vara betydligt vanligare 

bland arbetslösa (45; 32; 33). 

Man har inom ett antal studier kategoriserat reaktionen på arbetslöshet i olika stadier i 

enlighet med den psykologiska forskningen på reaktioner allvarliga livshändelser. Det första 

stadiet består i chock och jakten på nytt arbete, när jakten sedan misslyckas så leder det till 

oro och pessimism som tillslut övergår i fatalism och uppgivenhet vilket kan bana väg för 

psykisk ohälsa (46). 
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Selektion eller exponering 

Teoretiskt finns det flera sätt att se på sambandet mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa. Man 

kan tänka sig att psykisk ohälsa orsakar arbetslöshet på så sätt att de som har dålig psykisk 

hälsa lättare blir av med arbetet och har svårare att söka och få ett nytt arbete. Detta brukar 

kallas för en selektionseffekt. I flera prospektiva studier har man också kunnat se att personer 

som senare blivit arbetslösa hade en sämre psykisk hälsa (43; 27) och en sämre 

självuppskattad fysisk hälsa (26) redan när de arbetade. Eventuellt kan också arbetslösa med 

sämre självuppskattad hälsa ha svårare att få ett nytt arbete (26; 43; 47; 48; 45). Det är resultat 

som tyder på att selektion av friskare personer till arbete förekommer och är viktigt. Utifrån 

det synsättet så blir den viktigaste åtgärden för återgång i arbete att rehabilitera de arbetslösa 

(46). 

Majoriteten av studier pekar dock på att det är själva exponeringen att vara arbetslös i sig som 

leder till en försämrad hälsa (43; 23; 25; 35). Personer som är tillräckligt sjuka kommer ej att 

kategoriseras som arbetslösa eftersom de oftast ej aktivt söker arbete utan istället får någon 

form av sjukskrivning eller förtidspension eller på annat sätt ställer sig utanför arbetskraften. 

Personer med lägre grad av psykisk ohälsa bör dock fortfarande kunna räknas som arbetslösa 

och kan ha blivit det genom selektion till arbetslöshet. Ett sätt att komma runt det problemet, 

som har använts i många studier, är att studera arbetsplatsnedläggningar. Om en hel 

arbetsplats läggs ned så antar man att alla oavsett hälsa blir avskedade. Även i den typen av 

studier har man kunnat se en signifikant sänkt mental hälsa vid arbetslöshet (39; 23). Den 

metoden undviker dock inte problemet med att det kan finnas en selektionseffekt som håller 

personer med dålig hälsa kvar längre i arbetslöshet. I longitudinella studier har man också 

kunnat se att arbetslöshet för individen innebär en försämrad mental hälsa medan en återgång 

i arbete inneburit en förbättrad mental hälsa (43; 25; 49; 50). Vilket borde tyda på att själva 

arbetslösheten i sig har en negativ effekt. 

Att både selektions- och exponeringseffekt tycks förekomma är numer uppenbart men att det 

är exponeringseffekten som dominerar tycks de flesta översiktsartiklar och metaanalyser idag 

vara ganska eniga om (43; 23; 25; 35). Istället för att se det som antingen eller så bör man 

kanske betrakta det som att olika grupper av arbetslösa drabbas av psykisk ohälsa av olika 

anledningar. För ett fåtal kan arbetslöshet vara bra för hälsan, för somliga så har det ingen 

effekt på ohälsan och för en stor grupp så är det dåligt för hälsan, medan det för andra kan 

vara just den dåliga hälsan som leder till arbetslöshet (27). Allt beroende på vilken 

livssituation och vilket arbete man har.   

 

Hur arbetslöshet påverkar den mentala hälsan 

För att förstå hur arbetslöshet kan orsaka mental ohälsa så behöver man inta flera olika 

perspektiv samtidigt, ett biomedicinskt, ett sociologiskt och ett psykologiskt. De olika 

modellerna som presenterats har också haft olika dominans av de olika perspektiven. 

Samtidigt har deras brister ofta legat i oförmågan att ta hänsyn till de andra perspektiven. 
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Eftersom arbete är den främsta inkomstkällan för de flesta så leder arbetslöshet nästan alltid 

till en försämrad ekonomi. Att arbetslöshet kan leda till fattigdom, undernäring och dåliga 

levnadsförhållanden är ingen tvekan i fattigare länder. Majoriteten av studier som associerar 

arbetslöshet med ohälsa är dock gjorda i rika OECD-länder där få arbetslösa lider av egentlig 

svält. Ändå har många studier visat att den ekonomisk deprivation som är en följd av 

arbetslöshet leder till försämrad psykisk hälsa och tillfredsställelse med livet (25; 35; 51). Det 

gäller både om man mäter objektiva ekonomiska resurser och om man mäter subjektivt 

upplevd finansiell belastning, även om den upplevda ekonomiska situationen tycks starkare 

korrelerad till försämrad psykisk hälsa. I en metaanalys så konstaterades att finansiell 

belastning är den variabel som näst starkast relaterade till psykisk ohälsa hos arbetslösa, 

starkast korrelation hade den arbetslösas självuppskattning (25). Något som också talar för att 

den ekonomiska situationen påverkar den psykiska ohälsan hos arbetslösa är att ohälsan hos 

arbetslösa tycks vara mindre i länder där dessa erhåller någon typ av arbetslöshetsersättning 

(25; 43). Den skyddande effekten har man dock bara kunnat se vid automatiska ersättningar, 

motsvarande svensk a-kassa, och inte vid behovsprövade ersättningar så som svenskt 

socialbidrag (52). Eftersom de länder och sociala grupper som erhåller olika typer av 

ersättningar skiljer sig även på många andra sätt så bör man dock tolka dessa resultat med 

försiktighet.  Man kan se de som att ekonomisk deprivation leder till psykisk ohälsa på två 

olika sätt, dels direkt genom upplevelsen av deprivation vilket för vissa ger minskad kontroll 

över livssituationen och ökad stress (35); dels indirekt genom att den omöjliggör att man kan 

uppfylla vissa mål (49) och upprätthålla vissa beteenden som är positiva för hälsan (35). På så 

sätt bör både relativ och absolut fattigdom hos arbetslösa vara av betydelse för om man 

utvecklar mental ohälsa på grund av arbetslöshet. Studier har också visat att den negativa 

effekten av arbetslöshet är större i länder med lägre BNP per capita liksom i länder med mer 

ojämlik inkomstfördelning (43).  Att stora ojämlikheter är negativt för den mentala hälsan i 

allmänhet har också visats i större befolkningsunderlag där man jämför olika länder, och 

gäller alltså inte enbart för arbetslösa (53). Kanske kan man se graden av ekonomisk jämlikhet 

som ett mått på det sociala kapital som finns i ett samhälle (20). Socialt kapital har i sig visat 

sig ha en positiv effekt på mental ohälsa (54). Man kan också tänka sig att jämlika samhällen i 

högre grad har system för arbetslöshetsersättningar vilket kan skydda mot mental ohälsa (43). 

Ytterligare en möjlig tolkning är att det finns något som är stressande och negativ för den 

mentala hälsan i själva den ekonomiska ojämlikheten. Arbetslöshet kan också på lång sikt ha 

en negativ effekt på karriären och på så sätt leda till en klassresa nedåt (35). Något som är 

negativt då man vet att samhällsgrupper med lägre inkomst har en sämre både psykisk och 

fysisk hälsa (9). En dålig ekonomisk situation är givetvis inte heller den enda orsaken till en 

försämrad psykisk hälsa vid arbetslöshet. Man skulle kunna se en god ekonomi som en 

nödvändig men inte tillräcklig faktor för att upprätthålla en god psykisk hälsa vid arbetslöshet 

(51). 

Det har också utvecklats en mängd teorier kring arbetslöshetens sociala konsekvenser. En av 

de mest omtalade är Marie Jahodas modell som pekar på att arbete förutom ekonomiska 

resurser också fyller fem latenta funktioner av central betydelse för mental hälsa: En 

tidsstruktur för dagen, social kontakt med andra människor, koppling till gemensamma mål, 

status och personlig identitet, samt regelbunden aktivitet (46). Teorin har blivit kritiserad för 
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att inte tillräckligt ta hänsyn till hur olika individer tolkar situationen och kan inte heller 

förklara varför många personer mår bättre av arbetslöshet än av ett alltför påfrestande arbete 

(46). En liknande teori är den formulerad av Peter Warr som utgår ifrån att vi är i behov av nio 

vitaminer som arbetet kan tillgodose: kontrollmöjlighet, tillfälle att använda förmågor, yttre 

genererade mål, variation, miljömässig tydlighet, tillgång till pengar, fysisk säkerhet, tillfälle 

för interpersonell kontakt och en värdesatt social position. Att kalla de nio funktionerna för 

vitaminer är tänkt att anspela på att de alla är nödvändiga för full mental hälsa. Enligt Warrs 

teori kan alla dessa vitaminer också uppfyllas av andra saker än arbete och ett påfrestande 

arbete kan också innehålla färre vitaminer än arbetslöshet (46). 

Både Warr och Jahoda har av flera kritiserats för att i alltför hög grad fokusera på den 

objektiva miljön och att de negligerat individens tolkning av denna miljö. Utifrån kognitiv 

psykologi har flera teorier uppstått som menar att det istället främst är individens tolkning av 

sin situation som arbetslös som avgör vilka mentala konsekvenser arbetslösheten får (46). 

Ett mer individfokuserat område som utvecklats är den teoribildning som koncentrerar sig på 

kontrollförlust och kontroll-lokus. Vid arbetslöshet drabbas individen av låg kontroll och låga 

krav, en situation som kallas för passiv och som på sikt kan leda till initiativlöshet och 

försämrad mental hälsa enligt Karasek-Theorells Krav-Kontroll-Stöd modell (21). En känsla 

av låg kontroll och maktlöshet hos arbetslösa har också empiriskt visat sig ge ökad mental 

ohälsa (45). Det finns också studier som visar att arbetslöshetens passiva situation kan leda till 

att man får ett mer externt kontroll-lokus (55), vilket innebär att individen inte tror att hon 

själv har kontroll över sin situation och kan påverka den, i motsats till ett internt kontroll-

lokus som innebär att individen själv upplever sig kunna styra sin situation. Man kan här 

också se tydliga gemensamma drag med Antonovskys begrepp känsla av sammanhang som 

fokuserar på att en känsla av att världen är begriplig, hanterbar och meningsfull motverkar 

psykisk ohälsa (19). 

