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SAMMANFATTNING 

 

Att vi i Sverige har hög arbetsrelaterad sjukfrånvaro har väl knappast undgått någon. Detta är 

något som drabbar inte bara den enskilda individen, utan även samhället i stort. 

Sjukfrånvarons kostnader har stigit drastiskt de senaste åren och detta har medfört ökande 

kostnader för staten. Försäkringskassan har satt år 2008 som mål till att halvera sjukfrånvaron.   

Denna uppsats syfte är att undersöka hur ordet/begreppet ohälsa används i media under en tio 

års period. För att ta reda på detta användes en hermeneutisk metod. Litteraturstudier gjordes 

av Emile Durkheim och Ludwik Flecks teorier för att se om det går tolka och förstå ohälsan 

med hjälp av dessa. Resultatet man kan se är att för tio år sedan användes inte ordet ohälsa 

speciellt mycket, användningen av ohälsa är betydligt vanligare idag. Ohälsan påverkar både 

de enskilda individerna och samhället i stort som fått högre kostnader på grund av att ohälsan 

ökat. Idag är det ett stort samhällsproblem som inte fanns för tio år sedan.   

 

 



 
ABSTRACT 
 
As we all know Sweden has a high rate of absenteeism. This does not only affect the human 

being herself it also affects the society. The costs of the absence due to illness have increased 

dramatically in the last few years, which have caused heavy expenses for the Government. By 

the year 2008 the Swedish Social Insurance Office has an aim to reduce the absence due to 

illness by 50%. The purpose of this research is to find out how the word/concept of ill health 

has been used by media during the last decade. To do the research a hermeneutic method has 

been used. The studies of Emelie Durkheim and Ludwik Fleck’s theories have made it 

possible to interpret and understand the word ill-health. The result shows that the word ill- 

health was not that common ten years ago as it is today. The ill health affects both the 

individual and the society on the whole, which has lead to heavy expenses because of the fact 

that the ill health has increased. Today it is a widespread problem in our society, which did 

not occur a decade ago. 
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1. INLEDNING 

I den första delkursen i sociologi c fick vi studenter i uppgift att skriva en uppsats om ”vad är 

ett vetenskapligt faktum”? Där vi utgick från kurslitteratur och artiklar som tog upp olika 

ämnen och begrepp såsom DAMP, AIDS och demens. Litteraturen var väldigt ifrågasättande 

om vad begreppen/orden stod för och vad det egentligen var och hur de bland annat användes 

i forskning och hur det beskrivs i media. 

 

Att vi i Sverige har hög arbetsrelaterad sjukfrånvaro har väl knappast undgått någon. Detta är 

något som drabbar inte bara den enskilda individen, utan även samhället i stort. 

Sjukfrånvarons kostnader har stigit drastiskt de senaste åren och detta har medfört ökande 

kostnader för staten. Detta har i sin tur fått politikerna att reagera något måste göras för att 

minska sjukfrånvaron. Försäkringskassan har satt år 2008 som mål till att halvera 

sjukfrånvaron. Människor befinner sig stor del av sin tid på sina arbeten. 

 

De sista femton åren har mycket förändrats på den svenska arbetsmarknaden. Det har bland 

annat varit omorganisationer, nedskärningar av personal, ny teknik, privatisering och företag 

som valt att flytta sin tillverkning utomlands. Sverige har gått med i EU detta har medfört att 

gränserna har blivit öppnare samtidigt som konkurrensen ökat. Då arbetskraft och företag  kan 

röras friare inom EU:s gränser. 

 

I debatten kring sjukfrånvaron dyker begreppet ohälsa upp. Försäkringskassan använder sig 

av begreppen ohälsa och ohälsotal sedan länge. Hur medierna framställer olika fakta är därför 

i hög grad avgörande för hur vi kommer att förstå dem i och med att medierna fyller en viktig 

funktion i hur vi uppfattar omvärlden och olika fenomen. I allmänhet är medierna vår enda 

källa till information om nyheter och de bidrar på så sätt till att forma våra uppfattningar och 

åsikter. 

 
SYFTE  

Vad är ohälsa och hur beskrivs ohälsan i media under tio år? Går det tolka och förstå ohälsan 

idag med Emile Durkheims och Ludwik Flecks klassiska teorier. 
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AVGRÄNSNING 
För att inte materialet skulle bli så omfattande valde jag att söka i tidningar efter artiklar som 

handlade om sjukskrivningar och ohälsa i Dagens Nyheter (DN) under mars månad åren 

1995, 2000 och 2005.  

 

2. METOD  

Jag bestämde mig för att titta i tidningen Dagens Nyheter i och med att det är en av Sveriges 

största dagstidning. I pappersform läses den varje dag av omkring en miljon människor. På 

tidningssidan är även DN landets största annonsmedium. DN: s politiska hållning är liberal. 

Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen. Åren som valdes blev 1995, 2000 och 2005 efter 

det valdes slumpmässigt ut vilken månad jag skulle titta på det blev mars månad. Jag tittade 

på samma månad på de tre utvalda åren. Tidningarna från åren 1995 och 2000 studerades på 

mikrofilm. Tidningarna från 2005 studerades i vanlig tidningsform. Detta gjordes på 

stadsbiblioteket i Piteå. Jag hittade totalt tolv artiklar som jag fördjupade mig i och tog med i 

min uppsats. Jag gjorde även en litteraturstudie av Emile Durkheims teorier om arbetsdelning, 

sociala fakta och självmordet och av Ludwik Flecks bok Uppkomsten och utvecklingen av ett 

vetenskapligt faktum. Samt hur försäkringskassan har förändrats under 1900-talet, och hur 

begreppet ohälsa används. Detta material hittade jag på försäkringskassans hemsida. 

Jag använde mig av en hermeneutisk metod då jag hade en viss förförståelse av att i Sverige 

har vi en debatt kring den höga sjukfrånvaron som råder i samhället. Inom hermeneutiken 

använder man sig av sin egen förförståelse. Man ska se denna förförståelse av de tankar, 

intryck, känslor och den kunskap forskaren har som en tillgång till att tolka och förstå 

forskningsobjektet. I hermeneutiken försöker man se helheten och ställer den i relation till 

delarna och växlar mellan del och helhet för att försöka komma fram till en så nära fullkomlig 

förklaring som möjligt. Detta brukar man kalla för den hermeneutiska spiralen. Text, tolkning, 

förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, dessa delar är en del i helheten 

som hela tiden växer och utvecklas. (Patel, s. 25-27) 
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3. TEORI 
Emile Durkheim 

Fransmannen Emile Durkheim (1858- 1917) är en av sociologins grundare. En av dem som 

gav Durkheim inspiration var Auguste Comte (1798-1857) och hans tankar om att sociologin 

studerade en specifik objektiv verklighet. (Andersen, s.76) 

 

I Durkheims bok om arbetsdelning från 1893 är en av hans huvudteser, uppfattningen om den 

sociala sammanhållningens former, och med dem också individualismens förutsättningar där 

yttringar bestäms av samhällets struktur, genom arbetsdelningens utveckling. 

