
Ett könsperspektiv på
ohälsa och yrke

 Sofia Reinholdt,  Sven Åke  Hörte

1998:002  - ISSN: 1403-5294 - ISRN: LTU-CUFS-SKR-98/002--SE

Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, CUFS



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. Bakgrund.................................................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och modell .................................................................................................................................................. 1 
1.3 Metod ................................................................................................................................................................... 3 
1.4 Disposition ........................................................................................................................................................... 5 

2. Yrke kön och ohälsa – begrepp och relationer........................................................................................................... 6 
2.1 Ohälsa .................................................................................................................................................................. 6 
2.2 Yrke ..................................................................................................................................................................... 8 

2.2.1 Förhållandet mellan yrke/ohälsa ................................................................................................................... 8 
2.3 Kön....................................................................................................................................................................... 9 

2.3.1 Förhållandet mellan yrke/kön och ohälsa ................................................................................................... 10 
3. Yrke och ohälsa ....................................................................................................................................................... 11 

3.1 Långtidssjukskrivning........................................................................................................................................ 11 
3.2 Arbetsskador ...................................................................................................................................................... 14 

3.2.1  Arbetssjukdomar ........................................................................................................................................ 15 
3.2.2  Arbetsolyckor............................................................................................................................................. 17 

Sammanfattande slutsatser ....................................................................................................................................... 23 
4. Kön och ohälsa......................................................................................................................................................... 25 

4.1 Sjuktal och ohälsotal .......................................................................................................................................... 26 
4.2 Hälsoskillnader mellan män och kvinnor – några förklaringsmodeller ............................................................. 27 
4.3 Långtidssjukskrivning........................................................................................................................................ 30 
4.4 Kön och otraditionella yrkesroller ..................................................................................................................... 34 
4.5 Arbetsskador ...................................................................................................................................................... 39 

4.5.1 Arbetssjukdomar ......................................................................................................................................... 41 
4.5.2  Arbetsolycksfall ......................................................................................................................................... 47 

4.6 Förtidspension.................................................................................................................................................... 53 
4.7 Sammanfattande slutsatser ................................................................................................................................. 57 

5. Andra individrelaterade faktorer och ohälsa ............................................................................................................ 60 
5.1 Ålder .................................................................................................................................................................. 60 
5.2 Utbildning .......................................................................................................................................................... 62 
5.3 Civilstånd ........................................................................................................................................................... 64 
5.4 Livsstil................................................................................................................................................................ 65 

6. Geografisk lokalisering och ohälsa .......................................................................................................................... 66 
6.1 Lokal arbetsmarknad.......................................................................................................................................... 66 
6.2 Befolkning ......................................................................................................................................................... 68 
6.3 Lokal kultur........................................................................................................................................................ 69 

6.3.1 Regional kultur............................................................................................................................................ 69 
6.3.2 Lokal yrkeskultur ........................................................................................................................................ 69 

6.4 Sjuktal och ohälsotal .......................................................................................................................................... 69 
6.5 Långtidssjukskrivning........................................................................................................................................ 71 

6.5.1 Partiell sjukskrivning .................................................................................................................................. 74 
6.6 Arbetsskador ...................................................................................................................................................... 76 

6.6.1 Arbetssjukdomar ......................................................................................................................................... 76 
6.6.2 Arbetsolyckor.............................................................................................................................................. 78 

6.7 Förtidspension.................................................................................................................................................... 80 
6.8 Sammanfattande slutsatser ................................................................................................................................. 83 

7. Andra miljörelaterade faktorer och ohälsa............................................................................................................... 87 
7.1 Fysisk arbetsmiljö .............................................................................................................................................. 87 
7.2 Psykosocial miljö ............................................................................................................................................... 89 

8. En empirisk studie  av ohälsans orsaker .................................................................................................................. 93 
8.1 Syfte, frågeställningar och analyserade data.......................................................................................................... 93 

8.1.1 Individrelaterade variabler .......................................................................................................................... 94 
8.1.2 Miljörelaterade variabler............................................................................................................................. 97 
8.1.3 Ohälsorelaterade variabler .......................................................................................................................... 97 



 

8.2 Analys .................................................................................................................................................................. 100 
8.2.1 Använd analysteknik................................................................................................................................. 100 
8.2.2 Kön och ohälsa.......................................................................................................................................... 102 
8.2.3 Yrke och ohälsa bland män och kvinnor................................................................................................... 103 
8.2.4 Yrke, kön och sjukskrivningsorsak........................................................................................................... 104 
8.2.5 Geografisk lokalisering och ohälsa bland män och kvinnor ..................................................................... 105 

8.3  Orsaker till långa sjukskrivningar ................................................................................................................... 106 
9. Slutsatser och rekommendationer .......................................................................................................................... 108 
Appendix.................................................................................................................................................................... 110 

1. T-test av Diagnoser och SDAGlog10 för män och kvinnor........................................................................... 110 
2. T-test av Yrke (2-siffersnivå) och SDAGlog10 för män och kvinnor ........................................................... 110 
3. T-test av Yrke (3-siffersnivå) och SDAGlog10 för män och kvinnor ........................................................... 112 
4. T-test av bostadsort/kommun och SDAGlog10 för män och kvinnor ........................................................... 114 

Litteratur .................................................................................................................................................................... 116 
 



 

 
TABELLFÖRTECKNING 

 
Tabell 1.      Den arbetsbetingade sjukligheten med högsta värden vid AKU oktober/november 1988,  
 NYK 2 siffernivå...................................................................................................................................... 12 
Tabell 2.      Yrkesfördelning för senaste yrke bland långvarigt sjuka och normalbefolkningen, SEI.Procent. .......... 13 
Tabell 3.      Inkomna och avgjorda arbetsskadeärenden (LAF+LSP)......................................................................... 14 
Tabell 4.      Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomar, 2 siffernivå,  
                    män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare........................................................................ 15 
Tabell 5.      Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomar, 3 siffernivå, 
                    män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare........................................................................ 16 
Tabell 6.      Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomar, 4 siffernivå, 
                    män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare........................................................................ 16 
Tabell 7.      Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomar, 5 siffernivå,  
                    män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare........................................................................ 17 
Tabell 8.      Anmälda arbetsolyckor inom olika näringsgrenar 1980-1996. Arbetstagare .......................................... 17 
Tabell 9.      Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 2 siffernivå,.................. 18 
             män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare........................................................................ 18 
Tabell 10.    Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 3 siffernivå, 
                    män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare........................................................................ 19 
Tabell 11.    Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 4 siffernivå,  
             män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare........................................................................ 19 
Tabell 12.    Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 5 siffernivå, 
                    män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare........................................................................ 20 
Tabell 13.    Nybeviljade förtidspensionärer 1993 efter yrkesområde och kön i jämförelse med den  
                    sysselsatta befolkningen. (FoB 90) Procent. ............................................................................................ 21 
Tabell 14.    Åldervägda relativa risker att förtidspensioneras 1988 och 1993 efter kön 
                    och socioekonomisk indelning (SEI). ...................................................................................................... 21 
Tabell 15.    Antalet anställda och sektor och kön, 1996 ............................................................................................. 25 
Tabell 16.    Antal sjukpenningdagar per sjukpenningförsäkrad och år. (sjuktal) ....................................................... 26 
Tabell 17.    Partiellt ohälsotal. .................................................................................................................................... 27 
Tabell 18.    Könsfördelningen bland långtidssjuka och normalbefolkningen*. Procent. ........................................... 30 
Tabell 19.    Relativa risker att bli långvarigt sjukskriven i olika yrkeskategorier. ..................................................... 32 
Tabell 20.    Sjukfrånvaro efter yrkestillhörighet. Allmänna urvalet. .......................................................................... 32 
Tabell 21.    Sjukfrånvaro efter yrkestillhörighet. Allmänna urvalet. .......................................................................... 33 
Tabell 22.    Antal utbetalade livräntor efter kön och ålder 1996 ................................................................................ 40 
Tabell 23.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall, .......................... 41 
                    2-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 41 
Tabell 24.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall, .......................... 42 
                    2-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 42 
Tabell 25.    Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,.............................. 43 
                    3- siffernivå, efter kön 1995..................................................................................................................... 43 
Tabell 26.    Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,.............................. 43 
                    3- siffernivå, efter kön 1995..................................................................................................................... 43 
Tabell 27.    Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,.............................. 44 
                    4- siffernivå, efter kön 1995..................................................................................................................... 44 
Tabell 28.    Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,.............................. 44 
                    4- siffernivå, efter kön 1995..................................................................................................................... 44 
Tabell 29.    Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,.............................. 46 
                    5 siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 46 
Tabell 30.    Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,.............................. 46 
                    5 siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 46 
Tabell 31.    Kvinnors och mäns arbetsolyckor, procentandelar per näringsgren, 1995 .............................................. 47 
Tabell 32.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,................................... 48 
                    2-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 48 



 

Tabell 33.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,................................... 48 
             2-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 48 
Tabell 34.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,................................... 49 
             3-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 49 
Tabell 35.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,................................... 49 
             3-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 49 
Tabell 36.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,................................... 50 
                    4-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 50 
Tabell 37.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,................................... 50 
                    4-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 50 
Tabell 38.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,................................... 51 
             5-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 51 
Tabell 39.    Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,................................... 51 
                    5-siffernivå, efter kön 1995...................................................................................................................... 51 
Tabell 40.    Nybeviljade sjukbidrag eller förtidspensioner efter kön 1996................................................................. 53 
Tabell 41.    De antalsmässigt största yrkesgrupperna (NYK83) bland manliga förtidspensionärer  
                    i jämförelse med sysselsatta i befolkningen. Absoluta tal och procent.................................................... 55 
Tabell 42.    De antalsmässigt största yrkesgrupperna (NYK83) bland kvinnliga förtidspensionärer 
                    i jämförelse med sysselsatta i befolkningen. Absoluta tal och procent.................................................... 55 
Tabell 43.    Åldersstandardiserade risker (SIR) att förtidspensioneras i olika yrkesfamiljer på yrkeskodens 
                    tresiffernivå. Män och kvinnor. Bastalet i varje yrke är minst 50. Risken i befolkningen är lika med 1. 56 
Tabell 44.    Åldersvägda risker att förtidspenioneras 1993 för yrkesfamiljer med störst överrisk för 
                    män respektive kvinnor. Risken i den förvärvsarbetande befolkningen är lika med 1. ........................... 57 
Tabell 45.    Relativ risk för långvarig sjukskrivning och ålder................................................................................... 60 
Tabell 46.    Åldersfördelning bland förtidspensionärer, långtidssjukskrivna och normalbefolkning (%).................. 61 
Tabell 47.    Nybeviljade sjukbidrag och förtidspensioner efter ålder och kön. Procentuell fördelning, 1996............ 61 
Tabell 48.    Utbildningsnivå bland långvarigt sjuka och normalbefolkningen. Procent ............................................. 63 
Tabell 49.    Utbildningsbakgrund bland nya förtidspensionärer i jämförelse med befolkningen 16-64 år 1993. 
                    Åldersstandardiserat urval ur Fob 90 och 1993 års förtidspensionärer. Procent. .................................... 63 
Tabell 50.    Civilstånd bland nya förtidspensionärer i jämförelse med befolkningen 16-64 år 1993. ........................ 64 
                    Åldersstandardiserat urval ur Fob 90 och 1993 års förtidspensionärer. Procent. .................................... 64 
Tabell 51.    Sysselsatta i Norrbottens län och riket efter kön och bransch, 1995. Procent. ........................................ 67 
Tabell 52.    Norrbottens befolkning............................................................................................................................ 68 
Tabell 53.    Partiellt ohälsotal 1990 – 1995 ................................................................................................................ 70 
Tabell 54.    Ohälsotal efter yrkesområde och kön i Norrbotten.................................................................................. 70 
Tabell 55.    Antal/andel långtidssjukskrivna i oktober 1993 ...................................................................................... 71 
Tabell 56.    Pågående långa sjukfall i Norrbotten/riket 1992-1994 per 1000 sjukförsäkrade..................................... 72 
Tabell 57.    Åldersstandardiserad relativ risk för långtidssjukskrivning hos MÄN i Norrbotten. 
                    20 i topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. ............................................................... 73 
Tabell 58.    Åldersstandardiserad relativ risk för långtidssjukskrivning hos KVINNOR i Norrbotten.  
                    20 i topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. ............................................................... 74 
Tabell 59.    Arbetsskador i Norrbotten 1990-1992 ..................................................................................................... 76 
Tabell 60.    Åldersstandardiserad relativ risk för arbetssjukdomar hos MÄN i Norrbotten.  
                    20 i topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. ............................................................... 77 
Tabell 61.    Åldersstandardiserad relativ risk för arbetssjukdomar hos KVINNOR i Norrbotten.  
                    20 i topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. ............................................................... 78 
Tabell 62.    Åldersstandardiserad relativ risk för arbetsolycksfall hos MÄN i Norrbotten.  
                    20 i topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. ............................................................... 79 
Tabell 63.    Åldersstandardiserad relativ risk för arbetsolycksfall hos KVINNOR i Norrbotten. 
                    20 i topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. ............................................................... 80 
Tabell 64.    Beviljade förtidspensioner och sjukbidrag i Norrbotten - riket 1992-1994............................................. 81 
Tabell 65.    Åldersstandardiserad relativ risk (SIR) att förtidspensioneras (Norrbotten 1988).  
                    Endast yrken med minst 5 förtidspensionerade ingår. Risken i befolkningen är lika med 1. .................. 82 
 
 



 

Tabell 66.    Åldersstandardiserade risker (SIR) att förtidspensioneras i olika yrkesfamiljer på yrkeskodens  
                    tresiffernivå. Män och kvinnor, riket 1988. Endast yrken med minst 50 förtidspensionärer ingår. 
                    Risken i befokningen är lika med 1. ........................................................................................................ 82 
Tabell 67.    Arbetsmiljön bland långvarigt sjuka och normalbefolkningen, andel som anger förekomst 
                    av problem respektive anger att de har ett instrumentellt arbete. Procent................................................ 87 
Tabell 68.    Åldersmatchade relativa risker att förtidspensioneras i yrken indelade efter yrkenas grad av 
                    arbetsmiljömässig belastning. .................................................................................................................. 88 
Tabell 69.    Förekomst av olika typer av arbetsmiljöbelastning bland förtidspensionärer, långtidssjukskrivna 
                    och normalbefolkning 1984-1992  (procent). .......................................................................................... 89 
Tabell 70.    Krav-kontroll index för förtidspensionärer, långtidssjukskrivna och normalbefolkningen (%).............. 90 
Tabell 71.    Socialt stöd på arbetsplatsen bland långvarigt sjuka och normalbefolkningen. Procent. ........................ 91 
Tabell 72.    Grundläggande uppgifter om det undersökta datamaterialet ................................................................... 94 
Tabell 73.    Åldesuppgifter för män och kvinnor........................................................................................................ 95 
Tabell 74.    Socioekonomisk indelning och utbildning för män och kvinnor............................................................. 95 
Tabell 75.    Mäns och kvinnors yrken. Yrkesschema enligt FoB85. .......................................................................... 96 
Tabell 76.    Variabeln SDAGAR -  Antal sjukskrivnngsdagar ................................................................................... 98 
Tabell 77.    Sjukskrivningsgrad för män och kvinnor............................................................................................... 100 
Tabell 78.    Lagrum för ersättnng ............................................................................................................................. 100 
Tabell 79.    Sjukskrivna män och kvinnor fördelade efter diagnos för sjukskrivningen och antal  
                    sjukskrivningsdagar för män och kvinnor med olika diagnos. .............................................................. 102 
Tabell 80.    Genomsnittligt (median) antal sjukskrivningsdagar (Sdagar) för män och kvinnor i olika yrken......... 103 
Tabell 81.    Andel män och kvinnor med olika diagnos för sjukskrivning inom olika yrkesklasser ........................ 104 
Tabell 82.    Genomsnittligt (median) antal sjukskrivningsdagar (Sdagar) för män och kvinnor i olika kommuner. 
                    Fetmarkerade kommuner är tätortskommuner. ...................................................................................... 105 
Tabell 83.    Regressionanalys av orsaker till långtidssjukskrivning ......................................................................... 107 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Förord 
 
 
Inom vissa yrken verkar det finnas stora skillnader mellan män och kvinnors risk att drabbas av 
ohälsa. Ibland missgynnas männen och ibland kvinnorna. Det är viktigt att vi tar fram och sprider 
kunskaper om dessa skillnader. På det viset kan vi på sikt förebygga ohälsa och bidra till en mer 
jämlik arbetsmarknad. 
 
Syftet med denna förstudie är att ta fram och sammanställa den kunskap som redan finns och 
skapa ett underlag för beslut om eventuell fortsatt forskning inom området. 
 
Studien har initierats och finansierats av Försäkringskassan, Yrkesinspektionen, Länsstyrelsen och 
Länsarbetsnämnden i Norrbottens län. CUFS vid Luleå tekniska universitet har genomfört studien. 
 
 
 
Henry Magnusson 
Avdelningschef vid Försäkringskassan i Norrbotten 
Luleå, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Ett antal mönster framkommer i förstudien när det gäller nyckelfaktorerna yrke, kön och 
geografisk lokalisering och dess samband med ohälsa. Det finns ett tydligt mönster när det gäller 
ohälsans fördelning över yrkeskategorier, vissa yrken återkommer med en hög andel 
ohälsodrabbade. Även om ohälsans form varierar (långtidssjuka, arbetsskadade, 
förtidspensionerade) följer yrkestillhörigheten ett mönster. Ett samband kan skönjas såväl mellan 
de olika formerna av hälsa som mellan ohälsa och yrkestillhörighet totalt. 
 
Ohälsan varierar vidare på ett systematiskt sätt mellan män och kvinnor – kvinnor är sjukare och 
nyttjar sjukvården mer än män, som i sin tur har högre dödlighet. Kvinnor har generellt sett ett 
högre ohälsotal än män. Det finns även ett återkommande mönster, som inte bara omfattar 
skillnader mellan könen och den totala ohälsobilden, utan även den partiella ohälsan. Kvinnor är i 
högre utsträckning partiellt sjukskrivna och partiellt förtidspensionerade än män. Män och kvinnor 
i otraditionella yrkesroller har klara överrisker att drabbas av ohälsa. Förutom andra individ- och 
miljörelaterade faktorer har arbetsplatsens könssammansättning identifierats som en faktor att ta 
hänsyn till när ohälsans variationer ska förstås.  
 
Det finns även regionala variationer i ohälsa med systematiska inslag. Norrbotten har det högsta 
ohälsotalet och den lägsta andelen partiella sjukskrivningar och förtidspensioneringar i riket 
(vilket precis som på riksnivå i synnerhet gäller kvinnor). Vidare har Norrbotten den kortaste 
genomsnittliga tid från dess ett sjukfall inleds till en eventuell övergång i förtidspension. Rikets 
högsta förtidspensionsfrekvens återfinns även i Norrbotten, samtidigt som länet uppvisar en lägre 
andel långa sjukfall. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1

1. BAKGRUND 
 
Utredningen ”Yrke och Hälsa i Norrbottens läns arbetsliv”(Holmgren, Knutsson et al. 1994) visar 
att det inom vissa yrkeskategorier finns stora skillnader när det gäller risken att drabbas av 
ohälsa. Utredningen visar även att det inom vissa yrken tycks finnas betydande skillnader mellan 
mäns och kvinnors risker för ohälsa. Dessa kunskaper kan bl.a. ha betydelse för hur föreskrifter 
inom arbetsmiljöområdet bör utformas. Kunskaperna kan bidra till en jämlik arbetsmarknad. 
Försäkringskassan, Yrkesinspektionen, Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen i Norrbottens län 
har beslutat att starta ett gemensamt projekt för att utreda dessa skillnader närmare. Som stöd vid 
utvecklingen av projektet har myndigheterna tagit kontakt med CUFS vid Luleå tekniska 
universitet.  

1.2 Syfte och modell 
 

Syftet med förstudien är att belysa risker och mekanismer bakom utvecklandet av ohälsa, 
specifikt vilken betydelse som geografisk lokalisering, köns och yrkestillhörighet har för att 
utveckla ohälsa. Avsikten är därmed att identifiera yrken där den enskilde löper hög risk att 
drabbas av ohälsa –för samtliga förvärvsarbetande samt att anlägga ett könsperspektiv för att 
identifiera manliga och/eller kvinnliga högriskyrken. Vidare avses också att studera hur ohälsan 
är fördelad bland män och kvinnor i olika yrkeskategorier i Norrbotten jämfört med riket.  
 
Det är ofta ett mer eller mindre komplicerat samspel mellan olika omständigheter som leder till 
att den enskilde individen drabbas av ohälsa. För att hitta dess orsaker är en förenkling av 
samspelet mellan riskfaktorerna nödvändig, för att samband och mönster därigenom ska kunna 
urskiljas. Följande frågeställningar har identifierats som centrala att belysa; 
 
• Vilka skillnader finns det mellan olika yrken och (risk för olika aspekter av) ohälsa?  
• Vilka samband finns mellan könstillhörighet och (… )ohälsa? 
• Vilka samband finns mellan geografisk lokalisering och (… )ohälsa? 
• Vilka samband finns mellan sammansatta miljörelaterade riskförhållanden och ohälsa? 
• Vilka samband finns mellan sammansatta individrelaterade riskförhållanden och ohälsa? 
• Vilka samband finns mellan den totala bilden av riskförhållanden och ohälsa?  
 
 
Eftersom dessa frågeställningar, åtminstone delvis, redan finns belysta i genomförd forskning 
inriktas förstudien på att sammanställa redan befintliga resultat. För att komplettera kunskapen av 
generell natur, ska även de generella sambanden kompletteras med begränsade empiriska 
prövningar. Ett antal riskfaktorer har identifierats efter genomgång av tidigare forskning inom 
ohälsoområdet. Marklund (Riksförsäkringsverket 1997, sid. 56-59) presenterar t.ex. en lista med 
faktorer som minskar chansen för friskskrivning eller ökar risken för förtidspensionering. Utöver 
den s.k. ”psykosociala riskfaktorn” (arbetslös, psykisk störning, missbruk, ogift/frånskild 
/änka/änkling) så används några s.k. ”enkla riskfaktorer”.  
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Riskfaktorerna är individrelaterade, miljörelaterade samt sammansatta och dess relation till olika 
aspekter av ohälsa utgör grunden för den modell som förstudien baseras på. Modellen ger ett 
perspektiv på hur olika faktorer kan samspela och genom additiva effekter skapa en form av 
”karriärväg” som leder till bestående ohälsa, manifesterad t.ex. i form av förtidspensionering. De 
miljö- och individrelaterade riskfaktorerna skapar enskilt, men förmodligen oftare i 
kombinationer av flera faktorer, ”onda cirklar” som efterhand ger upphov till olika skador, till 
upprepad sjukskrivning och till att individen i fråga lämnar arbetslivet. Den här sekvensen av 
händelser gäller naturligtvis inte för alla, och inte heller alltid, men den kan antas vara olika 
sannolik för olika individer, bl.a. beroende på köns- och yrkestillhörighet och troligen även 
beroende på geografisk lokalisering.       
 
                     Riskfaktorer 
   knutna till 
  miljö: 
  Geo.lokalisering 
  Lokal arbetsmarknad 
  Lokal kultur 
  Fysisk arbetsmiljö 
  Psykosocial miljö 
   
 
    Arbets-  ”Ohälsa” 
    skada    
     
     
     Långtids-  ”Exit” 
     sjukskrivning  FTP  
       o.dyl 
   
    Arbets- 
    olycksfall    
 
  Riskfaktorer 
  knutna till 
  individ: 
  Ålder 
  Kön 
  Yrke 
  Utbildning 
  Civilstånd 
   Livsstil 
   

         Figur 1. Generell referensram 
   
Den modell som återges i figuren ovan har som grundpremiss att det är faktorer i individens 
miljö, eller som är knutna till individen själv som ”orsakar” att individen lämnar arbetslivet 
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genom t.ex. förtidspension. Individen ses här som ett ”offer” som skadas och stöts ut från 
arbetslivet. Det finns dock anledning att beakta möjligheten att ”exit” lösningen även kan utgöra 
ett frivilligt val från individens sida. Marklund har t.ex. lanserat två förklaringsmodeller för 
”långvarig sjukfrånvaro” och ”förtidspension” (Kilbom, 1996 sid 94), den s.k. 
Attraktionsmodellen (socialförsäkringssystemet har blivit generösare) respektive 
Utstötningsmodellen (orsakerna finns i försämring av arbete och arbetsmarknad). 
 

Attraktionsmodellen Utstötningsmodellen 
Vidgat sjukdomsbegrepp Dålig fysisk arbetsmiljö 

Höga ersättningar Dålig psykosocial miljö 
Få karensdagar Arbetslöshet/konjunkturer 

Svag sjukkontroll Yrkesförändringar 
Låg arbetsmoral Låg utbildning 

 
Sammanfattningsvis;  
• ett antal riskfaktorer för ohälsa har identifierats, där kön, yrkestillhörighet och geografisk 

lokalisering utgör nyckelfaktorer. Riskfaktorerna är att hänföra till individen, dennes specifika 
förutsättningar och nära omgivning. 

• utöver riksfaktorerna, kan ”exitlösningen” också utgöra ett individuellt val. Normerna inom 
socialförsäkringssystemet och det rådande arbetsmarknadsläget har identifierats som 
systemfaktorer som kan ha effekt på det individuella valet. 

  
Inom ramen för den här förstudien finns det dock inte utrymme att närmare belysa punkt två - 
vilka faktorer på samhällsnivå som underlättar/försvårar den enskildes väg in eller ut ur t. ex 
socialförsäkringssystemet. Här får vi istället nöja oss med att konstatera att de enskilda 
riskfaktorerna på olika sätt samvarierar med samhällssystemet, t.ex. vad gäller lagstiftning, 
arbetsmarknadsläge eller samhällsnormer i övrigt. 

1.3 Metod 
  
Fenomenet ohälsa i den betydelse som avses i förstudien, dvs. ersättningsberättigad ohälsa har en 
ganska kort historia och är nära sammanbundet med industrialismen och välfärdsstatens 
framväxt.  Eftersom det är ett flerdimensionellt fenomen, har undersökningar genomförts utifrån 
olika vetenskapliga discipliner och med olika ansatser (Hensing 1997, sid.16). Ohälsoforskning 
återfinns inom t.ex. medicin, ekonomi, sociologi och beteendevetenskap och har studerats på bl.a. 
individ- arbetsplats/lokalsamhälle- regional- och samhällsnivå. Teoretiska förklaringsmodeller 
och genomförda studier har i regel inriktat sig på en nivå i taget. Det finns behov av en ökad 
kunskap och insikt om hur dessa modeller samverkar med varandra, vilket forskare också 
poängterat (Alexanderson 1995, sid 114).  
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Det finns vissa svårigheter förenade med att sammanställa olika undersökningar som belyser 
mekanismer bakom ohälsa, på olika nivåer och ur olika perspektiv. T.ex. varierar terminologin 
mellan olika undersökningar, begrepp som ”sjukfrånvaro” operationaliseras i varje enskild studie. 
Vad som avses med ”långtids-” respektive ”korttidsfrånvaro” är inte allomgivet vilket medför att 
studierna om sjukfrånvaro kan vara svåra att jämföra. 
 
Förstudiens huvudsakliga syfte är att kartlägga den befintliga kunskap som finns inom 
ohälsoforskningen - ett område utan egentlig vetenskaplig hemvist, som karaktäriseras av många 
samvarierande faktorer och komplicerade samband. Utgångspunkten för arbetet är att genom 
litteraturstudier, samt genom begränsade empiriska prövningar identifiera sambanden mellan 
olika ohälsoformer och yrke, kön samt geografisk lokalisering. Detta sker inte ur ett bestämt 
teoretiskt perspektiv utan den teoretiska referensramen i förstudien utgörs istället av den modell 
som återgivits ovan.   
 
Förstudien är således huvudsakligen av deskriptiv natur. De källor som använts är av varierande 
slag, som t.ex. artiklar, avhandlingar, vetenskapliga rapporter, offentliga utredningar samt 
statistiska uppgifter. Eftersom förstudien enligt uppdraget ska kartlägga området, sker 
systematiserande av materialet utifrån de aktuella frågeställningarna och modellen.  
 
Det finns anledning att göra några allmänna reflektioner runt det material som behandlas i 
förstudien, innefattande allmänna karaktäristiska kring forskningsområdet. Ohälsostudier är ofta 
genomförda på stora arbetsplatser, som t.ex. inom industrin. Det är få studier som genomförts på 
typiskt kvinnliga arbetsplatser som t.ex. inom skolor eller daghem (Hensing 1997, sid. 17). De 
flesta studier återger typiskt manliga arbetsplatser/yrkesgrupper och deras förhållanden. Studier i 
området är vidare ofta inte tillräckligt precisa för att appliceras i praktiken, då orsaksbilden 
bakom ohälsa är komplex och många gånger oklar. Mycket av forskningen, speciellt den om 
kvinnors hälsa, befinner sig på dokumentationsnivå. Effekter av ohälsa och sjukfrånvaro har stora 
effekter både på individ och samhällsplan och detta till trots, finns det förvånansvärt lite kunskap 
om sjukfrånvarons bakgrund och konsekvenser (Alexanderson 1995 sid. 112). 
 