En teori som försöker sätta samman de olika modellerna är Douglas Ezzys teori som i mycket 

bygger på ett fenomenologiskt perspektiv och på socialkonstruktivistisk identitetsteori. Han 

ser arbetsförlust som en del av en status passage där individens status förändras och 

identiteten måste justeras. Hur individen tolkar sin situation och hur bra hon lyckas anpassa 

sin identitet och sina mål till den nya positionen avgör vilka konsekvenser som arbetslösheten 

kommer att leda till (46). Nordenmark och Strandh utvecklar detta och menar att om individen 

ej lyckas uppnå sina mål så leder det till anomi och försämrad psykisk hälsa. Om arbetslöshet 

kommer att leda till mental ohälsa hos en individ beror alltså på hur höga mål personen har, 

hur bra hon kan anpassa dessa mål efter den nya situationen och hur bra hon lyckas uppfylla 

sina uppsatta mål i sin situation som arbetslös. Nordenmark och Strandh menar också att de 

empiriskt kan stödja modellen genom en studie där de jämfört grupper med olika höga mål 

och deras reaktioner på långvarig arbetslöshet och arbetsåtergång (49). 

En annan faktor som studerats mycket är det sociala stödets betydelse för den mentala hälsan.  

Att ha ett gott socialt stöd har en mycket positiv inverkan på den mentala hälsan (56). 

Arbetslöshet har visat sig leda till försämrat socialt stöd (57), vilket kan bidra till den negativa 

effekten på mental hälsa som man kunnat se. Man kan urskilja två olika sätt som det sociala 
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stödet skulle kunna ha effekt på mental hälsa. Man kan antingen se socialt stöd som ett 

grundläggande behov som är nödvändigt för att behålla en god hälsa eller man kan se socialt 

stöd som en buffertmekanism som skyddar mot påfrestningarna från stress. I en metaanalys 

fann man att upplevt socialt stöd hos arbetslösa skyddar mot mental ohälsa och ökar 

tillfredsställelsen med livet medan social underminering ökade den mentala ohälsan (25). 

Social underminering är en typ av motsatt socialt stöd; individens känsla av att vara utsatt för 

beteenden som direkt sänker hennes självkänsla (58). 

Janlert och Hammarström har i en longitudinell studie där man följt drygt 1000 personer 

under 14 års tid jämfört olika modellers förklaringsvärde för att förklara skillnader i uppkomst 

av mental ohälsa hos arbetslösa. De modeller som hade en signifikant korrelation till 

depressiva problem var, i sjunkande ordning efter storlek på korrelationen, ekonomisk 

deprivation, brist på kontroll och Jahodas latenta funktioner hos båda könen samt socialt stöd 

enbart hos kvinnor. En signifikant korrelation till nervösa problem hade brist på kontroll och 

ekonomisk deprivation hos båda könen, latenta funktioner hos män och en stresskala hos 

kvinnor. Kontroll-lokus och grad av engagemang i arbetet hade inga signifikanta korrelationer 

till nervösa problem eller depression hos varken män eller kvinnor (59). 

 

Modererande faktorer 

Att inställning till arbetet skulle påverka interaktionen mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa 

har av många uppfattats som naturligt. Att ha en identitet centrerad kring arbetet bör vid 

arbetslöshet ha en mer negativ påverkan på individen än om man har en identitet centrerad 

kring familjen. Att vara centrerad kring sin arbetsroll har också empiriskt i en metaanalys 

visat sig ha en negativ effekt på mental ohälsa och tillfredsställelse med livet vid arbetslöshet 

(25). Engagemang för arbetet skulle också kunna fungera som ett mått på de latenta 

funktioner som arbetet fyller i enlighet med Jahodas teori (60). 

Det är omdiskuterat huruvida graden av psykisk ohälsa vid arbetslöshet skiljer sig mellan 

könen. Enligt en metaanalys så har arbetslöshet en svagare effekt på mental ohälsa i de studier 

som har större andel kvinnor (43), medan en annan metaanalys visar att den psykiska hälsan 

hos arbetslösa är bättre hos män än hos kvinnor även om skillnaden inte är så stor (25). 

Kanske behöver det inte vara en motsättning däremellan då man sett att kvinnor i allmänhet 

har högre grad av lätt mental ohälsa helt oberoende av arbetssituation (9). En israelisk studie 

har kommit fram till att män upplever det något mer stigmatiserande att vara arbetslösa än vad 

kvinnor gör, men att arbetslöshetens effekt på den psykiska hälsan vad gäller andra aspekter är 

mycket snarlika mellan könen (61). En holländsk studie visade också på att samma 

psykologiska komponenter: ekonomisk oro, ensamhet och dåliga sociala nätverk bidrog till 

mental ohälsa hos arbetslösa män som hos arbetslösa kvinnor (62). Kanske beror effekten på 

vilken ålder och familjesituation som de olika personerna befinner sig i. En spansk studie 

visade att det inte var någon skillnad i mental ohälsa hos ensamstående arbetslösa men att 

giftermål och småbarn skyddade mot mental ohälsa vid arbetslöshet hos kvinnor medan det 

förvärrade effekten hos män, dessa skillnader mellan effekterna på de olika könen tycktes 

också vara större bland arbetarklassen än bland icke-arbetarklass (63). För män ökar giftermål 
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risken för att bli inlagda på sjukhus vid arbetslöshet medan risken minskar för kvinnor när de 

gifter sig (42). Skillnaden i reaktioner på arbetslöshet kan bero på mäns traditionella roll som 

huvudsakliga familjeförsörjare, vilket gör att arbetslöshet hos män med familj har värre 

ekonomiska konsekvenser och ger större stigmatisering medan kvinnor med familj lättare kan 

hitta en alternativ roll i hemmet när de blir arbetslösa (63). En eventuell sådan effekt skulle 

givetvis vara föränderlig beroende på när och var man studerar sambandet, då könsrollerna är 

i förändring och också skiljer sig relativt mycket åt mellan olika länder. 

Att vara gift eller i en stadig relation med någon tycks inte ha någon tydlig effekt på mental 

ohälsa vid arbetslöshet (43; 25). Det kan bero på att en relation kan vara en källa både till 

socialt stöd och till sociala konflikter (58). 

Vilken socioekonomisk klass den arbetslöse tillhör borde teoretiskt också kunna påverka hur 

arbetslösheten påverkar. Personer i arbetarklassyrken har oftast sämre ekonomiska och sociala 

resurser och den ekonomiska stressen borde därför kunna bli större för arbetare som blir 

arbetslösa. Arbetslöshet är dock vanligare inom arbetarklassen vilket kan minska 

arbetslöshetens sociala stigmatisering, men det kan samtidigt försämra framtidsutsikterna att 

få ett nytt arbete. Man kan också tänka sig att tjänstemannaklassen har en mer arbetscentrerad 

identitet vilket kan vara negativt för den mentala hälsan vid arbetslöshet (43). Dock har Payne 

et al. visat att den psykologiska erfarenheten av arbetslöshet är mycket snarlik mellan 

medelklass och lägre arbetarklass (64) och metaanalyserna som gjorts visar ingen signifikant 

skillnad mellan olika sociala klasser i effekten som arbetslöshet har på individens mentala 

hälsa (43; 25). Den ena metaanalysen får dock fram en signifikant sämre mental hälsa hos 

arbetslösa personer ur arbetarklassen om de tar bort studier som karaktäriseras som outliers 

(43). 

I ett flertal studier har man också studerat hur arbetsmarknaden påverkar upplevelsen av 

arbetslöshet. Den som är arbetslös under en period av hög arbetslöshet borde känna lägre grad 

av stigmatisering och kanske ha lättare att inte anklaga sig själv för situationen. Däremot så 

borde hög arbetslöshet leda till försämrade framtidsutsikter om att återfå ett nytt arbete, vilket 

borde vara negativt för den mentala hälsan. En svensk studie har också visat att arbetslösa 

under en period av hög arbetslöshet tycks ha sämre mental hälsa (65). När man slår samman 

resultaten från internationella studier kan man dock inte se någon tydlig skillnad i den mentala 

hälsan hos arbetslösa beroende på graden av arbetslöshet (43; 25), även om selektionen som 

gör att sjuka individer i högre grad blir arbetslösa tycks ha större betydelse vid låg nivå av 

arbetslöshet (26). 

Olika modeller för hur åldern påverkar ohälsan vid arbetslöshet har presenterats där vissa 

studier pekar på att den mentala hälsan försämras mest hos äldre (66), medan andra menare att 

den relativa ohälsan hos arbetslösa är sämre hos yngre (45). Om man slår samman en mängd 

studier så finner man inte heller något övertygande samband mellan ålder och mental ohälsa 

hos arbetslösa (43; 25). 

Längre arbetslöshetstid har i de flesta studier också visat sig ha en negativ effekt på den 

mentala hälsan och ökar symtomen för depression (32; 25). Det förefaller troligt att stressen 

och frustrationen över arbetslösheten ökar med tiden och att detsamma gäller för de 
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ekonomiska problemen. I en mer detaljerad analys av korrelationen mellan tid i arbetslöshet 

och mental hälsa så kunde Paul och Moser visa att arbetslöshetskarriären följer ett två-

puckligt mönster där den mentala hälsan successivt försämras under första året för att därefter 

förbättras något och sedan åter försämras efter cirka två och ett halvt år av arbetslöshet (43). 