Arbetsdelningens utveckling sker genom specialisering av uppgifter eller differentiering av 

funktioner. Specialiseringen ger individen möjlighet att bryta sig loss ur traditionella 

förtryckande samhällsformer och framträda som en unik personlighet. (Boglind, s. 204-205)  

  

Durkheim skriver om att i ett primitivt samhälle där människorna liknar varandra uppstår det 

en sammanhållning som han kallar för mekanisk solidaritet. (Andersen, s. 84-85) 

Han menar också att samhället går från mekanisk solidaritet till organisk solidaritet där 

sammanhållningen präglas av i individualitet, mångfald och differentiering i tanke och 

handling. Den är också genomsyrad av valmöjligheter och ömsesidigt beroende av 

samhällsmedlemmarna och innefattas av en utvecklad arbetsdelning. (Boglind, s. 207-208)  

När staten inte har viljan och förmågan att ingripa blir följderna av detta differentierade 

samhälle kriser och konflikter, anomi, och inte sällan av destruktiv karaktär. Begreppet anomi 

härleds ur sambandet mellan den bristfälliga sociala regleringen och kontrollen av 

individerna. (Moe, s. 48-50) Anomin blir en följd av ny teknisk utveckling och snabba 

ekonomiska förändringar. Relationerna mellan arbetsgivare och anställda blir mer 

opersonliga. I produktion blir människorna ersatta av maskinerna, de anställdas underordning 

tilltar. Detta leder även till att familjeliv och den övriga omgivningen förändrar sig. Länken 

mellan människor och deras miljö upplöses. De trygga sociala kontakterna bryts och nya 

skapas, som tar tid att upprätta. En av de viktigaste delarna anser Durkheim är att alla 

människor ska känna mening och sammanhang i sitt arbete, i den nya industrin är 

människorna bara en kugge, det är ensamarbete och ett ensidigt sådant detta leder till att de får 

svårt att förstå verksamhetens mål. Durkheims målsättning är att alla anställda ska förstå och 

känna gemenskap för det gemensamma målet organisationens överlevnad. Flera tvister och  
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synnerligen slösaktighet med mänsklig kapacitet framkallas av det Durkheim benämner 

påtvingad arbetsdelning, det vill säga att makten och inte de naturliga kapaciteterna fått 

avgöra individens plats i samhällets eller företagets rollfördelning och det utbyte han får av 

sin verksamhet. Ett bra samhälle förutsätter social rättvisa, och rättvisa förutsätter att 

maktskillnaderna mellan rika och fattiga minskar. (Boglind, s. 215-217) 

 

Durkheims kanske mest kända tes från  sin bok Sociologins metodregler från 1895:  

Betrakta sociala fakta som ting, som existerar utanför eller oberoende av individerna som 

utövar tvång mot dem. Dessa sociala fakta fungerar som en trög och stabil ordning av 

lagbundenheter, funktioner och orsakssamband. På samma sätt som fysikerna kan göra 

möjligt att se naturens ordning och lagar kan sociologerna göra det möjligt att se strukturen 

och lagbundenheterna i den sociala ordningen. Durkheim poängterar den sociala verklighetens 

objektivitet när han menar att den existerar utanför eller oberoende av individerna. Att sociala 

fakta utövar ett tvång mot individerna anser inte Durkheim vara något negativt mot 

individernas frihet, utan att tvånget är själva utgångspunkten för ett ordnat socialt liv. 

Durkheim menar att även på områden där vi upplever att vi handlar frivilligt finns i 

bakgrunden ett socialt tvång. Det märks inte att det är ett tvång men det är det i alla fall.  

Om antalet och kontaktfrekvenser ökar utvecklar det en press på var och en.  Detta använder 

sig Durkheim för att förklara framväxten av arbetsdelning och yrkesspecialisering inom en 

befolkning. Den materiella strukturen i samhället påverkar också individens handlingar. 

Tvång av materiell karaktär såsom tekniska förändringar, nya kommunikationsmedel och 

förändringar av bostadsförhållanden påverkar individen på det sätt att denne måste ta hänsyn 

till yttre faktorer som man måste anpassa sig till. Det strukturella tvånget innebär att 

individerna måste ta hänsyn till de yttre sociala normerna som finns i samhället, i olika 

grupper samt i släkt- och familjeliv. Det moraliska eller det normativa tvånget handlar om 

förståelse, känslor och motivation. Individerna tvingas visa respekt för andra individer, 

auktoriteter och institutioner för att de känner att de måste följa de normer som finns. 

Socialisationen innebär att individerna formas utifrån de krav och förväntningar som 

samhället runt omkring ställer på oss. Durkheim talar också om ett kulturellt eller kognitivt 

tvång där människors verklighetsuppfattning (idéer, begrepp och föreställningar) är en följd  

av en social eller kulturell påverkan. Språket är ett exempel på hur vi tillägnar oss en 

gemenskap. (Andersen, s.77-81) 

 

 



 5

I sin bok Självmordet (1898) vidareutvecklar Durkheim begreppet anomi från sin teori om 

arbetsdelningen. Durkheim använder sig av självmordstatistik, variationerna i självmordstalen 

mellan olika länder och mellan olika grupper i det franska samhället. (Moe, s. 48-49) 

Durkheim hade i sin studie om arbetsdelning kort beskrivit självmordet som ett led i att 

samhället utvecklas och blir mer differentierat men människorna är inte nöjda med sina liv 

ändå. Självmordet enligt Durkheim är ett socialt faktum och orsakerna till det ska sökas på 

social nivå, det vill säga med hänvisning till specifika sociala förhållanden och inte på 

självmördarens specifika psykologiska eller fysiska särdrag. (Boglind, s. 232) 

Givetvis är självmordet en individuell handling och utmärks med enskilda orsaker, Durkheim 

menar att självmorden har ett stabilt mönster i varje samhälle och detta beror på sociala 

betingelser och krafter. Han säger även att varje samhälle har ”naturliga” självmord och 

grunderna till detta är de härskande sociala krafterna i samhället.  (Andersen, s.88) 

Durkheim urskiljer fyra typer av självmord, alla fyra kan kopplas till en bristande stabilisering 

av sociala funktioner det vill säga en brist på reglering och integrering. Integration handlar om 

individens upplevelser av kollektivets tillhörighet, medan reglering handlar om kollektivets 

moraliska styrning och kontroll av individen. De sjukliga strukturerna av dessa faktorer kan 

skapa fyra slags följder, för tät eller lös integrering, samt för mycket eller för litet 

styrning.(Moe, s.49) 

 

Det egoistiska självmordet den typen av självmord menar Durkheim är sammankopplat med 

en bristande social integration. Banden emellan individerna blir helt enkelt för svaga och 

individens elementära sociala behov av gemenskap och samhörighet tillgodosedda. När inte 

gemensamheten fungerar är det många som inte får det stöd när de behöver hjälp med sina 

problem. Att man isolerar sig ökar troligen risken för självmord som en följd av personliga 

problem och kriser.  Durkheim hittade även att i stora familjer var risken för självmord 

mindre än i små familjer. Kvinnorna hade lägre självmordsrisk än männen och ju fler barn de 

hade desto lägre blev riskerna. Durkheims förklaring var att kvinnorna var mer bundna till 

familj och släkt än männen. (Andersen, s.89) 

 