När det gäller förhållandet mellan yrke, kön och ohälsa, finns det även anledning att göra några 
reflektioner över den verklighet som i det följande återges i statistiska termer. Det är ett faktum 
att kvinnor är starkt överrepresenterade inom vissa branscher och män inom andra. Män och 
kvinnor som är yrkesverksamma inom samma bransch har ofta olika yrken, liksom män och 
kvinnor i samma yrke ofta har olika arbetsuppgifter. Det är viktigt att notera, eftersom män och 
kvinnor till en följd av dessa skillnader kan utsättas för skilda risker, ohälsa och olycksfall 
(Swärd 1998, sid. 1). Dessa skilda risker går inte alltid att utläsa i den statistik som belyses i 
denna förstudie. T.ex. framgår det av arbetsskadestatistiken att betydligt fler kvinnor än män 
drabbas av olyckor inom livsmedelsbranschen, exempelvis vid arbete med s.k. 
skrivningsmaskiner. Via statistiska uppgifter kan ”händelsen” då olyckor uppstår, t.ex. ”drift” 
utläsas, liksom om mönstret är lika för män och kvinnor. Däremot framgår inte antalet 
förvärvsarbetande, dvs. antalet män respektive kvinnor som arbetar med dessa maskiner vilket 
medför att eventuella skillnader mellan män och kvinnor vad gäller frekvensen arbetsskador vid 
skrivningsmaskiner inte synliggörs (Swärd 1998, sid 19).  
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Det finns begränsningar även när det gäller Riksförsäkringsverkets officiella statistik om bl.a. 
sjukfrånvaro och förtidspensionering, t.ex. saknas information som visar vilken yrkesbakgrund 
dessa grupper har. När förtidspension beviljas ingår yrkesbakgrund i det underlag som upprättas 
vid försäkringskassorna, eftersom arbetsförmågan ska relateras till sysselsättning. Dessa 
uppgifter registreras dock inte i den offentliga statistiken (Höög and Stattin 1992, sid. 24). Det är 
därför inte möjligt att via den offentliga statistiken synliggöra kvinnors och mäns skilda 
yrkestillhörighet eller arbetsförhållanden när det gäller sjukskrivningar och förtidspension 
(Swärd 1998, sid. 20). Olika forskningsrapporter och övriga specialstudier är istället det underlag 
som kan återge kopplingarna mellan ohälsoformerna och yrkestillhörighet.  
 
När det gäller förtidspension finns det ytterligare en viktig sak att poängtera, eftersom 
förtidspension ofta är en slutpunkt på en lång process av sjuklighet. Den förtida pensionen kan 
vara en följd av arbetssjukdomar som har förvärvats efter ett långt arbetsliv och är många gånger 
inte knutet till en specifik situation. En konsekvens av det är att den yrkeskoppling som återges i 
olika undersökningar inte nödvändigtvis behöver ha ett direkt samband med förtidspensionen, 
liksom att förtidspensionen kan vara ett resultat av inverkan från arbetsmiljöer som idag inte 
finns. Det är ett förhållande som självfallet bör beaktas vid tolkningen av sambanden mellan 
yrke, arbetsmiljö och förtidspension (Höög and Stattin 1992, sid. 54).  
 
Som framgått ovan, är de frågeställningar som återfinns i förstudien komplexa. De metodologiska 
överväganden av allmän karaktär som följer med tolkning av olika faktorer, kommer i det 
följande att återfinnas löpande i materialet, liksom en del metodtekniska resonemang. 

1.4 Disposition 
 
Förstudien är disponerad enligt följande; inledningsvis presenteras nyckelfaktorerna yrke, kön 
och ohälsa samt dess inbördes relationer. Därefter diskuteras i en serie kapitel olika 
individrelaterade faktorer och ohälsa. Kapitel 3 ägnas åt att beskriva de allmänna sambanden 
mellan yrke och ohälsa, kapitel 4 åt att beskriva hälsoskillnader mellan män och kvinnor samt 
återger en översikt av ett antal olika förklaringsmodeller till fenomenet. Kapitel 5 fokuserar andra 
individrelaterade faktorers samband med ohälsa. De två följande kapitlen ägnas åt miljörelaterade 
faktorer. Kapitel 6 belyser sambanden mellan nyckelfaktorerna och geografisk lokalisering, följt 
av kapitel 7 där några andra miljörelaterade faktorer och ohälsa behandlas. Förstudien avslutas 
med en begränsad empirisk analys där ett antal individ- och miljörelaterade faktorers samband 
med ohälsa studeras. Rapporten avslutas med sammanfattande slutsatser samt rekommendationer.  
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2. YRKE KÖN OCH OHÄLSA – BEGREPP OCH RELATIONER 
 
Vilka yrken är högriskyrken när det gäller risken att utveckla ohälsa? Vilka är manliga respektive 
kvinnliga högriskyrken? Vilka faktorer ligger bakom detta? Vilken betydelse har geografisk 
lokalisering för risken att utveckla ohälsa, hur förhåller sig Norrbotten i jämförelse med riket?  
 
För att besvara dessa frågor, är det nödvändigt att orientera sig i den begreppsvärld som utgör 
grunden för vidare perspektiv. Vad menas med ohälsa och vilken typ av ohälsa ska belysas här 
och varför? Vilken indelningsgrund används vid yrkesklassificering? Med vilket resultat? Hur ser 
relationen ut mellan ohälsa och yrke? Vilket könsperspektiv ska anläggas och vilka samband 
finns mellan kön, yrke och ohälsa? Hur är de statistiska informationssystemen uppbyggda och på 
vilket sätt begränsar det tolkningen? De här är några av de frågeställningar som kommer att 
behandlas nedan under huvudrubrikerna yrke, kön och ohälsa. 

2.1 Ohälsa 
 
Begreppet ohälsa kan beroende på kontext inrymma mer eller mindre, begreppet brukar dock ofta 
användas för att sammanfatta omfattningen av den ohälsorelaterade ersatta frånvaron. 
Ohälsotalet är ett mått som återger omfattningen av socialförsäkringarnas utbetalningar av 
ersättning vid ohälsa, uttryckt i det genomsnittliga antalet utbetalade ersättningsdagar per 
försäkrad och år. Ohälsotalet omfattar antalet ersatta dagar med sjukpenning, 
arbetsskadepenning, rehabiliteringspenning, förtidspension/sjukbidrag samt utbildningsbidrag, 
dessa ersättningsslag bildar tillsammans en kvot som ställs i relation till antalet försäkrade. Dagar 
med partiell ersättning räknas om och slås ihop till hela dagar. Som försäkrade räknas de 
sjukpenningförsäkrade, förtidspensionärer och de sjukbidragstagare som står utanför 
sjukpenningförsäkringen.  
 
Från och med 1992 betalar arbetsgivaren sjuklön under sjukfallets första två veckor. 
Regeländringen medför att sjukpenningdagarna i ohälsotalet räknas med först från den 15:e 
dagen och framåt i sjukfallen. Detta ohälsotal kallas sålunda för partiellt ohälsotal 
(Riksförsäkringsverket 1996, sid. 71). Från 1992 och framåt är det fullständiga ohälsotalet 
beräknat genom att till de faktiska ersättningarna addera en beräkning av sjukfrånvaron för de 
första två veckorna. Regeländringar inom socialförsäkringssystemet gör det svårt att presentera 
en serie för detta tal som är jämförbar över tid. Skillnaderna mellan män och kvinnor är dock 
relativt sett konstanta och det som är av intresse i denna studie.  
 
En annan måttstock på ohälsan är sjuktalet, som definieras som antalet sjukpenningdagar per 
sjukpenningsförsäkrad. Sjuktalet påverkas liksom ohälsotalet av att sjuklön införts och omfattar 
därför sjukpenningdagar from 15: e dagen i sjukperioden (Riksförsäkringsverket 1996, sid. 39). 
 
I den här förstudien avses ohälsobegreppet inskränkas till den ersättningsberättigade ohälsa som 
omfattas av socialförsäkringssystemet. Det är alltså nödvändigt att åtskilja hälsorisker i arbetet 
från godkända ersättningsanspråk (Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 14). 
Det har i tidigare undersökningar visat sig att det finns stora skillnader mellan risken att drabbas 
av ohälsa inom vissa yrkeskategorier, liksom det inom vissa yrken finns tydliga skillnader mellan 
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mäns och kvinnors risker för ohälsa. Utgångspunkten för valet av indelningsgrund för den 
ersättningsberättigade ohälsan är därför att identifiera ohälsoaspekter som är arbetsrelaterade.  
 
Eftersom stora delar av socialförsäkringssystemet i Sverige är inkomstrelaterat och såtillvida 
inriktat på förvärvsarbete kan man konstatera att den ersättningsberättigade ohälsan – i generella 
termer - är att anse som arbetsrelaterad. Det som är av intresse här är arbetsrelaterad ohälsa i 
inskränkt mening, som visar inom vilka yrken ohälsa är mer vanligt förekommande och där 
samband mellan ohälsa och yrke återfinns.  
 
De olika aspekter av ohälsa som belyses i förstudien är långvarig sjukfrånvaro, arbetsskador 
och förtidspension. Avgörande för valet av ohälsoapekter är tidigare forskning, där mer och 
mindre tydliga samband mellan olika typer av ohälsa och arbetet kan utläsas. 
 
• Sjukfrånvaro - är den naturliga indikatorn på ohälsa och delas i sin tur in i korttids- och 

långtidsfrånvaro. Långa sjukfall definieras försäkringsmässigt som sammanhängande 
sjukskrivningsperioder som är 30 dagar eller längre. Som korta sjukfall definieras 
försäkringsmässigt sjukfall som understiger 6 dagar.  
 
Det är i tidigare undersökningar klarlagt att det finns avgörande skillnader mellan korttids- 
och långtidsfrånvarons orsaker. Långtidsfrånvaron, kan till skillnad från korttidsfrånvaron, till 
stor del kopplas ihop med arbetsrelaterade faktorer (Bjernbäck, Lundberg et al. 1992, sid. 7). 
1998 var 30 procent av de sjukpennningsförsäkrade aldrig sjukfrånvarande från arbetet och 
den typiska sjukfrånvaron utgjorde 2-5 dagar per person samma år. Den typen av 
korttidsfrånvaro anses knappast vara särskilt allvarlig eller problemfylld. Upprepad 
korttidsfrånvaro orsakar däremot stora problem, men där är sjukfrånvarons orsaker 
flerdimensionell och entydiga samband svårare att finna/orsakbilden blir mer komplex 
(Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 23). Av den anledningen 
begränsas förstudien till att bara belysa långtidsfrånvaro.  

 
• Arbetsskador – är kanske den mest uppenbara formen av arbetsrelaterad ohälsa. 

Arbetsskador delas in i arbetsolyckor, arbetssjukdomar och färdolycksfall, varav de två 
förstnämnda är av intresse för denna förstudie, då någon uppenbar koppling till 
yrkestillhörighet saknas bland färdolycksfallen. Uppgifter om arbetsskador är viktigt för att 
identifiera vilka yrken/näringar som är utsatta för olika arbetsmiljörelaterade problem eller 
risker (Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 70). Att identifiera 
riskyrken är naturligtvis i sin tur en förutsättning för insatser i form av förebyggande 
arbetsmiljöarbete. 

 
• Förtidspension - träder in när ohälsan befästs. Förtidspension kan beviljas den som fyllt 16 

men inte 65 år och som på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller 
psykiska prestationsförmågan fått sin förmåga att arbeta varaktigt nedsatt (Marklund, 
Bergendorff et al. 1998, sid. 67). Det som är av intresse här är att belysa yrkestillhörighet och 
dess koppling till risken att bli förtidspensionerad. 

 
Det enskilda ohälsoaspekterna har i sammanhanget ”starka” kopplingar till arbetsrelaterade 
faktorer, med det finns även en koppling mellan de olika aspekterna av ohälsa. Det är en liten del 
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av de långtidsfrånvarande som svarar för en mycket stor del av det totala antalet 
sjukfrånvarodagar, liksom flertalet (över 75 %) av dem som förtidspensioneras rekryteras ur 
denna grupp (Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 23). Även bland dem 
som gjort anmälan om arbetsskada finns påtagligt många långtidssjukskrivna. Arbetsskador är 
sålunda en väg in till långvarig sjukskrivning och vice versa och har i sin tur en koppling till 
manifesterad ohälsa i form av t.ex. förtidspension. Den gemensamma nämnaren är alltså 
långvarig sjukskrivning som fungerar som ett ”kommunicerande kärl” mellan såväl 
förtidspension som arbetsskador (Diderichsen 1992, sid 149). En slags ”karriärväg” av ohälsa 
kan skönjas med gemensamma nämnare inom och mellan de olika aspekterna av arbetsrelaterad 
ohälsa. 

2.2 Yrke 
 
Förstudien är enligt ovan – i vid mening - inriktad på att identifiera arbetsrelaterad ohälsa. Vad 
menas då med att något är arbetsrelaterat? Ordet arbete har alltmer kommit att ersätta yrke. Man 
talar om arbetsskada, arbetssjukdomar osv. Begreppet arbete är ett vidare begrepp än den mer 
inskränkta definitionen yrke.  Med arbete kan man i vardagligt tal avse yrke, likväl som man kan 
tala om en individuell arbetssituation och/eller arbetsmiljö (t.ex. hårt arbete). I den här förstudien 
avses att identifiera yrken med höga hälsorisker, dvs. där man i särskilt hög grad utsätts för risken 
att bli för långtidssjukskriven, arbetsskadad eller förtidspensionerad.  Yrken är dock inte någon 
ideal indelningsgrund, eftersom begreppet yrke kan innefatta många olika 
arbeten/arbetssituationer (Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid 17). Eftersom 
förstudien är inriktad på att identifiera skillnader mellan män och kvinnor vad gäller risken att 
utveckla ohälsa med avseende på bl.a. yrkestillhörighet, måste även mäns och kvinnors skilda 
arbetssituationer inom samma yrken i någon mån belysas. Basen för förstudien utgörs således av 
yrkestillhörighet men kommer i begränsad utsträckning att kompletteras med att andra faktorer 
som arbetssituation och arbetsmiljö belyses, faktorer som kan vara av betydelse när sambandet 
mellan yrke och ohälsa ska tolkas.   
 
Den vanligaste indelningsgrunden för yrke som återfinns i den offentliga statistiken och i olika 
undersökningar är Nordisk Yrkesklassificering, i form av NYK koder. NYK koderna är 
uppbyggda runt tre olika huvudområden med därtill tillhörande kodnummer. För varje yrke finns 
ett femsiffrigt kodnummer, där första siffran återger yrkesområde, första och andra siffran 
refererar till yrkesgrupp, första till och med tredje - yrkesfamilj samt första till och med femte 
siffran individualyrke (Westberg-Wohlgemuth 1996, sid. 53). Ett nytt mer detaljerat 
yrkeskodningssystem i form AMSYK är på väg att ersätta NYK, men än saknas undersökningar 
som är baserade på den nya yrkesindelningen. AMSYK är mer detaljerad vad avser 
yrkeskodningen och yrkesstatistiken grundas på en individs utbildningsyrke till skillnad från 
NYK, där senaste anställning utgjorde grunden.  
 

2.2.1 Förhållandet mellan yrke/ohälsa 
 
Det är viktigt att komma ihåg att en samvariation mellan yrke och risk för ohälsa, kan hänföras 
till ett antal olika faktorer, dels egenskaper hos yrket och dels egenskaper som är knutna till de 
individer som innehar yrket (Höög and Stattin 1995, sid. 151). Orsaksmekaniserna är svåra att 
tolka när det gäller komplexa samband mellan yrke och arbetsmiljö, sjuklighet och 



 9

sjukfrånvaron. Val av yrke kan påverka din hälsa, men hälsan kan även påverka val av yrke. 
Individuella faktorer, faktorer i den omgivande miljön och samhällsfaktorer samspelar. En högre 
sjukfrånvaro i en viss arbetsmiljö än i en annan miljö kan t. ex delvis förklaras med 
sammansättningen av de anställda – det är ett urval av individer som vid en viss tidpunkt 
återfinns i en viss typ av yrke. Det är ett antal olika urvalsmekanismer som samverkar i samband 
med yrkesval, rekrytering och avgång från olika yrken.  
 
Dessa urvalsmekanismer och deras effekter minskar möjligheterna att dra korrekta slutsatser av 
samband mellan yrke och ohälsa, speciellt i studier som bygger på tvärsnittsdata 
(Riksförsäkringsverket 1990, sid. 12). Det innebär t.ex. att sjukfrånvaro och yrke vid en viss 
tidpunkt relateras till varandra utan hänsyn till de arbetsmiljörisker en individ kan ha utsatts för i 
tidigare anställningar (Marklund 1995, sid. 81). Likaså är det inte säkert att de bisysslor en 
individ kan ha framkommer i statistiska uppgifter, (t.ex. jordbruk) och i vad mån skador eller 
sjukdomar är att hänföra till dubbla arbeten (Palmklint 1998, arbetsgruppsmöte 23 april). Vidare 
kräver olika yrken olika hälsotillstånd. T.ex. återfinns pilotyrket med extremt höga hälsokrav, 
regelbundna medicinska kontroller gör att personer med omfattande sjuklighet – utifrån 
pilotnormen - sorteras bort (Riksförsäkringsverket 1997, sid. 35). Att hälsorisker i vissa yrken 
överskattas medan den underskattas i andra yrken brukar kallas för ”healthy worker effect” och 
påverkar självfallet sambandet mellan sjukfrånvaro och yrke (Marklund 1995, sid. 81). 
 
Det är lätt att tolka samband mellan yrke och ohälsa som orsakssamband, även om det i realiteten 
är mycket svårt att entydigt belägga olika arbetsförhållandes betydelse. Det som går att visa är 
istället att vissa yrken har starka samband med ohälsa även om man inte med 100 procents 
säkerhet kan säga att det finns ett orsakssamband (Riksförsäkringsverket 1990, sid. 13). 

2.3 Kön 
 
Begreppet kön innehåller två aspekter som är lämpliga att särskilja, nämligen biologiskt kön och 
socialt kön (genus). Med biologiskt kön avses det som mest uppfattas som ”naturligt givna” 
biologiska och fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor.  
 
Med socialt kön eller genus avses de socialt konstruerade skillnaderna mellan män och kvinnor, 
genus har således ett psykologiskt, kulturellt och socialt innehåll (Westberg-Wohlgemuth 1996, 
sid. 8). Genusperspektivet brukar hänföras till de egenskaper och möjligheter som följer med att 
vara man eller kvinna, samt de sociokulturella mönster som återfinns mellan könen. Dessa 
mönster, egenskaper och möjligheter är socialt betingade, föränderliga över tid och lärs in genom 
socialiseringsprocessen (Anderson 1998, sid. 7).    
 
När avsikten är att konstatera könsskillnader vad gäller ohälsa eller yrkestillhörighet och belysa 
dess samband statistiskt är det naturligt att använda sig av det biologiska könsbegreppet. Men, 
när dessa könsskillnader ska försöka förklaras, måste de sättas i sitt sammanhang vilket 
nödvändiggör användandet av såväl ett biologiskt som ett socialt könsbegrepp. 
 
Eftersom denna förstudie tar sikte på att identifiera skillnader mellan män och kvinnor vad gäller 
yrkestillhörighet och ohälsa, kommer merparten av materialet att bygga på biologiskt kön. Dock - 
det finns i det följande ingen anledning att hålla en skarp gräns mellan biologiskt och socialt kön. 
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När sammanhanget så kräver hänvisas till om det gäller biologiskt eller socialt kön (Westberg-
Wohlgemuth 1996, sid. 8).   
 

2.3.1 Förhållandet mellan yrke/kön och ohälsa 
 
Hur ser kopplingen ut mellan yrke och kön? Det finns förstås ingen koppling där könstillhörighet 
kan påverkas av val av yrke, men däremot är val av yrke könsrelaterat. Arbetsmarknaden är starkt 
könsuppdelad, både vertikalt och horisontellt. Ur ett genusperspektiv kan kopplingen enkelt 
beskrivas som av t.ex. Hanna Westberg-Wohlgemuth – ”Ett yrke är i sig neutralt och har inget 
kön. Först när det fylls med innehåll och kopplas till en person anpassas yrket efter det kön som 
personen har. Om de flesta utövarna av yrket har samma kön, färgar det synen på yrket.” 
 
Många forskare har försökt besvara frågor om varför arbetsmarknaden är könsuppdelad vilket 
resulterat i ett antal olika förklaringsmodeller med tillhörande begreppsbildning baserade på 
främst olika genusansatser. Den mesta forskning om (primärt) kvinnors arbete och 
yrkestillhörighet har tonvikt på kvinnors socialisation (inlärning, anpassning till rådande 
värderingar etc.) och mindre utsträckning på arbetssituation (Swärd 1998, sid. 17). Hanna 
Westberg-Wohlgemuth tar i sin avhandling t.ex. sikte på könsmärkning av arbete, i yrken där det 
finns män anställs män och där det finns kvinnor, anställs kvinnor. Arbetsuppgifterna är på så sätt 
märkta, antingen som kvinnliga eller manliga och till detta anpassar sig utövarna (Westberg-
Wohlgemuth 1996, sid. 2). 
 
Mellan kön och ohälsa återfinns också intressanta samband. Det finns en paradoxal skillnad vad 
gäller ohälsa och dess samband med kön som varit föremål för många forskares arbeten – 
kvinnor är sjukare och använder oftare sjukvårdens tjänster jämfört med män, medan män redan 
från fostertiden har en högre dödlighet än kvinnor. Tre huvudtyper av analytiska modeller brukar 
användas för att förklara skillnaderna; Den första grundas på biologiska skillnader, den andra ser 
skillnaderna som en effekt av sociokulturella könsskillnader (genus) och i den tredje modellen 
baseras könsskillnaderna i sjukdomsmönster på val av metod för att mäta sjukdom. 
 
Distinktionen mellan socialt och biologiskt kön har varit föremål för kritik från forskarhåll. 
(Grant 1992; Hubbard 1990) Kritikerna anser att uppdelningen i biologiska och sociala 
könsegenskaper i sig är i det närmaste meningslös, då biologi och kultur har ett sådant nära 
förhållande till varandra att det är nära på omöjligt att urskilja och renodla som två egna storheter 
(Botten 1994, sid. 43).   
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3. YRKE OCH OHÄLSA 
 
Bernardini Ramazzini var en föregångare inom arbetsmedicin som redan på 1700-talet studerade 
sjuklighet i olika yrken. Följande citat återfinns i hans bok ”De mobis artificum diatriba” från år 
1713; 
  
”Vi måste erkänna att arbetare i vissa skrån och yrken drar på sig allvarliga skador, så att istället 
för hoppet om dagligt bröd för att förlänga livet och föda familjerna, belönas de med farliga 
sjukdomar. Till slut, med en förbannelse mot det yrke för vilket de offrat sin själ, lämnar de den 
jordiska arenan ” (Ramazzini, 1713) (Kilbom and Torgén 1996, sid. 121). 
 
Även i vår tid finns en påtaglig variation i sjukfrånvaro och ohälsa mellan olika yrkesgrupper. 
Frågor som rör yrke och hälsa är som tidigare nämnts komplext och yrkets påverkan på hälsan 
kan ses i många dimensioner (Goine, Knutsson et al. 1994, sid. 5). I försöken att förklara 
variationen i sjukfrånvaro mellan olika yrkesgrupper har arbetsmiljöproblem och 
arbetsförhållanden naturligt ställts i fokus. I slutet på 1980-talet och under 90-talet har arbetet 
med att försöka åtgärda arbetsmiljöproblem och återföra sjuka människor i arbete intensifierats 
(Lindqvist and Marklund 1995, sid. 45). Under samma period har ett antal utredningar tillsatts 
och studier genomförts med uppgift att studera ohälsorelaterade frågeställningar. I det följande 
avsnittet ska några av dessa studier sammanfattas för att belysa sambandet mellan ohälsa i form 
av långtidssjukskrivning och yrkestillhörighet. Vilka yrkesgrupper är särskilt utsatta, hur fördelar 
sig ohälsan mellan olika yrken?  

3.1 Långtidssjukskrivning 
 
1988 genomförde Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp en undersökning om 
sjukfrånvaro där man identifierar hälsorelaterade problem inom några speciellt utsatta 
verksamhetsområden. 32 340 personer intervjuades under de 2 undersökningsmånaderna 
(oktober, november 1988), av dessa uppgav sig 2 072 personer vara sjukfrånvarande. Ungefär en 
tredjedel uppgav att de vara frånvarande pga. arbetsorsakade besvär. I tabellen nedan (Goine, 
Knutsson et al. 1994, sid. 9) redovisas de yrken som var mest utsatta för hälsorisker, rangordnade 
från högsta till lägsta värdet. 
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Tabell 1. Den arbetsbetingade sjukligheten med högsta värden vid AKU oktober/november 1988, 
NYK 2 siffernivå. 

Yrkesgrupp NYK 
1.  Textil och sömnadsarbete (70-72) 
2.  Kemiskt processarbete, gummi och plastvaruarbete (83) 
3 Städare (932) 
4. Paketerings- och lagerarbetare (88) 
5.  Verkstads- och byggmetallarbetare (75) 
6. Post och telekommunikationsarbete (67,68) 
7. Livsmedels- och tobaksarbete (82) 
8.  Målnings- och golvbeläggningsarbete (78) 
9.  Mureri- och betongarbete (79) 
10. Trävaruarbete (77)  
Källa: Arbetsmiljökommissionens kartläggning,  Bilaga A, jan 1990 
 
Av tabellen framgår att textilarbetare, processarbetare, städare och lagerarbetare tillhör de mest 
utsatta yrken när det gäller risken för sjukdom och sjukfrånvaro. 1988 återfanns den högsta 
sjukfrånvaron inom huvudgrupperna tillverkningsarbete samt gruv– och stenbrytning, följt av 
servicearbete. Detta gäller oberoende av om hänsyn tas till den totala sjukfrånvaron under året 
eller till den del av frånvaron som de sjukskrivna angetts vara orsakad av arbetsmiljön vid 
intervjuer. Förutom ovanstående grupper har också yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, 
socialarbete m.m. en högre total sjukfrånvaro än genomsnittet (Arbetsmiljökommissionens 
kartläggningsgrupp 1990, sid. 33). 
 
Bujrulf (1990) identifierade högriskyrken i studien Sjukskrivning i förhållande till diagnos och 
yrke (Bjurulf, Johansson et al. 1990). Studien omfattade samtliga sjukskrivningsfall som var 
längre än 6 dagar i Östergötlands län under perioden 1985-1987. 42 000 individer registrerades 
och ca 60 000 sjukfall per år. Studien visar att trävaruarbetare, stål- och gjuteriarbetare, 
textilarbetare, kemiska processarbetare, livsmedelsarbetare, massa och pappersarbetare, 
vårdbiträden inom socialtjänst och sjukvård utgör högriskyrken (Goine, Knutsson et al. 1994, sid. 
8). 
 
Studien Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv (1994) pekar ut vissa yrkesgrupper som mer 
utsatta för långtidssjukskrivning än andra (Holmgren, Knutsson et al. 1994). Verkstadsarbetare, 
textilarbetare, vårdbiträden, hemvårdare, paketerare, trävaruarbetare, golvbeläggningsarbetare 
återfinns bland de med högst relativ risk för långtidssjukskrivning. Studien är baserad på FOB 90 
och bygger på en inventering av samtliga personer som den 15 oktober 1993 var sjukskrivna i 
Norrbottens län och där sjukskrivningen varat i minst 30 dagar (Holmgren, Knutsson et al. 1994, 
sid. 4,17). 

 
Wikman (1989) drar slutsatsen att fysiskt tungt arbete och ensidiga monotona arbetsuppgifter är 
faktorer i arbetsmiljön som bidrar till hög sjuklighet och ökad sjukfrånvaro. Ovanstående 
arbetsmiljöer återfinns företrädesvis inom arbetargrupperna. Inom t.ex. tillverkningssektorn finns 
yrken där de allra flesta arbetsmiljöproblem förekommer och man har även en hög frekvens av 
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sjukfrånvaro, olycksfall i arbetet, bullerskador och belastningsskador etc.  (Lindqvist and 
Marklund 1995, sid. 34). 
Sammanfattningsvis är långvarig sjukskrivning starkt relaterad till faktorer i yrket. Det är 
uppenbart så, att det även finns stora skillnader mellan olika social- och yrkesgrupper, när det 
gäller risken att drabbas av ohälsa. Yrkesverksamma inom arbetaryrken med förekomst av 
arbetsmiljöproblem riskerar i betydligt högre grad än andra långvarig sjukskrivning. En 
jämförelse mellan långvarigt sjuka och normalbefolkningen baserad på SEI, socioekonomisk 
indelning av befolkningen visar sjuklighetens klass- och yrkesmässiga variationer.*  
 
Tabell 2. Yrkesfördelning för senaste yrke bland långvarigt sjuka och normalbefolkningen, SEI. 

Procent. 

Yrkesgrupp  Normalbefolkningen Långvarigt sjuka n 
Okvalificerade arbetare               27             39                     1129 
Yrkesarbetare                              14             19                       556 
Lägre tjänstemän               18             18                       588 
Mellan tjänstemän               22             14                       560 
Högre tjänstemän               12               5                       262 
Företagare och jordbrukare                        7               5                       204 
Summa (n)              100 (1348)          100 (1951)                  (3299) 
p=0.00 
*De personer som ingår ibland försäkrade i allmänhet benämns ”normalbefolkningen” och de jämförs systematiskt med ”långvarigt sjuka”. 
Jämförelsen är avsedd att visa på de skillnader som finns mellan grupperna där man kan förvänta sig sådana utifrån tidigare forskning 
Källa:  Marklund (1995), Rehabilitering i ett samhällsperspektiv 

 
Bland de långtidssjukskrivna är okvalificerade arbetaryrken mest överrepresenterade, risken för 
långtidssjukskrivning minskar sedan gradvis och är lägst för högre tjänstemän och företagare 
(Marklund 1995, sid. 89, 101). 
 
Detta bekräftas även i andra studier t.ex. Brandt (1985). Skillnader mellan arbetare och 
tjänstemän när det gäller långtidsfrånvarande är stora, andelen långtidssjuka arbetare är sju 
gånger högre än andelen långtidssjuka tjänstemän i ovan nämnda undersökning (Marklund 1995, 
sid. 79). 
 
Det kan även konstateras att de långtidssjukskrivna - som utgör en mycket liten del av 
befolkningen - står för en stor del av all sjukfrånvaro. Ungefär två procent av de försäkrade står 
för en femtedel av samtliga sjukpenningdagar och närmare fem procent av de försäkrade för 
hälften av samtliga utbetalda ersättningar under ett år (SOU 1994, sid.32-33). 
 