Ytterligare några faktorer som studerats har visat sig ha en negativ korrelation med mental 

hälsa vid arbetslöshet såsom alkoholintag (32) och graden av ansträngning för att söka ett nytt 

arbete (25). Problembaserad copingstrategi har visat sig ha en positiv korrelation med mental 

hälsa (25), medan andra faktorer visar oklara eller motstridiga korrelationer så som bostadsort 

(67), att tillhöra en etnisk minoritet (43; 25), och en emotionsbaserad copingstil (25; 28). 

 

Arbetsåtergång 

Om det är så att arbetslösheten i sig leder till ohälsa så bör man också kunna se att arbetslösa 

som får ett nytt arbete får en förbättrad hälsa. Det tycks inte heller vara någon tvekan om att 

så är fallet (25; 43; 68; 49; 50). 

Ett ökande antal studier har studerat hur ohälsa påverkar återgången i arbete hos arbetslösa. 

Man kan ju tänka sig att det finns en svag hälsoselektion in i arbetslöshet men att selektionen 

ut ur arbetslöshet är större. Alltså att personer med sämre hälsa har lite lättare att bli av med 

arbetet men har mycket svårare för att få ett nytt arbete när de väl är arbetslösa, vilket skulle 

ha stora konsekvenser för hur arbetslöshetsunderstöd och rehabilitering bör utformas.  

Det är många olika faktorer som kan tänkas påverka möjligheten till nyanställning förutom 

hälsa. Bland de mest studerade är intensiteten och ansträngningen individen lägger på att söka 

ett nytt arbete. De allra flesta studier har visat en tydlig positiv relation mellan hur intensivt 

den arbetslöse söker arbete och hur väl han eller hon lyckas med att återfå ett arbete (69; 70; 

71). Några forskare menar dock att de effekter man fått i dessa studier är små och överdrivna i 

resonemanget, istället menar man att demografiska och personlighetsmässiga faktorer är 

mycket viktigare för chansen att erhålla en anställning (72). Det finns också tecken på att en 

intensiv arbetssökning som ej resulterar i ett nytt arbete kan vara negativt för den mentala 

hälsan och skulle på så sätt kunna ha en negativ långsiktig effekt på återanställning (25). Man 

har också visat att en mängd faktorer har påverkan på hur intensivt man söker arbete såsom 

personlighetstyp, ekonomiskt behov, självuppfattning, centrering kring arbetsrollen och 

socialt stöd (69). Flera olika variabler kan alltså påverka möjligheten till nyanställning via 

intensiteten i arbetssökningen men dessa faktorer kan samtidigt också ha en mer direkt effekt. 

Personlighetsfaktorer av olika slag har studerats och man har kunnat visa att personer som är 

mer samvetsgranna och har lägre grad av neuroticism har lättare att få ett nytt arbete (69). 

Personer som har ett mer internt kontroll-lokus har också visat sig ha lättare för att få ett 

arbete i vissa studier (71) medan denna variabel har saknat förklarande värde i en större 

metaanalys (69). Personer som använder en mer problemfokuserad strategi för att hantera sin 

situation tycks också ha lättare att få ett nytt arbete (71), detsamma gäller personer med högre 

självförtroende, optimism och tro på att lyckas med arbetssökningen (69). Personer som har 
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en mer positiv attityd till arbete och som identifierar sig mer med sitt arbete tycks också ha 

lättare att få en ny anställning (69; 58; 71). 

Sociodemografiska variabler har också studerats i det här avseendet och man har sett att 

utbildning (69; 72; 48), och lägre ålder (69; 58) kan underlätta anställning. Manligt kön har i 

vissa studier visat sig underlätta anställning (26; 48), medan den ej gjort det i en metaanalys 

(69). Att vara i ett förhållande (71), att ha gott socialt stöd (69) och brist på sociala 

relationsproblem (58) har också visat sig ha en positiv effekt på att få en ny anställning. Dålig 

privatekonomi tycks ha ett oklart eller rent av negativt samband med möjligheten att få ett 

nytt arbete i vissa studier (69; 70; 58; 72), samtidigt så har hög arbetslöshetsersättningsnivå 

visat sig ha ett svagt negativt samband med återanställning i många ekonomiska studier (73; 

74). 

Det finns teoretiska skäl för att tro att psykisk ohälsa påverkar möjligheten till återanställning. 

Intensiteten i arbetssökningen har ju visat sig vara av stor betydelse för möjligheten att få ett 

nytt arbete (69) och man kan tänka sig att psykisk ohälsa leder till en minskad ansträngning 

för att söka ett nytt arbete. I en studie har det dock visats att förekomsten av depressiva 

symtom ej påverkar jobbsökningsintensiteten, men att den psykiska ohälsan ändå hade en 

negativ direkt effekt på anställning via andra mekanismer (48). 

De studier som har gjorts inom detta område har haft växlande resultat. Thomas, Benzeval 

och Stansfield som har analyserat över 13 000 övergångar mellan olika 

sysselsättningspositioner i Storbritannien har visat att bland de utan arbete som senare fick ett 

arbete så hade signifikant färre förhöjda poäng på en screeningenkät för psykiatrisk morbiditet 

jämfört med de utan arbete som bytte till en annan kategori av icke-arbete (68). Vinokur och 

Schul har visat i två interventionsstudier för att förbättra arbetslösas hälsa och underlätta 

återgång i arbete att färre personer med depressiva symtom lyckats återgå i arbete efter sex 

och tolv månader jämfört med personer utan depressiva symtom. Denna effekt var dock ej 

signifikant vid uppföljning efter 24 månader. Man kunde också visa att de personer som 

initialt hade depressiva symtom och som sedan hade fått anställningar var mindre nöjda med 

sina anställningar och hade lägre lön jämfört med personer utan depressiva symtom som fått 

en anställning (48). I en norsk studie av Claussen där man följt drygt 200 långtidsarbetslösa 

personer i fem år kunde man konstatera att psykologiskt välbefinnandet vid ursprungstillfället 

mätt med en screeningenkät ökade möjligheterna att ha ett arbete efter två år (47) men ej efter 

fem år då enbart psykiatriska diagnoser fastställda av läkare hindrade anställning (75). I en 

holländsk studie av liknande storlek där personer 18-26 år följts i fyra år så hade mental 

ohälsa en svag negativ effekt på möjligheten att få ett jobb, och den effekten var starkare för 

depressiva symtom än för allmän mental ohälsa (45). I en undersökning av nedläggningen av 

bilfabriker i Michigan på 80-talet med uppföljning under två år kunde man konstatera att 

depression vid första undersökningen förutsade arbetslöshet ett år senare, likaså korrelerade 

depression vid andra undersökningen med arbetslöshet efter ytterligare ett år (76). I en 

metaanalys av 49 samband med totalt drygt 13 000 deltagare så kunde Paul och Moser också 

konstatera att arbetslösa som senare fick ett arbete hade bättre mental hälsa redan när de var 

arbetslösa än arbetslösa som fortsatte att vara arbetslösa, effekten var liten men signifikant 

(43). 
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Det finns också studier som visar på en motsatt effekt. Kessler, Turner och House undersökte 

414 personer varav ungefär en tredjedel var arbetslösa och konstaterade att psykisk ohälsa, 

speciellt depressiva symtom, hade en svag positiv effekt på att få en ny anställning (77). Detta 

kan bero på att arbetslösa med dålig mental hälsa upplevt ett starkare behov av en ny 

anställning och därför sökt arbete mer intensivt och accepterat vilket arbete som helst. Att 

arbetsmarknaden förbättrats kraftigt under året som studien gjordes kan också ha påverkat 

resultatet. 

En mängd studier har inte kunnat visa något signifikant samband åt något håll mellan mental 

ohälsa hos arbetslösa och återanställning. Ginexi, Howe och Caplan följde 250 nyblivna 

arbetslösa i Maryland under ett år och kunde där konstatera att depressiva symtom var helt 

orelaterat till tiden för återanställning (50). I en holländsk studie följde Schaufeli och 

Vanyperen 221 långtidsarbetslösa samt en grupp med något fler som just lämnat skolan och 

kunde inte i någon av grupperna se något samband mellan psykisk hälsa och anställning efter 

ett år (71). Šverko et al undersökte 600 arbetslösa i Kroatien och konstaterade att psykisk 

ohälsa inte hade någon effekt på anställningsfrekvensen varken efter ett eller två år (72). 

Leana och Feldman undersökte 59 arbetslösa stålarbetare och fann att förekomsten av 

depressionssymtom inte förutsade arbetsåtergång (78). McKee-Ryan, Song, Wanberg och 

Kincki kunde i en metaanalys av nio oberoende grupper och 5135 individer konstatera att det 

fanns viss tendens till att arbetslösa med sämre psykisk hälsa skulle ha svårare att få ett nytt 

arbete men att effekten var svag och inte alls signifikant (25). 

Det råder alltså ingen tydlig enighet om det är så att arbetslösa som har en sämre psykisk 

hälsa har svårare att få ett nytt arbete. Eftersom detta har stor betydelse för hur man bör 

utforma stödet till arbetslösa och kunna förbättra deras situation så finns det ett behov av 

fortsatt forskning kring detta. Jag har inte heller kunnat hitta några studier i ämnet utifrån en 

svensk kontext. Syftet med den här studien är alltså att utreda om psykisk ohälsa kan påverka 

möjligheterna att erhålla ett nytt arbete i en svensk kontext, vilket är hypotesen att det gör, och 

vilka andra faktorer som kan vara av betydelse för att lyckas få en ny anställning. Studien vill 

också undersöka om det går att använda Arbetsförmedlingens Händel-databas för att på ett bra 

sätt följa upp om arbetslösa individer lyckats bli återanställda.  
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Metod 

En enkät skickades ut till 1000 slumpvis utvalda personer i hela Sverige som blivit 

nyregistrerade som arbetssökande på arbetsförmedlingen i april 2002 och som varit 

registrerade som arbetssökande i 25-35 dagar efter detta. Personer som hade ett arbete och 

personer som varit arbetslösa tidigare inom 30 dagar före denna episod exkluderades. Man 

skickade ut enkäten med brev första gången i maj 2002. De som inte svarade första gången 

fick påminnelser maximalt fem gånger under de två följande månaderna. Man ringde även 

runt till alla de individer som inte svarat på enkäten för att försöka höja svarsfrekvensen. 

