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Per Hansson, Ann-Sophie Hansson & Lars-Erik Warg

Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt
Hur är det egentligen ställt med arbetsmiljön i Svenska kyrkan och i andra samfund i Sverige? Är det mycket lång-
tidssjukfrånvaro? Vad är orsaken till de problem som !nns? Per Hansson, Ann-Sophie Hansson, Lars-Erik Warg 
redovisar här en undersökning om sjukfrånvaro/ohälsa och tänkbara orsaker till detta inom fyra kristna samfund. 
I en andra artikel, som kommer i nästa nummer av Svensk Kyrkotidning, diskuteras och redovisas mera ingående 
de upplevda problem inom de undersökta samfundens arbetsmiljö.

Det är ingen överdrift att 
påstå att kyrkornas arbets-
miljö under senare år stått 

alltmer i fokus. Arbetsmiljöverket 
publicerade 2007 en rapport där man 
konstaterar att det finns stora arbets-
miljöproblem inom Svenska kyrkan. 
Verket påpekade bland annat att det 
saknas åtgärder för systematiskt ar-
betsmiljöarbete i många församlingar 
liksom åtgärder mot stress och för 
stor arbetsbelastning. Otydligheter i 
organisationen anges som en av orsa-
kerna. Ann-Sophie Hansson visade i 
en intervjustudie med yrkesinspektö-
rer på följande problem:

•  Samarbetsproblem 
• Kommunikationssvårigheter 
• Oklar organisation
•  Arbetsmiljöfrågor är lågpriorite-

rade och inte integrerade i linjeor-
ganisationen 

•  Kunskaper om arbetsmiljöfrågor är 
bristfälliga

•  Dåligt ledarskap (varför man har 
förordat chefsutveckling vid !era 
inspektioner)

•  Utbrändhet och stress liksom att 
personalen har svårt att sätta grän-
ser mellan arbets- och fritidsenga-
gemang. 

SACO rapporterade 2009 att långtids-
sjukskrivningar var vanligare inom 
Svenska kyrkan än inom andra områ-
den. Försäkringskassan konstaterade 
2013 att risken för sjukskrivning med 
psykiska diagnoser är högre i så kall-
lade kontaktyrken (lärare, sjukskö-
terskor, vård- och omsorgspersonal) 
inom o"entlig sektor. Högre risk 
#nns också inom Svenska kyrkan och 
andra trossamfund. 

Utifrån rapporterna om kyrkornas 
dåliga arbetsmiljö har vi undersökt 
sjukfrånvaro/ohälsa och tänkbara 
orsaker till detta inom fyra kristna 
samfund. Undersökningen har ge-
nomförts som en totalundersökning 
av samtliga anställda inom Svenska 
kyrkan, Svenska Baptistsamfundet, 
Svenska Missionskyrkan samt Pingst-
rörelsen inom DUST-länen (Sörm-
land, Västmanland, Värmland samt 
Örebro län). Svenska Baptistsamfun-
det och Svenska Missionskyrkan gick 
efter att vi genomförde undersök-
ningen samman med Metodistkyrkan 
i Sverige i Trossamfundet Gemensam 
Framtid (senare Equmeniakyrkan). 
Vi undersökte långtidssjukfrånvaron 
(via register och självrapportering) 
och sökte efter orsaker till sjukskriv-
ningarna (via enkätundersökning 
med QPS Nordic 34+). Slutligen un-
dersökte vi om arbetsmiljöproblem 

kunde relateras till en liberal/konser-
vativ gradient. Enkätundersökning-
ens svarsfrekvens var 56 % för frikyr-
korna och 61 % för Svenska kyrkan, 
vilket vi bedömer vara en acceptabel 
nivå.

Långtidsjukfrånvaro – inget 
stort problem i kyrkor
För att undersöka om det fanns en 
överrisk för långtidssjukfrånvaro 
(90 dagar eller längre sjukskrivning) 
inom samfunden beställde vi via SCB 
registerdata för samfunden samt för 
en kontrollgrupp med samma ålders-
sammansättning som de anställda 
inom samfunden. Resultaten gick på 
tvärs mot vad som tidigare påståtts. 
Mellan 2001 och 2009 kan vi se att 
långtidssjukskrivningarna ligger rela-
tivt stabilt över den undersökta tiden. 
Det är knappast någon skillnad mel-
lan kvinnliga präster och en kontroll-

Figur 1. Långtidssjukskrivningsdata för samfundsanställda i DUST-länen samt för 
referensgruppen (källa SCB:s databas LISA).
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grupp av kvinnor. Manliga präster är 
snarast något mindre sjukskrivna än 
männen i kontrollgruppen. Dock är 
det så – såväl inom samfunden som 
i samhället i stort att kvinnor har hö-
gre andel långtidssjukskrivning än 
män. Våra resultat tyder således på 
att långtidssjukfrånvaron inom sam-
funden inte skiljer sig från sjukfrånva-
ron hos andra i arbetskraften. Antalet 
sjukskrivningstillfällen 2001-2009 är 
ungefär lika i samfunden och i kon-

trollgruppen, med en tydlig minsk-
ning vid mätningen 2009. Detta kan 
troligen förklaras med nya sjukskriv-
ningsregler från 2008.