Det finns ett antal olika förklaringsmodeller som syftar till att utröna vilka orsaksfaktorer som 
ligger bakom vissa yrkesgruppers risk att drabbas av ohälsa i allmänhet och i det här fallet 
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arbetarklassen i synnerhet. När det gäller fysisk sjuklighet skriver Lundberg (1990) ”om den 
fysiska arbetsmiljön vore mer lika för olika klasser skulle också sjukligheten blir mer lika” (Höög 
and Stattin 1992, sid. 34). Även om orsaksbilden har fler dimensioner än så äger detta uttalande 
med största säkerhet sin giltighet. Vogel konstaterar i undersökningen Arbetsförhållanden, ohälsa 
och sjukfrånvaro 1975-1989 att de som inte är utsatta för krävande fysiska miljöer i medeltal har 
12 sjukdagar per år, till skillnad från de som är utsatta som har 25 sjukdagar per år.  
 
De fysiskt svåraste jobben har dock reducerats genom en förändrad yrkesstruktur på 
arbetsmarknaden med en kraftig förskjutning mot tjänstemannayrken, vilket borde bidra till en 
minskning av sjukfrånvaron. Samtidigt anser Vogel att man bör räkna med ökade arbetskrav som 
en konsekvens av rationaliseringar och produktivitetsökningar (Vogel 1992, sid. 87). 
Strukturförändringarna har även lett till en kraftigt försämrad arbetsmarknad för vissa grupper 
där svag utbildning i sig kan vara en riskfaktor som ökar risken att bli kvar i långvarig 
sjukskrivning (Riksförsäkringsverket 1996, sid. 77). 

3.2 Arbetsskador 
 
Mellan 1980-1988 ökade antalet anmälda arbetsskador, beroende på att en generösare bedömning 
av vad som skulle klassas som arbetsskada infördes under denna period. Redan 1977 infördes ett 
generellt arbetsskadebegrepp, som dock inte kom att få fullt genomslag för än under 80-talet. 
Efter 1988 ändrades praxis när det gäller bedömningen av arbetsskador, förebyggande 
arbetsmiljöåtgärder sattes in och arbetsskadeanmälningarna började klinga av. 1993 kom en ny 
topp vad gäller antalet anmälda arbetsskador, eftersom ett nytt hårdare arbetsskadebegrepp skulle 
införas from 1993. Anmälningarna har därefter fortsatt att sjunka och är nu färre än i början av 
80-talet (SCB 1997, sid. 10).  
 
Tabell 3.  Inkomna och avgjorda arbetsskadeärenden (LAF+LSP) 
År                      Under året inkomna ärenden Andel bifall, %  
   
1987                   97 700                                                                 87 
1988                                117 743                 88 
1989               118 622                 86 
1990               113 870                 83 
1991               108 578                 80  
1992                 82 037                 72 
1993                 91 191                 64 
1994                 37 438                 52 
1995                 19 218                 50 
1996                 15 710                 56 
Källa: Riksförsäkringsverket, Socialförsäkring 1997– fakta.  
 
Regel- och praxisförändringarna under 80-talet och framåt har varit den styrande faktorn för 
utvecklingen av arbetsskadeförsäkringen, vilket fått genomslag inom samtliga yrkeskategorier. 
Trots regeländringarna är det uppenbart att arbetstagare inom vissa yrken löper större risk att 
drabbas av arbetsskador än andra. Det är därför av intresse att få en översiktlig bild över vilka 
näringar/arbetsmiljöer som är utsatta för olika typer av arbetsmiljörelaterade hälsoproblem eller 
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risker (Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 70). För att belysa 
arbetsskadornas fördelning över olika yrkesgrupper redovisas nedan statistik över antalet 
anmälda arbetsskador indelade efter näringsgren under ett år – 1995. Arbetsskadornas fördelning 
mellan olika näringar under året 1995 avviker inte från nämnvärt från året innan eller 
efterföljande år och bedöms i detta avseende som representativt. 
 
Tabellerna är grundade på NYK (Nordisk YrkesKlassificering) och omfattar huvudområdena  
yrkeområde (som anges på 2 siffernivå) yrkesgrupp (3 siffernivå) och yrkesfamilj (indelas i 3- 4 
och 5 siffernivå efter detaljeringsgrad). Statistiken omfattar näringsgrenar med minst 1000 
förvärsarbetande män och kvinnor och den relativa frekvensen utläses som antalet anmälda fall 
per 1000 förvärvsarbetande inom en viss näringsgren. Arbetsskador delas upp i arbetssjukdomar, 
arbetsolyckor samt färdolycksfall, varav de två förstnämnda kategorierna är av relevans för detta 
kapitel. 
 
Förklaringen till att den relativa frekvensen är olika hög inom olika näringsgrenar kan förutom 
skillnader i arbetsmiljön bero på t.ex. skillnader i köns- och ålderssammansättning i olika yrken, 
vilket dessa sammanställningar inte tar hänsyn till. Vidare baseras den relativa frekvensen på 
antal sysselsatta och inte arbetade timmar inom respektive näringsgren. Det får till följd att de 
relativa frekvenserna inte är helt jämförbara, då antalet arbetade timmar per sysselsatt varierar 
mellan olika näringsgrenar (SCB 1997, sid. 54-55). 

 
3.2.1  Arbetssjukdomar 

 
Nedan redovisas arbetssjukdomarnas fördelning över olika näringsgrenar under 1995.  
  
Tabell 4. Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomar, 2 

siffernivå, män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare 
 
Näringsgren     Antal arbetssjukdomsfall per  
      1000 förvärvsarbetande 
26         Jord- och stenvaruindustri                                                         8,1 
15,16    Livsmedels –dryckesvaru och tobaksindustri                         8,0 
13         Metallmalmsgruvor 7,9  
17,19    Textil, beklädnads, läder och lädervaruindustri                                                            7,7 
36         Möbelindustri;annan tillverkning                                                                        6,4 
20         Trävaruindustri                    6,2 
25         Gummi och plastindustri                                    6,2 
90   Reningsverk, avfallsanläggning, renhållningsverk                                   6,2 
27         Stål och metallverk                                     6,1 
34,35    Transportmedelsindustri                                    6,1 
Samtliga näringsgrenar                                     3,8 
Källa: SCB, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1995, tabell 2. 

 

Den genomsnittliga relativa risken för att drabbas av en arbetssjukdom under året uppgick till 3,8 
fall per 1000 förvärvsarbetande. Den högsta relativa risken förekom på grov nivå inom jord och 
stenvaruindustrin, följt av livsmedelsindustri etc. och metallmalmsindustri. Dessa grupper 
återfinns som högriskyrken oavsett om man studerar näringsindelning på grov eller detaljnivå. 
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Tabell 5. Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomar, 3 

siffernivå, män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare 
 
Näringsgren     Antal arbetssjukdomsfall per  
      1000 förvärvsarbetande 
151 Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling 14,8 
261       Glas och glasvarutillverkning 12,0 
351 Byggande och reparation av fartyg och båt 11,4 
454       Slutbehandling av byggnader   7,3 
014       Service till jordbruksverksamhet utom veterinär verksamhet 7,2 
251       Tillverkning av gummivaror 7,2 
266       Tillverkning av varor som betong och cement 7,2 
297 Tillverkning av hushållsmaskin och apparat ej i annan huvudgrupp 7,0 
641       Postbefodran 6,6 
286 Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror   6,5 
Samtliga näringsgrenar 3,8 
Källa: SCB, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1995, tabell 2. 
 
Yrkesverksamma inom slakterinäringen redovisar en markant överrisk att drabbas av 
arbetssjukdomar. På detaljnivå (4-och 5 siffernivå) är risken att drabbas av arbetssjukdomar drygt 
4 gånger högre än den genomsnittliga risken för samtliga näringsgrenar. Hanteringsolyckor (t.ex. 
skärsår) är vanliga bland slaktare och styckare och eftersom de anställda inte får arbeta med 
oläkta sår p.g.a. risken att sprida smitta, omfattas branschen av viss ”översjukskrivning” 
(Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 18). På grov nivå återfinns slakteri och charkuteribranschen under 
huvudgruppen livsmedels- dryckesvaru och tobaksindustri med den näst högsta relativa risken för 
arbetssjukdomsfall.  Andra högrisknäringar som återkommer frekvent oavsett detaljnivå är 
måleri, varvsindustri, jord- och stenvaruindustri, reningsverk etc., möbelindustri, 
transportindustri samt gummi- och plastvaruindustri.  
 
Tabell 6.  Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomar, 4 

siffernivå, män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare 
 
Näringsgren     Antal arbetssjukdomsfall per  
      1000 förvärvsarbetande 
1511  Kreatursslakt, beredning och hållberhetsbehandling av kreaturkött 18,1 
4544     Måleri och glasmästeriarbete 8,2 
2661  Tillverkning av betongvaror för byggändamål 7,4 
6110      Transport över hav, kustsjöfart 7,2 
6021 Annan linjebunden landtransport av passagerare 6,4 
2030      Trähus- och byggnadssnickeritillverkning                                                       6,4 
2010      Sågning och hyvling av trä, träimpregnering 6,1 
1551      Mejerivarutillverkning 5,9 
7512 Administration av vård, utbildning, kultur och annan samhällsservice 5,7  
Samtliga näringsgrenar 3,8 

Källa: SCB, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1995, tabell 2. 
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Tabell 7.  Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomar, 5 
siffernivå, män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare 

 
Näringsgren     Antal arbetssjukdomsfall per  
      1000 förvärvsarbetande 
15111    Kreatursslakt 18,1 
15130    Charkuteri och annan köttvarutillverkning 11,5 
45441    Måleriarbete 8,9 
45250    Andra bygg och anläggningsarbeten 8,6 
60211    Kollektivtrafikverksamhet 8,5 
90002    Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 8,1 
27100    Framställning av järn, stål och ferrolegeringar 7,9 
25240    Annan platsvarutillverkning 7,1 
20302    Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 7,0 
85130    Tandvård 6,9 
Samtliga näringsgrenar 3,8        
Källa: SCB, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1995, tabell 2. 
 
I kartläggningsgruppens rapport till arbetsmiljökommissionen, framgår att yrken inom transport 
och kommunikation är belastade i olika avseenden, vilket också framgår av detta material. I 
arbetsmiljökommissionens betänkande står att läsa ”Att hälsoeffekter av att arbeta med och i 
intensiv trafik föreligger i ökande omfattning synes klart. Det finns idag inget helhetsgrepp på 
dessa risker. Trafiken som arbetsmiljö i både fysisk och psykisk mening, bör bli föremål för 
nytänkande och åtgärder”(SOU 1990, sid. 24). På detaljnivå återfinns några nya näringsgrenar 
bland de med högst relativ risk att drabbas av arbetsskada. Tandvård och administration av vård, 
utbildning och kultur och annan samhällsservice gör intåg bland högriskyrkena. 
 

3.2.2  Arbetsolyckor 
 
Antalet arbetsolyckor inom olika huvudnäringar i Sverige mellan 1980-1996 redovisas i tabell 8 
nedan, enligt den gamla näringsgrensklassifikationen för arbetstagare. 
 
 
Tabell 8. Anmälda arbetsolyckor inom olika näringsgrenar 1980-1996. Arbetstagare 
 
År Tillverknings- Byggnads- Varuhandel Offentlig Samfärdsel  

Industri industri hotell- och förvaltning post- och  
  restaurang- m.m televerk 
  rörelse 

 (näring 3) (näring 5) (näring 6) (näring 9) (näring 7) 
1980 48 603 13 946 9 402 17 054 7 957 
1985 39 516 12 590 9 076 21 022 7 950 
1990 31 901 12 568 7 530 21 071 6 993 
1992 13 855   5 325 3 071 15 680 4 242 
1995 10 959   3 202 2 407 10 785 3 095 
1996  9 404   2 736 2 158   9 996 2 760 
Källa: Arbetsskador 1996, Statistiska meddelanden  
 
Antalet anmälda arbetsolyckor har varit tämligen konstant från 1980-talets början och pendlat 
mellan 96 000 och 107 000 fram till 1987, då antalet arbetsolyckor minskade i samtliga näringar. 
Under 90-talet har antalet anmälda arbetsolyckor minskat kraftigt, 1995 hade antalet sjunkit till  
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31 000 anmälningar. Därefter har minskningarna avtagit något. Minskningarna är som störst 
mellan 1990-och 1992, dvs. under den period då antalet sysselsatta sjunkit och lagstiftningen 
förändrats. Bland de olika näringsgrenarna så har byggnadsindustrin, tillverkningsindustrin och 
varuhandel haft de kraftigaste minskningarna under perioden. Sedan 1990 har anmälda 
arbetsolyckor minskat med tre fjärdedelar inom byggnadsindustrin och varuhandel, samt med två 
tredjedelar inom tillverkningsindustrin. Inom offentlig förvaltning är det fråga om en halvering 
av antalet anmälda olyckorna sedan 1990. (SCB 1997, sid. 10, 12). 
 
Skjöld antar att den stora minskningen av antalet anmälda olyckor kan bero på förbättringar av 
arbetsmiljön och/eller ofullständig rapportering. Dessutom kan ändringar i reglerna för 
sjukersättning och det administrativa bortfallet, dvs. att till försäkringskassan inlämnade 
anmälningar inte slutligen registrerats, ha påverkan (Skjöld 1997, sid. 81). Det är dock viktigt att 
poängtera att det är totalt sett färre sysselsatta i dessa näringsgrenar, varpå arbete, arbetsmiljö och 
därmed riskerna i dessa näringar har förändrats. Likaså återger tabellen antal arbetsolyckor inom 
olika näringsgrenar och inte skadefrekvens per antal anställda, som skulle vara en bättre 
jämförelsegrund (Palmklint 1998, arbetsgruppsmöte 23 april, icke tryckt material).  
 
Det är vidare så att en mycket liten del av olycksfallen står för merparten av kostnaderna. 
Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp konstaterar i sin rapport att det verkar finnas en 
anmärkningsvärd stabilitet vad gäller risker att drabbas av svåra olycksfall t.ex. för 
industriarbetargrupper. Det betecknades som oroande om det kunde tolkas som om man 
accepterat en viss nivå arbetsolycksfall inom vissa näringar (Arbetsmiljökommissionens 
kartläggningsgrupp 1990, sid. 26).  
 
För att belysa arbetsskadornas fördelning över olika yrkeskategorier ska även detta avsnitt 
innehålla ett statistiskt nedslag i året 1995. Under året anmäldes 33 676 arbetsolycksfall, den 
relativa frekvensen för att råka ut för ett arbetsolycksfall uppgick till 8,7 fall per 1000 
förvärvsarbetande  
(SCB 1997, sid. 10, 50). 
  
Tabell 9. Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 2 siffernivå,  
                    män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare 
 
Näringsgren  Antal arbetssolycksfall per  
      1000 förvärvsarbetande 
13     Metallmalmsgruvor 30,3 
27     Stål och metallverk 27,0 
20     Trävaruindustri 23,0 
90 Rening, avfallsanläggning och reningsverk  22,1 
15,16 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakshandel 20,6 
26      Jord- och stenvaruindustri 20,5 
21      Massa, pappers- och pappersvaruindustri 20,3 
10-12 Utvinning, ej metallmalm 19,6 
25      Gummi- och plastvaruindustri 17,6 
28 Industri för metallvaror, ej maskiner och apparater 15,7 
Samtliga näringsgrenar   8,7 
Källa: SCB, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1995, tabell 2. 
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När det gäller yrke på grov nivå förekommer den högsta relativa frekvensen för arbetsolycksfall i 
metallmalmsgruvor, följt av stål och metallverk, träindustri samt rening/avfallsanläggningar. Den 
relativa frekvensen för arbetsolyckor är mer än 3 gånger högre för yrkesverksamma i 
metallmalmsgruvor än för genomsnittet för samtliga näringsgrenar. Yrken med högsta relativa 
frekvens på detaljnivå visas i tabell 11, 12, 13 nedan. I samtliga tabeller återfinns yrken inom 
kreatursslakt samt tillverkning av stålrör bland de med högsta relativa olycksfallsfrekvens. Att 
slakteri och charkuteriarbetare är särskilt utsatta för svåra olyckor konstaterats även i 
Kartläggningsgruppens rapport (Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 42).  
 
Tabell 10. Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 3 siffernivå, 

män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare 
 
Näringsgren     Antal arbetssolycksfall per  
      1000 förvärvsarbetande 
272       Tillverkning av järn- och stålrör 35,2 
151     Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött- och köttvaror 33,2 
266     Tillverkning av varor av betong,cement och gips 24,8 
261        Glas- och glasvarutillverkning 21,6 
281        Byggnadsmetallvarutillverkning 21,0 
274        Framställning av andra metaller än järn 20,8 
211        Massa, pappers- och papptillverkning 20,8 
351    Byggande- och reparation av fartyg och båtar 20,3 
251        Tillverkning av gummivaror 19,2 
159        Framställning av drycker 19,2 
Samtliga näringsgrenar 8,7 
Källa: SCB, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1995, tabell 2. 
 
 
Tabell 11. Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 4 siffernivå, 

män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare 
 
Näringsgren     Antal arbetssolycksfall per  
      1000 förvärvsarbetande 
1511  Kreatursslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturkött 44,6 
2722   Tillverkning av stålrör 35,2 
7525    Brand- och räddningsverksamhet 33,9 
2661   Tillverkning av betongvaror för byggandamål 29,9 
2010   Sågning och hyvling av trä;  träimpregnering 26,4 
6110      Transport över hav, kustsjöfart 22,0 
2112      Pappers- och papptillverkning 21,2 
2030   Trähus- och byggnads-snickeritillverkning 20,1 
1551      Mejerivarutillverkning 18,9 
2121   Tillverkning av wellpapp och pappers- papptillverkning 18,9  
Samtliga näringsgrenar 8,7 
Källa: SCB, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1995, tabell 2. 
 
På 4-siffernivå återfinns brand- och räddningsverksamhet med en hög andel olycksfall i relation 
till antalet sysselsatta. Av dessa olycksfall inträffade ca 60 % under fysisk träning (SCB 1997, 
sid. 11). 
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Tabell 12.  Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 5 siffernivå, 
män och kvinnor 1995. Arbetstagare och egenföretagare 

 
Näringsgren     Antal arbetssolycksfall per  
      1000 förvärvsarbetande 
15111    Kreaturslakt   51,6 
63220    Övriga stödtjänster till sjöfart 27,6 
90002    Insamling, sortering och omlastning av icke-miljöfarligt avfall 27,2 
27100    Framställning av järn, stål och ferrolegeringar (EKSG produkter) 26,7 
20101    Sågning 26,6 
21123    Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp  24,0 
21121    Tillverknings av tidnings- och journalpapper    23,8 
28110    Tillverkning av metallstommar och delar därav                           23,8 
15130    Charkuteri och annan köttvarutillverkning 22,9 
34200    Tillverkning av karosseri för motorfordon; släpfordon och påhängsvagn 22,7 
Samtliga näringsgrenar   8,7 
Källa: SCB, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1995, tabell 2. 
               
Det står sammanfattningsvis klart, att de högsta riskerna för att drabbas av arbetsskador – oavsett 
om det gäller arbetssjukdomar eller arbetsolyckor – återfinns inom samma näringsgrenar. 
Kreatursslakt, stål- och metallverk, metallmalmsgruvor och tillverkningsindustri är exempel på 
näringar där arbetstagaren löper hög risk att drabbas av både arbetssjukdomar och 
arbetsolycksfall.  De mest drabbade yrkesgrupperna tillhör övervägande tillverkningsindustrin 
och är att hänföra till traditionella arbetaryrken (Diderichsen, Östlin et al. 1991, sid. 91).Under de 
senaste årtiondena har arbetsmarknaden genomgått stora förändringar av produktionens 
inriktning, hela branscher har reducerats kraftigt eller lagts ner (som t.ex. varv- stålindustri, 
gruvor, skog och jordbruk). Branscher som dock alltjämt återfinns  i toppen av 
arbetsskadestatistiken. 
 
Dock, ska det i sammanhanget noteras att även om tunga arbeten i fysiskt krävande miljöer 
minskar, så tillförs nya risker i arbetsmiljön. T.ex. har en skogsarbetare idag inte ett lika fysiskt 
tungt arbete som tidigare, men istället innebär arbetet med skogsmaskiner ensidigt upprepat 
arbete, dessutom ofta i kombination med krav på hög precision vilket medför risk att drabbas av 
belastningsskador. Mindre fysiskt tunga yrken och arbetsmiljöer kan således återföljas av nya 
arbetsmiljöer, ny teknik och påföljande nya skaderisker (Arbetarskyddsstyrelsen 1998, sid. 9, 
29).  

 
 

3.3 Förtidspensionering 
 
Förtidspensioneringen är ofta en slutpunkt på en relativt lång process av sjuklighet och 
rehabiliterande åtgärder och kan vara en effekt av såväl individuella egenskaper som 
förhållanden i det omgivande samhället. Nedan belyses de samband som finns mellan 
yrkestillhörighet och förtidspension, vilken yrkesbakgrund har förtidspensionärerna? 
Förtidspensionärernas fördelning enligt den grövsta yrkesindelningen illustreras i tabell 14.  
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Tabell 13. Nybeviljade förtidspensionärer 1993 efter yrkesområde och kön i jämförelse med den 
sysselsatta befolkningen. (FoB 90) Procent. 

 
     Män                      Kvinnor 
Yrkesområde                               FTP               Syss%                 FTP             Syss% 
Tekniskt naturvetenskapl. arbete m.m                          12                16                  9                 13 
Hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arb.         2                  3                25                      27 
Administrativt; kameralt och kontorstekniskt arbete 6                10                15                20 
Kommersiellt arbete 6                  8                  8                        8 
Lantbruks-fiskeri- och skogsarbete                6                  5                  1                  1 
Gruv- och stenbrytning m.m 0,5               0,3                     0                  0 
Transport och kommunikationsarbete           9 7                  4                        3 
Tillverkningsarbete                43                34                13                  7 
Service- och militärt arbete       8                  7                      19                      12 
Oidentifierbara yrken 8                10                        7                   9 
Summa 100              100                  100              100 
Antal 25246        2,3 milj          27586        2,2 milj  
Källa:  Marklund (1995), Rehabilitering i ett samhällsperspektiv (Höög och Stattin) 
 
När yrkesfördelningen bland antalet förtidspensionärer ska fastställas måste den enligt ovan 
ställas i relation till yrkesgruppens storlek bland den förvärvsarbetande befolkningen. När antalet 
förtidspensionerade jämförs med de sysselsatta framgår att såväl manliga som kvinnliga 
förtidspensionärer är överrepresenterade inom yrkesområdena tillverknings- och servicearbete, 
transport- och kommunikationsarbete samt i gruv- och stenbrytningsarbete (Höög and Stattin 
1995, sid. 145). 
 
Förtidspensionsfrekvensen varierar även med individernas position i organisationen, deras 
utbildning, befogenheter, inflytande m.m. I nedanstående tabell återges resultaten i Marklunds 
studie (Marklund 1995) vad gäller risken att förtidspensioneras fördelat efter socioekonomisk 
indelning (SEI). Studien omfattar åren 1988 och 1993, högre tjänstemän utgör jämförelsegrupp. 
 
Tabell 14. Åldervägda relativa risker att förtidspensioneras 1988 och 1993 efter kön och 

socioekonomisk indelning (SEI). 
    Relativ risk 
SEI        Män        Kvinnor 
 
                    1988                  1993                     1988                    1993 
Högre tjänstemän 1,0                    1,0                        1,0                      1,0 
Ej facklärda arbetare i varuproduktion             6,0                    4,2                        7,8                      5,3 
Ej facklärda arbetare i tjänsteproduktion    4,6                    4,1                        3,7                      2,9 
Facklärda arbetare i tjänsteproduktion          3,4                    3,8                        2,6                      2,2 
Lägre tjänstemän 2,6                    2,5                        2,0                      1,7 
Tjänstemän på mellannivå 1,6                    1,5                        1,2                      1,2 
Företagare 2,6                    2,7                        1,9                      1,8 
Lantbrukare 2,3                    2,0                        1,9                      1,3 
Oklassificerbara 9,0                    6,9                        4,4                      4,5  
Källa:  Marklund (1995), Rehabilitering i ett samhällsperspektiv (Höög och Stattin) 
 
Arbetare, i synnerhet inom varuproduktionen, är den grupp som löper högst risk att 
förtidspensioneras, medan högre tjänstemän, företagare och jordbrukare löper den minsta risken 
för förtidpension. Risken att förtidspensioneras varierar starkt mellan såväl yrkesområde som 



 22

yrkesställning. Höög och Stattin bekräftar också att yrkesställning är en viktig riskfaktor i studien 
Yrke och förtidspension (Höög and Stattin 1992, sid. 91). Inom gruppen oklassificerbara 
återfinns personer som av olika anledningar har en svag anknytning till arbetsmarknaden, (t.ex. 
medfödda hälsoproblem) vilket  förklarar gruppens höga risk att förtidspensioneras (Höög and 
Stattin 1995, sid. 150-151). 
 
Det finns sammantaget en stark samvariation mellan yrke och risk att förtidspensioneras. Att det 
finns yrkesmässiga skillnader i förtidspensionering förklaras delvis med olikheter i arbetsmiljö 
och fysiska och psykiska påfrestningar i arbetet, som i sin tur samvarierar med yrkesställning. 
  
Forskarna Berglind, Tunevall och Solbrand (1979) antar att yrken som krymper numerärt 
generellt sett bör uppvisa en hög förtidspensionsfrekvens. Rationaliseringsprocesser medför att 
yrkesstrukturer och kraven på arbetskraften förändras fortlöpande. Att andelen förtidspensionärer 
i ”krympyrken” skulle vara större än i andra förklarar de på olika sätt, nedan följer ett direktcitat 
ur Marklunds ”Rehabilitering i ett samhällsperspektiv” (Höög and Stattin 1995, sid. 156); 
 
” 1. Vid driftsinskränkningar finns det ofta en grupp anställda, i många fall äldre, som inte klarar  
       en omställning till andra yrken utan blir arbetslösa eller erhåller förtidspension.  
   2. Det är svårare att omplacera människor i företag inom krympande yrkesområden. 
   3. Selektiv avgång drabbar ofta krympande och nedläggningshotade yrkesområden. Det innebär 
       att det sker en frivillig avgång av de anställda som har förutsättningar att få ett annat jobb. 
       Konsekvenserna av en sådan avgång är att de som blir kvar är personer med begränsningar i  
       sin arbetsförmåga.”  
 
När Höög och Stattin (Höög and Stattin 1995) gör en repliktion av Bergelind, Tunevall & 
Solbrands studie visar det sig också att ju mer ett yrke växer i antalet utövare, desto lägre är 
risken att förtidspensioneras och vice versa. Det framgår också att yrkenas grad av påfrestning 
samvarierar med yrkenas antalsmässiga utveckling – dvs. krympyrken är yrken som ofta har stora 
arbetsmiljömässiga påfrestningar för sina utövare. Det är framförallt yrken inom 
tillverkningsindustrin som krymper, gruvarbetare, verkstadsarbete, järn- och metallbruksarbete är 
exempel på yrken där antalsmässig reduktion sammanfaller med hög sjukfrånvaro/många 
arbetssjukdomsfall. Där sammanfaller en traditionellt sett krävande arbetsmiljö med 
arbetskraftsreduktion, vilket anses innebära dubbel belastning för innehavarna av dessa yrken. 
 
Strukturella förändringar på arbetsmarknaden, här mätt som yrkens antalsmässiga förändring, 
tycks alltså ha betydelse för benägenheten att förtidspensioneras i olika yrken. Det visar sig dock 
vara svårt att renodla de strukturella förändringarnas effekt från andra faktorers påverkan. 
Strukturella förändringar och arbetsmiljömässiga negativa egenskaper i yrkena sammanfaller 
ofta. Ny teknik leder till en reduktion av tunga och slitsamma jobb, reduktionen leder till 
övertalighet där förtidspension kan bli en lösning.  Vad som är huvudorsaken till 
pensioneringarna - hälsoskäl eller svårigheter att få en ny befattning är svårt att avgöra. 
 
Bilden är dock inte entydig. Inom en yrkeskategori var risken för förtidspension hög trots att 
yrket växte och graden av påfrestning var begränsad. Denna yrkeskategori domineras av 
yrkesgrupperna serveringsarbete, fastighetsskötsel och städning. Yrkesgrupperna redovisade en 
hög andel förtidspensionerade samtidigt som de expanderar och har ett medelantal sjukdagar. 
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Höög och Stattin antar att det är möjligt att dessa yrken fungerar som ett slags reträttyrken. 
Yrkenas höga risktal kan i själva verket vara en effekt av hälsoproblem som härrör från ett 
tidigare yrke. Yrkesverksamma som t.ex. fastighetsskötare torde inte vara utsatta för extremt 
höga fysiska krav vilket kan göra yrket lämpligt efter ett mer krävande arbete (Höög and Stattin 
1995, sid. 156-160). 
 
Hypotesen om reträttyrken överensstämmer även med resultaten i Höög och Stattins studie 
Förtidspension och yrke. Icke facklärda arbete som övergått till att bli lägre tjänstemän uppvisar 
en hög risk att förtidspensioneras. Det tolkas av författarna som ett exempel på reträttkarriär där 
individen byter yrke pga. av arbetsrelaterade besvär som senare leder till förtidspensionering i det 
senare yrket. Det visar sig också att de som gått från ett mer kvalificerat till ett mindre 
kvalificerat yrke, oavsett vilken yrkesställning man har som utgångspunkt, också 
förtidspensioneras oftare (Höög , 1992, sid. 91). 

Sammanfattande slutsatser 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras, att det finns en systematisk skillnad i sjukfrånvaro 
mellan olika grupper i samhället, som kan uttryckas och avgränsas med samvarierande faktorer 
som yrke, socioekonomisk tillhörighet eller utbildning. Det är även klart att andelen långa 
sjukfall varierar med yrkestillhörighet, högre relativa risker att drabbas av långvariga 
sjukskrivningar återfinns i vissa yrkeskategorier. Hög risk att långtidssjukskrivas återfinns inom 
yrkesområden som tillverkningsindustri, gruv- och stenbrytning och servicearbete. 
Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård redovisar också överrisker. Bland de särskilt utsatta 
yrkesgrupperna på mer detaljerad nivå återfinns exempelvis textilarbetare, processarbetare, 
trävaruarbetare, stål- och gjuteriarbetare, livsmedelsarbetare, paketerare, städare och 
lagerarbetare. 
 