Slutgiltigt så erhölls en svarsfrekvens på 56,9 %. Avsikten med enkäten var att undersöka 

hälsotillstånd och vårdutnyttjande hos arbetslösa i Sverige och man skickade samtidigt ut 

1000 likadana enkäter till slumpvis utvalda personer ur totalbefolkningen (79). 

 

Enkäten 

I enkäten ingick frågor om bland annat födelseland, utbildning, civilstånd, socialt kontaktnät, 

ekonomisk situation, inställning till arbete och allmän hälsa, inklusive depression samt ett 

flertal standardiserade frågeformulär rörande olika hälsoområden. I enkäten ingick också en 

fråga om man under de senaste tre månaderna varit på läkarbesök. 

Bostadsorterna som individerna kom ifrån delades upp efter Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) gruppering (80) så att kommuner som räknas som storstäder samt 

förortskommuner i anslutning till dessa fick utgöra gruppen Storstäder (n=150). Kommuner 

grupperade som större städer enligt SKL fick ingå i gruppen i Annan större stad (n=147) och 

övriga typer av kommuner fick ingå i gruppen Övriga orter (n=205).  

Frågan om hur viktigt och betydelsefullt det är att ha ett arbete dikotomiserades så att 

personer som angav att de tyckte det var ”bland det mest viktiga” eller ”viktigt” fick utgöra en 

grupp (n=381) medan personer som angav att de tyckte att det var ”ganska viktigt”, ”mindre 

viktigt” eller ”bland det minst viktiga” bedömdes som en annan grupp (n=96). 

Fyra frågor i enkäten handlade om den arbetslösas ekonomiska situation. Frågorna rörde om 

man skulle klara att skaffa fram 14 000 kronor på en vecka, om man någon gång de senaste 

månaderna haft svårt att klara de löpande utgifterna, om hushållet har någon förmåga att spara 

och om man under de senaste månaderna känt oro över sin ekonomi. Av dessa valdes 

”förmågan att spara” ut så som representativ för gruppen av frågor rörande ekonomi och 

inkluderades i den multivariata modellen. Detta gjordes därför att den hade en hög korrelation 

till de andra ekonomiska variablerna och för att den gav tydligast utfall i analysen och därför 

tycks mest intressant att studera (tabell 1). 
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Tabell 1 Spearmans’ rank correlation ekonomiska variabler     

Klara en oförutsedd utgift på 14 000 

Klara oförutsedd utg. Svårighet löp utg. Sparutrymme Oro för ekonomin 

1 ,455** ,47** ,428** 

Svårighet löpande utgifter ,455**
**
 1 ,526**

**
 ,528**

**
 

Sparutrymme ,471** ,526**
**
 1 ,606** 

Oro för ekonomin ,428**
**
 ,528** ,606** 1 

**=p<0,01 
        

 

I enkäten ingick också frågor om den arbetslösas sociala kontakter. De frågor som 

inkluderades i analysen var: ”Hur många människor känner du och har kontakt med, som har 

samma intressen som du?” Denna fråga uppfattades som ett bra mått på ytliga kontakter med 

mer instrumentellt stöd. En annan fråga var: ”Har du någon som du kan dela dina innersta 

känslor med och som du kan anförtro dig åt?” Detta uppfattades mäta en annan aspekt av 

djupare sociala kontakter med emotionellt stöd. Eftersom vi misstänkte att dessa faktorer 

främst skulle vara av betydelse för de som har ett litet socialt kontaktnät så dikotomiserades 

svaren så att personer som hade kontakt med färre än tre personer med samma intresse 

benämndes ha lågt instrumentellt stöd (n=100) och de med fler än 2 kontakter benämndes ha 

högt instrumentellt stöd (n=386). På samma sätt så bedömdes personer ha lågt emotionellt 

stöd om de som svarat att de ”i någon mån” eller ”inte alls” hade någon som de kunde dela 

sina innersta känslor med (n=120), medan de som uppgett sig ha högre grad av emotionellt 

stöd fick utgöra en andra grupp (n=363). 

Den självuppskattade hälsosituationen bedömdes med tillåtelse av HRQL-gruppen med hjälp 

av hälsoenkäten SF-12 vilken validerats för användning i en svensk kontext (81). Denna enkät 

mäter individens hälsorelaterade funktionsförmåga utifrån två aspekter: fysisk hälsa (PCS) 

och mental hälsa (MCS) där högre poäng på båda skalorna indikerar bättre funktionsförmåga. 

Som gränsvärde för ett negativt utfall i dessa aspekter användes den poängsumma som 75 % 

av normalpopulationen i Sverige överstiger enligt tidigare studier (81). 

Förekomst av allmän ospecificerad psykisk ohälsa bedömdes med hjälp av en förkortad 

version av General Health Questionnaire (GHQ-12). I enkäten användes en modell för 

poängsättning av GHQ-12 kallad GHQ-modellen som ger maximalt 12 poäng (82). Som 

tecken på psykisk ohälsa bedömdes 4 poäng eller mer. Gränsvärdet för psykisk ohälsa enligt 

GHQ-12 varierar mellan olika studier och befolkningsgrupper, men vid ett högt medelvärde 

totalt i studien som i det här materialet anses 4 poäng vara en rimlig gräns (83). 

En bedömning av depression gjordes utifrån en förkortad version av Center of 

Epidemiological Studies – Depressed Mood Scale (CES-D). I enkäten användes det så kallade 

Iowa-varianten av denna enkät, vilken består av 11 frågor som ger en sammanlagd 

poängsumma mellan 0-22 där hög poäng markerar hög grad av depressionsymtom (84; 85). 

Resultaten dikotomiserades så alla resultat lägre än den poängsumma som den 80-percentilen 

i totalbefolkningen hade, enligt den ursprungliga enkäten till 1000 personer ur 

totalbefolkningen (0-8p), beräknades ha låg grad av depressionssymtom och de som hade 

högre poäng beräknades ha högre grad av depressionssymtom (79). 
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Förekomsten av mental och fysisk utmattning bedömdes med hjälp av Shirom-Melamed 

Burnout Questionnaire (SMBQ) (31). Svarspoängen inverterades så att höga poäng markerar 

hög grad av utbrändhet. Utfallet dikotomiserades på samma sätt som CES-D efter den 80:e 

percentilen i totalbefolkningen så att ett högt utfall bedömdes vara en poängsumma som 

översteg 54 poäng (79). 

En bedömning av riskabla alkoholvanor utfördes med hjälp av The Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT). En skala på 0-40 poäng där 8 poäng eller mer bedömdes som 

förekomst av riskabla vanor (86). 

 

Arbetslöshetssiffrorna 

Efter det att svaren på enkäterna kommit in erhölls från svenska Arbetsmarknadsstyrelsen 

registeruppgifter för de 1000 deltagande personerna där man kunde följa varje individs 

registreringar vid arbetsförmedlingen under ett år efter det att de blivit arbetslösa. Utifrån det 

registret kunde man avläsa när en person återgått i arbete och när de återkommit som 

nyregistrerade arbetslösa. I registret anges också andra orsaker till att personen upphört att 

vara registrerad som arbetslös såsom studier utanför arbetsförmedlingens regi, att personen 

återremitterats till en annan myndighet, att kontakten upphört och annan orsak. Detta gör att 

man inte kunnat utesluta de individer som gått från arbetslöshet till sjukskrivning eftersom 

sjukskrivning ej utgör en egen anledning till avregistrering utan kan räknas in bland andra 

orsaker i två olika avregistreringsorsaker: ”annan orsak” och ”åter remitterande myndighet”. 

Utifrån registret kan man även utläsa varje personens hemkommun, kön, ålder och om de 

varit arbetslösa tidigare. 

 

Utfallskriteriet 

Utfallsvariabel för studien var att ett år efter sin nyregistrering som arbetssökande ha ett 

arbete som man haft i minst tre månader (91 dagar). De personer som uppfyllde detta 

kriterium bedömdes ha ett positivt utfall. De som inte lyckats med detta bedömdes ha ett 

negativt utfall. Anledningen till kravet på minst tre månaders arbete var att man ville utesluta 

personer som enbart fått ett tillfälligt arbete för att sedan återgå i arbetslöshet. Hur lång tid 

som personerna i undersökningen hade arbetat under året varierade mellan 0 och 340 dagar. 

Av de som ej hade tappat kontakten med Arbetsförmedlingen så hade 58 % inte arbetat 

någonting alls under det år som gått efter det att de blivit registrerade som arbetslösa. Av de 

som arbetat någonting så var genomsnittlig arbetstid= 169 dagar, standardavvikelse=103, 

26 % av dessa hade arbetat mindre än 91 dagar. 

 

Bortfall 

Bortfallet kan delas in i två grupper (se Tabell 2). Den första gruppen utgörs av de personer 

som ej svarat på enkäten (43,1 %). Den andra gruppen utgörs av de personer som vi inte vet 

ifall de skulle uppfyllt utfallskriteriet eftersom arbetsförmedlingen förlorat kontakten med 
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dem av okänd anledning. Kriteriet för att räkna att en individ fått ett positivt utfall var att 

personen exakt ett år efter att ha blivit arbetslös hade ett arbete som han eller hon hade 

innehaft i mer än 91 dagar. Bortfallet från AMS-registret utgjordes alltså av de personer som 

någon gång under året tappat kontakten med Arbetsförmedlingen och som därefter inte vid 

någon tidpunkt under årets sista tre månader hade varit registrerade vid Arbetsförmedlingen. 

Detta var något som gällde för 12,8 % i urvalsgruppen. Ytterligare några personer tappade 

kontakten med Arbetsförmedlingen under årets sista tre månader men dessa inkluderades i 

studien eftersom vi vet att dessa personer var arbetslösa någon gång under årets sista tre 

månader och kan därmed ej ha uppfyllt utfallskriteriet.  