Det altruistiska självmordet finns framför allt i förmoderna samhällen som utmärks av 

kollektivism. Individen känner stor social samhörighet med kollektivet. Individens egna 

behov och önskemål åsidosätts framför gruppens krav, förväntningar och värderingar. Man 

har ingen egen valmöjlighet, utan får offra sig för gruppen. Durkheim menar att den sociala 

integrationen är alltför stark, individen har ingen självständighet gentemot gruppen. Men man 
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kan även se det som något bra, närmare bestämt en stark social sammanhållning i dessa 

gemenskaper. (Andersen, s.89) 

 

Det fatalistiska självmordet beskrivs som en flykt från en hopplös situation. Man ser ingen 

framtid och individen kvävs av ett förtryckande system där individen tvingas att ge upp sin 

egen vilja. (Boglind, s.236) 

 

Det anomiska självmordet är den typ av självmord som beror på frustrationer till följd av 

bristfälliga och oklara normer. (Andersen, s.90) Durkheim har beskrivit att de ekonomiska 

funktionerna är den viktigaste orsaken till förekomsten av anomi. I boken Självmordet visar 

han hur självmordsfrekvensen varierar med de ekonomiska konjunkturerna. Han beskriver de 

mänskliga behoven som ett ”bottenlöst hål” som aldrig kan fyllas, mycket vill ha mer till 

skillnad från djuren, som inte har sådana behov. Durkheim drar även en slutsats att 

äktenskapet framförallt skyddar männen mot anomi. (Boglind, s.236-237) 

Det finns en slags samhällsmoral om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Dessa samhälls regler 

kan givetvis förändras. Om förändringarna av livsvillkoren ändrar sig snabbt så förändras sig 

även den moraliska standarden. De traditionella regler som finns för vad som är möjligt eller 

omöjligt, rätt eller fel försvagas i sådana förändringar. Det blir svårt för individen se vad som 

är normalt eller vad som är överdrivet, det skapas en slags kapplöpning mot ouppnåeliga mål. 

Detta leder enligt Durkheim till allmän utmattning och försvagad livslust. (Gilje, s. 49) 
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Ludwik Fleck 

I sin bok ”Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum” från 1935 skriver 

Ludwik Fleck om en studie över syfilisbegreppets utveckling inom medicinen. Olika faser av 

religiösa och moraliska förhållanden, över till olika typer av medicinska skolors angreppssätt 

på en sjukdom vars existens kan sägas ha blivit konstruerad utifrån de skilda ansatser att tolka 

den som utförts. Striden mellan de olika uppfattningarna handlar om konventionella 

definitioner. Dessa uppfattningar stödjer sig på observationer och andra vetenskapliga 

verksamheter, men trots att det har funnits många olika uppfattningar, så kan ingen avfärdas 

som falsk. (Fleck, s.21) 

 

Genom historien har vitt skilda begreppsmodeller stått till buds och begrepp och teorier har 

därför hållits samman i vad han kallar en tankestil, som bestämt hur dessa hänger ihop. 

Genom tankestilen formas de perspektiv som kan ställas på ett problem. För att belysa vikten 

av ett historiskt perspektiv på vetenskapen visar han också att många teorier genomgår 

två faser: ”först en klassisk period då allting stämmer påfallande väl, och därefter en period 

då undantagen framträder.” (Fleck, s.22) 

 

Tankestilen innehåller regler och former för kunskapen enligt de passiva och aktiva 

kopplingarna.  Tankekollektivet är ”en gemenskap av människor som utbyter idéer och tankar 

och står i tankemässig växelverkan med varandra”. Därmed har vi definierat bäraren av ett 

tankeområdes historiska utveckling, av en viss mängd vetande och en ny kultur, alltså av en 

särskild tankestil. (Fleck, s.48) 

 

Fleck beskriver detta i fem steg, som ett aktivt förhållningssätt, för att motstå förändringar: 

1. En motsägelse mot systemet tycks otänkbar. När en föreställning trängt in i 

vardagslivet har den blivit en självklarhet som inte kan motsägas. 

2. Det som inte passar in i systemet förblir osett. Varje omfattande teori går igenom en 

klassisk period där enbart exakt avpassade fakta uppfattas och en period med 

komplikationer där undantagen först blir synliga. 

3. Förtigs även om det är känt. 

4. Stora kraftansträngningar görs för att förklara det som icke motsägande. Motsägelser 

”förklaras” eller slätas över. Cirkelbevis, eller Guds mirakel. 
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5. Trots alla skäl för en motsatt uppfattning ser, beskriver och avbildar man 

sakförhållanden som motsvarar de rådande föreställningarna, dvs. dessa blir så att säga 

realiserade. ”Den mest aktiva formen av tröghet hos ett åsiktssystem är den skapande 

fantasin, ett så att säga magiskt förtingligande av idéerna och en förklaring att de egna 

vetenskapliga drömmarna har förverkligats.” (Fleck, s.38-42) 

  

När en uppfattning tillräckligt starkt har genomsyrat ett tankekollektiv, när det har 

trängt in i vardagslivet och nått ända ut i de språkliga uttryck, när det i ordets 

egentlig mening har blivit en föreställning, tycks en motsägelse både otänkbar och 

omöjlig. (Fleck, s.58) Ett faktum är alltid en händelse i tankehistoriska sammanhang, alltid 

bestämt av en bestämd tankestil.” (Fleck, s.96) 

Detta faktum måste följa sitt tankekollektivs intellektuella intresse eftersom 

det just är ett motstånd mot kollektivets strävan. I tankekollektivet uppfattas ett faktum 

som en logisk och självklar sanning. Endast genom att studera tankekollektivet utifrån, kan 

man se hur det konstruerats. Slutligen måste faktumet uttryckas i tankekollektivets stil, det 

måste hänga ihop med andra fakta och kunskaper. Detta skapar ett sammanhängande 

faktamaskiner där förändringar på en plats ger återverkningar i hela faktavärlden. (Fleck, 

s.102-103) 
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4. EMPIRI 

Tidningsartiklar 1995 

”Ingen förutsåg den svenska kollapsen” 

Peter Englund, professor vid Uppsala universitet, skriver om ”balansräkning och politiken”.  

Nordbankens chefekonom Nils Lundgren och SNS-chefen Hans Tson Söderström skriver om 

kronförsvaret hösten 1992 - med frågan ”var det värt sitt pris?”. Dessa uppsatser ger läsarna 

en ökad förståelse för mekanismerna bakom den ekonomiska krisen. Peter Englund pekar 

mycket tydligt på något som knappast uppmärksammades förrän det var för sent, att priserna 

på tillgångar, till exempel småhus, påverkar hushållens sparbeteende och får därmed stor 

betydelse för hur hela den inhemska efterfrågan utvecklas.  

 

Under åren 1992-1993 gick ekonomin i en nedåtriktad spiral, som kom i närheten av 

depression. Det som räddade situationen var kronfallet, det vill säga att Sverige tvingades 

överge den fasta växelkursen. Lundgren och Söderström menar att orsaken i stället var raset i 

inhemsk efterfrågan. De räknar upp en stor rad förändringar som hade genomförts i den 

svenska ekonomin under perioden 1986-1992: avregleringar, skattereformen, återställande av 

självrisker i socialförsäkringarna, nya villkor för kommuner och landsting, ändringar i 

arbetsrätten och nedpressning av den förväntade inflationstakten. Tillsammans ledde dessa 

förändringar till avsedda resultat hushållen ökade sitt sparande, bostadsbyggandet krympte, 

kommuner och landsting började dra ner på sysselsättning, närvaron på arbetsplatserna ökade 

och produktiviteten i industrin steg. Allt detta gick emellertid så raskt att den inhemska 

efterfrågan rasade. Ökad export framstod då som enda möjligheten till alternativ efterfrågan 

på svenska varor och tjänster. Men för detta krävdes en drastisk engångsminskning av 

kronans värde i förhållande till andra valutor. Enligt Lundgren och Söderström blev därför 

kronförsvaret under hösten 1992 ”en kamp som vi varken borde eller kunde vinna”. 