Höga relativa risker att drabbas av arbetsskador, både arbetssjukdomar och arbetsolyckor, har 
yrkesverksamma inom bl.a.  tillverkningsindustri, livsmedelsindustri (i synnerhet kreatursslakt), 
metallmalmsgruvor, stål- och metallverk. När det gäller arbetssjukdomar på detaljnivå, återfinns 
höga relativa frekvenser även bland t.ex. måleri- och andra byggnadsyrken, samt 
kollektivtrafikverksamhet. Yrkesverksamma inom sjöfart, renings- och avfallsanläggningar, 
sågverk är exempel på andra yrkesgrupper med höga relativa risker att drabbas av arbetsolyckor 
på detaljnivå. 
 
Förtidspensionärerna är överrepresenterade inom yrkesområden som t.ex. tillverkningsindustri, 
servicearbeten, transport- och kommunikation samt gruv- och stenbrytning. Det är uppenbart att 
olika yrken har olika relativ skadlighet vilket har en självständig betydelse när det gäller vilka 
som blir förtidspensionärer, samtidigt som strukturella effekter som förändringar på 
arbetsmarknaden och inom olika delarbetsmarknader också har betydelse när man ska förklara 
vilka som blir förtidspensionärer (Höög and Stattin 1995, sid. 159). Vissa s.k. reträttyrken antas 
uppvisa överrisker när det gäller förtidspensionsfrekvens, den enskildes ohälsa härrör sig 
egentligen från tidigare yrkesverksamhet och kan alltså vara anledningen till både yrkesbytet och 
förtidspensioneringen (Höög and Stattin, 1992 sid. 91). 
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Det är med andra ord flera olika förklaringar som samvarierar när ohälsans yrkesfördelning ska 
förstås som t.ex. strukturella förändringar, selektionsmekanismer i krympande branscher, 
arbetsmiljö (Höög and Stattin 1995, sid.156-160). Sammantaget kan det konstateras att ohälsan 
generellt sett är fördelad över ungefär samma yrkeskategorier. Det samband eller den karriärväg 
som tidigare kunnat skönjas mellan de olika formerna av ohälsa kan bekräftas även när det gäller 
yrkestillhörighet. Vissa yrken är mer utsatta än andra och dessa yrken återkommer i ohälsotoppen 
oavsett ohälsoform. 
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4. KÖN OCH OHÄLSA 
 
När man studerar ohälsa ur ett könsperspektiv, måste man ha i åtanke att den koppling mellan 
inkomst/förmån som socialförsäkringssystemet bygger på, delvis återspeglar mäns och kvinnors 
olika förankring på arbetsmarknaden vad gäller sysselsättningsgrad, löner, arbetstid etc.  
 
1960 var ungefär hälften av alla kvinnor förvärvsarbetade, medan motsvarande siffra för männen 
var över 90 procent. Idag arbetar nästan lika många kvinnor som män, kvinnorna utgör 48 
procent av arbetskraften (Anderson 1998, sid. 9). 
 
Kvinnorna arbetar i hög utsträckning deltid, medan männen arbetar heltid. Den genomsnittliga 
arbetsveckan för kvinnor var 1996 33 timmar mot männens 40 timmar under samma period. Sex 
av tio kvinnor arbetade heltid 1996, motsvarande siffra för männen var nio av tio. Den relativt 
största skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller andel heltidsarbete, återfinns i 
åldersintervallet 30-44 år, vilket kan vara en avspegling av att kvinnorna ansvarar för barnomsorg 
och hem (Anderson 1998, sid. 11,12). 1990 var det bland kvinnor mellan 20-64 år lika vanligt att 
vara hemma för vård av barn som att vara sjuk själv. Bland männen var det 8 gånger vanligare att 
vara hemma för egen sjukdom än för vård av sjuka barn (SCB 1990, sid. 16). Kvinnor och mäns 
anknytning till arbetsmarknaden skiljer sig också åt, 16 procent av kvinnorna har en 
tidsbegränsad anställning jämfört med 12 procent bland männen, störst är skillnaden i 
åldersgruppen 20-29 år.  
 
När det gäller förankringen på arbetsmarknaden, återfinns kvinnorna företrädesvis i offentlig 
sektor medan männen återfinns i privat sektor. 
 
Tabell 15.  Antalet anställda och sektor och kön, 1996 
Sektor Kvinnor  Män  Könsfördelning 
 Antal Procent Antal  Procent Kvinnor Män 
Privat 816 800   46 1 371 900   79 37 63 
Offentlig 974 600   54    363 800   21 73 27 
Samtliga 1 792 100 100 1 735 700 100  
Källa: RFV redovisar 1998:1 (SCB/AKU) 
 
1996 omfattade den privata sektorn totalt sex av tio anställda och den offentliga sektorn 
följdaktligen fyra av tio anställda. Mer än varannan anställd kvinna arbetade inom offentlig 
sektor medan närmare åtta av tio män arbetade inom privat sektor. Inom privat sektor är 37 
procent av de anställda kvinnor och 63 procent män. För offentlig sektor är siffrorna omvända, 73 
procent är kvinnor och 27 procent är män (Anderson 1998, sid. 12, 14). 
 
Många offentligt anställda kvinnor i kombination med mycket deltidsarbete gör Sverige unikt. 
Könsskillnader i arbetstid och anställningsform får en rad konsekvenser, för inkomst, yrkesval 
och arbetsförhållanden (Lagerlöf 1993, sid. 7). Sverige har en starkt könssegregerad 
arbetsmarknad vilket bl.a. kännetecknas av att kvinnors arbetsmarknad är snävare än männens 
(Fürst 1985, sid. 11). En stor andel (nära 40 procent) av den kvinnliga arbetskraften återfinns i 
något av kvinnornas sex största yrken, t.ex. som sekreterare och inom hälso- och sjukvård. 
Motsvarande andel för män i dessa sex vanligaste yrken är 20 procent (Larsson 1993, sid. 1). En 
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listning av de 10 vanligaste yrkena för män respektive kvinnor visar att inget yrke är gemensamt 
för bägge könen (SCB 1990, sid. 13). Nästan hälften av kvinnorna arbetar i extremt 
kvinnodominerade yrken, dvs. 90-100 procent kvinnor, medan andelen män som arbetar i extremt 
mansdominerade yrken är ca en fjärdedel. Det är enbart 8 – 9 procent som arbetar i yrken där det 
finns minst 40 procent av vardera könet, vilket brukar vara att anse som jämn könsfördelning 
(Fürst 1985, sid. 11-12).  

4.1 Sjuktal och ohälsotal 
  
Sjuktalet ökade under 80-talet men har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Variationerna kan 
inte rakt av tolkas som förändringar i hälsotillståndet, utan hänger samman med reformer i 
socialförsäkringssystemet, kort och långtidsfrånvarons variationer och konjunkturerna. Under de 
senaste åren har t.ex. korttidsfrånvaron minskat kraftigt, medan de riktigt långa sjukfallen ökat 
(SCB 1994, sid. 12). 
 
När man följer sjuktalets utveckling visar det sig att kvinnor generellt sett är både oftare och 
längre sjukskrivna än män, orsakerna därtill är dock inte helt klarlagda. Studien 
Arbetsförhållanden, ohälsa och sjukfrånvaro 1975 –1989 visar att 1975 hade kvinnorna ett sjuktal 
som låg endast 1 dag över männens (Kindlund 1992, sid. 33). 1978 hade differensen ökat till 
nästan två dagar. Tio år senare var differensen drygt sex dagar, en siffra som hållit sig ganska 
konstant fram till 1992, då differensen mellan män och kvinnor minskat till drygt fyra dagar.  
 
Tabell 16.  Antal sjukpenningdagar per sjukpenningförsäkrad och år. (sjuktal) 
 
År   Män  Kvinnor 
 
 
1987   20,4  26,0 
1988   22,0  28,7 
1989   21,2  28,1 
1990   20,5  27,7 
1991   19,3  25,8 
 
1992   12,9  17,5 
1993   12,2  16,4 
1994   11,4  15,9 
1995   10,5  15,5 
1996     9,5  14,3 
Anm. Fr.o.m. 1992 ingår i sjuktalet främst sjukpenningdagar fr o m  Källa: RFV, Socialförsäkring 
Den 15:e dagen i sjukperioden till följd av bestämmelser om sjuklön. 1995 och 1996  
 
Kindlund m.fl. kommer i ovannämnda studie fram till att kvinnornas sjukfrånvaroutveckling i allt 
väsentligt är en naturlig konsekvens av den ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnor. Det är en 
process som inletts före 70-talet och som de inte bedömer vara avslutad förrän något årtionde in 
på 2000-talet. De hittar inte stöd för att sjukfrånvaroökningen bland kvinnor beror på 
förändringar i åldersstruktur eller ändrad socioekonomisk struktur. Ökningen kan inte heller 
hänföras till någon speciell yrkesgrupp eller uteslutande förklaras med arbetsmiljömässiga 
faktorer. De identifierar dock en viktig faktor när det gäller kvinnornas sjukfrånvaroutveckling - 
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för varje år som går får kvinnorna en i genomsnitt längre yrkesverksam tid, vilket omfattar 
utsatthet för såväl arbetsmiljörisker som dubbelarbete (Kindlund 1992, sid. 137-138). Andra 
studier pekar dock i motsatt riktning – det har inte kunnat beläggas att den ökade distansen i 
sjukfrånvaro mellan könen kan förklaras med att kvinnornas arbetskaftsdeltagande ökat eller 
andelen heltidsarbetande ökat (Marklund, Bergendorff et al. 1998, sid. 58). Vidare visade Vogel 
m.fl. att arbetssituationen har större genomslag när det gäller kvinnors sjukfrånvaro än 
familjesituationen, uttryckt i antal barn (Alexanderson 1997, sid. 47). 
 
Det finns förstås ett samband mellan ohälsotalets och sjuktalets utveckling, variationerna i 
ohälsotalet är dock avsevärt mindre. Under 1990 talet har skillnaderna mellan kvinnors och mäns 
ohälsotal legat på en relativt konstant nivå. Kvinnorna har generellt sett ett högre ohälsotal, vilket 
främst förklaras med kvinnornas ökade förvärvsfrekvens och förvärvsintensitet (SOU 1994, sid. 
34). 1991 förändrades reglerna för sjukpenningförsäkringen (se fotnot) vilket förklarar den stora 
förändring i sjuk- och ohälsotal som återfinns mellan 1991 och 1992.   
 
Tabell 17.  Partiellt ohälsotal. 
 
År   Män  Kvinnor 
 
1990   34,4  43,4 
1991   34,2  42,8 
1992   34,3  42,3 
1993   34,9  42,8 
1994   35,1  43,8 
1995   34,4  43,8 
1996   33,2  42,4 
Fotnot: Partiellt ohälsotal återger det genomsnittliga antalet ersatta dagar per försäkrad och år. Källa: RFV, Socialförsäkring  
Sjukpenningsdagar räknas fr o m 15: e dagen och framåt, därav benämningen partiellt ohälsotal.        1995 och 1996  

  

4.2 Hälsoskillnader mellan män och kvinnor – några förklaringsmodeller 
    
Skälen till könsskillnaderna i sjukfrånvaro är flerdimensionella och kan ses ur olika perspektiv. 
Skillnader i såväl yrkes- som privatlivet, skillnader i det sociokulturella mönstret (som följer med 
att vara man eller kvinna) är några centrala komponenter när könsskillnaderna ska förklaras. 
Utöver ovanstående måste även biologiskt betingade skillnader eller andra olikheter mellan män 
och kvinnor beaktas (Marklund, Bergendorff et al. 1998, sid. 59). När kvinnors och mäns 
sjuklighet och sjukdomsmönster ska jämföras brukar några olika förklaringsmodeller användas. 
Modellerna har oftast sitt urspung i endera ett genetiskt eller sociokulturellt perspektiv. Nedan 
återges en sammanställning av dessa modeller, som i huvudsak baseras på Grete Bottens avsnitt i 
boken Kvinnomedicin (Botten, Schei et al. 1994).  
 
Den biologiska eller genetiska modellen utgår från könet som biologisk egenskap när 
könsskillnader ska förklaras. Utgångspunkten för den inriktningen är att biologiska skillnader kan 
förklara könsskillnader i sjuklighet, dvs. kvinnors och mäns biologiska konstitution medför olika 
risker för sjuklighet. Detta är en riskfaktor som adderas till den risk som följer män och kvinnor 
pga. könets roll i reproduktionen. Modellen bygger på antagandet att vissa sjukdomar är 
biologiskt betingade och följer genetiska anlag. T.ex. kan det finnas ett samband mellan den 
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överdödlighet som män har i hjärtinfarkt före 65-års ålder och det faktum att män till skillnad 
från kvinnor saknar en skyddande östrogenproduktion. Kvinnor riskerar å andra sidan mer skador 
om de kommer i kontakt med kemiska fettlösliga substanser som en effekt av att kvinnor bl.a. har 
tunnare hud och mer fettvävnad än män (Botten 1994, sid. 43,45; Hammarström, Härenstam et al. 
1996, sid. 16,17). 
 
Den medicinska sociologin och dess förklaringsmodeller utgår från att den sociala aspekten i 
hälsa och sjukdom har en minst lika stor betydelse som den biologiska. Synsättet baseras på att 
hälsa är ett av samhället definierat normaltillstånd och att ohälsa är ett relativt begrepp som 
åskådliggör ett avvikande beteende. Hälsa och sjukdom är relaterat till en individs utövande av 
sin roll i ett socialt sammanhang och till samhällets norm om hur dessa bör utföras (Riska 1991, 
sid. 21).  
 
En av de sociokulturellt baserade modellerna brukar benämnas som den epidemiologiska 
sjukdomsmodellen. Utgångspunkten för modellen är det faktum att män och kvinnor såväl utsätts 
för som utsätter sig för olika riskfaktorer vilket också har betydelse för deras sannolikhet att 
drabbas av ohälsa. Det finns ett antal olika inriktningar inom denna modell, en del forskare har 
beteendet som utgångspunkt och ser skillnader i riskmönstret som avhängigt beteendet. Andra 
forskare betonar istället livssituationens betydelse för risken att drabbas av ohälsa. De sistnämnda 
menar att det framförallt är skillnader i livsvillkor, arbetsförhållanden, familjesituation och 
socialt nätverk som orsakar könsskillnader i sjuklighet och dödlighet. Den epidemiologiska 
modellen anses kunna förklara en stor del av könsskillnaderna, män och kvinnor utsätts för olika 
typer av påfrestningar och kommer sannolikt ofta att reagera olika. Män och kvinnors olika 
livsstil är centrala aspekter i den epidemiologiska sjukdomsmodellen. Livsstil har (direkt citat 
efter Botten 1994, sid. 47) definierats som ” en sociokulturell egenskap som kan betraktas som ett 
symboliskt uttryck för identitet, det vill säga vem man är och vem man önskar vara inom den 
kulturella ram där livet utspelar sig (Gullestad 1985). Livsstilen skapas av värderingar och 
normer som lärs in i en bestämd kulturell struktur. Denna livsstil påverkas i hög grad av de 
möjligheter och de begränsningar som människor har och tidigare haft i livet (Dean 1989; Botten 
1992)”. Manliga respektive kvinnliga egenskaper i ett sociokulturellt sammanhang har betydelse 
för vilka symboler en individ väljer för att uttrycka sin egen personliga livsstil. En kvinna väljer 
gärna en livsstil som överensstämmer med den allmänna uppfattningen om vad kvinnlighet är 
(t.ex. omsorg om hemmet och andra), förutsatt om hon vill harmonisera med samhällets 
kvinnouppfattning.  På motsvarande sätt väljer män symboler som uttryck för manlighet, t.ex. 
sport och risktagande. När det gäller skillnader i ohälsa så har undersökningar visat att kvinnor 
lever försiktigare och oftare söker vård, samt att de rangordnar hälsa högre än vad männen gör 
(Wingard 1984; Kristiansen 1990; Verbrugge; 1985) (Botten 1994, sid. 47). 
 
De forskningsansatser i samma modell som utgår från riskbeteende, tolkar männens 
överdödlighet i flertalet sjukdomar och olyckor som en effekt av att de accepterar och tar risker i 
högre utsträckning än kvinnor. Waldron (1976) hävdar att 75 procent av männens totala 
överdödlighet är orsakade av ett könsbestämt beteende (Botten 1994, sid. 47). 
 
Annadale och Hunt (1990) representerar ytterligare en forskningsinriktning som utgår ifrån 
socialt kön och de egenskaper som är förknippade härmed och dess samband med hälsa. 
Forskarna antyder att det finns en övergripande social struktur som förklarar både mäns och 
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kvinnors hälsa och man fann att manliga egenskaper ofta står i relation med god hälsa för båda 
könen medan kvinnliga egenskaper ofta är synonymt med dålig hälsa för både män och kvinnor. 
Inriktningen bygger på antagandet att män och kvinnor är lika men att de sorteras i olika sociala 
positioner som kvinna eller man, positioner som i sig inrymmer olika möjligheter till personlig 
kontroll och självförverkligande (Riska 1991, sid. 30, 42). 
 
Synen på hälsa och den sociala strukturens betydelse kan också utläsas i de olika sätt 
hälsoupplysningar sprids till män och kvinnor. Elianne Riska exemplifierar det med 
hälsovårdssystemet i Finland, där kvinnor ofta får hälsoupplysningar via institutionaliserade 
kanaler som t.ex. mödravård, mammografi etc. Alla kvinnor i en viss grupp ombeds att 
kontrollera sig regelbundet, baserat på kvinnan som ”biologisk” individ. För männens del är det 
annorlunda, hälsoupplysning bedrivs ofta i kampanjform och där beskrivs faktorer som har 
anknytning till mäns livsstil och dess samband med hälsa, med syfte att få mannen att ändra sin 
livsstil och sitt hälsomönster. Mannen beteende är i sin tur kopplat till en livsstil som 
sammanhänger mer med samhällets struktur än honom själv. Sammanfattningsvis anser Riska att 
åtgärderna mot män ofta har ett normerande budskap medan kvinnornas hälsoupplysning ofta 
innefattar en dold kontrollfunktion (Riska 1991, sid. 37-40).   
 
Ytterligare en modell har sociokulturell förankring, nämligen sjukroll- eller sjukdomsbeteende 
modellen. Modellen bygger på att män och kvinnor i högre eller lägre utsträckning uppfattar 
signaler från kroppen som tecken på sjukdom. Det innebär att individens egen uppfattning om 
vad som är att anse som sjukdom, samt individens eget ”tröskelvärde” vad gäller symptom och 
övergång till sjukdom aktualiseras. I sammanhanget antas olika sociokulturella normer, att vara 
man eller kvinna, ha betydelse för vad och när något ska uppfattas som sjukt och hur man agerar 
som en följd av det (Botten 1994, sid. 44). 
 
Stämplingsmodellen är också att hänföra till de sociokulturella modellerna. Utgångspunkten är 
även här att män och kvinnor i olika grad uppfattar symptom som sjukdom, beroende om man är 
villig att sätta stämpel på sitt lidande eller ej. Detta gäller även det medicinska systemet som 
antas stämpla symptom som tecken på sjukdom beroende på om den sjuke är kvinna eller man. 
Inom  medicin definieras sjukdom som något som avviker från en norm – dvs. som inte 
överrensstämmer med bilden av hur något borde vara. En läkares diagnostisering innehåller 
många gånger inslag av subjektiva tolkningar, som kan påverka värderingen av hur sjuk patienten 
är och även själva diagnosen. Sociala normer kan göra det mer acceptabelt för kvinnor att reagera 
med ångest och depression i en svår situation och för män med ökad alkoholkonsumtion och 
kanske våld. Dessa skillnader i reaktionssätt kan leda till att kvinnor sjukförklaras medan männen 
stämplas som socialt avvikande, stämplingsmodellen kan således förklara varför män och kvinnor 
får olika diagnoser (Botten 1994, sid. 44, 52). 
 
Metodfelsmodellen bygger på att människor är olika benägna att berätta om sin sjukdom. Av 
samma anledning är studier som försöker kartlägga sjuklighet genom att fråga ut människor 
mindre lämpliga – åtminstone om olika grupper ska jämföras. Skillnaderna kommer nämligen att 
bestå i hur pass villiga eller benägna olika människor är att berätta om sina besvär. Kvinnor har 
generellt sett lättare att tala om sjukdom (svaghet)- i synnerhet med en annan kvinna (Gijsbers 
van Wijk).  För den enskilda individen upplevda besvär och symptom vara lika reella som 
läkardiagnosticerade sjukdomar. Jämförelser mellan könen kan således ge olika resultat beroende 
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på metodval och vara avhängigt det sjukdomsperspektiv man har i botten (Botten 1994, sid. 45, 
53). De mätmetoder som används vid sjukdom antas vidare vara utformade så att de lättare fångar 
ohälsa hos kvinnor än män (Alexanderson, Werner et al. 1997, sid. 193). 
 
Samtliga sociokulturella modeller försöker förklara könsskillnader utifrån hur det är att vara man 
eller kvinna i ett visst sociokulturellt sammanhang. Det gäller även den epidemiologiska 
modellen där forskarna söker svar på vad som skapar och vidmakthåller könsspecifika 
riskfaktorer (Botten 1994, sid. 45).  
 
Ytterligare en modell – arbetsstressmodellen- (Sorensen och Verbrugge 1987) har utvecklats av 
forskare (French et al. 1982) som utgår ifrån tanken att varje individ har en given arbetskapacitet 
som antingen är i konflikt eller samklang med den rådande arbetsmiljön eller arbetsuppgifterna. 
Innehav av konfliktartade rolluppgifter ansågs resultera i överbelastning och därför utgick man 
ifrån att flera roller skulle kunna utgöra en hälsorisk. Bland manliga förvärvsarbetande i USA har 
hälsorisken kunnat verifieras. Arbetsstressmodellen prövades senare empiriskt även på kvinnor 
och arbetshypotesen var då att kvinnor skulle ha sämre hälsa p.g.a. den rollkonflikt de ställdes 
inför innefattande både hushålls- och förvärvsarbete. Tvärtom visade det sig att kvinnor som 
förvärvsarbetade hade bättre hälsa än de som inte förvärvsarbetade. Senare forskning har istället 
ansett att den grad av kontroll som olika roller innefattar och inte rollerna i sig påverkar 
hälsotillståndet (Thoits 1987 och Steil & Turetsky 1987). Även andra forskare har kommit fram 
till resultatet att det är den kvalitativa upplevelsen av rollen och inte den kvantitativa som är av 
betydelse (Froberg et. al)(Riska 1991, sid. 26-29). 
 
Ingen av ovan angivna modeller är i sig tillräcklig för att förklara könsskillnader i ohälsa. Den 
önskade och ideala modellen är den som kan ta hänsyn till samspelet mellan fysiska och 
biologiska aspekter, dvs. såväl biologiskt som socialt kön (Hammarström, Härenstam et al. 1996, 
sid. 16). 

4.3 Långtidssjukskrivning 
 
Från 1975 till 1990 har antalet långa sjukfall tredubblats bland kvinnorna, medan männens andel 
ökat med ca 50 procent under samma tid. (Kindlund 1992, sid. 33) I Marklunds studie 
Rehabilitering i ett samhällsperspektiv återfinns följande könsfördelning bland de långvarigt 
sjukskrivna i jämförelse med normalbefolkningen. 
 
Tabell 18.  Könsfördelningen bland långtidssjuka och normalbefolkningen*. Procent. 
Kön  Normalbefolkningen Långvarigt sjuka n 
 
Kvinnor  49  55  2456 
Män  51  45  2208 
Summa (n)  100 (1875)  100 (2789)  4464 
P=0.00 
*De personer som ingår ibland försäkrade i allmänhet benämns ”normalbefolkningen” och de jämförs systematiskt 
med ”långvarigt sjuka”. Jämförelsen är avsedd att visa på de skillnader som finns mellan grupperna där man kan 
förvänta sig sådana utifrån tidigare forskning. Källa: Marklund (1995), Rehabilitering i ett samhällsperspektiv 
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Kvinnor redovisar en något större risk att bli långvarigt sjukskrivna än män. De könsskillnader 
som återfinns när det gäller sjuk- och ohälsotal återspeglas således även i den långa 
sjukfrånvaron. 
                                                                                                                                                                                     
Det ska även noteras att det i materialet finns grundläggande skillnader mellan män och kvinnor 
som har betydelse för den relativa risken att bli långtidssjukskriven - kvinnorna är fler och har 
något lägre förvärvsfrekvens, vilket innebär att risken att bli långtidssjukskriven för kvinnor i 
själva verket är betydligt större.  
 
Ohälsoskillnaderna mellan män och kvinnor bekräftas också i RIKS- LS, Riksförsäkringsverkets 
nationella studie om långvarig sjukskrivning, där kvinnorna utgjorde 49 procent av befolkningen 
men 58 procent av de långtidssjukskrivna (Riksförsäkringsverket 1995, sid. 15). En studie av 
sjukskrivnings- och ohälsomönster i Värmlands län visar samma mönster, där utgjorde kvinnorna 
58,1 procent av de sjukskrivna men bara 47,9 procent av de sjukpenningförsäkrade. Skillnaderna 
mellan män och kvinnor förväntades reduceras betydligt, om hänsyn togs till kvinnors andel 
långa sjukfall p.g.a. av graviditetskomplikationer. Dock, när denna diagnosgrupp uteslöts ur 
Värmlandsstudien var 56,4 procent av de sjukskrivna kvinnor, dvs. de var fortfarande klart 
överrepresenterade (Elfstrand and Lundberg 1995, sid. 9). Vogel, Kindlund och Diderichsen 
(1992), Alexanderson (1995), Hensing (1997), Marklund och Lidwall (1997) har enligt Marklund 
m.fl. också visat i studier på individnivå att sjukfrånvaroskillnader mellan män och kvinnor 
kvarstår även när den yrkesrelaterade- och graviditetsrelaterade sjukfrånvaron är under kontroll 
(Marklund, Bergendorff et al. 1998, sid. 58).  
 
Hur ser relationen ut mellan långvarig sjukfrånvaro och yrke? Studien Långvarig sjukfrånvaro 
under olika arbetsförhållanden (RFV redovisar 1990: 14) omfattade uppgifter från perioden 
1979-1985. Ett slumpmässigt urval individer som var 60 år eller yngre 1979 användes för att 
studera sjukfrånvaro i olika typer av yrken och under olika arbetsföhållanden. Ett slumpmässigt 
urval av dem som haft minst ett avslutat sjukfall om minst 90 dagar ingick också där 
arbetsförhållandenas betydelse för risken att långtidssjukskrivas undersöktes 
(Riksförsäkringsverket 1990, sid. 3,14). 
 
I undersökningen hade drygt 10 procent av kvinnorna mot knappt 9 procent av männen 
sjukperioder som var 90 dagar eller längre. Sjukfrånvaron varierade mellan olika yrkesgrupper, 
bland de åtta yrkesgrupperna som undersöktes visade det sig att två yrkesgrupper bland 
kvinnorna och fyra bland männen har en statistiskt signifikant högre risk för långvarig 
sjukfrånvaro än jämförelsegruppen. Hänsyn har tagits till ålders- och etnicitet faktorer vid 
sammanställningen av uppgifterna (Riksförsäkringsverket 1990, sid. 19, 51). 
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Tabell 19.  Relativa risker att bli långvarigt sjukskriven i olika yrkeskategorier. 
 
Yrkesgrupp/typ av arbete    Män Kvinnor 
 
Naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, tekniskt arbete m.m  1,0 1,0 
Medicinskt arbete, hälso- och sjukvårdsarbete, barnskötare, hemvårdare 1,6 1,4 
Administrativt, kameralt, kontorstekniskt arbete   2,0* 1,1 
Kommersiellt arbete    1,1 1,2 
Lantbruks-,skogs och fiskeriarbete   1,3 0,9 
Transport och kommunikation    2,3* 1,6 
Gruv och stenbrytning, tillverkningsarbete   2,4* 3,1* 
Servicearbete m.m    3,1* 2,3* 
*Skillnaden är statistiskt säkerställd.  Källa: RFV redovisar 1990:14  
 
Bland männen i undersökningen visade några yrkesgrupper högre frekvens av långvarig 
sjukfrånvaro än jämförelsegruppen som var naturvetenskapliga, tekniska och pedagogiska yrken. 
Män som arbetade med servicearbete, tillverkningsarbete, gruv- och stenbrytning, administrativt, 
kameralt och kontorstekniskt arbete eller transport- och kommunikationsarbete har två till tre 
gånger så hög risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro. För kvinnornas del fanns statistiskt 
säkerställda överrisker i samma storleksordning inom gruv- och stenbrytning, tillverkningsarbete 
samt servicearbete. 
 
I samma studie återges även sjukfrånvaron mätt i det totala antalet sjukdagar per försäkrad 
liksom andel långa sjukfall, i relation till yrkestillhörighet. Yrkesuppgifterna bygger på NYK 
1978. (Riksförsäkringsverket 1990, sid. 22). 
 