Tabell 3 Sista registrering efter ett år enligt AMS registret 

  Frekvens (%) 

Fortfarande registrerad i registret. 437 (43,7%) 

Arbetar 240 (24,0%) 

Annan utbildning* 81 (8,1%) 

Kontakten med Arbetsförmedlingen upphört 156 (15,6%) 

Avregistrerad av annan orsak. 86 (8,6%) 

Total 1000 (100%) 

*=Utbildning ej administrerad av Arbetsförmedlingen. 

 

Tabell 4 Bortfall från enkäten       

  
 

Ej bortfall Bortfall Sig† 

Totalt 
 

569 (56,9%) 431 (43,1%)   

Anställning
a
 har fått arbete 97 (65,1%) 52 (34,9%) * 

  har ej fått arbete 472 (55,5%) 379 (44,5%) * 

Åldersgrupp
 

16-25 år 203 (54,6%) 169 (45,4%) ** 

  26-45 år 266 (55,1%) 217 (44,9%) ** 

  46-65 år 100 (69,0%) 45 (31,0%) ** 

Kön Kvinna 261 (65,7%) 136 (34,3%) ** 

  Man 308 (51,1%) 295 (48,9%) ** 

Bostadsort
b 

Storstad 184 (51,8%) 171 (48,2%)   

  Annan större stad 162 (59,1%) 112 (40,9%)   

  Annan ort 223 (60,1%) 148 (39,9%)   

Tidigare arbetslöshet Tidigare arbetslös 329 (62,9%) 194 (37,1%) ** 

  Ej tidigare arbetslös 240 (50,3%) 237 (49,7%) ** 

     †=Pearsons 2-sidiga Chi-2 signifikans. *=p<0,05, **=p<0,01 
a
= har arbetat minst 3 mån och 

hade arbete som sista avregistrering 
b
= Storstad = Kommun med> 200 000 inv. samt 

förortskommun i anslutning till dessa. Större stad=kommun med 50 000-200 000 inv. 
Klassificering enligt Sveriges Kommuner och Landstings indelning (80). 
 

 

Utifrån bortfallet så gjordes chi-två analyser som visar att de som ej svarat på enkäten i 

signifikant högre grad var personer som senare inte återfått ett nytt arbete, personer som var 

under 45 år, i högre grad män och personer som ej tidigare varit arbetslösa (tabell 4). Viss 

överlappning mellan de två bortfallsgrupperna, från enkäten och från AMS-statistiken, fanns 

också (6,1 % av samtliga) men personer som svarat på enkäten hade dock i samma grad som 

de som ej svarat på enkäten förlorat kontakten med Arbetsförmedlingen. 

Personer som tappat kontakten med arbetsförmedlingen och därmed räknas som bortfall från 

AMS-siffrorna var personer som i högre grad var yngre, i högre grad bodde i större städer och 

i högre grad var personer som ej varit arbetslösa tidigare (Tabell 5).  

  

Tabell 2 Totalt bortfall 

  
Frekvens (%) 

Ej bortfall 
 

502 (50,2%) 

Bortfall 
 

498 (49,8%) 

      varav bortfall enkät 431 (43,1%) 

 
bortfall AMS 128 (12,8%) 

 
  bortfall i båda 61 (6,1%) 
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Tabell 5 AMS-bortfall         

    Ej bortfall AMS Bortfall AMS Sig.† 

Totalt   872 (87,2%) 128 (12,8%)   

Åldersgrupp 16-25 312 (83,9%) 60 (16,1%) ** 

  26-45 424 (87,8%) 59 (12,2%) ** 

  46-65 136 (93,8%) 9 (6,2%) ** 

Kön Kvinnor 355 (89,4%) 42 (10,6%)   

  Män 517 (85,7%) 86 (14,3%)   

Födelseland Sverige 392 (87,9%) 54 (12,1%)   

  Utomlands 101 (90,2%) 11 (9,8%)   

Utbildning Universitet 124 (89,9%) 14 (10,1%)   

  Gymnasium 227 (86,0%) 37 (14,0%)   

  Högstadium 87 (90,6%) 9 (9,4%)   

  Annan utbildning 53 (93,0%) 4 (7,0%)   

Civilstånd Ensamboende 231 (87,8%) 32 (12,2%)   

  Sambo/Gift 261 (87,4%) 33 (11,2%)   

Bostadsort
b 

Storstad 294 (82,8%) 61 (17,2%) * 

  Större stad 242 (88,3%) 32 (11,7%) * 

  Övrig ort 336 (90,6%) 35 (9,4%) * 

Instrumentellt stöd
c 

Lågt 100 (90,1%) 11 (9,9%)   

  Högt 386 (87,9%) 53 (12,1%)   
Ekonomiskt 
sparutrymme Ja 205 (89,5%) 24 (10,5%)   

  Nej 273 (87,8%) 38 (12,2%)   

Tidigare arbetslöshet Nej 443 (84,7%) 80 (15,3%) * 

  Ja 429 (89,9%) 48 (10,1%) * 

Långvarig sjukdom Nej 376 (87,6%) 53 (12,4%)   

  Ja 107 (91,5%) 10 (8,5%)   

PCS
d 

Normal 335 (87,2%) 49 (12,8%)   

  Låg 113 (91,1%) 11 (8,9%)   

GHQ-12
e 

Låg poäng 233 (87,6%) 33 (12,4%)   

  Hög poäng 239 (89,5%) 28 (10,5%)   

MCS
f 

Normal 237 (89,1%) 29 (10,9%)   

  Låg 211 (87,2%) 31 (12,8%)   

Depression Nej 452 (87,8%) 63 (12,2%)   

  Ja 41 (95,3%) 2 (4,7%)   

CES-D
g 

Låg poäng 356 (87,7%) 50 (12,3 %)   

  Hög poäng 107 (91,5%) 10 (8,5%)   

SMBQ
h 

Låg 337 (87,8%) 47 (12,2%)   

  Hög 110 (91,7%) 10 (8,3%)   

AUDIT
i 

Låg 343 (89,1%) 42 (10,9%)   

  Hög 112 (85,5%) 19 (14,5%)   

     †=Pearsons 2-sidiga Chi-2 signifikans. *=p<0,05, **=p<0,01 
b
= Storstad=Kommun med> 

200 000 inv. samt förortskommun i anslutning till dessa. Större stad=kommun med 50 000-
200 000 inv. Klassificering enligt Sveriges Kommuner och Landstings indelning(80). 

c
=Hur 

många människor känner du och har kontakt med som har samma intressen som du? 
d
=SF-

12:s Physical Component Study 
e
=General Health Questionnaire-12 

f
=SF-12:s Mental 

Component Study 
g
=Center of Epidemiological Studies - Depression scale 

h
=Shirom 

Melamed Burn-out Questionnaire 
i
=Alcohol Use Disorders Identification Test 

 

 

Etiskt godkännande 

Studien var ursprungligen avsedd för en del i Annikas Åhs avhandlingsarbete och godkändes 

som sådant av den etiska kommitén vid Uppsala Universitet. AMS godkände också 

användandet av enkäten i studien och bidrog med registermaterialet. 

 

Statistiska metoder 

Utifrån enkätsvaren så gjordes en chi-två analys samt en logistisk regression med misslyckad 

återgång i arbete som beroende variabel och sociodemografiska faktorer samt hälsomässiga 

faktorer som oberoende variabler. För databearbetningen så användes Statistikprogrammet 

SPSS 17.0. 
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Resultat 

I studien inkluderades 502 personer. Av dessa hade 81 personer (16,1 %) erhållit ett nytt 

arbete i minst tre månader och innehade arbete efter ett år, vilket innebar att de uppfyllde 

kriterierna för ett positivt utfall. Av de som inkluderades i studien var 54 % män. Majoriteten 

var relativt unga, 36 % var 25 år eller yngre och endast 19 % var över 45 år. Utlandsfödda var 

överrepresenterade i studien, 20 % var födda utomlands. (Se tabell 6.) 

Tabell 6 Fördelning av svaren     

    Frekvens Procent     Frekvens Procent 
Arbetsåtergång

a 
har fått arbete 81 16,1% Arbetets betydelse Ej så viktigt 96 19,1% 

har ej fått arbete 421 83,9%   Viktigt 381 75,9% 

Ålder 17-25 178 35,5% Tidigare 
arbetslöshet 

Nej 284 56,6% 

26-45 231 46,0%   Ja 218 43,4% 

46-64 93 18,5% Långvarig 
sjukdom 

Nej 376 77,8% 

Kön Kvinna 233 46,4%   Ja 107 22,2% 

Man 269 53,6% Läkarbesök
j
  Nej 239 47,6% 

Födelseland I Sverige 392 78,1%   Ja 235 46,8% 

Utomlands, 101 20,1% PSC
d 

God fysisk hälsa (>47,2p) 335 66,7% 

Utbildning Universitet 124 24,7%   Dålig fysisk hälsa (<47,2p) 113 22,5% 

Gymnasium 227 45,2% GHQ-12
e 

Ej psykisk ohälsa (0-3p) 233 46,4% 

Grundskola 87 17,3%   Psykisk ohälsa (>3p) 239 47,6% 

Annan utbildning 53 10,6% MSC
f 

Bättre psykisk hälsa 
(>49,1p) 

237 47,2% 

Civilstånd Ensamboende 231 46,0%   Sämre psykisk hälsa 
(<49,1p) 

211 42,0% 

Gift/Sambo 261 52,0% Depression ej depression 452 91,7% 

Bostadsort
b
 Storstäder 150 29,9%   Depression 41 8,3% 

Större städer 147 29,3% CES-D
g 

Låg grad av dep (0-8p) 356 70,9% 

Övriga kommuner 205 40,8%   Hög grad av dep. (>8p) 107 21,3% 

Instrumentellt 
stöd

c 
Lågt 100 20,9% SMBQ

h 
Låg utbrändhet 337 67,1% 

Högt 386 76,9%   Hög grad av utbrändhet 110 21,9% 

Emotionellt stöd Lågt 120 23,9% AUDIT
i 

Ej alkoholproblem (0-7p) 343 75,4% 

Högt 363 72,3% Alkohoprobleml (>7p på 
AUDIT) 

112 24,6% 

Sparutrymme Ja 205 40,8%         

Nej, mycket lite 273 54,4%       

 
a
= har arbetat minst 3 mån och hade arbete som sista avregistrering 

b
= Storstad=Kommun med> 200 000 inv. samt förortskommun i 

anslutning till dessa. Större stad=kommun med 50 000-200 000 inv. Klassificering enligt Sveriges Kommuner och Landstings indelning (80). 
c
=Hur många människor känner du och har kontakt med som har samma intressen som du? 

d
=SF-12:s Physical Component Study 

e
=General 

Health Questionnaire-12 
f
=SF-12:s Mental Component Study 

g
=Center of Epidemiological Studies - Depression scale 

h
=Shirom Melamed 

Burn-out Questionnaire 
i
=Alcohol Use Disorders Identification Test 

j
= Har du besökt läkare senaste tre månaderna? 