 

Denna artikel togs med för att den beskriver vad som hände i Sverige i början av 1990-talet, 

där en av följderna av lågkonjunkturen var att sjukfrånvaron minskade. 
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Tidningsartiklar 2000 

”Psykisk ohälsa: Kvinnor löper störst risk”.     

En svensk studie visar att var fjärde man och varannan kvinna kommer att bli deprimerad 

någon gång under sitt liv. DN inleder en serie om det växande problemet psykisk ohälsa. 

Lundbystudien bygger på forskning från fyrtiotalet och framåt i Dalby och Bonderup. Där 

man kan se en ökning av depression hos kvinnorna. Än kan de bara spekulera över vad 

förändringarna beror på. Kanske kvinnans förändrade livsroll med dubbelarbete, kanske en 

ökad förekomst av änkor som lever ensamma. Frågan är också hur det ser ut i resten av 

Sverige. På fyrtiotalet var befolkningen i Dalby och Bonderup väldigt typiska, men idag 

skiljer den sig från resten av Sverige, bland annat för att nästan inga invandrare finns bland de 

undersökta. Trots att Sveriges befolkning idag ser annorlunda ut, med fler storstadsbor och 

fler invandrare, är Lundbystudien det bästa som finns att tillgå om man vill veta hur 

människor mår psykiskt.  

 

”Psykisk Ohälsa: Depressionerna ökar över hela världen” 

Världshälsoorganisationen WHO har uppskattat att depression ligger på fjärde plats på listan 

över de sjukdomar som gör människor handikappade. Men de siffrorna gällde för 1990. Till år 

2020 uppskattar WHO att depression blir den ledande orsaken. För kvinnor kan depression 

redan idag vara den vanligaste orsaken till handikapp, enligt WHO-studien som heter ”Global 

burden of disease”. Den går inte exakt att jämföra med Lundbystudien, eftersom deras 

definitioner på depression skiljer sig åt. Men tendenserna stämmer väl. 

 

”Psykisk Ohälsa:”Utbrändhet” används slarvigt”. 

Rapporterna om en ökad stress på svenska arbetsplatser kommer allt tätare. Utbrändhet har 

blivit ett begrepp på modet. Att många anställda känner sig stressade och pressade på jobbet 

är klarlagt genom olika studier men det är dåligt med forskning som besvarar frågan varför 

det är så. I många fall kan orsaken vara en depression, mer eller mindre allvarlig. DN har 

pratat med flera depressionsexperter som menar att beteckningen utbrändhet används slarvigt. 

De talar om en normal ”vardagströtthet” skiljer sig markant från ett tillstånd av utbrändhet 

med en depression i botten. Ytligt sett så liknar symtomena varandra: 

koncentrationssvårigheter, allmän trötthet eller sömnproblem. En psykiater eller psykolog ser 

om personen i fråga lider av en depression. 
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Om du har minst fem av följande nio symtom är du sannolikt deprimerad. Då bör du söka 

läkare. Definitionen kommer från ett internationellt system för diagnoser som läkare brukar 

använda, DSM-IV: 

 

• Du känner dig nedstämd under större delen av dagen, så gott som dagligen. Du kan till 

exempel känna dig ledsen och tom.  

•  Du visar klart minskat intresse eller minskad glädje för nästan alla aktiviteter under 

större delen av dagen.  

•  Du har minskad aptit nästan dagligen och går ned i vikt (utan att avsiktligt banta). 

Alternativt har du ökad aptit och går upp i vikt.  

• Du sover för lite eller för mycket nästan varje natt.  

• Dina rörelser är tröga och hämmade, så till den grad att omgivningen märker det. 

Alternativt är du uppjagad och rör dig överdrivet mycket.  

• Du har en känsla av svaghet och brist på energi så gott som dagligen.  

• Du har känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor nästan 

dagligen.  

• Du har minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller känner obeslutsamhet så gott 

som dagligen.  

• Du har återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö). Du har 

återkommande självmordstankar utan någon särskild plan, du har gjort 

självmordsförsök eller har planerat för självmord. 

 

”Psykisk Ohälsa: Dåliga relationer en möjlig förklaring”.  

Socionomen Anita Davidsson som arbetar i ett Kvinnoprojekt, ett projekt inom den 

psykiatriska öppenvården i Skellefteå, menar att otillfredsställande relationer orsakar 

depressioner hos kvinnor. Det smärtar mer med en dålig relation hemma än med svårigheter 

på jobbet. När dialogen hemma tystnar och kvinnan inte hittar sätt att komma runt detta 

känner hon sig låst. Låsningen är upphovet till depressionen. Kvinnan blir nedstämd, känner 

sig kraftlös och trött. Gråter och skäms för att hennes relation inte är bra. Bilden av den 

lyckade familjen har spruckit och kvinnan anklagar sig själv för detta. Att förhållandet med 

maken eller sambon inte fungerar beror ofta på ojämlikhet i relationen. Det handlar inte om 

att kvinnan jobbar för mycket utanför hemmet utan att hon fortfarande tar huvudansvaret 

hemma. Sedan tillkommer möten i skolan, på fritids och på dagis. Hemmet ska vara lika 
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välstädat som hennes egen mamma hade det. Från alla håll ställs det krav. May Blom 

forskningssjuksköterska vid Karolinska institutet i Solna berättar att deprimerade kvinnor är 

bra på att hålla skenet uppe. De väntar i det längsta med att söka hjälp. Hon säger även att 

många kvinnor har ”ständig jour”. De ska vara ett stöd för sin man, för sin gamla mamma 

eller svärmor, för barnen och för barnbarnen. May Blom arbetar med kvinnor som haft eller 

har hjärt- och kärlsjukdomar och efter det kan få depressioner. Dessa kvinnor oroar sig 

mycket, särskilt för saker som inte inträffat men som kan inträffa. Anita Davidsson undrar om 

verkligen depressionerna ökar eller om det bara handlar om att nu kan man prata om sin 

depression på ett annat sätt än förr? 

 

”Psykisk Ohälsa/del 2: Nya mediciner storsäljare” 

I början av nittiotalet kom en ny sorts antidepressiva mediciner till Sverige. Dessa har ökat i 

försäljning lavinartat. I början kallades dessa mediciner för ”lyckopiller”, men det rätta 

namnet är SSRI, som står för ”selektiva serotoninåterupptagshämmare”. Mediciner har funnits 

sedan slutet av femtiotalet och en del av de äldre medicinerna är ibland mer effektiva vid 

svåra depressioner. Fördelen med SSRI - preparaten är att de har färre biverkningar och därför 

kan många människor tänka sig att äta dem. De äldre medicinernas biverkningar var bland 

annat muntorrhet, viktuppgång och trötthet. SSRI – preparatens biverkningar är oftast 

övergående, det största bestående problemet är att ungefär en tredjedel av patienterna drabbas 

av sexuella störningar såsom utebliven orgasm. SSRI hjälper mot andra vanliga tillstånd, som 

panikångest, premenstruella störningar, social fobi, och tvångssyndrom. En annan orsak som 

säkert har spelat roll för försäljningen är att människor blivit mer medvetna de senaste åren 

vad depression är för något både inom läkarkåren och för  allmänheten. 
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Tidningsartiklar 2005 

”Nya tider gamla sjukdomar. Anders Isaksson: Historisk närsynthet varje generations 

arvedel”. 