Tabell 20.  Sjukfrånvaro efter yrkestillhörighet. Allmänna urvalet. 
                              Antal                  Därav               Andel                Antal       
                              sjukdagar/           långa               försäkrade         försäkrade 
                              försäkrad/           sjukfall            med långa      
                              år                      sjukfall% 
Män 
Natur- och samhällsvetenskapligt, tekniskt arbete m.m            10,1   7,4                6,1              135 
Medicinskt, hälso- och sjukvårdsarbete, barnskötare, hemvårdare 6,1        0,0                0,0                18 
Administrativt, kameralt, kontorstekniskt arbete                        14,2 6,2              12,7                38 
Kommersiellt arbete                                                                           2,4  0,6                0,4                
44  
Lantbruks- skogs och fiskeriarbete                                                     7,1     2,2                4,9                46 
Transport, kommunikation                                                             9,3 2,9                1,6                50 
Gruv-, stenbrytning, tillverkningsarbete                                        26,0 7,8                8,5              249 
Servicearbete m.m                                                                            19,0 9,0              23,2                28 
Totalt                                                                                         15,0 5,6                6,4              608 
Källa: RFV redovisar 1990:14  
 
Det totala antalet sjukdagar för män per år under perioden 1979-1985 var 10 i jämförelsegruppen, 
mot 26 för män i gruv, stenbrytnings- och tillverkningsarbete och 19 i servicearbeten. Vidare 
visar studien att män som arbetade i lantbruks- skogs och eller fiskeriarbete hade tre gånger så 
stor risk att bli sjukskriven för sjukdomar i rörelseorganen, för män i gruv- och 
stenbrytningsindustrin, tillverknings- och service arbete är motsvarande risk sex gånger så stor 
som för jämförelsegruppen. För kvinnors del löpte de som arbetade i service- och 
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tillverkningsarbete två till tre gånger så stor risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro p.g.a. 
sjukdomar i rörelseorganen som kvinnorna i jämförelsegruppen.  
 
Tabell 21.  Sjukfrånvaro efter yrkestillhörighet. Allmänna urvalet. 
                              Antal                  Därav               Andel                Antal       
                              sjukdagar/           långa               försäkrade         försäkrade 
                              försäkrad/           sjukfall            med långa      
                              år                      sjukfall% 
Kvinnor 
Natur- och samhällsvetenskapligt, tekniskt arbete m.m       14,9   2,0                5,1                86 
Medicinskt, hälso- och sjukvårdsarbete, barnskötare, hemvårdare   33,3              16,5              14,0              164 
Administrativt, kameralt, kontorstekniskt arbete                       8,6 1,7                4,1              123 
Kommersiellt arbete                                                                           5,0 0,2                0,4                41  
Lantbruks- skogs och fiskeriarbete                                                   11,4     8,4              16,8                17 
Transport, kommunikation                                                             6,0 0,0                0,0                13 
Gruv-, stenbrytnings, tillverkningsarbete                                          65,8              32,3              51,0                43 
Servicearbete m.m                                                                            28,5 9,6              14,3                68 
Totalt                                                                                         20,8 7,0                9,6              555 
Källa: RFV redovisar 1990:14  
 
De kvinnor som var yrkesverksamma i tillverkningsindustrin redovisade den i särklass högsta 
sjukfrånvaron med 66 dagar per år under perioden 1979-1985, vilket ska ställas i relation till 
jämförelsegruppens 15 sjukdagar per år. Kvinnor som arbetar med serviceyrken har också en hög 
sjukfrånvaro, 29 dagar per år. Det kan även vara intressant att notera att kvinnor som arbetar 
inom hälso- och sjukvård och som hemvårdare har en stor årlig frånvaro, men inte så stor del 
långa sjukfall, vilket tyder på omfattande korttidsfrånvaro (Riksförsäkringsverket 1990, sid. 22). 
Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, mentalskötare och sjukvårdsbiträden är utpekade som utsatta 
yrkesgrupper i Arbetsmiljökommissionens rapport (Riksförsäkringsverket 1990, sid. 4,5; 
Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 66). 
 
För båda män och kvinnors del är gruv-, stenbrytnings- och tillverkningsarbeten de som redovisar 
det högsta antalet sjukdagar per år. Det är även den grupp som i undersökningen har flest 
individer varav männen utgör 85 procent. Kvinnor arbetar inte inom gruv- och stenbrytning i så 
stor utsträckning, vilket innebär att tillverkningsindustrin kan tillskrivas den största delen av det 
höga antalet sjukdagar i denna grupp. 
  
Den högsta andelen försäkrade med långa sjukfall återfinns hos männen i yrkesgruppen 
servicearbete i olika former, där 23 procent av männen mot 14 procent av kvinnorna haft något 
långt sjukfall (Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 66). Män i yrkesgruppen administrativt, kameralt 
och kontorstekniskt arbete har också en hög andel långa sjukfall. Kvinnor som är 
yrkesverksamma i medicinskt arbete, lantbruks- skogs och fiskeriarbete, gruv- stenbrytning och 
tillverkningsarbete samt servicearbete redovisar alla en överrepresentation av långa sjukfall.  
 
Det råder inget tvivel om att det finns stora skillnaderna mellan olika yrkesgrupper och mellan 
män och kvinnor när det gäller långtidssjukskrivning. Yrkets speciella hälsorisker avspeglar sig 
dock inte på ett självklart sätt vad gäller skillnaderna i långtidssjukskrivning mellan män och 
kvinnor. Det är även nödvändigt att ta hänsyn till på vilket sätt mäns och kvinnors arbetssituation 
skiljer sig åt för att förklara skillnader i sjuklighet. För att rätt värdera de olikheter som 
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framkommer mellan män och kvinnor i samma yrken måste hänsyn tas till skillnader i t.ex. 
arbetsuppgifter, arbetsorganisation och fysiska förutsättningar. 
 
Den könssegregering som återfinns på arbetsmarknaden som helhet och inom olika 
yrkesområden återspeglas även i arbetsmiljön för bägge könen. Män har å ena sidan en sämre 
fysisk arbetsmiljö än kvinnorna, medan kvinnorna å andra sidan har mindre inflytande över den 
egna arbetssituationen och har oftare arbeten med upprepade och ensidiga rörelser (Vogel, 
Kindlund et al. 1992, sid. 139) (SCB 1995, sid. 6). Av rapporten Kvinnors och mäns arbetsmiljö 
framgår att detta inte kan förklaras med att kvinnorna återfinns i andra yrken än män, 
könsskillnaderna är stora även när man ser på ett och samma yrke (Kindlund 1992, sid. 140) 
 
Könen skiljer sig vidare åt på så sätt att kvinnornas arbetsuppgifter genomgående har lägre 
kvalifikationskrav än männens, även när män och kvinnor arbetar i samma yrke. Kvinnor arbetar 
dessutom oftare i yrken med låga utbildningskrav. I SCB: s studie Kvinnors och mäns arbetsmiljö 
visade det sig även gälla trots att kvinnorna i undersökningen hade en något längre 
grundutbildning än män (SCB 1990, sid. 40). 30 % av de förvärvsarbetande kvinnorna finns i 
yrken som inte kräver någon utbildning eller lärotid, mot 19 % bland männen. För männen är de 
enkla arbetsuppgifterna ofta en inkörsport till mer kvalificerade arbetsuppgifter, medan 
kvinnorna stannar kvar på samma post (Gunnarsson, Hetzler et al. 1988, sid. 12).  
 
Att kvinnor oftare arbetar med monotona arbetsuppgifter med lite inflytande och kontroll är 
bekräftat i flera studier. Det gäller även yrken som är kvinnodominerade, även om de sämsta 
arbetsförhållandena återfinns bland arbetarkvinnor inom mansdominerade arbetaryrken (Larsson 
1993, sid. 8). När det gäller fysiskt krävande yrken har män och kvinnor olika fysiska 
förutsättningar, då kvinnorna har ungefär 75 procent av männens muskelstyrka. Kvinnor som 
arbetar i mansdominerade miljöer riskerar även att få arbeta med såväl organisationsformer som 
verktyg utformade med mannen som norm (Yrkesinspektionen 1994, sid. 4). 

4.4 Kön och otraditionella yrkesroller 
 
I studien Yrke och långvarig sjukskrivning i Västernorrlands och Jämtlands län kartlades risken 
för långvarig sjukskrivning (30 dagar eller mer) i det bägge länen, med länens samtliga 
yrkesverksamma som referenspopulation. Studien baserades på ålder och yrke (Goine, Knutsson 
et al. 1994).  
 
Kvinnor hade en högre andel långtidssjukskrivna än män, 5,6 jämfört med 4,3 procent. Andelen 
långtidssjukskrivna varierade dock mellan könen i olika yrken, bland manliga vårdbiträden var 
hela 12,1 procent långtidssjukskrivna, jämfört med 9,9 procent av kvinnorna. Även bland 
sekreterare och personer med maskinskrivningsarbete hade männen en större del av de 
långtidssjukskrivna, 10,6 procent jämfört med 6,5 procent för de kvinnliga sekreterarna. Bland 
kvinnliga verksstadsarbetare (svetsare, metallarbetare m.fl.) var 15,7 procent  långtidssjukskrivna 
jämfört med 5,5 procent av de manliga verkstadsarbetarna. 
 
Män som arbetar i kvinnodominerande yrken visade en överrisk för långtidssjukskrivning. 
Exempel på det är manliga hemvårdsbiträden, sekreterare och/eller kontorister, hotell- och 
restaurangarbetare och städare. Samtliga dessa yrken eller yrkesgrupper redovisade en överrisk 
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för långtidssjukskrivning. Går det att identifiera t.ex. de kontorsarbetande männen, har de någon 
gemensam nämnare? I studien Besvärsförekomst och arbetsmiljö hos ett urval yrkesgrupper i 
Västernorrlands och Jämtlands län, framkom att en stor andel (21,9%) av de manliga 
kontorssekreterarna hade bytt till det yrket p.g.a. olika sjukdomssymptom. Samma sak gällde för 
lager- och förrådsarbetare (12,3%), väktare och fastighetsarbetare/städare (16,9 %) m.fl. 
(Knutsson and Nilsson 1996, sid. 106).  
 
Andra studier visar på samma resultat, t.ex. upptäckte Östlin et. al (1997) en ökad risk för 
hjärtsjukdomar hos män i kvinnodominerade yrken och där ansågs hälsoselektionsmekanismer 
(reträttyrken) vara huvudförklaringen (Hensing 1997, sid. 55). Alexanderson studie visar att 
kvinnor generellt sett har högre och längre sjukfrånvaro än män, men att det inte gäller för alla 
yrken, män som arbetade inom t.ex. textilindustri, som sekreterare och på postkontor hade högre 
sjukfrånvaro än kvinnor i samma yrken (Alexanderson 1995, sid. 38). 
  
Ett visst mönster kunde också urskiljas när det gäller sjukskrivningsorsak i dessa yrken. Drygt 40 
procent av de sjukskrivna männen hade besvär från rörelseorganen och hela 20 procent psykiska 
besvär som sjukskrivningsorsak. För kvinnorna i motsvarande yrke hade 60 procent av de 
sjukskrivna besvär i rörelseorganen som sjukskrivningsorsak men endast 7 procent var 
sjukskrivna för psykiska besvär (Goine, Knutsson et al. 1994, sid. 44). I Östlins m.fl. studie 
rapporterade manliga sekreterare mer nervösa symptom än andra manliga tjänstemän (Hensing 
1997, sid 55).  Diagnoser och symptomupplevelse är av intresse då de kan ge en bild över rent 
fysiska arbetsmiljöfaktorer och dess påverkan, men förväntas även samspela med olika 
personlighetsfaktorer och sociala förhållanden (Bjurulf, Johansson et al. 1990, sid. 9).   
 
Män som var sjukskrivna och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdsarbete 
(undersköterskor, sjuksköterskor m.fl.) var ganska få men redovisade liknande 
sjukskrivningsmönster, 41 procent hade besvär i rörelseorganen och 20 procent var sjukskrivna 
p.g.a. psykiska besvär. Bland kvinnorna var bara 7 procent var sjukskrivna p.g.a. psykiska besvär 
(Goine, Knutsson et al. 1994, sid. 44). 
 
Kvinnor i mansdominerade yrken hade liksom män i kvinnodominerade yrken en överrisk för 
långtidssjukskrivning. Inom gruppen verkstads- och byggmetallarbete (maskinskötare, 
reparatörer, verkstadsmekaniker, svetsare, plåtslagare m.fl.) arbetade 11 795 personer varav 778 
kvinnor. 123 av dessa var långtidssjukskrivna. Drygt 60 procent av kvinnorna var sjukskrivna för 
besvär i rörelseorganen och 13 procent p.g.a. psykiska besvär. För männens del var endast 7 
procent sjukskrivna p.g.a. av psykiska besvär (Goine, Knutsson et al. 1994, sid. 44). Också en 
stor andel av kvinnorna hade bytt till dessa yrken p.g.a. sjukdomssymptom, det gällde bl.a. för 
trävaruarbetare (22,4%), kemiska processarbetare (17,6%), mekaniker (15,4%), massa- och 
pappersindustriarbetare, (12,7%) lager- och förrådsarbetare (15,4%), sömmerskor (18,5%) m.fl. 
(Knutsson and Nilsson 1996, sid. 106). 
 
Sammanfattningsvis har följande gemensamma nämnare identifierats, män och kvinnor i 
otraditionella yrkesroller redovisar sämre hälsa, och har oftare psykiska besvär som 
sjukskrivningsorsak. Varken yrket eller sjukskrivningsorsakerna i sig ger tillräcklig vägledning 
om bakgrunden till detta, även andra faktorer spelar in, som t.ex. den sjuklighet en person bär 
med sig till ett yrke. 
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Ett av få genusperspektiv på hälsa har forskarna Alexanderson och Hensing anlagt i deras 
respektive avhandlingar från 1995 respektive 1997.  De konstaterar att hälsoskillnaderna mellan 
män och kvinnor i stor utsträckning gäller yrkes- och arbetsförhållanden. Alexandersons studie 
visar att arbetsplatsens könsmässiga segregering har betydelse för sjukfrånvaron. Både män och 
kvinnor som arbetar på enkönade arbetsplatser hade en högre sjukfrånvaro än de som var 
yrkesverksamma på arbetsplatser med en mer jämn könsfördelning (Marklund, Bergendorff et al. 
1998, sid. 59). Kvinnor hade högre sjukfrånvaro än män generellt sett och hade speciellt hög 
sjukfrånvaro i extremt mansdominerade yrken, dvs. yrken där mindre än 10 procent av de 
anställda är kvinnor. Låg sjukfrånvaro återfanns i de könsintegrerade yrkesgrupperna (40-60 
procent anställda kvinnor) och högre återfanns i de kvinno- och mansdominerade yrkena 
(Alexanderson 1995, sid. 38). Hälsoeffekter av könssegregering på arbetsplatser är ett outforskat 
område, där Hensings och Alexandersons studier är att anse som banbrytande. 
 
Alexanderson konstaterar att centrala ohälsofaktorer är yrke, kön och ålder. Äldre redovisade 
längre sjukfrånvaroperioder, men var inte oftare sjukskrivna än yngre. De som var sysselsatta i 
yrken som kräver högre utbildning var i lägre utsträckning sjukskrivna jämfört med dem som 
arbetade i yrken med lägre utbildningskrav, yrken som ofta var fysiskt tyngre (Alexanderson 
1997, sid. 113). Hälsa och etnicitet är också viktiga faktorer, liksom socioekonomisk tillhörighet. 
Alexanderson anser dock att det inte är tillräckligt att enbart studera hur dessa traditionella 
faktorer som kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet samvarierar med sjukfrånvaron om man 
söker förklaringen på dessa fenomen (Alexanderson 1995, sid. 69). Sjukfrånvaro varierar som 
bekant inte bara mellan olika grupper, utan även inom olika grupper. Alexanderson konstaterar 
även att skillnader i sjukfrånvaro vad gäller socioekonomisk status bara delvis kan förklaras med 
kända riskfaktorer som hälsorelaterade beteenden, yrkets karaktäristiska och socialt stöd. Hon 
finner det troligt att könssegregeringen på manliga/kvinnliga yrken är ytterligare en faktor som 
kan adderas till de övriga för att öka förståelsen för variationerna i sjukfrånvaro. Likväl som 
arbetsmarknaden är starkt uppdelad i socioekonomiska grupper, är den också starkt 
könsuppdelad, både horisontellt och vertikalt (Alexanderson 1995, sid. 52). 
 
Alexandersons studie visar alltså starka samband mellan sjukfrånvaro och ett yrkes könsmässiga 
segregering. Någon analys av förklaringsmekanismer inryms inte i denna avhandling, även om 
hon presenterar ett antal olika tänkbara förklaringsmodeller/faktorer att ta hänsyn till när 
resultatet ska tolkas, varav några återges nedan (Alexanderson 1997, sid. 114). Könssegregering 
på arbetsplatser pekades ut som en viktig arbetsmiljöfråga redan på 1970 talet av Moss Kanter. 
Hon studerade kvinnor på höga befattningar i stora företag i USA och upptäckte att de ofta 
misslyckats i sitt arbete. Kanters förklaring till detta gick ut på att grupper som utgör en 
minoritet, vad gäller t.ex. kön, ras eller ålder, ses som ett ”tecken” av majoriteten, som 
symboliserar allt som förknippas med minoriteten. Effekten av detta kan vara att minoriteten inte 
ses i sin professionella roll, utan mer i sin roll som kvinna eller man. Med detta kan t.ex. följa en 
press på att agera som majoriteten, risk för lite socialt stöd, isolering från viktiga informella 
beslutsvägar, sexuella eller andra trakasserier (Alexanderson 1995, sid. 55; Hensing 1997, sid. 
54).  
 
Alexanderson ställer även resultatet i relation till utbildningsnivån i olika yrken. Yrkesgrupperna 
är sorterade i fem olika grupper, efter andel kvinnor som arbetar i yrket. I dessa fem grupper är 



 37

utbildningsnivåerna blandade, dock, högre utbildning tenderar vara representerat i en större andel 
av yrkena inom den könsintegrerade kategorin. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är 
hälsoselektionsmekanismer, dvs. att individer med sämre hälsa söker sig till vissa yrken. 
Selektion kan även ske ut från olika yrken, vilket Alexanderson exemplifierar med att kvinnor 
med bättre hälsa söker sig från extremt mansdominerade arbetsplatser för att arbeta i mer 
arbetsmiljöer med mer jämn könsfördelning, medan kvinnor med sämre hälsa stannar kvar 
(Alexanderson 1995, sid. 54, 55). 
 
Kanske är det också så att benägenheten att acceptera ”svagheter” som dålig hälsa varierar 
mellan olika yrkeskategorier, inom mans- och kvinnodominerade yrkesområden och mellan 
könen? Ytterligare en faktor av vikt som Alexanderson tar upp är stress och kontroll över sin 
arbetssituation. Kvinnors inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation är generellt sett låg 
jämfört med männens, speciellt i mansdominerade yrken. Lundberg har i sin avhandling funnit att 
arbeten med höga krav och lågt inflytande ökat bland kvinnodominerade yrken under den senaste 
10 års perioden, men inte bland mansdominerade. Både män och kvinnor i könsintegrerade yrken 
i Alexandersons studie upplever sig ha god kontroll över sin arbetssituation. Förklaringen till den 
låga sjukfrånvaronivån i den könsintegrerade gruppen är mångfacetterade, och Alexanderson 
antar sammanfattningsvis att sannolikheten är större att bli behandlad som en individ och inte en 
stereotyp representant för sitt kön, det finns bättre förutsättningar för socialt stöd, mer kontroll 
osv. Dock, utan att exakt känna till de underliggande mekanismerna bakom resultatet, konstaterar 
Alexanderson att könsintegration i sig tycks ha en positiv effekt på hälsan hos både män och 
kvinnor (Alexanderson 1995, sid. 58-59). 
 
En undersökning av manliga och kvinnliga ledare samt kontorsarbetare vid Volvo i Göteborg 
(Frankenhauser et al.1989) visade att kvinnliga kontorsarbetande upplevde sig ha mest socialt 
stöd i sitt arbete, till skillnad från de kvinnliga ledarna som rapporterade både minst socialt stöd 
och minst personlig kontroll. Störst arbetsbelastning hade den manliga ledarna, men eftersom de 
upplevde sig ha hög personlig kontroll uppvägde det arbetsbelastningens negativa effekter. Rent 
fysiskt reagerade de manliga och kvinnliga ledarna olika, efter arbetet sjönk männens blodtryck 
och noradrenalinnivå vilket antyder att de slappnade av. Kvinnornas stress ökade efter 
arbetsdagens slut, vilket antogs ha samband med hemarbetets krav. Deras blodtrycksnivå 
bibehölls på den höga nivå som uppmätts under dagen och noradrenalinnivån ökade (Riska 1991, 
sid. 29). 
 
Den ohälsa som genererar mest sjukfrånvaro kan reduceras genom ett antal preventiva åtgärder 
såväl på individuell-, arbetsplats-, regional- och nationell nivå. Alexanderson har identifierat ett 
antal högriskgrupper som t.ex. kvinnliga metallarbete som borde bli föremål för fortsatt forskning 
och preventiva åtgärder. Det behövs dock mer kunskap gällande riskfaktorerna, liksom 
diagnostiska profiler bakom sjukfrånvarotalen i dessa riskgrupper, hur ser t.ex. bilden ut när det 
gäller betalt och obetalt arbete, familjesituation och sociala nätverk? Det saknas fortfarande 
kunskap om mekanismerna bakom ohälsa och sjukfrånvaro, inte minst vad gäller könsskillnader 
och genusaspekter (Alexanderson 1995, sid. 68).    
 
Hensings avhandling bygger (liksom Alexandersons) på material från den s.k. 
Östergötlandsstudien och visar förekomsten av sjukfrånvaroperioder över sju dagar under åren 
1985, 1986 och 1987 i Östergötlands län. Hensing har inriktat sig på sjukfrånvarofallen med 
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psykiatrisk sjukskrivningsdiagnos samt belyser sambandet mellan psykisk ohälsa och 
sjukfrånvaro (Hensing 1997, sid. 25, abstrakt). Studien visar att orsaksfaktorerna bakom psykisk 
ohälsa och skillnaderna mellan könen kan förklaras med yrkesskillnader och att specifikt graden 
av könssegregation spelar in.  
 
Hensing finner att den högsta relativa risken för sjukfrånvaro p.g.a. psykiatriska besvär återfinns 
bland följande tio yrken i fallande skala; sågverk- och träindustriarbetare, målare, metallindustri, 
textilindustri, diverse yrken (bl.a. oljeplattform), pappersindustri, socialt arbete, 
livsmedelsindustri, kemiskt processarbete, hotell och restauranganställda. Lägsta risken återfinns 
bland lägre tjänstemän, anställda i transport- och kommunikationsarbete och bland anställda i 
försvaret. Kvinnor redovisade en högre risk i alla yrkesgrupper utom i socialt arbete, hotell- och 
restaurangarbete, post och televerksanställda, arbete i affärer, jord och skogsbruk transport- och 
kommunikation samt lagerarbetare. Den högsta incidensen i psykiatrisk sjukfrånvaro återfanns 
bland kvinnliga målare (som dock var en mycket liten grupp varpå resultatet får tolkas med 
försiktighet) följt av kvinnor som var anställda inom metallindustrin. De största könsskillnaderna, 
där kvinnor var mer sjukskrivna än män, återfanns bland frisörer, målare, kran- och 
grävmaskinister och inom metallindustrin. Ett starkt samband har påvisats i tidigare studier 
mellan psykisk ohälsa och lägre socioekonomisk grupp, liksom hög generell sjukfrånvaro och 
manuella arbeten (Hensing 1997, sid. 53; Hensing 1997, sid. 118).  
 
En analys av den relativa risken att sjukskrivas med psykiatrisk diagnos i relation till andelen 
anställda kvinnor och män i en yrkesgrupp visar att kvinnor i extremt mansdominerade yrken 
(mindre än 10 procent kvinnor) har den högsta risken, 4,6 procent sjukskrivna med minst ett 
psykiatriskt sjukfall/år och att män i extremt kvinnodominerade yrken har den näst högsta risken 
med 2,9 procent. Den genomsnittliga relativa risken under ett år för alla yrkesgrupper var 1,7 
procent. 1985 hade kvinnor en relativ genomsnittlig risk på 2,1 procent och män 1,3 procent.  
Yrkesgrupper med en jämn könsfördelning (40-60 procent kvinnor) hade den lägsta relativa 
risken med 1,2 procent (Hensing 1997, sid. 41). 
 
Hensing analyserar resultatet i sin studie i utifrån tre olika perspektiv, ett medicinskt, ett 
arbetmiljöperspektiv och slutligen ett beteendevetenskapligt perspektiv. En arbetsmiljöhypotes 
pekar på att vissa karaktäristiska i arbetsmiljön leder till ökad sjukfrånvaro oavsett vilken typ av 
sjuklighet som studeras. De 10 yrkesgrupper i Hensings studie som haft den högsta relativa 
risken för sjukfrånvaro (företrädesvis industriella yrken eller vårdyrken, se ovan) som en följd av 
psykiska besvär, var desamma som de med generellt sett högsta sjukfrånvaron oavsett 
sjukskrivningsorsak. Detta anser Hensing stödjer antagandet om att arbetsmiljön är viktigare för 
sjukfrånvaron än den medicinska statusen hos den enskilde. I en holländsk studie (Braun, S) som 
Hensing refererar till, angav en majoritet av de sjukfrånvarande med psykiatrisk diagnos samt 
deras läkare, att sjukfrånvaron var ett resultat av arbetsrelaterade problem. Det framgick inte om 
de arbetsrelaterade problemen var en effekt av eller en anledning till de psykiska besvären 
(Hensing 1997, sid. 53).  
 
Studien utvisade att kvinnor är oftare sjukskrivna för psykiska besvär än män, men män har 
längre sjukfrånvaroperioder. Vad som ligger bakom dessa olika sjukfrånvaromönster är oklart 
och behöver enligt Hensing utredas närmare. Hon för ett resonemang runt könsskillnaderna och 
ställer dem i relation till diagnosmönster, sjukdomsbeteende och de sociala konsekvenserna av att 
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ha en psykisk störning (Hensing 1997, sid. 45). Könsskillnader i sjukfrånvaromönster kan i 
Henings studie inte förklaras av skillnader i diagnosmönster. Eventuellt kan mäns högre 
förekomst av alkoholproblem förklara varför män är länge sjukskrivna med psykiska besvär än 
kvinnor. (alkoholproblem visade sig ofta vara dolt bakom psykiska diagnoser i studien) Det 
förklarar dock inte varför kvinnor oftare är sjukskrivna med psykiska besvär. När det gäller 
sjukdomsbeteenden, rapporterar kvinnor mer psykiatriska symptom än män och söker oftare vård 
för dessa symptom. Hensing antar att flera faktorer i denna process kan leda till att kvinnor har 
högre sjukfrånvaro baserat på psykiska besvär. Besöka en läkare kan t.ex. i sig vara en riskfaktor, 
då både läkare och patient förväntar sig ett konkret resultat av besöket som ett sjukintyg och/eller 
recept på medicin. De sociala effekterna av att lida av en psykiatrisk sjukdom kan vidare vara 
värre för män än för kvinnor. Den kulturella normen säger att en man ska vara mindre känslosam, 
starkare och tåligare, egenskaper som harmoniserar dåligt med psykiatriska symptom. Hensing 
antar att normen kan leda till att det föreligger en underrapportering av psykiskt sjuka män samt 
att män när de söker vård är i sämre skick, vilket kan var en tänkbar förklaring till mäns längre 
sjukskrivningstider för dessa åkommor. I enlighet med ovanstående resonemang om kvinnligt 
respektive manligt kulturella egenskaper, kanske kvinnor dessutom får bättre social support på 
arbetsplatsen än män? En annan tänkbar hypotes, är att kvinnor t.ex. får förtidspension i ett 
tidigare skede än män (Hensing 1997, sid. 58).  

4.5 Arbetsskador 
 
Lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) är en allmän obligatorisk försäkring som omfattar alla 
förvärvsarbetande. Med arbetsskada menas olycksfall eller sjukdom till följd av annan skadlig 
inverkan i arbetet. 1993 skärptes arbetsskadebegreppet, numer måste hög grad av sannolikhet 
(mot tidigare sannolikt) tala för att en faktor i arbetsmiljön generellt sett kan orsaka en skada, 
dessutom ska övervägande skäl ska tala för ett orsakssamband i det enskilda fallet (mot tidigare 
om inte övervägande skäl talar emot).  
 
Införandet av den restriktiva bevisregeln har kritiserats från flera håll, bl. a. eftersom rekvisitet 
hög grad av sannolikhet innebär att den ”samlade kunskapen” måste tala för att en faktor i 
arbetsmiljön är skadlig, dvs. den ska vara accepterad inom den medicinska vetenskapen. 
Kritikerna anser att enighet inom den medicinska vetenskapen är ett för högt ställt krav och att 
det bland annat får effekter på de som har sjukdomar som är svåra att objektivt bevisa och inte är 
prioriterade inom forskningen, t.ex. belastningssjukdomar. Regeländringen drabbar kvinnor 
hårdare än män då betydligt fler kvinnor än män drabbas av dessa sjukdomar p.g.a. mer 
monotona och ensidiga arbetsuppgifter samt eventuellt en svagare kroppskonstitution (Marklund, 
Bergendorff et al. 1998, sid. 61). 1990 var kvinnorna i genomsnitt borta från arbetet 118 dagar 
per belastningsskada medan männen var borta i 101 dagar (Lagerlöf 1993, sid.11). 
 
Det saknas könsuppdelad statistik för antalet godkända/icke godkända arbetsskador. Det finns 
dock könsuppdelad statistik för livräntor, som utges om en försäkrad fått sin förmåga att skaffa 
sig inkomst nedsatt med minst en femtondel (Marklund, Bergendorff et al. 1998, sid. 61). 
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Tabell 22.  Antal utbetalade livräntor efter kön och ålder 1996 
Ålder Antal   Andel 
 Kvinnor Män  Sa kvinnor män     Sa 
 
16-29      252      489      741 34 66 100 
30-39   1 801   3 689   5 490 33 67 100 
40-49   6 954   8 131 15 085 46 54 100 
50-59 18 009 17 042 35 051 51 49 100 
60- 21 880 20 878 42 758 51 49 100  
Summa 48 896 50 229 99 125 49 51 100 
Källa: RFV redovisar 1998:1 
 
Utslaget på samtliga beviljade livräntor 1996, är fördelningen mellan män och kvinnor jämn. 
Skillnaderna inom åldersgrupperna är dock väsentliga, i åldersgruppen 30-39 år är männens andel 
av den utbetalda livräntan 67 procent mot bara 33 procent för kvinnor.  

 
Arbetsskadornas fördelning över olika näringsgrenar efter kön enligt Nordisk 
YrkesKlassificering (yrkesområde-yrkesfamilj) under 1995 återges nedan. Sammanställningen 
omfattar näringsgrenar med minst 1000 förvärvsarbetande män och kvinnor, med frekvens avses 
antal anmälda fall per 1000 förvärvsarbetande (SCB 1997, sid. 70).  
 