 

 

I resultaten kan man se att signifikant färre individer födda utomlands hade erhållit ett arbete 

jämfört med personer födda i Sverige. Individer med ett litet sparutrymme hade också 

signifikant svårare att erhålla ett arbete än personer som uppgivit sig ha gott sparutrymme. 

Däremot så tycktes de andra måtten på ekonomisk situation inte korrelera med skillnader i 

arbetsåtergång. Personer som varit på läkarbesök senaste månaderna och de som hade sämre 

psykisk hälsa enligt GHQ hade också signifikant svårare att få ett nytt arbete. (Tabell 7)  
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Tabell 7 Återgång i arbete         

    Har fått arbete Har ej fått arbete Sig.
†
 

Totalt   81 (16,1%) 421 (80,9%)   

SOCIODEMOGRAFI         

Åldersgrupp 17-25 år 34 (19,1%) 144 (80,9%)   

  26-45 år 38 (16,5%) 193 (83,5%)   

  46-65 år 9 (9,7%) 84 (90,3%)   

Kön Kvinnor 34 (14,6%) 199 (85.4%)   

  Män 47 (17,5%) 222 (82,5%)   

Födelseland Sverige 71 (18,1%) 321 (81,9%) * 

  Utomlands 9 (8,9%) 92 (91,9%) * 

Utbildningsnivå Universitet 20 (16,1%) 104 (83,9%)   

  Gymnasium 39 (17,2%) 188 (82,8%)   

  Grundskola 11 (12,6%) 76 (87,4%)   

  Annan utbildning 10 (18,9%) 43 (81,1%)   

Civilstånd Ensamboende 36 (15,6%) 195 (84,4%)   

  Sambo/Gift 44 (16,9%) 217 (83,1%)   

Bostadsort
b
 Storstäder 24 (16,0%) 126 (84,0%)   

  Större stad 22 (15,0%) 125 (85,0%)   

  Annan ort 35 (17,1%) 170 (82,9%)   

Instrumentellt stöd
c
 Lågt 12 (12,0%) 88 (88,0%)   

   Högt 68 (17,6%) 318 (82,4%)   

Emotionellt stöd Lågt 15 (12,5%) 105 (87,5%)   

  Högt 65 (17,9%) 298 (82,1%)   

Klara en oförutsedd utg.
k 

Ja 55 (18,0%) 250 (82,0%) 
   Nej 24 (13,7%) 151 (86,3%) 
 Svårt med löpande utg. Ja 64 (16,5%) 85 (83,3%) 
 

 
Nej 17 (16,7%) 319 (83,5%) 

 Ekonomiskt sparutrymme Ja 45 (22,0%) 160 (78,0%) ** 

  Nej, mycket lite 35 (12,8%) 238 (87,2%) ** 

Oro för ekonomin I låg grad 56 (18,7%) 244 (81,3%) 
 

 
I hög grad 24 (12,9%) 162 (87,1%) 

 ARBETE         

Arbetets betydelse Stor 65 (17,1%) 316 (82,9%)   

  Liten 13 (13,5%) 83 (86,5%)   

Tidigare arbetslöshet Nej 52 (18,3%) 232 (81,7%)   

  Ja 29 (13,3%) 189 (86,7%)   

HÄLSA         

Långvarig sjukdom Nej 68 (18,1%) 308 (81,9%) 
   Ja 12 (11,2%) 95 (88,8%) 
 Läkarbesök

j
  Nej 50 (20,9%) 189 (79,1%) ** 

  Ja 28 (11,9%) 207 (88,1%) ** 

PCS
d
 Normal 63 (18,8%) 272 (81,2%)   

  Låg 15 (13,3%) 98 (86,7%)   

GHQ-12
e
 Låg poäng 49 (21,0%) 184 (79,0%) * 

  Hög poäng 30 (12,6%) 209 (87,4%) * 

MCS
f
 Normal 45 (19.0%)  192 (81,0%)   

  Låg 33 (15,6%) 178 (84,4%)   

Depression Nej 77 (17,0%) 375 (83,0%)   

  Ja 3 (7,3%) 38 (92,7%)   

CES-D
g
 Låg poäng 56 (16,6%) 297 (83,4%)   

  Hög poäng 17 (15,9%) 90 (84,1%)   

SMBQ
h
 Låg 57 (16,9%) 280 (83,1%)   

  Hög 16 (14,5%) 94 (85,5%)   

AUDIT
i
 Låg 54 (15,7%) 289 (84,3%)   

  Hög 22 (19,6%) 90 (80,4%)   

     †=Pearsons 2-sidiga Chi-2 signifikans. *=p<0,05, **=p<0,01. 
b
= Storstad=Kommun med> 200 000 

inv. samt förortskommun i anslutning till dessa. Större stad=kommun med 50 000-200 000 inv. 
Klassificering enligt Sveriges Kommuner och Landstings indelning (80). 

c
=Hur många människor 

känner du och har kontakt med som har samma intressen som du? 
d
=SF-12:s Physical Component 

Study 
e
=General Health Questionnaire-12 

f
=SF-12:s Mental Component Study 

g
=Center of 

Epidemiological Studies - Depression scale 
h
=Shirom Melamed Burn-out Questionnaire 

i
=Alcohol 

Use Disorders Identification Test 
j
= Har du besökt läkare senaste tre månaderna? 

k
=Om du plötsligt 

hamnade i en oförutsedd situation där du på en vecka måste skaffa fram 14 000 kr, skulle du klara 
det? 
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En logistisk regressionsanalys med misslyckad arbetsåtergång som utfallsvariabel utfördes 

också (återgång i arbete =0, ej återgång i arbete =1) (tabell 8). Analysen gjordes i fyra steg där 

successivt fler faktorer inkluderades i analyserna för varje enskild variabel. I den första 

modellen inkluderades bara varje variabel för sig, därefter justerades varje variabel för ålder 

och kön (modell 2); ålder, kön och födelseland (modell 3); ålder, kön, födelseland och 

läkarbesök de senaste tre månaderna (modell 4) samt ålder, kön, födelseland, läkarbesök 

senaste tre månaderna och ekonomiskt sparutrymme (modell 5). 

Regressionsanalysen visade att högre ålder kan göra det svårare för arbetslösa att få ett nytt 

arbete, signifikansen i denna förklaring försvinner dock om man även inkluderar variabeln 

läkarbesök de senaste tre månaderna i modellen, men blir åter signifikant om sparutrymmet 

inkluderas. Äldre har alltså svårare att få ett nytt arbete men det kan till stor del förklaras av 

att de oftare går till läkaren, och därmed kanske oftare är sjuka, men att läkarbesökens 

påverkan på arbetsåtergången är mindre för personer i samma ekonomiska situation. Personer 

födda utomlands hade signifikant större risk att ej återgå i arbete, detta blir insignifikant när 

läkarbesök senaste tre månaderna och sparutrymme inkluderas i modellen. Personer födda 

utomlands tycks alltså inte ha svårare att få ett nytt arbete än svenskfödda med samma antal 

läkarbesök och liknande ekonomisk situation. Utbildningsgraden tycks i den här studien inte 

ha någon signifikant effekt på chansen att återgå i arbete. Inte heller kön, bostadsort eller 

civilstånd tycktes påverka möjligheterna att erhålla ett nytt arbete. Personer med ett mindre 

socialt nätverk och ett mindre emotionellt stöd har en tendens till att ha svårare att återgå i 

arbete men den effekten var inte signifikant. Personer som ej har möjlighet att spara pengar en 

vanlig månad har svårare att återfå ett arbete. Sambandet förstärks också när man tar hänsyn 

till ålder i analysen och försvagas när man inkluderar födelseland. Angående inställning till 

arbete så tycks personer som anser att arbete är viktigt ha något lättare att få jobb än de som 

inte anser att det är så viktigt men sambandet saknar signifikans. Detsamma gäller personer 

som ej varit arbetslösa tidigare. 

Att enligt egen uppfattning ha en långvarig sjukdom tycks ej påverka möjligheten att få ett 

nytt arbete. Däremot tycks personer som varit på läkarbesök de senaste tre månaderna ha 

svårare att återgå i arbete. Detta samband gäller även när man kontrollerar för ålder, kön, 

födelseland och sparutrymme. Samtidigt gav den strukturerade enkäten av hälsorelaterad 

fysisk funktionsförmåga (PCS) inte något signifikant resultat alls. De 41 personer (8 %) som 

uppgav sig vara deprimerade hade inte signifikant svårare att få ett nytt arbete. Inte heller den 

strukturerade enkäten för att upptäcka depression (CES-D) eller måttet på psykisk 

funktionsnivå (MCS) gav något signifikant resultat åt något håll. Hög poäng på GHQ gav 

däremot signifikant ökad risk att ej återgå i arbete, en effekt som tycks vara oberoende av kön, 

ålder, födelseland, ekonomi och antalet läkarbesök senaste tre månaderna. Varken graden av 

alkoholanvändning eller graden av utbrändhet skilde på ett signifikant sätt mellan de som 

återgått i arbete och de som inte gjort det.  