Sammanfattningsvis, resultat som 
erhållits i en del studier och som indi-
kerat att anställda inom Svenska kyr-
kan/kristna samfund har legat högt 
vad gäller långtidssjukskrivningar, 
#ck inte riktigt stöd i vår registerstu-
die. Vid en jämförelse med en ålders-
vägd referensgrupp av den arbetande 

befolkningen i DUST-länen, fann vi 
egentligen inga skillnader. Tidigare 
erhållna skillnader kan möjligen för-
klaras av att man använt enskilda 
yrkesgrupper som referenser (t.ex. 
civilingenjörer i SACO-rapporten, 
2009). Såvitt vi vet är det här första 
gången man använt totalen av den ar-
betande befolkningen som referens. 
Vår slutsats baserat på en register-
studie rörande de fyra samfunden i 
DUST$länen, är att samfundsanställ-

Tabell 1. Svarsfördelning vad avser hälsorelaterade symptom över kyrkligt anställda och referensgruppen.

   Kyrkorna totalt Referensgruppen
   Antal Procent Antal Procent
 1. Känner du dig ofta trött utan anledning?    
  Ja 736 36,0 578 29,8
  Nej 1 306 64,0 1 362 70,2
 2. Besväras du ofta av huvudvärk?    
  Ja 416 20,3 322 16,5
  Nej 1 634 79,7 1 628 83,5
 3. Sover du ofta oroligt eller har du svårt att somna på kvällarna?    
  Ja 697 34,2 450 23,3
  Nej 1 343 65,8 1 485 76,7
 4. Känner du dig ofta okoncentrerad?    
  Ja 516 25,2 234 12,3
  Nej 1 530 74,8 1 665 87,7
 5. Känner du dig ofta irriterad eller otålig?    
  Ja 556 27,2 376 19,9
  Nej 1 489 72,8 1 514 80,1
 6. Känner du dig ofta nedstämd, olustig eller ledsen?    
  Ja 533 26,2 226 12,0
  Nej 1 505 73,7 1 660 88,0
 7. Besväras du ofta av ”orolig mage”?    
  Ja 539 26,3 384 20,3
  Nej 1 507 73,7 1 506 79,7
 8. Besväras du ibland av magsmärtor?    
  Ja 402 19,6 344 18,1
  Nej 1 651 80,4 1 552 81,9
 9. Besväras du ofta av förkylningar eller andra infektioner?    
  Ja 234 11,4 136 7,2
  Nej 1 822 88,6 1 766 92,8
 10. Besväras du ofta av torr hud eller torra slemhinnor ögon, 
  näsa, mun och svalg)?     
  Ja 578 28,2 406 21,4
  Nej 1 472 71,8 1 494 78,6
 11. Besväras du ofta av andfåddhet eller tryck och obehag i bröstet 
  när du går i uppförsbackar eller skyndar dig?   
  Ja 352 17,3 211 11,3
  Nej 1 688 82,7 1 661 88,7
 12. Har du ofta besvär från rygg, nacke eller axlar?    
  Ja 969 47,6 832 44,3
  Nej 1 067 52,4 1 046 55,7
 13. Har du ofta besvär från andra leder?    
  Ja 568 27,9 426 22,7
  Nej 1 471 72,1 1 451 77,3
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da inte är mer långtidssjukskrivna än 
den arbetande befolkningen i stort.

Självrapporterad hälsa
Tidigare forskning har visat att det 
#nns ett samband mellan självskat-
tad hälsa och framtida sjuklighet och 
dödlighet. Den biologiska bakgrun-
den är relativt okänd, men det har 
föreslagits att det kan #nnas kopp-

lingar mellan hormonella och immu-
nologiska markörer. När immunför-
svaret aktiveras t ex i samband med 
en infektion lösgörs signalsubstanser 
som påverkar hjärnan. På så sätt har 
självskattad hälsa ansetts som ett bra 
sätt att identi#era riskgrupper för t ex 
framtida långtidssjukskrivning.