De senaste årens ökning av sjukskrivningar och förtidspensioner beror på en inbyggd konflikt 

mellan människans genetiska förutsättningar och livsvillkoren i dagens samhälle. Eftersom 

vår hjärna inte är konstruerad för att kunna sortera bort det viktiga från det oviktiga i 

informationssamhällets störtflod av sinnesintryck, har vi fått en stressrelaterad ohälsa, ont-i-

kroppen och ont-i-själentillstånd som drabbar allt fler. Så ser sambanden ut menar de tre 

medicinprofessorerna Björn Folkow, Lennart Levi och Lars Werkö.  

Anders Isaksson menar att det naturligtvis är sant att livsvillkoren i dagens samhälle saknar 

historisk motsvarighet, men så har varje tid i det förflutna också upplevt sig själv i relation till 

sin gårdag. Genom historien ekar en ständig jämmer över att just dagens verklighet blivit så 

komplicerad jämfört den som föregående generationer hade att hantera. Historien är fylld med 

svårförklarliga psykiska hälsotillstånd som var tids läkarvetenskap sökt förklara och bota med 

de medel som stått till buds. I botten på alla de skiftande beteckningar på olika psykiska 

tillstånd från nostalgi, melankoli, mjältsjuka och neurasteni till dagens stress, utbrändhet och 

utmattningsdepression – finns en uppenbar social kompetent. Upplevelsen av sjukdomen 

fogas in i en socialt godtagbar ram, blir något som ens omgivning accepterar när väl läkarna 

gett åkomman ett namn och föreskrivit lämpliga botemedel. Bakom dagens sjukskrivningar är 

rimligen liknande sociala faktorer mer utslagsgivande än kvardröjande beteende från 

stenålderns grottliv. Välfärdsstaten har skapat en ny spelplan, rätten till inkomsttrygghet är 

garanterad och för de allra flesta är skillnaden inte särskilt stor mellan sjukpeng och ett 

lågavlönat arbete vilket som helst. Att bota den enskildes sjukdom, att rehabilitera 

vederbörande och att finna ett passande arbete har i realiteten blivit läkarnas och 

myndigheternas ansvar. 

 

”Inlägg ohälsa”  

Anders Isaksson tror inte på att människan är biologiskt sett en mycket gammal 

”konstruktion”. Mellan dess förmåga och kraven från vårt i turbotakt föränderliga samhälle 

kan uppstå ett glapp med skadeverkningar för vår folkhälsa. Anders hänvisar till rader av 

äldre ”ohälsor” och menar att det är mer de sociala ”sjukdomsetiketterna” som varierat än 

hälsoproblemens storlek och innehåll. Han ironiserar över vår idé om ”hälsoombud” för 

långtidssjukskrivna. I hela västvärlden ökar ett panorama av stress- och livsstilsberoende 
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ohälsor, till exempel depressioner, blodtryckssjukdom och diabetes typ 2. I en studie vid 

Uppsala universitet har man utvärderat hälsoombud för långtidssjukskrivna och detta har 

medfört snabbare och effektivare rehabilitering för de berörda. Är det något att ironisera över 

undrar Björn Folkow, Lennart Levi och Lars Werkö. 

 

”Unga mår allt sämre. Männen knappar in på kvinnorna när det gäller livslängd”. 

Socialstyrelsen presenterar i en ny folkhälsorapport om att allt fler lider av psykisk ohälsa. 

Allt fler lider av oro, ångest och andra psykiska problem. Problemen ökar framförallt bland 

kvinnor under 45 år. 

 

”Statens utgifter vältras”  

En prognos från Ekonomistyrningsverket som är en konsekvensanalys som används som 

underlag i budgetförhandlingar. Där kan man se att statens utgifter för ohälsa – 

sjukskrivningar och förtidspensioner (aktivitets- och sjukersättning) fortsätter att växa 

samtidigt som ekonomiska goda tider betyder att skatteinkomsterna stiger. 

 

”Rosornas kris”  

I Sverige råder det högkonjunktur men arbetslösheten befinner sig på 1930-tals nivå, krisen 

döljs bakom benämningar som AMS-utbildningar, sjukskrivningar och förtidspensioner. 

Sedan valet 2002 har kurvorna gått åt fel håll. Sysselsättningen har minskat istället för att öka 

med den ekonomiska tillväxten. Fler långtidssjukskrivningar har övergått till förtidspensioner 

(sjuk- och aktivitetsersättning, som förtidspensioner benämns nu). Totalt är 545 198 svenskar 

förtidspensionärer enligt Försäkringskassans mars siffror och av dem är nästan hälften under 

55 år och var femte person har inte fyllt 45 år. Hundratusentals svenskar som borde ha många 

goda år i arbetslivet. Ur ett längre tidsperspektiv är utvecklingen dramatisk. Detta vittnar inte 

om den svenska folkhälsan eller att arbetsmiljön har försämrats, snarare belyser siffrorna att 

det finns för få jobb i landet och socialförsäkringarna utvecklats till alternativa 

försörjningssystem. Exportföretag går bra i Sverige men gör sina investeringar utomlands. 

Regeringen säger sig vilja stimulera nya jobb, men bedriver en politik åt andra hållet. Notan 

för sjukskrivningarna skickas till arbetsgivarna vilket ytterligare minskar viljan att anställa. 
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”Dagens sjukförsäkring är mogen för skrotning” 

Tjänstemannaförbundet Sif kräver en ny socialförsäkring som främjar förebyggande 

hälsoinsatser och rehabilitering. Den nuvarande sjukförsäkringen har allt för svaga drivkrafter 

för att hålla människor friska och få sjuka tillbaka till arbetet. Den brister i helhetssyn och gör 

inte sambandet mellan förebyggande åtgärder och bättre hälsa tydligt. Den riskerar i sin 

nuvarande form att bryta ner tilltron till hela vårt välfärdssamhälle. Resurserna kommer att 

sina och människor ser sig tvingade att söka den omsorg de behöver utanför de gemensamma 

trygghetssystemen. Varje dag är cirka 800 000 svenskar i arbetsför ålder borta från jobbet på 

grund av ohälsa. Svenskarna är sjukare än medborgarna i många EU-länder. Sif presenterar i 

en rapport ”Innanför eller utanför – om ohälsa, trygghetssystem och arbetsmiljö”. Sif vill sätta 

in ohälsan i ett helhetsperspektiv. I en Sif rapport för knappt två år sedan visade att en 

majoritet av små och medelstora företag bröt mot arbetsmiljölagstiftningen genom att inte ens 

ha påbörjat det systematiska arbetsmiljöarbete som lagen kräver. Sif lägger fram ett 

tiopunktsprogram för hur ohälsan kan minska genom förebyggande arbete och hur 

försäkringssystemet kan göras effektivare, både ur individens och samhällets perspektiv. Sif 

föreslår en ny mer försäkringsmässig socialförsäkring som gör sambandet tydligt mellan 

förebyggande insatser och bättre hälsa. Sifs förslag innebär att den nya sjukförsäkringen 

skulle finansieras med arbetsgivaravgifter som delvis fonderas. Fonden skapar en buffert som 

ger drivkrafter att ”investera” sig ur en stegrad sjukfrånvaro, genom ökade resurser till 

förebyggande verksamhet och rehabilitering. Idag beslutar riksdagen om villkoren för 

förmånerna och avgifterna för försäkringen, i övrigt lämnas stor frihet till den myndighet som 

ska administrera försäkringen. I dag ägnas stor möda och energi från olika aktörer i samhället 

på att peka ut fusk som en starkt bidragande orsak till de galopperande ohälsotalen och 

därmed kostnaderna. I vilken mån det faktiskt sker vet ingen, vilket i sig är anmärkningsvärt. 