Man kan också konstatera att förklaringsvärdet för modellerna var lågt med maximalt 

förklarings värde för modell 5 enligt Cox och Snell på R
2
=0,050 och enligt Nagelkerkes 

R
2
=0,084.   



25 
 

Tabell 8 Logistisk regressionsanalys  

    Ojusterat 
Modell 2 (+ ålder och 
kön) 

Modell 3 (+född 
utomlands) 

Modell 4 
(+läkarbesök) 

Modell 5 (+ ek. 
sparutrymme) 

SOCIODEMOGRAFI       

 Ålder vid inskrivning 1,02 (1,00–1,05)* 1,03 (1,00–1,05)* 1,02 (1,00–1,05)* 1,02 (1,00–1,05) 1,02 (1,00-1,05)* 

Man 0,81 (0,50–1,30) 0,78 (0,48–1,26) 0,77 (0,47–1,26) 0,85 (0,52–1,41) 0,91 (0,55-1,51) 

Född utomlands 2,26 (1,09–4,70)* 2,13 (1,02–4,46)* 2,13 (1,02–4,46)* 1,88 (0,89-3,96) 1,59 (0,75-3,40) 

Utbildning         

 Universitetsutbildning ref 1 1 1 1 1 

Gymnasium 0,93 (0,51–1,67) 1,10 (0,60–2,01) 1,18 (0,64–2,18) 1,12 (0,60–2,09) 1,15 (0,61-2,15) 

Grundskola 1,33 (0,60–2,94) 1,25 (0,56–2,78) 1,31 (0,59–2,94) 1,28 (0,55–2,94) 1,22 (0,53-2,85) 

Annan utbildning 0,83 (0,36–1,91) 0,79 (0,34–1,84) 0,79 (0,34–1,86) 0,78 (0,33–1,83) 0,69 (0,29-1,64) 

Gift/Sambo 0,91 (0,56–1,47) 0,70 (0,41–1,17) 0,64 (0,37–1,08) 0,61 (0,35–1,04) 0,63 (0,36-1,10) 

Bostadsort
b
         

 Storstad ref 1 1 1 1 1 

Annan större stad 1,08 (0,58–2,03) 1,06 (0,56–1,99) 1,16 (0,61–2,21) 1,10 (0,57–2,11) 1,16 (0,60-2,24) 

Annan kommun 0,93 (0,52–1,63) 0,91 (0,51–1,62) 1,05 (0,58–1,91) 1,10 (0,60–2,02) 1,15 (0,63-2,13) 

Instrumentellt stöd
c
 0,80 (0,58–1,11) 0,81 (0,58–1,13) 0,85 (0,61–1,18) 0,84 (0,60–1,17) 0,90 (0,64-1,27) 

Emotionellt stöd 0,66 (0,36–1,20) 0,64 (0,35–1,19) 0,69 (0,37–1,28) 0,69 (0,36–1,30) 0,74 (0,39-1,43) 

Inget ekonomiskt sparutrymme 1,91 (1,18–3,11)** 2,00 (1,22–3,27)** 1,87 (1,14–3,07)* 1,92 (1,16–3,19)* 1,92 (1,16-3,19)* 

ARBETE         

 Arbete är viktigt 0,76 (0,40–1,45) 0,77 (0,40–1,47) 0,77 (0,40–1,47) 0,81 (0,42–1,57) 0,77 (0,39-1,49) 

Arbetslös tidigare 1,46 (0,89–2,39) 1,39 (0,85–2,29) 1,51 (0,91–1,51) 1,44 (0,86–2,41) 1,31 (0,78-2,21) 

HÄLSA         

 Långvarig sjukdom 1,75 (0,91–3,37) 1,64 (0,85–3,18)* 1,59 (0,82–3,08) 1,43 (0,70–2,92) 1,41 (0,69-2,89) 

Läkarbesök senaste 3 mån 1,96 (1,18–3,23)** 1,79 (1,07–2,99)* 1,74 (1,04–2,92)* 1,74 (1,04–2,92)* 1,74 (1,03-2,91)* 

PCS
d
 1,51 (0,82–2,78) 1,40 (0,76–2,59) 1,32 (0,71–2,45) 1,15 (0,61–2,18) 1,09 (0,56-2,11) 

GHQ-12
e
 1,86 (1,13–3,05)* 1,92 (1,16–3,17)* 1,81 (1,09–3,01)* 1,73 (1,03–2,91)* 1,53 (0,89-2,62) 

MCS
f
 1,26 (0,77–2,07) 1,33 (0,80–2,20) 1,26 (0,76–2,09) 1,19 (0,71–2,01) 1,09 (0,64-1,86) 

Depression 2,60 (0,78–8,64) 2,66 (0,80–8,88) 2,55 (0,76–8,55) 2,37 (0,70–8,00) 2,07 (0,61-7,10) 

CES-D
g
 1,05 (0,58–1,90) 1,08 (0,59–1,96) 1,04 (0,57–1,89) 0,94 (0,50–1,76) 0,79 (0,41-1,52) 

SMBQ
h
 1,20 (0,66–2,18) 1,18 (0,64–2,17) 1,10 (0,59–2,04) 0,92 (0,49–1,73) 0,80 (0,41-1,54) 

AUDIT
i
 0,76 (0,44–1,32) 0,95 (0,53–1,72) 1,02 (0,56–1,83) 1,00 (0,55–1,83) 1,00 (0,54-1,84) 

 
Varje fält i modellen motsvarar en regressionsanalys där respektive faktor inkluderades med misslyckad återgång i arbete som utfallsvariabel, ett 
högre värde betyder alltså att oddsen för att ej återgå i arbete ökar. I de olika modellerna justeras för successivt fler oberoende variabler. 
  
*=p<0,05, **=p<0,01. 

b
= Storstad=Kommun med> 200 000 inv. samt förortskommun i anslutning till dessa. Större stad=kommun med 50 000-200 

000 inv. Klassificering enligt Sveriges Kommuner och Landstings indelning (80). . 
c
=Hur många människor känner du och har kontakt med som har 

samma intressen som du? 
d
=SF-12:s Physical Component Study 

e
=General Health Questionnaire-12 

f
=SF-12:s Mental Component Study 

g
=Center of Epidemiological Studies - Depression scale 

h
=Shirom Melamed Burn-out Questionnaire 

i
=Alcohol Use Disorders Identification Test. 
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Diskussion 

De faktorer som korrelerade med återanställning inom ett år var alltså ålder, födelseland, 

långvarig sjukdom, om man varit på läkarbesök de senaste tre månaderna, att inte ha något 

ekonomiskt sparutrymme samt höga poäng på GHQ-skalan. Däremot kunde man inte se 

någon signifikant korrelation med någon av de andra psykometriska skalorna som mäter mer 

specifika aspekter av psykisk sjukdom så som depression, utbrändhet, psykisk 

funktionsförmåga och alkoholproblem.  

Att yngre personer har lättare att få ett nytt arbete är föga förvånande då den officiella 

statistiken visar att yngre personer har större ombyten på arbetsmarknaden och både blir av 

med anställningar och får nya i större omfattning än äldre personer i Sverige (2). Framförallt 

de som tillhörde den äldsta gruppen, personer över 45 år, tycktes ha svårare att få ett nytt 

arbete.  Att personer födda utomlands har svårare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden 

är också ett allmänt känt samhällsproblem (2). 

Personer som varit på läkarbesök de senaste tre månaderna tycks ha svårare att få ett nytt 

arbete. Man kan alltså tolka det så att det kan finnas en hälsoselektion vad det gäller fysisk 

hälsa, så att de arbetslösa som har sämre fysisk hälsa har svårare att få ett arbete, vilket även 

en stor europeisk studie tidigare visat (26). Något som dock talar emot den slutsatsen är att 

personer som själva uppger sig ha en långvarig sjukdom och personer med sämre fysisk 

funktionsförmåga enligt SF-12:s fysiska del (PCS) inte tycks ha signifikant svårare att få ett 

nytt arbete i den här studien.  

Mer förvånande är att variabler som i många tidigare studier och diskussioner visat sig ha 

betydelse för möjligheten att få en ny anställning såsom utbildning (69; 2), socialt kontaktnät, 

emotionellt stöd och typ av bostadsort inte tycks ha någon signifikant påverkan i den här 

studien. Att värdesätta arbete högt har också i flera studier visat sig vara avgörande för 

chansen att bli återanställd (69; 58; 71). I den här studien hade det dock inte någon signifikant 

påverkan på återgången i arbete, även om det fanns en svag tendens mot att de som värdesatta 

arbete högre hade lättare att få en ny anställning. Inte heller om man varit arbetslös tidigare 

tycks påverka chansen till att får en anställning. 

I studien kunde man också se att personer med större ekonomiska marginaler hade lättare att 

få en ny anställning. Detta står i kontrast med resultat från en mängd ekonomiska studier som 

visat att lägre arbetslöshetsersättning minskar den arbetslösas tid i arbetslöshet, och att 

återanställningsfrekvensen ökar när arbetslösa närmar sig slutet på 

arbetslöshetsersättningstiden (73; 74). Samtidigt överensstämmer resultatet även med vissa 

andra studier på individnivå (69; 48). Kanske är det så att arbetslösa som har bättre ekonomi 

även har bättre förutsättningar vad det gäller andra psykologiska och sociodemografiska 

faktorer som ej kunnat mätas i den här analysen och att ersättningen man får under 

arbetslöstiden i relation till detta har en ganska liten betydelse. Möjligen är det så att 

arbetslösa med dålig ekonomi söker arbete mer intensivt men är mindre framgångsrika i att 

hitta nya anställningar, vilket visats i vissa sammanställningar (69). Detta är särskilt 

anmärkningsvärt eftersom man kan förvänta sig att arbetslösa personer med dålig ekonomi 

skulle ha lättare att ta första bästa anställning och inte välja mellan olika arbeten lika mycket.  
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Studiens huvudsakliga syfte var ju att studera den psykiska ohälsans effekt på återanställning. 