Avsikten är att identifiera inom vilka yrken som den relativa risken att drabbas av arbetsskador är 
högst för män respektive kvinnor. Huvudsyftet därvidlag är att undersöka vem som drabbas av 
arbetsskador och inom vilket yrke, där ett delsyfte är att återge likheter och olikheter i 
yrkestillhörighet (bland riskyrkena) mellan män och kvinnor. Könsskillnader i det statistiska 
materialet låter inte sig inte enkelt förklaras, då många olika delfaktorer samverkar till resultatet. 
Variationer av den relativa frekvensen inom olika näringsgrenar kan bero på såväl arbetsmiljö 
som skillnader i köns- och ålderssammansättning. Om t.ex. yrken återfinns där kvinnor eller män 
redovisar en hög relativ risk att drabbas av arbetsskador måste man vara medveten om att det i 
många fall är könsfördelningen inom yrket som gör det till ett kvinnligt respektive manligt 
högriskyrke. Yrken som identifieras som ett högriskyrke för ena könet är sålunda inte är riskfria 
ur hälsosynpunkt för det andra könet, utan där kan andra faktorer, som t.ex. andelen kvinnor eller 
män i yrket vara av avgörande betydelse (SCB 1997, sid. 55).  
 
Hälsoeffekter av arbete och skillnader mellan könen är överhuvudtaget ett komplext och 
svårstuderat område. Arbete definieras som betalt arbete och arbetet i hemmet räknas inte in, 
vilket ökar svårigheterna när arbete ska relateras till sjukdom och besvär. Vidare har kvinnor 
andra typer av yrken och andra arbetsuppgifter, liksom män och kvinnor inom samma yrken har 
olika arbetsuppgifter vilket försvårar relevanta jämförelser. Männen löper högre risk att drabbas 
av olyckor i arbetslivet än kvinnor, de arbetar oftare i en hårdare fysisk arbetsmiljö liksom de 
antas ha en ökad riskbenägenhet med fler allvarliga olyckor som följd. Män drabbas också oftare 
av ”klassiska” arbetssjukdomar som beror på kemiska risker, buller, etc. Å andra sidan drabbas 
kvinnorna medicinskt av att de ofta har monotona och upprepade arbetsuppgifter i underordnad 
position. Kvinnors dubbelarbete och strävan att räcka till för alla är ett annat fenomen som 
Puranen (1991) anser kan vara en förklaring till att kvinnor oftare har värk i muskler och leder 
och olika psykiska besvär (Botten 1994, sid. 48, 49).  
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Det finns ytterligare ett problem när det gäller mäns och kvinnors frekvens av arbetsskador inom 
olika yrken och näringsgrenar. Förutom att arbetsuppgifterna varierar, så är traditionellt manliga 
yrken betydligt mer detaljerade i yrkesklassifikationen (NYK kodning) än traditionellt kvinnliga. 
Detta kan försvåra relevanta jämförelser mellan manliga och kvinnodominerade yrken. 
(Alexanderson 1995, sid. 53). 
 
Sammanfattningsvis har män och kvinnor i samma yrken olika arbetsuppgifter vilket gör 
jämförelser mellan män och kvinnor vanskliga och slutsatser om deras hälsa och/eller arbetsmiljö 
svåra att dra enbart baserat på NYK kodningen. Vidare är kvinnodominerade yrken inte 
nyanserade i yrkeskodningen vilket också försvårar jämförelser mellan typiskt manliga och 
typiskt kvinnliga yrken. Resultatet nedan indikerar dock yrken och arbetsmiljöer där män och 
kvinnor i hög utsträckning drabbas av arbetsskador vilket i sig bör rendera i åtgärder och där 
fortsatta studier närmare kan utröna vilka faktorer som ligger bakom resultatet. 
 

4.5.1 Arbetssjukdomar 
 
55 procent av arbetssjukdomarna under jämförelseåret 1995 drabbade kvinnor och 45 procent 
män (SCB 1997, sid. 11). De flesta arbetssjukdomar under året för näringsgrenar på grov nivå 
förekommer bland män inom metallmalmsgruvor (8,1 fall per 1000 förvärvsarbetande), jord och 
stenvaruindustri (7,5), reningsverk samt livsmedels- dryckesvaru och tobaksindustri. Bland 
kvinnor är den relativa frekvensen högst inom transportmedelsindustri (11,2 fall per 1000 
förvärvsarbetande), gummi och plastvaruindustri (10,4), livsmedels- dryckesvaru och 
tobaksindustri (10,3) samt jord- och stenvaruindustri (10,2). 
 
 
Tabell 23. Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall, 
                    2-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren      Frekvens      
Män          
13  Metallmalmsgruvor       8,1             
26  Jord- och stenvaruindustri       7,5  *  
90   Renings-, rehållningsverk, avfallsanläggningar     6,9  
15,16   Livsmedels-, dryckesvaru och tobaksindustri     6,6  *  
17-19   Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri     5,7  * 
27  Stål- och metallverk       5,6  *  
20   Trävaruindustri       5,5  *  
45   Byggnadsindustri       5,3 
36   Möbelindustri; annan tillverkningsindustri     5,2  * 
34,35 Transportmedelsindustri      5,0  *  
Samtliga näringsgrenar       3,2  
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetssjukdomar   Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
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Tabell 24. Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,  
                    2-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren           Frekvens 
Kvinnor 
34,35   Transportmedelsindustri      11,2  * 
25   Gummi- och plastvaruinduindustri     10,4   
26  Jord- och stenvaruindustri    10,3  * 
15,16   Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri   10,3  * 
20  Trävaruindustri     10,0  * 
17-19   Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri       9,4  * 
36   Möbelindustri; annan tillverkningsindustri        9,1  * 
27   Stål- och metallverk           8,6  *  
28   Industri för metallvaror, ej maskiner och apparater          8,6 
10-37   Tillverkning och utvinning         8,2 
Samtliga näringsgrenar        4,4 
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetssjukdomar   Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
Det är vidare värt att notera, att 7 av de 10 yrkesområden som redovisar högst relativ risk för 
arbetssjukdomar, är gemensamma högriskyrken för både män och kvinnor. Män har utöver dessa 
gemensamma yrkesområden höga relativa risker att drabbas av arbetssjukdom inom 
metallmalmsgruvor, reningsverk och avfallsanläggningar samt inom byggnadsindustrin, sektorer 
som är kraftigt mansdominerade. Kvinnor redovisar utöver de sju gemensamma yrkesområdena, 
högre frekvens av arbetssjukdomar i huvudgruppen tillverknings- och utvinningsyrken samt i 
gummi- och plastvaruindustrin och industri för metallvaror. I tillverkningsindustrin finns många 
yrken med svåra arbetsförhållanden. (Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 28).  
 
De flesta arbetssjukdomarna 1995 har liksom tidigare år orsakats av belastningsfaktorer, 63 
procent bland män och 70 procent bland kvinnor. Den typiskt manliga belastningsskadan orsakas 
av tunga lyft, medan den typiskt kvinnliga skadan orsakas av statisk belastning.  Anmälningar 
rörande sjukdomar till följd av organisatoriska eller sociala faktorer (totalt 7 procent av 
anmälningarna under 1995) är vanligare bland kvinnor än bland män. Den faktor som oftast 
uppgivits som orsak till dessa sjukdomar bland män är högt arbetstempo eller stress i 39 procent 
av fallen. Bland kvinnorna är det mobbning eller trakasserier som är vanligast med ungefär en 
tredjedel av fallen. Sjukfrånvaro till en följd av organisatoriska och sociala faktorer hade 1995 
den längsta sjukfrånvaron av alla arbetssjukdomar (90 dagar i genomsnitt).  
 
Hälften av alla anmälningar rörande sociala och organisatoriska faktorer 1995 gäller personer 
yrkesverksamma inom vård och omsorg. I snitt är det 0,3 anmälda arbetssjukdomsfall per 1000 
förvärvsarbetande med organisatoriska och sociala faktorer som bakgrund, inom vård och omsorg 
är motsvarande siffra 0,7 fall per 1000 förvärvsarbetande (SCB 1997, sid. 85). Vårdhierarkin, 
med ett stort antal beslutsnivåer där personalen intar en mellanställning mellan patienter och 
huvudmän, pekas ut av arbetsmiljökommissionen som en av de kanske viktigaste faktorerna när 
det gäller den psykiska och sociala arbetsmiljön (Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 
1990, sid. 35).  
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Tabell 25. Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,  
                    3- siffernivå, efter kön 1995. 
Näringsgren      Frekvens 
Män     
151 Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och råvaror  13,5  * 
351   Byggande och reparation av fartyg och båtar   11,4   
261       Glas- och glasvarutillverkning       9,1  *  
266   Tillverkning av varor av betong, cement och gips       8,0 
454   Slutbehandling av byggnader        7,7          
361  Tillverkning av möbler         5,5 
291  Tillverkning av maskin för alstrande och användning av mekanisk kraft, ej motor   5,2  * 
274  Framställning av andra metaller än järn       5,1 
014  Service till jordbruk utom vetrinärverksamhet      5,1  *                
155 Mejerivaru- och glasstillverkning        5,1 
Samtliga näringsgrenar        3,2  
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetssjukdomar   Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
Tabell 26. Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,  
                    3- siffernivå, efter kön 1995. 
Näringsgren      Frekvens 
Kvinnor 
261   Glas och glasvarutillverkning    19,5  * 
151   Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av av kött och råvaror  17,4  * 
251   Tillverkning av gummivaror    12,5 
286   Tillverkning av bestickverktyg och andra järnhandelsvaror  12,4 
297   Tillverkning av hushållsmaskin och apprat ej i annan huvudgrupp  12,0 
014   Service till jordbruk utom vetrinärverksamhet   11,4  * 
291   Tillverkning av maskiner för alstrande och användning av  mekanisk kraft, ej motor 10,4  *  
252   Plastvarutillverkning         9,7 
272   Tillverkning av järn och stålrör        9,4 
159   Framställning av drycker       9,2 
Samtliga näringsgrenar         4,4 
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetssjukdomar   Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
För mäns del redovisar yrkesverksamma inom slakteribranschen den högsta risken att drabbas av 
arbetssjukdomar på 3-siffernivå, närmast följt av varvsindustrin och glas- och 
glasvarutillverkning. För kvinnornas del är det yrkesverksamma inom glas- och 
glasvarutillverkning som har den högsta relativa risken att drabbas av arbetssjukdomar med 
knappt fem gånger så hög risk som kvinnors genomsnitt för samtliga näringsgrenar. Därefter 
följer kvinnor som arbetar inom slakteribranschen samt med tillverkning av gummivaror. 
Överhuvudtaget redovisar tillverkningsarbete höga risker för arbetssjukdomar hos både män och 
kvinnor. De kvinnliga tillverkningsarbetarna är mer utsatta för besvär i muskler och leder än de 
manliga, i industriyrken drabbas kvinnor 2-3 gånger oftare av belastningssjukdomar än män 
(Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 34) (Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 
28). Utvecklingen inom industriproduktionen i Sverige genom datorisering och 
rationaliseringsåtgärder har medfört en viss tillväxt av yrken med monotona arbetsuppgifter. Till 
dessa yrken, med låga krav på utbildning och erfarenhet har kvinnor rekryterats i stor 
utsträckning, kvinnor utgör idag en sjättedel av de anställda inom tillverkningsindustrin. 
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Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp identifierar denna yrkesgrupp som en av de mest 
utsatta kvinnogrupperna på arbetsmarknaden vad gäller hälsorisker. Flera manliga grupper inom 
industri/tillverkning är också i jämförelse med andra yrkeskategorier särskilt utsatta för olika 
hälsorisker, vilket även framgår av denna statistik. 
  
4 av de 10 yrkena med höga relativa risker för arbetssjukdomar återfinns som högrisk yrken för 
bägge könen.  
 
Tabell 27. Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,  
                    4- siffernivå, efter kön 1995. 
Näringsgren      Frekvens 
Män     
1511  Kreatursslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött   18,8  *  
4544   Måleri- och glasmästeriarbeten       8,5 
2661   Tillverkning av betongvaror för byggändamål        8,1 
4522   Takarbeten         7,0 
2011   Sågning och hyvling av trä; träimpregnering       5,9  * 
6110   Transport över hav; kustsjöfart        5,9  * 
2030   Trähus och byggnads- snickeritillverkning        5,5  * 
4522  Uppförande av hus och andra byggnadsverk     5,4 
1551   Mejerivarutillverkning         5,3  * 
6021   Annan linjebunden landtransport av passagerare       5,1  * 
Samtliga näringsgrenar                   3,2  
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetssjukdomar   Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB   
 
Tabell 28.  Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,  
                    4- siffernivå, efter kön 1995. 
Näringsgren      Frekvens 
Kvinnor 
1511  Kreatursslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött  18,6  *  
6021   Annan linjebunden landtransport av passagerare   11,6  * 
2030   Trähus och byggnads- snickeritillverkning   10,2  * 
6110   Transport över hav; kustsjöfart    10,1  * 
2722   Tillverkning av stålrör         9,5 
2121   Tillverkning av wellpapp och pappers- pappvaror     8,2 
7524   Polisverksamhet         8,2 
2010   Sågning och hyvling av trä; träimpregnering     8,0  * 
2940   Tillverkning av verktygsmaskiner       7,8  
1551   Mejerivarutillverkning        7,7  * 
Samtliga näringsgrenar                   4,4 
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetssjukdomar   Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
På 4-siffernivå återfinns den högsta risken att drabbas av arbetssjukdomsfall för bägge könen 
inom slakteri- och charkuteribranschen med drygt 18 fall per 1000 förvärvsarbetande. Slakteri- 
och charkuteriarbetare tillsammans med mejeriarbetare utpekas i arbetsmiljökommissionens 
rapport som särskilt utsatta yrkesgrupper vad gäller risken att bli arbetsskadade. De korta 
repetitiva arbetsuppgifter som finns inom charkuteribranschen anses vara orsaken till de många 
belastningsskadorna. En del av belastningsskadorna kan bero på att det monotona arbetet utförs i 
kyla, även om sambandet inte kunnat vetenskapligt beläggas. Det finns en inbyggd motsättning 
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mellan kravet på god hygien och bra arbetsvillkor – förutom kylans eventuella skadlighet i sig, 
ökar risken för skador då kött som kylts ner dessutom är svårare att stycka. Trots att slakterier 
ofta är ganska automatiserade, finns det fortfarande kvar manuella arbetsmoment mellan olika 
maskiner. Dessa ensidiga arbetsmoment, t.ex. förpackning av varor utförs i regel av kvinnor 
(Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 18-19).  
 
Kvinnor återfinns med dessa monotona arbetsuppgifter (montering, sortering och paketering och 
kontroll vid löpande band) inom både livsmedels- och tillverkningsindustrin, som också är de 
näringsgrenar som redovisar högst frekvens belastningssjukdomar bland kvinnor (SCB 1997, 
sid.11). Den här typen av arbete har visat sig leda till sjukdomar av såväl fysisk som psykisk art 
bl.a. med hänvisning till den kvalitativa underbelastning och kvantitativa överbelastning de 
medför (SCB 1995, sid. 9). En studie (Mergler et al 1987) av yrkesverksamma män och kvinnor i 
ett kycklingslakteri, visar att arbetssituationen skiljer sig påtagligt dem emellan. Trots samma att 
de var innehavare av samma formella yrkesbeteckning, hade män och kvinnor väsentligt olika 
arbetsuppgifter. Kvinnornas arbetsuppgifter var begränsade till mitten av produktionslinjen, 
innefattande mycket manuella och monotona arbetsuppgifter, medan männen fanns spridda över 
hela produktionslinjen med olika arbetsuppgifter. När man jämförde besvär i nacke/skuldror 
visade det sig att kvinnorna drabbades i högre utsträckning än män. När man istället jämförde 
män och kvinnor under samma arbetsförhållanden – vid mittersta bandet – förekom inga 
skillnader i besvärsfrekvenser (Gunnarsson, Hetzler et al. 1988, sid. 19). 
 
Risken att drabbas av belastningsskador är inte avhängigt muskelstyrka, utan dessa traditionellt 
”lätta arbeten” med statisk belastning medför lika stora skaderisker för män som kvinnor 
(Sjöström-Ross and Johansson 1994, sid. 2).  
 
Kvinnor yrkesverksamma inom transportmedelsbranschen redovisar den andra högsta frekvensen 
arbetssjukdomsfall på 4-siffernivå, samma bransch återfinns för mäns del på 10:e plats i listan. 
Yrkesförare utsätts för många hälsorisker, t.ex. kan busschaufförer trots tät trafik alltid hålla 
tidtabellen, vilket leder till stress. Likaså kan enkla misstag i yrkesförarens arbete leda till andras 
skada. Förutom stress och små möjligheter att påverka sin arbetssituation, utsätts de även för 
andra risker som avgaser, buller, vibrationer, obekväma arbetsställningar och oregelbundna 
arbetstider. Sjukdomar i hjärta och kärl samt belastningsskador är de vanligaste skälen till att 
äldre förare slutar i yrket (Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 54-55).   
 
För mäns del återfinns måleri- och glasmästeriarbeten med näst högsta relativa risk att drabbas av 
arbetssjukdomar, följt av betongarbetare och andra yrkesverksamma inom tillverknings- och 
byggbranschen. Arbetsskador i form av belastningssjukdomar, skador av kemiska ämnen, 
bullerskador och vibrationsskador är vanligare för byggarbetare än för genomsnittet av 
förvärvsaktiva män, särskilt utsatta är betongarbetare samt målare och lackerare. 
(Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 36). 
 
6 av de 10 yrkena på 4- siffernivå med högst relativa arbetssjukdomsfrekvenser är gemensamma 
för män och kvinnor. Bland de övriga återfinns kvinnor som arbetar med polisverksamhet med 
hög relativ risk att drabbas av arbetssjukdomar på 4- siffernivå. Hensing fann i sin studie, att 
könet i minoritet bland brand- och polismän samt socialarbetare hade högre psykiatrisk 
sjukfrånvaro.  Dessa yrkesgrupper arbetar med känslomässigt påfrestande arbetsuppgifter och det 
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är inte otänkbart att en minoritetssituation påverkar möjligheten att bearbeta svåra situationer. I 
vilken utsträckning en sådan bearbetningsprocess och tillgången till socialt stöd på arbetsplatsen 
påverkas av en minoritetssituation är dock oklart (Hensing 1997, sid. 118).  
 
Tabell 29. Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,  
                    5 siffernivå, efter kön 1995.  
Näringsgren       Frekvens 
Män                    
15112    Köttstyckerier     20,4 
15111    Kreatursslakt     18,2  * 
35110    Skeppsvarv     14,9 
26120    Bearbetning av planglas    14,4 
25110   Tillverkning av däck och slangar    11,4             
50202    Bilplåt- och billackeringsverkstäder    10,3 
31400    Batteri och ackumulatorindustri    10,0  
45250    Andra bygg- och anläggningsarbeten      9,2  
45441    Måleriarbeten         9,2 
90002 Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall    8,9 
Samtliga näringsgrenar                                            3,2   
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetssjukdomar   Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   

    
     

Tabell 30.  Näringsgren med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetssjukdomsfall,  
                    5 siffernivå, efter kön 1995.  
Näringsgren      Frekvens 
Kvinnor         
24140    Tillverkning av baskemikalier    18,7 
15111    Kreatursslakt     18,0  *      
15130    Charkuteri- och annan köttvarutillverkning   17,7 
34300    Tillverkning av delar och tillbehör av motorfordon och motorer  14,8 
29130    Tillverkning av kranar och ventiler    14,5 
29719    Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner o.dyl.  13,9 
15200    Fiskeberedningsindustri    13,4 
60211    Kollektivtrafikverksamhet    12,9 
18210    Tillverkning av arbetsskydds och överdragskläder   12,7 
29600    Tillverkning av vapen och ammunition    12,7 
Samtliga näringsgrenar         4,4 
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetssjukdomar   Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
På den mest detaljerade nivån, 5-siffernivån, är det bara slakteri- och charkuteriarbetare som 
förenar mäns och kvinnors yrkestillhörighet och höga risk för arbetssjukdomsfall. Kvinnor 
redovisar höga relativa risker för att drabbas av arbetssjukdom i tillverkningsindustrin, 
fiskeberedningsindustrin och i kollektivtrafikverksamhet. Män redovisar höga relativa risker 
inom skeppsvarv, måleri- och byggarbeten samt tillverkningsarbeten. 
 
Vilka skillnader/likheter finns när det gäller kön, yrkestillhörighet och arbetssjukdomar? Oavsett 
om man studerar näringsgrensindelning på grov- eller detaljnivå återfinns några yrken, som i 
högre eller lägre utsträckning är att betrakta som riskyrken för bägge könen, inom t.ex. slakteri 
och charkuteribranschen, tillverkningsindustri, stål- och metallverk, byggnadsindustri, 
livsmedelsindustri samt transportmedelsindustri. Om man jämför mäns och kvinnors risker i olika 
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näringsgrenar, tycks transportmedelsindustrin, livsmedelsindustrin, tillverkningsindustrin i 
allmänhet och gummi- och plastvaruindustri i synnerhet redovisa överrisker för kvinnors del. För 
mäns del är det metallmalmsgruvor, renings- och avfallsanläggningar, skeppsvarv samt 
byggnadsindustrin som redovisar överrisker.   

 
4.5.2  Arbetsolycksfall 

 
Män har, mätt i antal arbetsolyckor per 1000 förvärvsarbetande, 75 procent fler olyckor än 
kvinnorna 1995. Om arbetsolyckorna istället ställs i relation till antal arbetstimmar minskar 
männens överrepresentation av arbetsolyckor till ungefär 50 procent (Gustafsson 1997, sid. 146-
148). 
 
Det totala antalet olyckor för män respektive kvinnor under 1995 är fördelade på följande 
näringsgrenar, som också visar hur könsuppdelad arbetsmarknaden är. 
 
Tabell 31.  Kvinnors och mäns arbetsolyckor, procentandelar per näringsgren, 1995 
Kvinnor                                                                        Män 
Näringsgren                                         Andel                Näringsgren                                                Andel 
Vård och omsorg                                   47 %               Tillverkning och utvinning        42 % 
Tillverkning och utvinning                    16 %               Handel och kommunikation      17 % 
Handel och kommunikation            11 %         Byggnadsindustri                       15 %              
Utbildning och forskning            10 %         Civila myndigh, försvar m.m         6 %   
Civila myndigh. Försvar m.m              5 %         Finansiella m fl tjänster           5 % 
Övriga             11 %         Övriga         15 % 
Totalt          (100 %)         Totalt                                                 (100 %) 
Antal olyckor           10918         Antal olyckor                         20736 
Källa: Per Gustafsson, (1997) Kön risk och olyckor (Arbetarskyddsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån) 
 
En stor del av kvinnornas arbetsolyckor inträffar inom vård- och omsorg, medan männens 
olyckor ofta inträffar inom tillverkning och utvinning. Vård och omsorg tillsammans med 
utbildning och forskning är de enda näringsgrenar där kvinnor, mätt i absoluta tal, har fler 
arbetsolyckor än män (Gustafsson 1997, sid. 148). 
 
I många yrken är bilden av olycksfall annorlunda för män och kvinnor, t.ex. inom slakt och chark 
vilket kan vara en effekt av att arbetsuppgifterna inom samma yrke skiljer sig åt. Under 
jämförelseåret 1995 var fallolyckor vanligast för mäns del, närmast följt av skador av maskin 
eller föremål i rörelse. För kvinnornas del var överbelastnings olyckor vanligast, följt av 
fallolyckor. De längsta sjuktiderna förekommer för kvinnors del i fallande skala bland 
fordonsolyckor, fall- samt överbelastningsolyckor. För mäns del är det fallolyckor, fordons- samt 
överbelastningsolyckor som renderar de längsta sjuktiderna (SCB 1997, sid. 60-61). 
 
På grov nivå återfinns metallmalmsgruvor, stål- och metallverk, renings/avfallsanläggningar 
bland de näringsgrenar som är mest olycksdrabbade bland män. För kvinnors del är stål- och 
metallverk i toppen, följt av livsmedelsindustri, trävaruindustri och massa, pappers och 
pappersvaruindustri. 6 av de 10 yrkena med högst relativ risk att drabbas av olycksfall är 
gemensamma för män och kvinnor. Därutöver har för mäns del yrkesverksamma inom 
huvudgrupperna utvinnings och energiproduktion samt dess undergrupper metallmalmsgruvor, 
reningsverk, avfallsanläggningar och renhållningsverk hög relativ risk att drabbas av 
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arbetsloycksfall. För kvinnors del redovisar yrkesverksamma inom transportmedelsbranschen, 
gummi- och plastvaruindustrin, industri för metallvaror, post och telekommunikation samt 
huvudgruppen tillverkning och utvinning höga relativa olycksfallsrisker. Kvinnor som arbetar 
inom transportmedelsindustrin redovisar en dubbelt så hög relativ risk att drabbas av olycksfall 
som den genomsnittliga risken för andra kvinnor i samtliga näringsgrenar.  
 
Tabell 32.  Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,  
                    2-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren      Frekvens 
Män      
13     Metallmalmsgruvor     33,1  
27     Stål- och metallverk     28,6  *  
90     Reningsverk, avfallsanläggningar, renhållningsverk   24,9  
20     Trävaruindustri     24,5  *  
26    Jord- och stenvaruindustri    22,9  * 
15,16     Livsmedels- dryckesvaru- och tobaksindustri   22,8  *  
21     Massa, pappers- och pappersvaruindustri   21,9  *  
10-12,14  Utvinning, ej metallmalm    21,8  
25     Gummi- och plastvaruindustri    20,2  * 
40,41,90  Energiproduktion, vattenförsörjning och avfallshantering  17,3 
Samtliga näringsgrenar     10,9 
*Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetsolycksfall Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
 
Tabell 33.  Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,  
                    2-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren      Frekvens 
Kvinnor 
27   Stål- och metallverk     18,6  * 
15,16   Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri   16,8  *  
20   Trävaruindustri     14,8  * 
21   Massa, pappers- och pappersvaruindustri   14,6  * 
34,35   Transportmedelsindustri    12,5 
25   Gummi- och plastvaru industri    12,0  * 
26   Jord- och stenvaruindustri    12,0  * 
28   Industri för metallvaror, ej maskiner och apparater      9,9 
10-37   Tillverkning och utvinning      9,5  
64   Post- och telekommunikation       9,2 
Samtliga näringsgrenar        6,3 
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetsolycksfall Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
På 3-siffernivå återfinns yrkesverksamma inom slakteri- och charkuteribranschen, tillverkning 
inom stål- och metallverk samt byggnadsindustri bland de med högsta relativa olycksfallsrisker 
för både män och kvinnor. Utöver dessa yrken, återfinns ytterligare två gemensamma riskyrken 
för män och kvinnor. De mest olycksdrabbade branscherna inom den mansdominerade 
tillverkningsindustrin är de farligaste näringarna för både kvinnor och män. En del av männens 
överrepresentation när det gäller arbetsolyckor kan ses som en effekt av att männen har farligare 
arbeten än kvinnor. Mäns relativa olycksfallsfrekvens är dock högre än kvinnornas 
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genomgående, med några undantag. Ett av dessa undantag är vård- och omsorg där kvinnorna 
drabbas av fler olyckor per 1000 förvärvsarbetande än män (se nedan på 4-siffernivå).  
 
Tabell 34. Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 
                    3-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren      Frekvens 
Män      
151   Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror  38,2  * 
272 Tillverkning av järn- och stålrör    36,6  *   
273 Annan primärbearbetning av järn och stål, framställning av ferrolegeringar, ej EKSG 26,2 
266   Tillverkning av varor av betong, cement och gips   24,8  * 
261   Glas- och glasvarutillverkning    24,8 
281 Byggnads- metallvarutillverkning    22,7         
211  Massa, pappers och papptillverkning    22,7 
274  Framställning av andra metaller än järn    22,1  *  
155   Mejeri- och glasstillverkning    20,3  * 
252   Plastvarutillverkning     19,7 
Samtliga näringsgrenar               10,9                                      
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetsolycksfall    Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 
    för bägge könen                                                                          1995, SCB, tabell 2. 
 
Tabell 35. Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,  
                    3-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren      Frekvens 
Kvinnor 
272   Tillverkning av järn- och stålrör    28,1  *  
266   Tillverkning av varor av betong, cement och gips   26,8  * 
151   Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror  23,3  *        
159   Framställning av drycker    19,9 
212   Tillverkning av pappers- och pappvaror    17,6 
274     Framställning av andra metaller än järn    15,4  *  
251   Tillverkning av gummivaror    15,0 
158   Övrig livsmedelsframställning    14,2 
155   Mejeri och glasstillverkning    13,9  * 
361   Tillverkning av möbler     13,7 
Samtliga näringsgrenar       6,3 
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetsolycksfall Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
Yrken inom kreatursslakt samt stål- och metallverk toppar den relativa olycksfallsstatistiken för 
både män och kvinnor på detaljnivå. För kvinnors del återfinns livsmedelsindustrin bland de mest 
utsatta näringsgrenarna, och för männens del är det näringsgrenar inom tung industri och 
utvinning som återkommer frekvent i olyckfallsstatistikens topp (SCB 1997, sid. 58). 5 av de 10 
yrken med högst relativa olycksfallsrisk är gemensamma för bägge könen och förutom 
ovannämnda utgörs de av näringar inom mejeri, såg och byggnadsverksamhet. I byggbranschen 
är olycksfall dubbelt så vanligt som medeltalet för alla yrken. 98 % av de som skadas är män. 
Betongarbetare, målare och lackerare har i arbetsmiljökommissionens rapport utpekats som 
särskilt utsatta yrken (Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 36). För kvinnors del återfinns bl.a. socialt 
arbete och omsorg med höga relativa risker, olycksfall genom tunga lyft är vanliga inom vården, 
likaså uppvisar kvinnliga motorfordonsförare en ökad risk för svåra olyckor (Arbetslivsinstitutet 
1995, sid. 3). För mäns del har brand- och räddningsverksamhet tagit ett steg in bland de 10 
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yrkena på 4-siffernivå med högsta relativa risk för olycksfall 1995, med drygt 3 gånger så hög 
risk som genomsnittsyrket för mäns del. 
 