Självklart måste det finnas system och kontroll som säkerställer att rätt personer får rätt 

ersättning. Annars vittrar tilltron till hela välfärdssamhället.  

Sifs erfarenhet är att långsam handläggning av sjukärenden, otillräcklig rehabilitering, dålig 

samordning mellan myndigheter, olikheter i tillämpning av försäkringen och framför allt en 

bristande helhetssyn är de avgörande orsakerna till de höga sjukkostnaderna.  

Sif vill med sitt tiopunktsprogram för bättre hälsa satsa på arbetslinjen, på de förebyggande 

insatserna, på snabb reaktion vid ohälsa och på rehabilitering. Undersökningar har tidigare 

visat att minskat utanförskap på arbetsmarknaden är den enskilt mest kraftfulla åtgärden för 

att öka tillväxten.  
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Försäkringskassan 

I Sverige omfattas alla individer av socialförsäkringen som finns för alla. Den finns till för att 

ge ekonomisk trygghet. Försäkringen är ett stöd framförallt till sjuka, funktionshindrade, 

föräldrar och pensionärer. Långt tillbaks i tiden fanns det något som kallades fattigvård och 

deras huvuduppgift var att motverka massfattigdom och massdöd. Sverige började 

industrialiseras i mitten av 1800-talet. Den växande industrin gjorde att många övergav det 

gamla hantverks- och bondesamhällen för att arbeta i fabrikerna. Arbetet vid industrin var 

tungt, smutsigt och arbetarskyddet var dåligt. Även bostadsförhållandena var under all kritik. 

Samhället förändrades människorna blev i högre grad beroende av pengar och inte av varor. 

Detta gjorde människor mer sårbara vid ohälsa, olycksfall i arbetet och hög ålder.  

Redan i slutet av 1800-talet slog sig människor ihop och bildade föreningar, så kallade 

Sjukhjelpskassor, för att hjälpa till när nöden knackade på.   

1931 blev dessa föreningar godkända av staten och fick benämnas Sjukkassor, de fick även ta 

emot statligt stöd för sin verksamhet. Den försäkringskassa vi har idag har funnits sedan 1955. 

Socialförsäkringen bygger på ett samhälle där vi betalar skatt och avgifter och det leder i sin 

tur att vi kan få en del av det när vi behöver det. Detta för att vi människor i Sverige ska ha en 

viss ekonomisk trygghet i vårt liv om det händer något. Det har tagit lång tid att utveckla 

dagens socialförsäkring.  

 

Här är några viktiga steg som försäkringskassan gått igenom under 1900-talet. 

• 1901 Lag om ersättning vid olycksfall i arbetet 

• 1914 Lag om folkpension 

• 1948 Barnbidrag 

• 1955 Allmän sjukförsäkring med inkomstrelaterad sjuk- ersättning och subventionerad                        

sjukvård 

• 1955 Yrkesskadeförsäkring 

• 1960 ATP, Allmän tilläggspension 

• 1974 Föräldraförsäkring 

• 1977 Arbetsskadeförsäkring 

• 1992 Rehabiliteringspenning 

• 1999 Nytt pensionssystem 

• 2001 Socialförsäkringen regleras och omfattar från och med nu alla som bor eller 

arbetar i Sverige. 
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Definitioner och förändringar  

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 

rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning (före 2003 förtidspension och 

sjukbidrag) från socialförsäkringen. Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från 

arbetsgivare. Förändringar av regler i socialförsäkringen inverkar på ohälsotalet.  

Förändringar av dessa regler kan ändra på ohälsotalet utan att den faktiska ohälsan förändras. 

Sjuktalet och sjukpenningtalet påverkas av regler för sjukpenning.  

 

• Mars 1991. Ersättningsnivån sänks under de tre första dagarna i sjukperioden. Från 

90% till 65% och till 80% sjukdag 15-90. 

 

• Januari 1992. Sjuklön från arbetsgivare till anställda införs under sjukperiodens 14 

första dagar. Sjukpenning till anställda betalas först från dag 15 i sjukperioden. 

Skyldigheten att förhandsanmäla inkomst och inkomstförändringar till 

försäkringskassan slutar vid samma tillfälle.  

 

• April 1993. En karensdag infördes. Ersättningsnivån på sjukpenning sänks från 90% 

till 80% från sjukdag 91.  

 

• Januari 1996. Ersättningsnivån sänks generellt till 75% 

 

• Januari 1997. Ersättningsnivån sänks och sjuklön från arbetsgivare till anställda 

förlängs till sjukperiodens 28 första dagar.  

 

• Januari 1998. Ersättningsnivån höjs generellt till 80%.  

 

• April 1998. Sjuklön från arbetsgivare till anställda förkortas till sjukperiodens 14 

första dagar.  

 

• Juli 2003. Ersättningsnivån sänks och sjuklön från arbetsgivare till anställda förlängs 

till sjukperiodens 21 första dagar 
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• Januari 2004. Ersättningsnivån 80 % reduceras med faktorn 0,97.  

 

• Januari 2005. Från 1 januari i år finns särskild sjukförsäkringsavgift det är en 

medfinansiering för arbetsgivare av sjukpenningen. Det gäller alla samtliga 

sjukskrivningar inte bara nya. Efter sjuklöneperiodens slut efter 14 dagar ska 

arbetsgivaren betala 15 % av hel sjukpenning. Sjukförsäkringsavgiften för 

arbetsgivaren bestäms varje månad av försäkringskassan. Arbetsgivaren behöver inte 

betala särskild sjukförsäkringsavgift om den anställde börjar arbeta igen, arbetar till 

viss del, det vill säga är deltidsjukskriven, deltar i rehabilitering och får 

rehabiliteringsersättning, får förebyggande sjukpenning, har utökat särskilt 

högriskskydd, får hel sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). 

(www.fk.se) 

 

 

http://www.fk.se
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Rapporter  

I en rapport från Riksförsäkringsverket 2003 kan man läsa om att sjukskrivningarna i början 

på 90-talet sjönk kraftigt. Från 1997 ökar sjukskrivningarna kraftigt i Sverige. 