I detta kunde man alltså se att hög grad av ospecifik mental ohälsa mätt med GHQ-12 var 

korrelerat med låg grad av återanställning. Arbetsåtergång var däremot inte signifikant 

korrelerat till graden av psykisk funktionsförmåga mätt med SF-12:s psykiska del MCS, eller 

med någon av de mer specifika skalorna för olika typer av psykisk sjukdom (CES-D, SMBQ, 

AUDIT). Utifrån den här studien tycks det alltså som att psykisk ohälsa till viss del kan 

förklara vilka arbetslösa som får ett nytt arbete även om bevisen för detta ingalunda är helt 

övertygande, men att ingen av de specifika typerna av psykisk sjukdom som undersöktes 

(depression, utbrändhet, alkoholmissbruk, psykisk funktionsförmåga) var för sig på ett 

signifikant sätt kunde förklara varför vissa personer återgår i arbete och andra inte. Det är 

alltså resultat som delvis stödjer hypotesen att psykisk ohälsa leder till minskad 

arbetsåtergång i överensstämmelse ett antal tidigare studier (68; 76; 47; 48; 45; 43). Eftersom 

sambandet är långt ifrån konklusivt och inte kunnat bevisas för någon specifik aspekt av 

psykisk sjukdom så kan dock inte de studier som motsäger denna hypotes helt avfärdas (50; 

71; 25; 78; 72). 

 

Metodologiska problem 

Det bör påpekas att ett flertal brister föreligger med den här studien som kan minska dess 

generaliserbarhet. Det är på inget sätt ett representativt urval bland de svenska arbetslösa som 

här föreligger eftersom materialet är valt utifrån personer som blivit arbetslösa under april 

2002 och som sedan varit det i minst 25-35 dagar efter detta innan de fått enkäten. Personerna 

har sedan följts i ett år. Detta utesluter både de som varit korttidsarbetslösa, alltså mindre än 

25 dagar och många personer med lång arbetslöshetstid sedan tidigare. Eftersom 

långtidsarbetslöshet i Sverige är relativt sätt vanligare hos äldre (2) så gör det också att 

åldersfördelningen blivit något skev jämfört med det totala antalet arbetslösa i befolkningen. 

Det är också begränsande att enbart personer som blivit arbetslösa just vid den tidpunkten 

blivit utvalda då det ökar antalet personer i vissa sektorer och minskar antalet i andra, både 

beroende på årstidsfluktuationer och pågående strukturomvandlingar i vissa branscher som 

pågick särkilt intensivt just då. År 2002 när undersökningen genomfördes var det 

högkonjunktur i svensk ekonomi, andelen arbetslösa var låg och av de som blev arbetslösa var 

det få som fick sluta på grund av driftsinskränkningar, relativt sätt fler blev istället arbetslösa 

på grund av åter- och nyinträden på arbetsmarknaden, från exempelvis längre sjukskrivning 

och föräldraledighet, samt på grund av att en tillfällig anställning tagit slut (2). Urvalet i 

studien utesluter också de allra flesta personer som blivit arbetslösa efter att ha avslutat en 

utbildning då dessa vanligen slutar i maj-juni eller december-januari. Ytterligare ett problem 

med urvalet utgör den fördröjning som fanns mellan nyregistreringen som arbetslösa och 

svaren på enkäten. Eftersom enkäten skickades ut flera gånger till vissa personer så svarade 

vissa individer på enkäten först tre månader efter att de blivit arbetslösa. Både förekomsten av 

psykisk sjukdom och sysselsättning hade säkerligen ändrats för somliga personer under den 

tiden som gått. Att olika individer svarat på enkäten vid olika tidpunkter efter det att de blivit 

arbetslösa kan också göra att sambanden blir mindre tydliga eftersom man sett att den 

psykiska ohälsan ökar med tiden under första året av arbetslöshet (43). Vad studien visar är 
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alltså sambandet mellan psykisk ohälsa en till tre månader efter det att personerna blivit 

arbetslösa och förekomsten av en permanent arbetsåtergång, menande en minst tre månader 

lång anställning som pågick efter ett år. Om den psykiska ohälsan för de arbetslösa försämrats 

under året kan sambandet mellan psykisk ohälsa och arbetsåtergång alltså ha underskattats. 

Man bör också nämna något om bortfallet som var 50 %. De som ej svarat på enkäten var i 

högre grad yngre, oftare män och oftare personer som senare ej fått arbete. Detta kan ha 

påverkat resultaten, speciellt korrelationen mellan arbetsåtergång och ålder. De personer som 

räknades som bortfall från AMS-registret var yngre och i högre grad boende i storstad än de 

som ej räknades som bortfall från AMS. En ganska stor andel, 39 %, av de som 

Arbetsförmedlingen förlorat kontakten med av okänd orsak har försvunnit därför att de fått 

arbete enligt en rapport från Arbetsförmedlingen vilken skulle kunna underskatta andelen i 

studien som fått ett nytt arbete (87). 

Valet av utfallskriterium, med krav på att inneha en minst tre månader lång anställning efter 

ett år kan också ha bidragit till en underskattning av graden av arbetsåtergång eftersom det 

exkluderat personer som erhållit flera kortare anställningar. 

Man bör också komma ihåg att resultaten är dragna ur registerdata där man inte kunnat 

utesluta alla personer som blivit sjukskrivna eller på annat sätt lämnat arbetsmarknaden. Inom 

AMS register så kodas sjukskrivna ej i en specifik avregistreringskategori utan klumpas 

istället ihop med andra orsaker till att avregistreras inom kategorierna ”åter remitterande 

myndighet” och ”annan orsak till avregistrering”. Bland individerna som ej tillhörde bortfallet 

så hade 10,8 % någon av dessa två anledningar till avregistrering. Att helt räkna bort alla 

dessa gav ingen skillnad i riktningar eller den övergripande bilden för någon variabel, störst 

effekt hade det genom att något minska signifikansen för det negativa sambandet mellan att 

vara född utomlands och arbetsåtergång (ej redovisat). Det är inte heller självklart att man bör 

exkludera de som blivit sjukskrivna. Samvariationen mellan arbetslöshet och sjukskrivning är 

stor och vissa menar att dessa två kategorier till viss del kan ses som kommunicerande kärl 

(88). 

 

Psykisk ohälsa och arbetsåtergång 

Teoretiskt finns det en del stöd för att psykisk ohälsa bör leda till arbetslöshet. Arbetsgivare 

anställer troligen hellre personer som är psykiskt stabila då de kan förväntas vara mer 

effektiva och vara mindre sjukskrivna. Man kan också tro att arbetslösa med psykisk ohälsa i 

lägre grad anstränger sig för att söka ett nytt arbete eftersom jobbsökning i sig kan vara 

ytterligare en väldigt stressande och påfrestande situation som kan vara svår att hantera om 

man redan mår psykiskt dåligt. En studie av Taris har visat att arbetslösa med psykisk ohälsa 

har lägre intentioner att leta efter arbete och känner högre grad av maktlöshet, vilket minskar 

deras ansträngningar att söka efter arbete (45), en annan studie har sett samma tendens men 

utan signifikans för relationen mellan depressionssymtom och jobbsökning (48). 

Man kan också tänka sig anledningar till att arbetslösa med psykisk ohälsa skulle ha lättare att 

hitta ett arbete. Personer med psykisk ohälsa kan uppleva att behovet av ett arbete är större 
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och därmed lättare acceptera första bästa arbete medan personer med god psykisk hälsa skulle 

kunna vara mer benägna att vänta på ett tillräckligt bra erbjudande. Enligt en studie av Kincki, 

Prussia och McKee-Ryan så har personer med större psykologiska copingresurser, alltså större 

resurser att hantera en motgång, och därmed antagligen bättre mental hälsa, mer tendens att 

använda sig av känslobaserad copingstil istället för problembaserad coping vid arbetsförlust 

(89). En mer känslobaserad coping skulle kunna leda till längre tid av bearbetning och längre 

arbetslöshetstid innan man återgår i arbete jämfört med personer som använder en mer 

problembaserad coping (71; 78). En mindre studie har också rapporterat att personer som är 

deprimerade oftare tar ett arbete vilket som helst som de är egentligen missnöjda med (78), 

medan andra studier har inte kunnat påvisa ett sådant samband (77). 

Samtidigt bör man också betänka att den korrelation mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet 

som man funnit i vissa studier ej ger uttryck för en kausalitet. Det är inte otroligt att 

depression är en signal om fortsatt arbetslöshet och inte en orsak till det. Personer som har en 

realistisk tro på att de kommer att ha svårt att få ett nytt arbete kan mycket väl reagera med 

sämre mental hälsa när de blir arbetslösa än personer som med rätta tror att de snart kommer 

att få ett arbete. Den effekten kan också mycket väl vara situationsberoende så att de effekter 

man sett i andra studier i högre grad beror på hur realistisk den arbetslösas framtidsbild är. I 

ett samhälle där det är stor skillnad i framtidstro mellan framgångsrika och mindre 

framgångsrika individer så skulle man i sådant fall kunna se en bättre korrelation mellan 

arbetslöshet och återanställning än i samhällen där skillnaden i framtidstro är mindre. 

Sammantaget så finns det alltså såväl empiri som teori både för att arbetslösa med mental 

ohälsa skulle kunna ha svårare att få ett nytt arbete och för att de inte skulle ha det. Den här 

studien fördjupar bilden och visar att generell psykisk ohälsa kan ha en negativ effekt på 

återanställning men att ingen specifik typ av psykisk sjukdom i sig själv kan förklara detta 

samband . För att ytterligare klarlägga sambandet och behovet av åtgärder från samhällets 

sida behövs både nya större studier och mer detaljerade studier där man skiljer på olika typer 

av psykisk ohälsa och prövar olika typer av interventioner. 
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