Tabell 36. Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,  
                    4-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren      Frekvens 
Män     
1511 Kreatusslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött  51,4  * 
2722   Tillverkning av stålrör     36,5  * 
7525 Brand- och räddningsverksamhet    35,9 
2661   Tillverkning av betongvaror för byggändamål   31,8 
2010   Sågning och hyvling av trä; träimpregnering   27,8  * 
6110   Transport över hav; kustsjöfart    25,2 
1551   Mejerivarutillverkning     21,1  * 
2030   Trähus och byggnads- snickeritillverkning   20,7  * 
2111   Massatillverkning     20,6 
4521   Uppförande av hus och andra byggnadsverk   19,9 
Samtliga näringsgrenar     10,9  
 * Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetsolycksfall Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
 
Tabell 37. Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,  
                    4-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren      Frekvens 
Kvinnor 
2722  Tillverkning av stålrör     28,4  * 
1511   Kreatursslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött  18,6  * 
2030   Trähus och byggnads- snickeritillverkning   17,4  *   
2121   Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappvaror   16,3 
6021   Annan linjebunden landtransport av passagerare   16,0 
2010   Sågning och hyvling av trä; träimpregnering   13,8  * 
8531   Omsorg och sociala tjänster med boende   13,2 
2875    Övrig metallvarutillverkning    12,9 
1551   Mejerivarutillverkning     12,3  * 
Samtliga näringsgrenar       6,3 
 * Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetsolycksfall Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
  
Kreatursslakt toppar olycksfallsstatistiken för både män och kvinnor även på 5-siffernivå och 
utgör tillsammans med framställning av järn och stål de enda gemensamma högriskyrkena för 
män och kvinnor på detaljnivå. För kvinnors del, återfinns bl.a. kvinnliga lantarbetare, 
husdjurskötare med en höjd frekvens av olyckor samt yrkesverksamma inom livsmedelsindustrin 
och annan tillverkningsindustri. För mäns del, återfinns bl.a. yrkesverksamma inom tillverkning, 
verkstads och byggnadsindustri och med förhöjda risker, samt yrkesverksamma i 
metallmalmsgruvor och brandmän. 
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Tabell 38.  Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor, 
                    5-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren      Frekvens 
Män     
15111  Kreatursslakt     59,4  * 
25110   Tillverkning av däck och slangar    40,7 
27221   Tillverkning av icke sömlösa stålrör    39,8 
75250   Brand- och räddningsverksamhet    35,9 
27222   Tillverkning av sömlösa stålrör    35,6 
13100   Järnmalmsutvinning     34,2 
26619   Tillverkning av betongvaror för byggändamål   33,2 
13200   Utvinning av icke-järnmalm utom urantoriummalm   31,6 
20101   Sågning     27,8 
27100   Framställning av järn, stål samt ferrolegeringar   27,8  *   
Samtliga näringsgrenar     10,9  
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetsolycksfall Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
Tabell 39. Näringsgrenar med högsta relativa frekvenser avseende anmälda arbetsolyckor,  
                    5-siffernivå, efter kön 1995 
Näringsgren      Frekvens 
Kvinnor 
15111   Kreatursslakt     26,2  * 
01420   Service till djurskötsel utom vetrinärverksamhet   22,4   
21220   Tillverkning av hushålls och hygienartiklar av papper   22,4   
15822   Tillverkning av kex och konserverade bakverk   21,7 
15842   Tillverkning av choklad och chokladkonfektyr   21,6 
27100   Framställning av järn och stå1 samt ferrolegeringar   20,5  *   
15130   Charkuteri- och annan köttvarutillverkning   20,2 
36140   Tillverkning av andra möbler    20,2 
20302   Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier   19,9  
64120   Annan postbefordran     19,3 
Samtliga näringsgrenar         6,9 
* Yrken som redovisar höga relativa risker för arbetsolycksfall Källa:Arbetssjukdomar och arbetsolyckor  
    för bägge könen 1995, SCB, tabell 2.   
 
Sammanfattningsvis när det gäller arbetsskador och skillnader mellan män och kvinnor – män har 
generellt sett högre risk drabbas av olycksfall, medan kvinnor i högre utsträckning drabbas av 
arbetsrelaterade sjukdomar. De yrken där de största riskerna för olycksfall finns är mycket 
mansdominerade, som t.ex. slakteriarbete, stål- och metallverksarbetare, brandmän och 
gjuteriarbetare etc. Om man jämför mäns och kvinnors totala antal arbetsolyckor fördelat på 
procent per näringsgren, synliggörs mäns och kvinnors yrkesspridning på arbetsmarknaden. Mätt 
i absoluta tal fördelar sig kvinnornas arbetsolyckor under 1995 till nästan hälften inom vård- och 
omsorg, för mäns del är drygt 40 procent att hänföra till tillverkning och utvinning. Om man 
istället undersöker de yrken som redovisar de högsta relativa frekvenserna för arbetsjukdomsfall, 
blir resultatet annorlunda. Vård och omsorg står för den antalsmässigt största andelen 
arbetsolyckor för kvinnor, men har inte den högsta relativa frekvensen när andelen olyckor ställs 
i relation till antalet förvärvsarbetande totalt sett. 
 
Män och kvinnor redovisar – i olika hög grad, och oberoende av detaljnivå på 
näringsgrensindelningen - höga relativa risker att drabbas av arbetsolyckor om de är 
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yrkesverksamma inom slakt- och charkuteribranschen, stål- och metallverk, livsmedelsindustri, 
jord och stenvaruindustri, tillverkningsindustrin (t.ex. massa- och pappers samt 
glasvarutillverkning) Om man istället fokuserar de skillnader som framkommer mellan män och 
kvinnor tycks män mer frekvent återkomma med höga relativa olycksfallsrisker i t.ex. 
metallmalmsgruvor, byggnadsindustri, liksom helt mansdominerade yrkeskategorierna 
kustsjöfart, brand- och räddningsverksamhet samt renings- och avfallsanläggningar. Kvinnor som 
är yrkesverksamma inom t.ex. post - och telekommunikation, livsmedelsindustri, vård- och 
omsorg, kommunikation (landtransporter), service till djurskötsel återkommer mer frekvent än 
män eller i vissa fall – överhuvudtaget- med höga relativa olycksfallsrisker. I detta sammanhang 
bör man dock vara medveten om att variabeln kön har ett mycket lågt förklaringsvärde som 
återger ett statistiskt faktum, inte förklarar det. Gustafson har i forskningsöversikten Kön, risk 
och olyckor funnit att vissa mönster i olycksfallsstatistiken talar för att män tar risker, medan 
kvinnor är utsatta för risker. En tänkbar förklaring till detta att män i större utsträckning befinner 
sig i situationer där de upplever risktagandet som frivilligt och kontrollerbart, och därmed är 
benägna att ta större risker. Den avgörande skillnaden mellan frivilligt risktagande och utsatthet 
för risker som man inte själv kan påverka, är makt och resurser. Enligt Gustafsson kan alltså män 
och kvinnors olyckor avspegla bakomliggande könsmaktsstrukturer (Gustafsson 1997, sid. 194).  
 
I en undersökning (Larsson och Montén 1986) tillfrågades yrkesverksamma med ”kroppsarbete” 
om de upplevde risker för olycksfall eller sjukdom, på arbetsplatsen eller övrig omgivning.  Inga 
skillnader fanns när det gäller det totala antalet män och kvinnor och deras riskupplevelse. De 
som upplevde risk fick därefter följdfrågan – vilken den främsta risken var för att råka ut för 
sjukdom och/eller olycksfall. Män såg olycksfallsrisken som den främsta, medan kvinnors 
främsta risk var förslitningsskador, infektioner och smitta. Könsskillnaderna förklaras i studien 
av att män ofta förvärvsarbetar inom industrin och kvinnor inom vården och därmed upplever 
olika risker (Gustafsson 1997, sid. 70). 
 
Avslutningsvis väcker Gustafson ett antal frågeställningar av intresse när det gäller risktagande 
ur ett könsperspektiv - befinner sig män oftare i situationer där risktagande är högre värderat än 
försiktighet? Är det vidare så, att män och kvinnor värderar risktagande olika? Upplever risker 
olika? Föreskriver kulturella och sociala ideal i en och samma situation att män är risktagare och 
kvinnor riskundvikande? Finns det könsskillnader i riskexponering som kan förklara mäns och 
kvinnors olika olycksfrekvens och olycksmönster? Kan skillnader i fysiska förutsättningar och i 
erfarenhet av farliga situationer förklara skillnaderna?  Finns det könsskillnader i arbetsuppgifter 
som förklarar kvinnors högre frekvens av arbetssjukdomar? Det tycks troligt att dessa frågor, 
åtminstone till en viss del, kan besvaras jakande och var för sig bära en del av förklaringen till 
könsskillnader när det gäller arbetsskador. Dock – det är viktigt att uppmärksamma att dessa 
könsskillnader är relativa och inte absoluta – en individs handlande påverkas av så mycket mer 
än könstillhörighet, som t.ex. social tillhörighet (Gustafsson 1997, sid. 192-195). Skillnader 
mellan kön kan sålunda inte alltid förklaras betingade av kön.  
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4.6 Förtidspension 
 
Fler kvinnor än män har beviljats sjukbidrag eller förtidspension under hela 1990-talet. 1996 
utbetalades 53 procent till kvinnor och 47 procent till män. (Av samtliga försäkrade som uppbar 
sjukbidrag eller förtidspension under 1996 var 55 procent kvinnor och 45 procent män.) Med 
tanke på att kvinnor har högre sjuktal kan det tyckas vara logiskt att kvinnorna också svarar för 
en större andel av sjukbidragen och förtidspensionerna.  
 
Tabell 40.  Nybeviljade sjukbidrag eller förtidspensioner efter kön 1996 
 
Mått   Kvinnor  Män 
 
Antal inskrivna försäkrade 16-64 år 2 717 849  2 798 694 

 
Antal nybeviljade sjukbidrag/förtidspensioner 20 941  18 304 
 
Därav med omfattning 1/1 55 %  67 % 
  3/4   3 %    3 % 
  2/3                  0,03 %                        0,03 %  
  1/2 31 %  24 % 
  1/4 11 %    5 % 
Fotnot: Förtidspension beviljas om förmågan att arbeta varaktigt nedsatt, medan sjukbidrag   Källa: RFV redovisar 1998:1 
träder in när nedsättningen av arbetsförmågan inte anses varaktig, men den kan antas bli  
bestående avsevärd tid. I RFV:s statistik redovisas dessa två förmånsslag sammanslagna.   
   

Bland de förmåner som nybeviljades 1996, fick kvinnorna 45 procent partiella förmåner till 
skillnad från männen som beviljades 33 procent partiella förmåner. Under hela 1990-talet har 
kvinnor beviljats partiella sjukbidrag/förtidspensioner i betydligt högre utsträckning än män.  
 
Kvinnor har alltså sammanfattningsvis högre sjuktal och beviljas sjukbidrag och förtidspension i 
högre utsträckning än männen. Givet ovanstående är det anmärkningsvärt att de kvinnor som 
beviljas sjukbidrag eller förtidspension bedöms ha mer restarbetsförmåga än männen.  
 
Hur ska dessa skillnader förklaras? Marklund et al (1998) resonerar kring fenomenet och ställer 
sig frågan om förklaringen kan hittas i något av följande alternativ;  
  
• Diagnosskillnader mellan män och kvinnor. Fler män än kvinnor lider av 

cirkulationssjukdomar, som ofta är lättdiagnostiserade och allvarliga. Kvinnorna drabbas i 
högre utsträckning av sjukdomar i rörelseorganen, vilka ofta tar sig i uttryck i diffusa 
smärttillstånd och som objektivt är svåra att bevisa. 

 
• Handläggare på försäkringskassan och socialförsäkringsnämnd bedömer kvinnors och mäns 

arbetsförmåga olika. Tillämpningen av lagstiftningen nödvändiggör värderationella 
resonemang, där graden av arbetsoförmåga och tillhörande omfattning på ersättningen ska 
avgöras. 

 
Kan det vara så att för kvinnors del tas hänsyn till husgöromål och familjesituation där en viss 
restarbetsförmåga kopplas till hemarbete, medan männens arbetsförmåga endast relateras till 
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förvärvsarbete? Enligt en uppföljning som RFV gjort av rätt till förtidspension anger några 
försäkringskassor att risken är stor att kvinnor i högre utsträckning än män bedöms ha en 
restarbetsförmåga med koppling till hemarbete (RFV anser 1995: 12). Andra frågeställningar som 
kan vara av betydelse är vilken övrig sysselsättning de kvinnor och män som uppbär partiell 
förmån har? Förvärvsarbetar män medan kvinnor är hemarbetande (Marklund, Bergendorff et al. 
1998, sid. 67-71)? Eller kan den högre andelen partiellt förtidspensionerade kvinnor vara en 
effekt av att kvinnorna i högre utsträckning arbetar deltid? Det är möjligt att en deltidstjänst 
redan i utgångsläget gör att den enskilde bedöms ha en viss restarbetsförmåga vilket resulterar i 
en partiell sjukskrivning. Det finns i dagsläget ingen forskning som närmare belyser dessa 
frågeställningar. 
 
Tidigare studier visar att skillnader i socioekonomiska förhållanden och yrkesförhållanden är 
betydelsefulla faktorer när förtidspensionering ska förklaras (Marklund, Bergendorff et al. 1998, 
sid. 67-71). Det finns dock, som tidigare angetts, ingen offentlig statistik som återger vilket yrke 
förtidspensionärerna pensioneras ifrån. Det som står till buds är därför de undersökningar där 
yrkesbakgrund registrerats. På 1970 talet genomförde Hans Bergelind studien Förtidspension 
inom olika yrken 1971-1976, 1982 redovisade Riksförsäkringsverket en statistisk 
sammanställning över nybeviljade förtidspensionärer som bl.a. baserades på yrkesuppgifter och 
1992 kom Höögs och Stattins studie Förtidspension och yrke (Höög and Stattin 1992, sid. 24).  
 
Höög och Stattin redovisar yrkesfördelningen bland dem som förtidspensionerades 1988, baserat 
på NYK 83. Antalet förtidspensionärer inom olika yrkesområden är ställda i relation till gruppens 
storlek bland den förvärvsarbetande befolkningen. Studien visar att det största antalet 
förtidspensionärer för mäns del rekryteras från yrkesområdet tillverkningsarbete, och för 
kvinnors del inom service- hälso- och sjukvårdsarbete. För både män och kvinnor är 
tillverknings- och servicearbete, lantbruk, gruv- och stenbrytningsindustrin överrepresenterade 
bland förtidspensionärerna jämfört med alla sysselsatta i befolkningen (Höög and Stattin 1992, 
sid. 27).   
 
Inom några yrkesgrupper är dessutom risken särskilt stor för långvarig sjukfrånvaro p.g.a. 
sjukdomar i rörelseorganen. Kvinnor och män i tillverkningsindustrin, män i transport- och 
kommunikationsarbeten samt servicearbeten tillhör dessa utsatta grupper. Sjukdomar i 
rörelseorganen utgör också den vanligast medicinska orsaken till förtidspensionering, 1988 
svarade sjukdomar i rörelseorganen för ca 45 procent av förtidspensioneringarna 
(Riksförsäkringsverket 1990, sid. 8).  
 
Även när detaljnivån ökar återfinns manuella yrken bland de överrepresenterade i Höög och 
Stattins studie. Nedan anges de antalsmässigt största yrkesgrupperna bland manliga och kvinnliga 
förtidspensionärer jämfört med den sysselsatta befolkningen. 
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Tabell 41. De antalsmässigt största yrkesgrupperna (NYK83) bland manliga förtidspensionärer i 

jämförelse med sysselsatta i befolkningen. Absoluta tal och procent. 
 
   Ftp  Sysselsatta 
Yrkesgrupp   Antal Procent Antal Procent 
0    Tekniskt arbete      1440   6,6   220442   9,7 
33  Varuförsäljning          988   4,5   138738   6,1  
40   Jordbruks, skogsledning     839   3,8     75699   3,3 
64  Vägtrafikarbete         985   4,5     95802   4,2 
75  Verkstadsarbete      3065 14,1   254920 11,3  
77   Trävaruarbete          728   3,3     43127   1,9  
79   Övr. bygg och anl.arb.      1394   6,3   108389   4,8 
88   Paketerings- och lagerarb.   1002   4,6     53186   2,3 
93   Fastighetsskötsel, städning      963   4,4     55687   2,5  
Övriga yrkesgrupper          10393 47,9 1217286 53,8 
Summa   21797  100 2263276  100 
Källa: Höög, Stattin, (1992) Förtidspension och yrke 

 
Tabell 42.  De antalsmässigt största yrkesgrupperna (NYK83) bland kvinnliga förtidspensionärer i 

jämförelse med sysselsatta i befolkningen. Absoluta tal och procent. 
 
   Ftp  Sysselsatta 
Yrkesgrupp   Antal Procent Antal Procent 
3     Pedagogiskt arbete        761   3,3   167127   8,3 
10   Hälso och sjukvårdsarbete 2008   8,8   240062 11,9 
15   Socialt arbete    2461 10,8   213357 10,6 
24   Sekretare, maskinskr.arb 2083   9,1   236623 11,7 
33   Varuförsäljning    2113   9,2   149236   7,4 
75   Verkstadsarbete        712   3,1     25595   1,3 
88   Parketerings, lagerarbete   508   2,2     24576   1,2 
91   Hotell, restaurangarbete 1802   7,9   107637   5,3 
93   Fastighetsskötsel, städning 2814 12,3   110264   5,5 
Övriga yrkesgrupper    7625 33,3   747356 37,0 
Summa                          22887  100 2021833  100 
Källa: Höög, Stattin, (1992) Förtidspension och yrke 
 
Nära sju av tio kvinnliga förtidspensionärer återfinns inom ovan listade yrkesgrupper, vilket 
återspeglar kvinnornas begränsade spridning på arbetsmarknaden. Var femte kvinnlig 
förtidspensionär är hämtad från den sociala sektorn och vårdsektorn. Yrkesgruppen 
fastighetsskötsel, städare bidrar med  ett stort antal förtidspensionärer för både män och kvinnor.  
I tabellerna ovan anges vilka yrken som är mest företrädda bland nyblivna förtidspensionärer. 
Höög och Stattin påpekar att det är viktigt att uppmärksamma dessa yrken ur samhällsekonomisk 
synvinkel eftersom en stor del av kostnaden för förtidspensionssystemet genereras här. Det finns 
dock yrken som är antalsmässigt små men redovisar mycket höga relativa risker för 
förtidspension, yrken som kan ses som de mest hälsofarliga jobben (Höög and Stattin 1992, sid. 
30).  
 
Höög och Stattin undersöker även den åldersvägda relativa risken att förtidspensioneras i olika 
yrken, eftersom risken att förtidspensioneras naturligt ökar med stigande ålder (se tabell 44). 
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Även där återfinns de största överriskerna för både män och kvinnor inom tillverknings- och 
serviceyrken samt i gruppen oidentifierade yrken. Att gruppen oidentifierade yrken har hög 
pensionsfrekvens tolkar författarna som att gruppen omfattar personer som av en eller annan 
anledning har lös anknytning till arbetsmarknaden. En stor del av dessa personer är yngre med 
medfödda hälsoproblem av olika slag, främst psykiska sjukdomar. Gruv- och 
stenbrytningsarbetare redovisar överrisker för mäns del, kommersiellt arbete för kvinnors del. 
Även när åldersfaktorn är under kontroll, återfinns traditionellt krävande arbetsmiljöer som 
högriskyrken (Höög and Stattin 1992, sid. 31). 
 
Nedan anges de yrken som redovisar högst signifikanta relativa risker på NYK 3-siffer nivå i 
samma studie. Sammanställningen baseras FoB –83 och återger de som fått förtidspension 1988.  
 
Tabell 43. Åldersstandardiserade risker (SIR) att förtidspensioneras i olika yrkesfamiljer på 

yrkeskodens tresiffernivå. Män och kvinnor. Bastalet i varje yrke är minst 50. Risken i 
befolkningen är lika med 1. 

Män   Kvinnor 
 
Yrke  Risktal Yrke  Risktal 
Gruvbrytare/bergsprängare 3,0 Kran och traversförare 4,6 
Hytt och metallugnsarbetare 2,7 Gummivaruarbetare 3,4 
Städare  2,5 Svetsare/Gasskärare 3,1 
Övriga järnbruksarbetare 2,4 Maskinmontör/rep. 2,7 
Pappersarbetare  2,1 Installationselektriker 2,6 
Paketerare/Emballerare 2,0 Slakteri och charkuteriarb. 2,6 
Skogs och flottningsarbete 1,9 Platsvaruarbete  2,4 
Gjuteriarbete  1,9 Pappersvaruarbete 2,4 
Textilarbete  1,8 Paketerare/emaballerare 2,3 
Källa: Höög, Stattin (1992) Förtidspension och yrke 
  
För kvinnornas del återfinns yrkeskategorier som sorterar under tillverkningsindustrin bland de 
tio yrkena med högst förtidspensionsfrekvens. Kvinnor som är sysselsatta i tillverkningsarbete 
har alltså en kraftig överrisk för förtidspensionering (Höög and Stattin 1992, sid. 32) (Marklund, 
Bergendorff et al. 1998, sid. 71).  Ovanstående yrkesfamiljer är numerärt små, det är dock stor 
skillnad mellan mäns och kvinnors risker att förtidspensioneras. Kran- och traversförare 
redovisar den högsta risken att förtidspensioneras bland kvinnorna, med en överrisk på 460 
procent, följt av gummiarbetare, svetsare och maskinmontörer. Högriskyrkena bland männen har 
en större spridning på olika verksamhetsområden, men även här dominerar yrken inom 
tillverkningsindustrin. 
 
Höög och Stattin upptäcker i ytterligare en undersökning att män och kvinnor i otraditionella 
yrkesroller har höga risker att förtidspensioneras. (se tabell 45) För kvinnors del gäller det i 
synnerhet inom tillverkningssektorn. För mäns del återfinns en större variation, där yrken inom 
vård- och tjänsteområdet blandas med yrken inom tillverkningsindustrin. Även Hensings studie 
visade att manliga sekreterare hade en ökad risk att förtidspensioneras, företrädesvis med 
psykiska sjukdomar och diagnoser (Hensing 1997, sid. 55). Höög och Stattin finner att en möjlig 
delförklaring till att manliga vårdbiträden och hemvårdare återfinns bland yrkena med största 
överrisker för förtidspensionering är att medelåldern i dessa grupper är betydligt lägre än 
genomsnittet för alla förvärvsarbetande. En stor andel av de få äldre som finns i yrket 
förtidspensioneras vilket ger yrket ett högre risktal. Ytterligare en delförklaring som är tänkbar är 



 57

teorin om reträttyrken baserat på hälsoselektionsmekanismer där individens ohälsa egentligen 
härrör från ett tidigare yrke (Höög and Stattin 1995, sid. 149). 
 
Tabell 44. Åldersvägda risker att förtidspenioneras 1993 för yrkesfamiljer med störst överrisk för 

män respektive kvinnor. Risken i den förvärvsarbetande befolkningen är lika med 1.   
 
Män   Kvinnor 
Yrke  Relativ risk Yrke  Relativ risk 
 
Köks och restaurangbiträde 3,1 Maskinmontör, hopsättare 2,7 
Städare  2,4 Stål och metallverksabetare 2,6 
Isoleringsmontör 2,1 Möbelsnickare  2,5 
Gruvbrytare, bergsprängare 2,0 Gummivaruarbetare 2,4 
Vårdbiträden, hemvårdare 1,9 Verkstadsmekaniker 2,3 
Murare  1,9 Pappersarbetare  2,1 
Metalliserare  1,9 Bokbinderiarbetare 2,0 
Gjuteriarbetare  1,8 Tillverkningsarbetare ospec. 2,0 
Golvbeläggningsarbetare 1,8 Textilarbetare ospec. 2,0 
Kockar, kallskänkor 1,8 Verkstadsarbetare ospec. 2,0 
Källa: Marklund (1988 Rehabilitering i ett samhällsperspektiv (Höög och Stattin). 
 
Höög och Stattin identifierar även reträttyrken för bägge könen. För mäns del återfinns den 
största andelen bytare från fysiskt krävande arbeten bland lager- och förrådsarbetare, städare, 
bänk- och möbelsnickare samt fastighetsarbetare. Bland kvinnornas reträttyrken återfinns 
sjukvårdsbiträden, affärsbiträden och maskinmontör/reparatör, kock, kallskänka. Yrkesbytarna 
kommer huvudsakligen från verkstadsindustrin och för kvinnors del även också från offentliga 
städ- och köksarbeten (Höög and Stattin 1995, sid. 164).  

4.7 Sammanfattande slutsatser 
 
Det finns en könsbaserad ohälsoparadox - kvinnor är sjukare och använder sjukvårdens tjänster 
oftare än män, medan män har en högre dödlighet. Flera studier visar, att kvinnor i enlighet med 
ovanstående paradox har högre risker att drabbas av ohälsa än män. 
 
Vilken yrkestillhörighet har då män och kvinnor som drabbas av ohälsa? När det gäller 
långtidssjukskrivning på grov näringsgrensnivå återfinns bl.a. män som är yrkesverksamma i 
servicearbete, tillverkningsarbete, gruv- och stenbrytning, administrativt arbete samt transport- 
och kommunikationsarbete med höga relativa risker. Kvinnor som är yrkesverksamma inom bl.a. 
gruv- och stenbrytning, tillverkningsarbete samt servicearbete redovisar motsvarande överrisker 
på grov näringsgrensnivå, liksom kvinnor som arbetar med hälso- och sjukvård, lantbruk- skogs 
och fiskeriarbete är överrepresenterade bland långa sjukfall. Ett antal undersökningar visar vidare 
att män och kvinnor i otraditionella yrkesroller har högre risk att långtidssjukskrivas. Manliga 
vårdbiträden, kontorssekretare redovisar t.ex. markanta överrisker i förhållande till kvinnor i 
samma yrken. På motsvarande sätt har kvinnor yrkesverksamma i mansdominerade yrken, 
exempelvis inom verkstadsindustri också överrisker att långtidssjukskrivas. Dessa grupper visar 
sig också ha en högre frekvens sjukskrivningar med psykiatrisk diagnos och uppvisar en 
förhållandevis hög ohälsorelaterad yrkesrörlighet, dvs. de har bytt till yrket pga. olika 
sjukdomssymptom. 
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Ovanstående mönster bekräftas av Alexanderson och Hensing som anlagt ett genusperspektiv på 
ohälsa i sina respektive avhandlingar. Alexanderson finner ett samband mellan arbetsplatsens 
könssammansättning och ohälsa. Män och kvinnor på enkönade arbetsplatser har avsevärt högre 
sjukfrånvaro än yrkesverksamma på arbetsplatser med jämn könsfördelning, som i sin tur 
redovisar den lägsta sjukfrånvaron. Kvinnor hade högre sjukfrånvaro än män generellt sett och 
hade speciellt hög sjukfrånvaro i extremt mansdominerade yrken. Könsintegration har 
identifierats som en enskild faktor som kan ha en positiv effekt på hälsan. Hensing finner vidare 
att kvinnor i extremt mansdominerade yrken har den högsta risken att sjukskrivas med 
psykiatrisk diagnos, följt av män i extremt kvinnodominerade yrken. Yrkesgrupper med jämn 
könsfördelning redovisade den lägsta andelen sjukskrivna med psykiatrisk diagnos.  
 
När det gäller arbetsskador har män högre risk att drabbas av arbetsolyckor och kvinnor av 
arbetssjukdomar. Både män och kvinnor har höga relativa risker att drabbas av arbetssjukdomar 
om de är yrkesverksamma inom tillverkningsindustri, livsmedelsindustri som t.ex. slakteri- och 
charkuteri, stål- och metallverk, byggnadsindustri, samt transportmedelsindustri. Kvinnor har i 
större utsträckning än män höga relativa arbetssjukdomsrisker inom transportmedelsindustrin, 
livsmedelsindustrin samt tillverkningsindustrin i allmänhet. Kvinnor har vidare till skillnad från 
män överrisker inom t.ex. gummi- och plastvaruindustri samt polisverksamhet. Utöver de 
gemensamma yrkesområdena har män som är yrkesverksamma inom mansdominerade 
yrkesområden som t.ex metallmalmsgruvor, renings- och avfallsanläggningar, skeppsvarv på 
motsvarande sätt överrisker för arbetssjukdomar, liksom män i större utsträckning än kvinnor har 
överrisker inom byggnadsindustrin.  
 
När det gäller olycksfall, återfinns gemensamma höga risker för män och kvinnor som arbetar 
inom livsmedelsindustri (i synnerhet inom slakt- och charkuteribranschen), stål- och metallverk, 
jord- och stenvaruindustri samt tillverkningsindustri. Kvinnor återfinns med överrisker i högre 
utsträckning inom t.ex. livsmedelsindustri samt överhuvudtaget inom post- och 
telekommunikation, vård- och omsorg, landtransporter samt service till djurskötsel. För mäns del 
återkommer yrkesverksamma i t.ex. metallmalmsgruvor och byggnadsindustri mer frekvent i 
olycksfallsstatistiken. De mansdominerade yrkeskategorierna kustsjöfart, brand- och 
räddningsverksamhet samt renings- och avfallsanläggningar återkommer också med höga relativa 
olycksfallsrisker för män.  
 
Under 1990 talet har fler kvinnor än män beviljats sjukbidrag eller förtidspension. Kvinnor får 
vidare partiella förmåner i betydligt högre utsträckning än män. Tillverknings- och servicearbete, 
lantbruk, gruv- och stenbrytningsindustrin är överrepresenterade yrkeskategorier bland 
förtidspensionärerna för bägge könen. Även när det gäller förtidspension återfinns överrisker för 
män och kvinnor i otraditionella yrkesroller. Kvinnor yrkesverksamma inom 
tillverkningsindustrin har kraftiga överrisker att förtidspensioneras, liksom stål- och 
metallverksarbetare, gummivaruarbetare, verkstadsmekaniker osv. För mäns del har 
högriskyrkena en större spridning, där återfinns t.ex. städare, köks- och restaurangbiträden, 
vårdbiträden, hemvårdare liksom gruvbrytare och yrken inom tillverkningsindustrin.  
 