Sjukskrivningarna har dessutom ändrat karaktär med längre sjukskrivningar och allt fler för 

psykisk ohälsa. Det har gjorts arbetsmiljöundersökningar som visar att den psykosociala 

arbetsmiljön försämrats under 90-talet. Faktorer som också kan ha påverkat är en åldrande 

arbetskraft, minskad arbetslöshet, höjda ersättningsnivåer och förändrade attityder. 

(Psykosocial arbetsmiljö och långvarig sjukskrivning 2003:3) 

 

I rapporten, ”Sjukskriven i onödan”?, tar man upp att i Sverige finns det nästan en miljon 

människor i arbetsför ålder som inte arbetar på grund av dålig hälsa och nedsatt 

arbetsförmåga. Cirka en halv miljon är förtidspensionerade och drygt 300 000 människor är 

sjukskrivna från sina ordinarie arbeten. Detta har lett till att sjukskrivningar och 

förtidspensioner har blivit ett stort samhällsproblem i Sverige. I den rapporten konstaterar 

man att många är sjukskrivna längre än vad som är nödvändigt. En mer flexibel 

arbetsmarknad och en högre tolerans på arbetsplatserna mot de som har nedsatt arbetsförmåga 

samt att individerna ska ha inflytande över sin arbetssituation, samt att väntetider inom 

sjukvården inte bidrar till att förlänga sjukskrivningarna nämns som viktiga bitar för att hjälpa 

till att minska sjukskrivningarna. 

(Sjukskriven i onödan? 2005:5) 

 

I rapporten ”Att leva på kassan. Allmän försäkring och lokal kultur” visar etnologerna Jonas 

Frykman och Kjell Hansen hur utnyttjandet av de allmänna försäkringarna lika mycket är 

beroende av lokala kulturer som centrala regelverk. De kraftiga regionala variationerna av 

ohälsotal inom landet säger också något om kulturella olikheter. De jämför två liknande orter i 

Sverige där ohälsotalet skiljer sig avsevärt. (Att leva på kassan. Allmän försäkring och lokal 

kultur 2005:4) 



 20

5. DISKUSSION  

Syftet med min uppsats var att se vad ohälsa är och hur media beskriver det under en tio års 

period.  

 

1995 fanns det mycket kring arbetslöshet, inget handlade egentligen om sjukskrivningar och 

ohälsa. Man kan tydligt se att där var inte sjukfrånvaron ett problem. Den artikeln jag tog med 

beskriver hur Sveriges förändrades snabbt i början av 1990-talet till följd av lågkonjunkturen. 

Detta ledde till nedskärningar av personal inom den privata och offentliga arbetsmarknaden. 

Detta innebar i och för sig att sjukfrånvaron minskade precis som den brukar göra i 

lågkonjunkturer. Liksom i Durkheims självmordsteori där han visar att självmordstalen 

varierar med de ekonomiska konjunkturerna kan man se likheter med att ohälsan i samhället 

varierar beroende på konjunkturerna. På något sätt ökar sjukskrivningarna när vi har 

högkonjunktur för att sjunka i lågkonjunkturer. 

 

I artiklarna från år 2000 kan man tydligt läsa att sjukskrivningarna ökar och handlar 

framförallt om är den psykiska ohälsan. Här dyker begreppet ohälsa upp i samband med 

sjukskrivningar. Människor mår allt sämre på sina arbeten de känner sig stressade. Även 

termen utbrändhet har kommit till Sverige och blivit ett slags modeord. I artiklarna handlar 

det framför allt om att det är hos kvinnorna ohälsan ökar. Spekulationer kring varför det är så, 

om det är kvinnors förändrade livsroll, med dubbelarbete som kan vara orsaken. En del menar 

att det är kvinnornas dåliga relationer som leder till depression. Andra menar att kvinnorna 

har ”ständig jour” både på arbetet och hemma, en tredje menar att idag kan man tala om 

depressioner och att man mår dåligt på ett annat sätt än förr i tiden. Här kan man se likheter 

med Flecks tankekollektiv att när ett faktum accepteras kan man tala om det, förr var det mer 

eller mindre tabubelagt att prata om att man mår dåligt av andra saker än fysisk sjukdom. Idag 

är det accepterat av de flesta att tala om sådana saker. 

 

Försäljningen av antidepressiva mediciner har också ökat de senaste åren de så kallade 

”lyckopillren” har mindre biverkningar än de mediciner som funnits sen slutet av 50-talet som 

tros vara en anledning till att fler törs använda medicinerna nu. Även att människor är mer 

upplysta tros också vara en anledning. Idag är vi relativt upplysta redan när vi barn, där kan 

man se hur utvecklingen går väldigt fort det blir många gånger svårt att hänga med, detta kan 
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skapa det Durkheim skriver om anomi där regler och normer förändras snabbt i samhället 

idag. 

 

År 2005 tas det upp att i hela västvärlden ökar stress och livsstilsberoende ohälsor såsom 

depressioner, blodtryckssjukdomar och diabetes typ 2 allt fler människor lider av 

stressrelaterad ohälsa. En annan menar att sett tillbaks i historien har det alltid funnits 

hälsotillstånd som kan liknas med dagens ohälsa. Han menar också att i Sverige klarar vi oss 

ekonomiskt om vi är sjuka, ansvaret har hamnat hos läkare och myndigheter. 

Liksom från år 2000 ökar den psykiska ohälsan hos kvinnor framförallt under 45 år. 

Prognoser visar att statens utgifter för ohälsa fortsätter att öka. 

 

I Sverige råder det år 2005 högkonjunktur. Fler långtidssjukskrivningar har övergått till 

förtidspensioner. Totalt är 545 198 svenskar förtidspensionärer enligt Försäkringskassans 

mars siffror och av dem är nästan hälften under 55 år och var femte person har inte fyllt 45 år.  

 

I en av artiklarna reagerar tjänstemannaförbundet Sif som kräver en ny socialförsäkring. Den 

ska främja förebyggande hälsoinsatser och rehabilitering. Varje dag är cirka 800 000 svenskar 

i arbetsför ålder borta från jobbet på grund av ohälsa. Svenskarna är sjukare än medborgarna i 

många EU-länder. Sif lägger fram ett tiopunktsprogram för hur ohälsan kan minska genom 

förebyggande arbete och hur försäkringssystemet kan göras effektivare, både ur individens 

och samhällets perspektiv. I artiklarna från 2005 så känns det som om det handlar mycket om 

samhället och vilka konsekvenser de ökade kostnaderna medför. Artiklarna från år 2000 är 

mer individbaserade med fokusering på kvinnorna där ökningen varit högst. Detta bekräftas 

även när man läser rapporterna från Försäkringskassan att det skett en ökning av 

sjukskrivningar och framförallt av den psykiska ohälsan.  

 

Under hela 1900-talet har det i Sverige byggts upp ett bättre och bättre skyddsnät för de 

enskilda individerna, om man drabbas av exempelvis sjukdom så får man ersättning från 

försäkringskassan. De flesta av oss har det tämligen bra ekonomiskt. Det man kan se är att nu 

när kostnaderna är så pass höga på grund av att så många är hemma från sina arbeten är att 

samhället överför mer ansvar till arbetsgivarna. Kan man se ohälsan som ett socialt fakta som 

tvingar sig på individen? Man kan se att kraven på individen har ökat samtidigt som vi i 

Sverige har ett fördelaktigt system i fall det händer oss något. Ökningen av ohälsan påverkar 

oss individer på det sätt att det har medfört höga kostnader för samhället, vilket har bidragit 
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till hårdare krav att få vara hemma från sitt arbete. Det har även tvingat arbetsgivare att börja 

betala inte bara de första två veckorna utan vid hel sjukskrivning medfinansiering av 

sjukpenningen till Försäkringskassan. Detta leder kanske i sin tur att det blir ännu tuffare på 

arbetsmarknaden då inget företag vill ha merkostnader utan vill ha vinster. Även inom den 

offentliga sektorn har det förändrats där det också talas mer om vinster idag än förut. 