I vår undersökning angav nästan 
76,9 % att de ansåg sin hälsa vara 
ganska bra eller mycket bra. I en 
undersökning i Uppsala, Sörmlands, 
Västmanlands och Örebro län angav 
70 % av kvinnorna och 74 % av män-
nen i ett allmänt befolkningsurval att 
deras hälsa var god. Vi kan alltså kon-
statera att något !er samfundsanställ-
da i vår undersökning uppger att de 
har en god hälsa jämfört med denna 
undersökning. Resultatet antyder up-
penbarligen att anställda inom sam-
funden inte på något sätt har sämre 
självskattad hälsa än befolkningen i 
stort. 

Vi undersökte också hälsorelatera-
de symptom. Av tabell 1 framgår att 
de samfundsanställda i samtliga fall 
angav att de ofta drabbades av olika 
symptom än deltagarna i referens-
gruppen (data erhållna från Metodi-
cum AB).

Det är framför allt två resultat som 
tydligt sticker ut: för det första är det 
för 9 av de 13 symptomfrågorna !er 
än 25 % som anger att de har de ak-
tuella symptomen. För referensgrup-
pen är det endast för två frågor som 
25 % som anger att de har sympto-

men. Flest ja-svar var det i båda grup-
perna på frågan om besvär från rygg, 
nacke, axlar. Här var det sammanlagt 
47,6 % av de kyrkligt anställda som 
angav sådana besvär. Resultatet är 
föga förvånande då rörelseorganens 
sjukdomar enligt Försäkringskassan 
är den näst vanligaste orsaken till 
sjukskrivning. För det andra är det på 
samtliga frågor !er kvinnor än män 

som svarat ja på frågorna. Inte heller 
detta är förvånande då kvinnor gene-
rellt skattar sin hälsa sämre än män.

I jämförelse med den referens-
grupp vi hade tillgång till uppgav de 
kyrkoanställda i mycket högre ut-
sträckning att de hade symptomen. 
Det innebär att !er personer bland 
de samfundsanställda, relativt sett 
uppgav sig ha symptomen. Vi kan 
konstatera att det #nns en skillnad på 
10 procentenheter eller mer mellan 
grupperna på fråga 3,4 och 6. Samt-
liga dessa frågor gäller den psykiska 
hälsan. Vi kan således konstatera att 
de samfundsanställda anger att de har 
!er hälsorelaterade symptom är de 
svarande i referensgruppen. 

Vi bad även de som någon gång 
under de senaste 12 månaderna varit 
sjukskrivna att ange vilken diagnos 
de haft. Tre diagnosgrupper samlade 
nästan två tredjedelar av samtliga 
sjukskrivningsdagar. Den diagnos-
grupp som samlade !est antal dagar 
var psykisk besvär (26 %) följd av 
sjukdomar i rörelseorganen (20 %) 
samt infektionssjukdomar (17 %). 
Det #nns inga andra resultat att jäm-
föra med så några säkra slutsatser av 
dessa data kan ej göras. 

Enligt Försäkringskassans rapport 
Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser 
2013 är sjukskrivningar för psykisk 
ohälsa och för rörelseorganens sjuk-
domar är mycket vanliga. Detta gäl-
ler även för samfundsanställda. För-
säkringskassan konstaterar också att 

kvinnor löper större risk än män att 
sjukskrivas i psykiska diagnoser än 
män. Störst relativa risk (i fallande 
ordning) har präster, pastorer, psyko-
loger och socialsekreterare, behand-
lingsassistenter, fritidsledare m !.

Resultaten vi här redovisar är pa-
radoxala i två avseenden: dels, som 
ovan nämnts, att !er samfundsan-
ställda än en referensgrupp i hö-
gre grad upplever att de har en god 
hälsa. För det andra tycks risken för 
långtidssjukskrivning med psykiska 
diagnoser inte vara större i den un-
dersökta gruppen jämfört med kon-
trollgruppen. Möjligen kan svaren 
om de hälsorelaterade symptomen 
visa sig i en större korttidssjukfrån-
varo så som Försäkringskassan visat 
gäller för alla så kallade kontaktyr-
ken. Försäkringskassan menar att 
den upplevda arbetsmiljön här har 
stor betydelse. I en kommande arti-
kel skall vi redovisa våra resultat vad 
gäller upplevda problem inom de un-
dersökta samfundens arbetsmiljö.
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”att !er samfundsanställda än en 
referensgrupp i högre grad  

upplever att de har en god hälsa”