 

I Durkheims samhälle var det kvinnorna som klarade sig bättre för att de var mer bundna till 

familjen och släkten än vad männen var. I dagens sjukskrivningar och ohälsa är det kvinnorna 

som drabbas mer än männen. I artiklarna fanns det de som menade att kvinnorna i dag är 

dubbelarbetande. Förr var de hemma och tog hand om barn, djur och hem. I dag ska man ha 

ett arbete barnen ska tas hand om av samhället genom barnomsorg och skola. Av pengarna 

man tjänar ska man betala mat, hyra, skatt, telefon- och elräkningar plus alla andra utgifter 

man kan tänkas ha. Förr producerade du din egen mat tog han om dina barn sydde dina kläder. 

På det sättet kanske det var klarare mål att man förstod varför man gjorde som man gjorde. 

Det kan idag vara svårt att se mening med all stress du ska skynda dig med barnen, du ska 

komma till arbetet i tid du ska hinna alla dina uppgifter på ditt arbete.  När du kommer hem 

fortsätter alla måsten. Det som en gång gjorde att kvinnorna klarade sig bättre i samhället har 

förändrats. Durkheim tar upp att människorna ska känna mening och sammanhang med sitt 

arbete. Hur många gör det idag det är nedskärningar omorganisationer i stort sett hela tiden. 

När det dras ner på personal hur känns det för de som är kvar att se mening, mål, att se ett 

sammanhang när arbetsbelastningen för dem ofta blir högre. För även om vi har haft en 

otrolig utveckling av modern teknologi så kan det inte ersätta människan fullt ut. I ärlighetens 

namn arbetar vi för att vi tycker det är kul eller för att vi måste? För att leva i dag då behöver 

du pengar. Vi har dessa trygghetsförsäkringar ifall det händer något, tyvärr så är det en del 

som missbrukar detta. 

 

Fleck talar om tankekollektiv om man ser samhället och individerna som ett slags 

tankekollektiv. Där begreppet ohälsa används flitigt både i media och av Försäkringskassan. 

Ohälsan har blivit ett accepterat uttryck en slags social konstruktion i vårat samhälle, men vad 

det betyder eller står för vet inte så många utan det har bara blivit accepterat som begrepp. 

Ohälsan är ett jätte begrepp och innefattar mer än bara sjukskrivningar när man ser hur 

Försäkringskassan definierar ohälsa. Psykisk ohälsa är också något som används flitigt i 

media och Försäkringskassan talar om att den ohälsan har ökat kraftigt de senaste åren. 
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6. SLUTSATS 

Men vad är då ohälsa? Om man slår upp ordet ohälsa i nationalencyklopedin är det ett 

tillstånd av (lättare) sjukdom och/eller försvagade kroppsfunktioner.  

 

På något sätt känns det som ordet ohälsa används lite kors och tvärs liksom utbrändhet ett 

”modeord”. Om man då ska använda sig av begreppet ohälsa är det viktigt att veta vad som 

egentligen menas sjukskrivningarna eller som Försäkringskassan tar upp alla sjukskrivningar, 

arbetsskador, rehabilitering, sjukersättning och aktivitetsersättning (före 2003 förtidspension 

och sjukbidrag) i begreppet ohälsa.  

 

Detta tror jag ibland kan leda till förvirring när man läser eller hör i media att ohälsan ökar 

och då är det inte bara sjukskrivningarna som ökar utan allt som försäkringskassan räknar in. 

Samtidigt som det beskrivs i nationalencyklopedin som ett lättare sjukdoms tillstånd, på något 

sätt används det i media och av övriga samhället som ett uttryck för mera allvarlig innebörd 

anser jag. Ord och begrepp blir konstruktioner i media som vi individer oftast accepterar.   

 

Syftet var att se hur ohälsan sett ut under tio år. Det man kan se tydligt med artiklarna var att 

det egentligen inte fanns någonting 1995 som kallades ohälsa i media när det gällde 

sjukskrivningarna i Sverige däremot hade Försäkringskassan både sin definition av ohälsa och 

ohälsotal. 

 

År 2000 är det en artikelserie i Dagens Nyheter som tar upp den psykiska ohälsan som ökar. 

Framför allt fokuseras det mycket på kvinnorna. Att depressionerna ökade stod klart och 

tydligt. Det som inte togs upp vad är den övriga psykiska ohälsan. 

  

I de artiklarna från 2005 tar man upp det stora problemet att kostnaderna har ökat drastiskt för 

samhället, politiker och fackliga organisationer alla har reagerat på att något inte är bra. Vi 

lever i ett föränderligt samhälle, som ständigt utvecklas. I samhället finns det normer och 

regler som individerna ska följa detta kan vara svårt när det hela tiden förändras. Vårat 

välfärdssystem är uppbyggt på att alla ska göra rätt för sig. Nu kostar ohälsan samhället så 

mycket att från och med i år finns en medfinansiering för arbetsgivarna för de anställda som 

är heltidssjukskriven. Kraven för att få sjukpenning har ökat, Försäkringskassan har blivit 

hårdare att bevilja det för en individ som mår dåligt men inte har en sjukdom blir det 
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förödande för individen när man kanske nekas ersättning. Jag tror ansvaret kommer att öka 

ännu mer på både individerna och på arbetsgivarna, för att samhället inte har råd att betala.  

 

Att så många mår dåligt är varken bra för de som gör det eller för samhället. Det behövs 

resurser i skolan, inom vården men pengarna räcker inte till allt. Förr i världen var man 

tvungen att arbeta för brödfödan, vid sjukdom fick man hoppas att familjen kunde ta hand om 

den sjuke. Idag klarar vi oss tack vare att vi har ett system som gör att vi ”överlever” för vi får 

ekonomisk hjälp när vi inte kan gå till arbetet. Välfärdssystemet är inte lika tryggt som 

tidigare för att det kostar för mycket pengar. Vi går mot nya förändringar där regler och 

normer ändras, ibland kan det vara svårt att hinna med och då uppstår anomin hos oss igen.  

 

På något sätt blir begrepp som används i media accepterat av allmänheten utan några större 

protester. En del begrepp blir kvar och andra är bara ”modeord” som försvinner för att ersättas 

av nya.  

 

En månad är alldeles för lite för att kunna säga exakt hur det ser ut, men med hjälp av 

Försäkringskassans information går det tydligt att se att ohälsan idag är ett stort 

samhällsproblem. För tio år sedan fanns det men var inte ett problem. Artiklarna är 

tillförlitliga och oföränderliga källor, vem som helst kan läsa dem och deras innehåll är 

detsamma. Däremot kan det visa sig att en annan person utifrån samma frågeställningar 

analyserar och tolkar materialet annorlunda. Eftersom tolkningarna kan vara olika hos olika 

personer.   
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