Vidare har ett antal reträttyrken identifierats, som antas uppvisa överrisker när det gäller andelen 
förtidspensionärer. En stor andel bytare från fysiskt krävande arbeten återfinns för mäns del 
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bland lager- och förrådsarbetare, städare, bänk och möbelsnickare samt fastighetsarbetare. För 
kvinnors del fångar yrkeskategorierna sjukvårdsbiträden, affärsbiträden och 
maskinmontör/reparatör, kockar och kallskänkor flest yrkesbytare från tyngre yrken.  
 
Sammanfattningsvis – ohälsa varierar med kön. Kön är en självständig riskfaktor av betydelse 
när ohälsans variationer ska fastställas. Dessa könsskillnader i ohälsa antas vara biologiskt 
betingade och / eller en effekt av sociokulturella mönster. En del forskningsinriktningar söker 
även svaret ur ett metodologiskt perspektiv, dvs. sättet att mäta ohälsa tillmäts vikt när det gäller 
könsskillnader. Såväl biologiska som sociokulturella faktorer ska fogas till övriga riskfaktorer när 
det gäller könsskillnader i ohälsa och kan tillsammans förklara delar av den ohälsobild som 
framträder och som skiljer könen åt.  
 
Ohälsan varierar vidare inte bara mellan olika yrken, utan även mellan män och kvinnor inom 
samma yrke. Dessa variationer är dock inte enkla att tolka, eftersom det förutsätter att 
yrkesrelaterade könsskillnader kan åtskiljas från övriga könsskillnader, både vad gäller betalt och 
obetalt arbete. Män och kvinnor som arbetar i samma yrken, utför t.ex. många gånger olika 
arbetsuppgifter. Det är fortfarande mycket som är oklart när det gäller de höga risker som följer 
män och kvinnor i otraditionella yrkesroller. Vilka mekanismer gör att sociala faktorer får 
psykosociala konsekvenser och vidare genom biologiska processer leder till sjukdom och ohälsa 
(Erikson 1998, sid. 3)? Ett antal högriskgrupper är dock identifierade som borde vara föremål för 
vidare studier och mer forskning. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60

5. ANDRA INDIVIDRELATERADE FAKTORER OCH OHÄLSA 
 
Nedan följer en kortare sammanställning av andra individrelaterade faktorer och dess samband 
med ohälsa. I förekommande fall återges även könsskillnader, när materialet så medger.  

5.1 Ålder  
Sjuktalet ökar med åldern för båda könen (Riksförsäkringsverket 1988 sid. 3). Ålder har visat sig 
vara en av de faktorer som påverkar den individuella risken för ohälsa mest (Marklund 1994, sid. 
57). Såväl långvarig sjukfrånvaro som förtidspensionering (och arbetsskador, om än i mindre 
utsträckning) varierar kraftigt efter ålder där åldersgruppen 50 år och äldre är överrepresenterad 
när det gäller ohälsa.  
 
För både män och kvinnor är risken att drabbas av långvarig sjukskrivning efter 54 års ålder mer 
än fyra gånger så stor som före 35 års ålder. Långvarig sjukskrivning har som tidigare nämnts 
ökat hos främst kvinnor, där framförallt kvinnor som är 55 år och äldre stått för ökningen. En 
förklaring till detta är att äldre kvinnor under perioden 1975 –1990 ökat sin förvärvsverksamhet, i 
åldergruppen 60- 64 år är t.ex. ökningen 15 procent, samtidigt som män i samma åldersgrupp 
minskat sin förvärvsverksamhet med 10 procent under samma period. Samma tendens med 
ökande förvärvsfrekvens bland kvinnor och minskande bland män gäller även åldersgruppen 55-
59 år. (Bergendorff, Kindlund et al. 1993, sid. 79). 
 
Det finns även ett tydligt samband mellan ålder och sjukdomar i rörelseorganen. Att risken för 
belastningsskador ökar med ålder och antal yrkesverksamma år tycks naturligt, liksom att 
läkningsprocessen i allmänhet förlängs.  
 
Tabell 45.  Relativ risk för långvarig sjukskrivning och ålder 
Ålder Samtliga sjukdomar Rörelseorganens sjukdomar 
 Män Kv. Män  Kv. 
    -34 1,0 1,0 1,0 1,0 
35-44 1,7* 2,2* 2,1* 3,3* 
45-54 3,3* 3,4* 2,5* 4,1* 
55- 4,7* 4,6* 4,0* 6,0* 
Anm. * Skillnaden mellan grupper och jämförelsegruppen är statistiskt säkerställd. Källa: RFV redovisar 1990:14  

 
När det gäller risk för långvarig sjukskrivning p.g.a. sjukdomar i rörelseorganen finns ett starkare 
genomslag av åldersaspekten för kvinnor jämfört med män. För rörelseorganens sjukdomar är 
risken sex gånger högre för de äldsta kvinnorna jämfört med kvinnorna i åldern upp t.o.m. 34 år. 
För de äldsta männen är risken 4 gånger högre än för de yngsta männen (Riksförsäkringsverket 
1990, s. 41). 
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Sannolikheten att förtidspensioneras är i första hand åldersbetingat. Höög och Stattins studie 
Förtidspension och yrke visar att risken ökar kontinuerligt från 30 årsåldern. För männens del nås 
kulmen vid 62 års ålder då risken att förtidspensioneras är 227 gånger högre än för män i åldern 
16-29 år. För kvinnors del har åldern relativt sett mindre betydelse, även om den utgör den i 
särklass viktigaste faktorn när det gäller sannolikheten att förtidspensioneras (Höög and Stattin 
1992, sid. 91 och 94). Ålderfördelning bland förtidspensionerade och långtidssjukskrivna i 
Marklunds studie återges nedan (Marklund 1994, sid. 58). 
 
Tabell 46. Åldersfördelning bland förtidspensionärer, långtidssjukskrivna och normalbefolkning (%) 
 
Ålder Förtidspensionerade Långtidssjukskrivna Normalbefolkning                n    
19-39 8 43 40        1202 
40-55                               33 41 41                        1371 
56-65                               59 16 19        863  
Totalt             100            100              100                 3436 
Källa: Marklund, (1994) SOU 1994:148 
 
 
Tabell 47.  Nybeviljade sjukbidrag och förtidspensioner efter ålder och kön. Procentuell fördelning, 

1996 
 
Ålder, år  Kvinnor  Män   Totalt 
16-19    1,1    1,8    1,4 
20-24    1,3    1,3    1,3 
25-29    2,4    2,2    2,3 
30-34    4,3    3,7    4,0 
35-39    6,5    5,1    5,8 
40-44    8,9    6,9    8,0 
45-49  13,2  10,8  12,1 
50-54  18,0  16,7  17,4 
55-59  21,5  22,2  21,8 
60-64  22,8  29,4  25,9 
Totalt                         100,0                         100,0                         100,0 
Källa: RFV redovisar 1998:1  
 
Under 1996 fick en högre andel kvinnor i åldern 20–54 år förtidspension eller sjukbidrag. I 
åldern 16-19 år, samt 55-64 år beviljades dock fler män än kvinnor förtidspension/sjukbidrag. 
(Marklund, Bergendorff et al. 1998, sid. 68). Det är möjligt att det faktum att män i högre 
utsträckning arbetar manuella arbetaryrken och att de oftare än kvinnor upplever fysisk 
arbetsmiljöbelastning ger utslag när det gäller äldre mäns förtidspensionsfrekvens (Marklund 
1995, sid 110). 
 
Arbetsolyckor varierar med åldern, både vad gäller frekvens, kön och skadetyp. Sett till antal 
olyckor, drabbas unga män i ålderskategorin 16-24 år oftast enligt arbetsolycksfallsstatistiken.  
För männens del sjunker olycksfallsfrekvensen med åldern. Under perioden 1987-1995 har 
frekvensen arbetsolyckor minskat väsentligt liksom skillnaderna mellan åldersgrupperna, där den 
yngsta ålderskategorin 16-24 år närmat sig de övriga.   
 
För kvinnornas del ser bilden något annorlunda ut. Under perioden 1987–1990 hade kvinnor i 
åldersgruppen 16-24 år högst olycksfallsfrekvens, men from 1990 och till 1995 återfinns 
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åldersgruppen 55-64 år med flest anmälda olycksfall. From 1992 tom 1995 är frekvensen 
olycksfall ungefär lika hög för åldersgruppen 16-24 år som för 25-54 år (SCB 1997, sid. 50). 
Under jämförelseåret 1995, framgår det tydligt att kvinnors risk att drabbas av arbetsolyckor ökar 
med ålder, medan mäns risk minskar med ålder (SCB 1997, sid. 59). Det kan dock noteras att för 
allvarliga olyckor (som leder till långa sjukskrivningar, invaliditet etc.) så stiger den relativa 
frekvensen för både män och kvinnor med ålder (Gustafsson 1997, sid. 152).  
 
Könsskillnader i olycksfallstatistik brukar ofta förklaras med olika beteendefaktorer, där män är 
mer risktagande och kvinnor riskundvikande och mer benägna att anamma olika 
säkerhetsåtgärder. Dessutom antas män i högre utsträckning exponeras för olycksrisker i arbetet. 
En effekt av det är enligt Knudsen att män därigenom skaffar sig erfarenhet att klara farliga 
situationer bättre än kvinnor, vilket också skulle förklara varför kvinnors olyckor ökar i de äldre 
åldersgrupperna medan mäns minskar (Gustafsson 1997, sid. 171).   
 
För arbetssjukdomar återfinns den största andelen anmälda fall i åldersgruppen 55-64 år hos både 
män och kvinnor sett över perioden 1987-1995. Därefter följer åldersgruppen 25-54 år och 16–24 
år för bägge könen. Skillnaderna mellan åldersgrupperna tenderar liksom för arbetsolycksfall att 
plana ut under perioden för bägge könen. 
 
De flesta anmälda arbetssjukdomsfall återfinns för kvinnors del i åldersgruppen 45-54 år under 
jämförelseåret 1995, följt av åldersgruppen 35-44 år. För mäns del återfinns de flesta i 
åldersgruppen 55 år och uppåt under samma år, följt av gruppen 45-54 år. Den enda åldersgrupp 
där män uppvisar högre sjukdomsfrekvens än kvinnor är gruppen 60-64 år, vilket delvis förklaras 
med männens höga andel bullerskador. Eftersom de flesta arbetsjukdomsfall gäller 
belastningssjukdomar, i synnerhet för kvinnors del, tycks det naturligt att risken att drabbas av 
arbetssjukdomar stiger med ökad ålder och sannolikt längre förvärvsverksam tid. Det är dock 
viktigt att poängtera, att även om risken för arbetssjukdomar generellt sett ökar med stigande 
ålder, så återfinns olika åldersgrupper med höga risker beroende på diagnos. När det t.ex. gäller 
kemiskt orsakade sjukdomar, är den relativa frekvensen högst i den yngsta gruppen 16-24 år 
(SCB 1997, sid. 69 och 73). 

5.2 Utbildning 
 
Vilken betydelse har då utbildning för ohälsa i olika former? Marklund anger att ”det är rimligt 
att anta att utbildning har betydelse för långvarig sjukfrånvaro både direkt och indirekt. Personer 
med lång utbildning har oftare tjänstemannayrken och mindre arbetsmiljöbelastning. (…) Det är 
också möjligt att utbildning påverkar attityder till arbete och sjukskrivning liksom möjligheterna 
att påverka arbetet och arbetsplatsens utformning. Det är rimligt att vänta sig att personer med 
lång utbildning har en lägre andel långvarigt sjuka.” 
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Tabell 48.  Utbildningsnivå bland långvarigt sjuka och normalbefolkningen. Procent 
 
Längsta utbildning Normalbefolkning Långvarigt sjuka    n 
Grundskola              33            48  1439 
Gymnasium              34            30  1080 
Universitet              21            12    532 
Annan utbildning             12            10    381 
Summa (n)            100 (1403)         100  (2029) 3432 
p=0.01   
Källa: Marklund, (1995) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv 
 
Tabellen visar också att de långvarigt sjuka har en högre andel med högst grundskoleexamen 
samt att de med universitetsutbildning är i kraftig minoritet. Eftersom längre utbildning sannolikt 
leder till större valmöjligheter, såväl inom en arbetsplats som på arbetsmarknaden, är det troligt 
att utbildningsaspekten även har genomslag på vilka som blir förtidspensionärer respektive 
rehabiliterade (Marklund 1995, sid. 87). 
 
Det finns ett tydligt samband också mellan förtidspension och utbildningsnivå, där 
förtidspensionärernas utbildningsnivå generellt sett är betydligt lägre än befolkningens i övrigt.  
 
Tabell 49. Utbildningsbakgrund bland nya förtidspensionärer i jämförelse med befolkningen 16-64 

år 1993. Åldersstandardiserat urval ur Fob 90 och 1993 års förtidspensionärer. Procent. 
 
Utbildning   Förtidspensionärer Befolkning 
Förgymnasial utbildning             47,8       34,3 
Gymnasieutbildning  ≤ 2 år             27,6       27,7 
Gymnasieutbildning > 2 år               7,0       12,4 
Eftergymnasial utbildning ≤ 3 år                            4,9       10,5  
Eftergymnasial utbildning > 3 år                             3,1         8,9 
Forskarutbildning             0,1         0,4 
Ospecificerad nivå               9,4         5,8 
Summa               100        100 
Källa: Staffan Marklund, (1995) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv (Höög och Stattin) 
 
Nästan 50 procent av förtidspensionärerna saknar gymnasieutbildning till skillnad mot 
befolkningen där en tredjedel saknar gymnasieutbildning. Likaså är det drygt dubbelt så många i 
befolkningen som har en eftergymnasial utbildning som var högst 3 år jämfört med 
förtidspensionärerna, för längre eftergymnasiala utbildningar var skillnaden än större.(Höög and 
Stattin 1995, sid. 143) De som har kort utbildning arbetar ofta i lågkvalificerade yrken som ofta 
har dålig arbetsmiljö, till skillnad från de med högre utbildning (Kilbom and Westerholm 1996, 
sid. 97). 
 
Det finns inga statistiska uppgifter som visar arbetsskadades utbildningsbakgrund. Däremot finns 
uppgifter om yrke och näringsgrenstillhörighet bland de arbetsskadade, vilket indirekt kan ge 
indikationer om vilka utbildningsmässiga kvalifikationer som krävs. Statistiken talar där sitt 
tydliga språk med en överrepresentation av arbetsskadade i arbetaryrken, yrken som generellt sett 
har låga utbildningskrav. Eftersom det finns kopplingar mellan långvarig sjukskrivning, 
arbetsskador och övergång till förtidspension, är det rimligt att anta att de arbetsskadades 
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utbildningsbakgrund inte torde avvika allt för mycket från de mönster som återfinns bland 
förtidspensionärer och långtidssjukskrivna. 

5.3 Civilstånd 
 
Flera studier visar att ensamstående är överrepresenterade bland de förtidspensionerade (Höög 
and Stattin 1992, sid. 63) (Höög and Stattin 1995, sid. 142).   
 
Tabell 50. Civilstånd bland nya förtidspensionärer i jämförelse med befolkningen 16-64 år 1993.  
                    Åldersstandardiserat urval ur Fob 90 och 1993 års förtidspensionärer. Procent. 
 
Civilstånd  Förtidspensionärer  Befolkningen 
Gift            37,2          45,2 
Ogift            49,7          46,0 
Skild            12,1            7,5 
Änka/änkling              1,0            1,2 
Summa             100           100 
Källa:  Marklund, (1995) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv 
 
8 procent fler i befolkningen är gifta liksom drygt 8 procent fler bland förtidspensionärerna är 
ogifta eller skilda (Höög and Stattin 1995, sid. 142). En tänkbar förklaring är att brist på socialt 
stöd är vanligare bland ensamstående än bland sammanboende, vilket sig betraktas som en 
enskild riskfaktor när det gäller sjuklighet. Vidare är risken för såväl fysisk som psykisk ohälsa 
högre för ensamstående i de lägre sociala skikten (Östergren 1991, Lundberg 1990). Dock, Höög 
och Stattin påpekar i sin studie att ohälsa inte nödvändigtvis måste vara en följd av ensamboende, 
utan det omvända förhållandet kan likväl gälla, dvs. personer som lever ensamma gör det pga. av 
sin hälsoproblematik. Personer med en speciell typ av problem, sociala eller psykiska kanske 
oftare lever ensamma. Ytterligare ett intressant resultat som Marklund funnit är att 
förtidspensionerade i högre utsträckning lever ihop med någon som är förtidspensionerad. 25 
procent av de förtidspensionerade som omfattades av undersökning levde ihop med någon som 
var förtidspensionerad (Marklund 1994, sid. 58-59). 
 
Höög och Stattin undersöker om det finns skillnader i diagnosmönster mellan samboende och 
ensamma, vilket kunde tyda på att skillnader i förtidspensioneringsfrekvens kan förklaras med 
olika typer av hälsa som utmärker olika civilståndsgrupper. De finner mest markanta skillnader 
för gruppen psykiska störningar och sjukdomar samt muskeloskeleta sjukdomar. Diagnosgruppen 
psykiska störningar är vanligare bland ogifta och skilda än bland gifta hos både män och kvinnor, 
medan muskeloskeleta sjukdomar dominerade bland gifta. Höög och Stattin kommer fram till att 
civilstånd tycks ha betydelse för sannolikheten att förtidspensioneras, samt personer med 
egenskaper som ökar risken för förtidspension oftare lever ensamma (Höög and Stattin 1992, sid. 
67).  
 
Även när det gäller arbetsolyckor och civilstånd, anses ett starkt socialt stöd kunna fungera som 
skydd. Kvinnor anses generellt sett ha ett vidare socialt skyddsnät än män, som är mer beroende 
av äktenskapet som socialt skyddsnät. En del forskning (ex. Nyström 1980) tyder på att 
ensamstående män (inte minst frånskilda) är mer olycksdrabbade än övriga (Gustafsson 1997, 
sid. 171). 
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När det gäller långvarig sjukskrivning finns det studier som visar samband med civilstånd, t.ex. 
visar Mastekaasa (1990) enligt Marklund att ensamstående män har högre sjukfrånvaro än 
samboende. För kvinnors del var dock skillnaderna när det gäller civilstånd små. Marklund har 
dock inte funnit något samband mellan långvarig sjukfrånvaro och civilstånd (Marklund 1995, 
sid. 85). 

5.4 Livsstil 
 
Vilken livsstil man för har också betydelse för risken att drabbas av sjukdom och ohälsa. Med 
livsstil förstås t.ex. kost- och motionsvanor, stress, samt bruk av alkohol och tobak. När det gäller 
hälsorelaterade beteenden tycks man i första hand fokusera riskbeteenden, som t.ex bruk av 
alkohol och tobak (Gustafsson 1997, sid. 95). 
 
Marklund identifierade ett samband mellan långtidssjukskrivning och hälsobeteende/livsstil, där 
icke-rökare och de som motionerar hade lägre representation bland de långvarigt sjuka 
(Marklund 1995, sid. 115). Samma resultat återfinns i Riksförsäkringsverkets rapport långvarig 
sjukfrånvaro under olika arbetsförhållanden. Tobaksrökning är mest utbrett bland de med kort 
utbildning som utför okvalificerade arbeten, bland unga kvinnor och personer med annat 
födelseland än Sverige (Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 51-52). När 
faktorn rökning var under kontroll reducerades risken för långtidssjukskrivning i vissa 
yrkesgrupper (Riksförsäkringsverket 1990, sid. 50).  
 
Alkoholbruk, liksom missbruk överhuvudtaget, anses också vara en viktig faktor när det gäller 
långtidsfrånvaro och förtidspension. Män dricker betydligt mycket mer än kvinnor,  äldre kvinnor 
i arbetarklassen har t.ex. en extremt låg alkoholkonsumtion. Höög och Stattin visar att 
alkoholberoende ligger bakom förtidspensionering för män i högre utsträckning än för kvinnor 
(Höög and Stattin 1992, sid. 65). Alkoholbruk varierar alltså med kön, liksom ålder och 
yrkestillhörighet Något samband mellan alkoholbruk och arbetsolyckor har inte kunnat beläggas. 
(Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 52, Gustafsson 1997, sid. 95) 
 
När det gäller olyckor generellt sett, dvs. inte specifikt arbetsolyckor, har undersökningar gjorts 
av Väg- och transportforskningsinstitutet (Berg 1994). Undersökningarna inriktades på unga 
människors inblandning i olyckor i förhållande till livsstil och man fann att män var 
överrepresenterade i de livsstilar som hade en förhöjd olycksfallsfrekvens. Mellan hög- och 
lågrisk gruppen framträder några skillnader, framförallt vad gäller inställning till bilkörning och 
alkoholkonsumtion. Högriskgruppen dricker mer och oftare alkohol och ser bilkörning som ett 
mål i sig, medan lågriskgruppen har mindre alkoholkonsumtion och ser bilen uteslutande som ett 
transportmedel. Livsstilarna verkade i sin tur ha ett samband med socioekonomiska skillnader, 
det var t.ex. fler arbetslösa i högriskgruppen och fler studerande i lågriskgruppen (Gustafsson 
1997, sid. 175). 
 
Sammantaget – det är klart att en rad sammansatta och enkla individrelaterade faktorer har 
betydelse för risken att drabbas av ohälsa, som t.ex. kön, ålder, civilstånd, utbildning och livsstil.  
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6. GEOGRAFISK LOKALISERING OCH OHÄLSA 
 
Sjukfrånvaro- och ohälsa varierar med geografisk lokalisering, bl.a. beroende på befolkningens 
demografiska struktur och den lokala arbetsmarknaden. Såväl sammansättningen av 
befolkningen, liksom organisationen av arbetsmarknaden anses vara viktiga faktorer när 
skillnader i sjukfrånvaromönster ska förklaras på nationell eller regional nivå (Alexanderson 
1995, sid. 16-18) Regionala skillnader i hälsa kan många gånger vara ett uttryck för 
hälsoselektionsmekanismer, t.ex. genom att unga och friska lämnat glesbygden för att söka arbete 
i större städer, kvar blir en äldre och sjukligare population. Regionala variationer i hälsa ska 
alltså många gånger förstås mot bakgrund av olika slags selektionsmekanismer (Davidsson 1997, 
sid. 412). 
 
En annan betydelsefull aspekt när variationer i ohälsa ska förstås är tillgång till hälso- och 
sjukvård. (Alexanderson 1995, sid. 18). Ojämlikhet i ohälsa har varit ett centralt tema i den 
finländska hälsovårdspolitiken under senaste århundradet. Skillnader i hälsoutveckling har 
framförallt tolkats som en följd av att landets olika regioner utvecklats ojämnt. I andra länder är 
det istället vanligt att tillskriva ojämlikhet i ohälsa till den snabba industrialiseringen och 
påföljande sociala olikheter i olika klasser. Olika undersökningar i Finland har visat att 
sjukligheten ökade under 1960- och 70 talet, vilket man tolkade som en effekt av en ökad 
hälsomedvetenhet och högre benägenhet att uppsöka vård p.g.a. av bättre tillgång till hälso- och 
sjukvårdstjänster. Detta har man sedan ställt i relation till i första hand de regionala olikheterna 
vad gäller t. ex tillgång till hälso- och sjukvård och i andra hand socioekonomiska olikheter 
(Riska 1991, sid. 19). Det finns alltså en omfattande flora av olika faktorer som påverkar en 
regions ohälsotal och ohälsomönster, förutom de som är direkt individ- eller 
arbetsmiljörelaterade.  

6.1 Lokal arbetsmarknad 
 
Förutom befolkningens hälsotillstånd, kan alltså den lokala arbetsmarknaden vara en faktor som 
har stor betydelse när regionala variationer i ohälsa ska förstås. Norrbotten som lokal 
arbetsmarknad samt andra demografiska variabler utgör i sammanhanget viktiga ingångsvärden 
och kommer att belysas i det följande.  
 
Nedan anges män och kvinnors fördelning av sysselsatta i olika branscher, i riket och i 
Norrbotten, 1995. 
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Tabell 51. Sysselsatta i Norrbottens län och riket efter kön och bransch, 1995. Procent. 
Bransch    Länet                           Riket  
                             Kv             Män           Kv          Män 
Jord- och skogsbruk      0,7            3,2             1,1          3,4 
Gruvor, tillverkning      5,5          26,4            10,8        28,3 
Energi och vattenförsörjning, avfallshantering    0,5            1,9              0,4          1,6 
Byggindustri      1,1          13,0              1,0        10,3 
Handel; transport, magasinering; kommunikation  13,6          18,7            15,2        21,5 
Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster   8,0            8,2              9,6        11,5 
Forskning och utveckling; utbildning    11,8            5,9            10,2          5,1 
Hälso- och sjukvård, socialtjänst; vetrinärer   42,6            5,4            35,7          
4,8 
Personliga och kulturella tjänster      8,4            5,5              7,4          5,3 
Civila myndigheter; försvar      6,1            9,3              5,9          5,5 
Näringsgren okänd      1,8            2,4              2,5          2,7 
Totalt     100           100             100         100 
Samtliga (tusental)                                                                             53            59            1834       2003 
Källa: SCB, På tal om kvinnor och män i Norrbotten 
 
Arbetsmarknaden i Norrbotten är starkt könssegregerad i förhållande till riket. Den offentliga 
sektorn är länets dominerade arbetsgivare, i synnerhet för kvinnorna - över 60 procent av de 
förvärvsarbetande kvinnorna är anställda i offentlig verksamhet (Länsstyrelsen i Norrbottens län 
1996, sid. 19).  
 
Av tabellen framgår att den största branschen i Norrbotten 1995 var hälso- och sjukvård m.fl. där 
42,6 procent av kvinnorna arbetade och 5,4 procent av männen, jämfört med rikets 35,7 procent 
kvinnor och 4,8 procent män. Kvinnorna i länet är vidare sysselsatta inom handel, transport, 
magasinering och kommunikation (13,6 procent), forskning, utveckling och utbildning (11,8 
procent) samt personliga och kulturella tjänster (8,4 procent). De flesta kvinnorna återfinns i 
yrkeskategorier som vårdbiträden, undersköterskor, försäljare i detaljhandel, allmänt 
kontorsarbete och lokalvårdare. De flesta männen i Norrbotten arbetar inom gruv- och 
tillverkningsindustrin (26,4 procent) följt av handel, transport, magasinering och kommunikation 
(18,7 procent), byggindustri (13,0) samt civila myndigheter och försvar (9,3 procent). Män 
återfinns sålunda inom gruv- och tillverkningsindustri, byggnadsverksamhet, samfärdsel och 
samt inom offentlig sektor (Länsstyrelsen i Norrbottens län 1996, sid, 19). Länet särskiljer sig 
från riket med en betydligt högre andel yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och inom 
civila myndigheter och försvar, samt med en högre andel verksamma i byggindustri, forskning 
och utbildning, personliga och kulturella tjänster samt inom energi-, vattenförsörjning och 
avfallshantering.  
 
Norrbottens näringsliv har under lång tid utmärkt sig på flera sätt, med stora råvarubaserade 
företag, låg förädlingsgrad, branschkoncentration och en stor offentlig sektor m.m. 
(Länsstyrelsen i Norrbottens län 1989, sid. 10) De senare åren har dock omfattande 
stukturförändringar ägt rum. Antalet anställda inom t.ex gruvnäring har mer än halverats på 15 år, 
detsamma gäller även stora industrier som t.ex. SSAB (Norén 1994, sid. 17). 1960 var hälften av 
de yrkesverksamma i Norrbotten anställda i varuproducerande företag idag är de mindre än 1/3. 
Ca 40 procent arbetar inom offentligt sektor, de flesta inom vården. Tjänstesektorn i Norrbotten 
svarar idag för en lika stor andel verksamma som tillverkningsindustrin, jord- och skogsbruk gör 
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tillsammans, dvs. ungefär 30 procent. Det är m.a.o. fråga om en stor förvandling av 
yrkessammansättningen i länet (Institutet Ungdom och Framtid 1995, sid. 28). 
 
Detta till trots har stora delar av länet fortfarande ett ensidigt näringsliv, med en större andel 
förvärvsverksamma än riket i genomsnitt som har fysiskt tunga arbeten (Svensson, Lassinantti et 
al. 1980, sid. 79; Länsstyrelsen i Norrbottens län 1996, sid. 20). Norrbotten har en jämförelsevis 
högre andel arbetsställen inom industrinäringar och en lägre andel tjänstenäringar än riket (SCB 
1996, sid. 77).  

6.2 Befolkning 
 
Medelåldern i Norrbotten 1996 var 39,8 år jämfört med rikets 39,7 år.  Fördelat på olika 
åldersgrupper, har länet en något lägre andel yngre (0-15 år) och äldre, andelen över 65 är bland 
de allra lägsta i landet. Åldersgruppen 16-64 år är dock högre än rikets genomsnitt. Variationerna 
inom länet är dock stora, där inlandskommunerna har en högre andel äldre, samtidigt som Luleå 
och Malmfälten har en jämförelsevis ung befolkning. 
 
Tabell 52.  Norrbottens befolkning 
 
Befolkning   
     1995    1996    1997 
Total befolkning 266 011 264 320 262 317 
0-15 år    53 638   52 185   51 227 
16-59 år  154 817 153 517 151 976 
60-64 år    13 862   13 988   14 037   
65-    44 266   44 630   45 077 
Källa: Riksförsäkringsverkets databas Siluett  (1998) 
 
Det finns ett kvinnounderskott i Norrbotten i samtliga åldrar. 1996 fanns det 89 kvinnor på 100 
män i åldersgruppen 20-44 år i Norrbotten, jämfört med rikets genomsnitt på 96 kvinnor på 100 
män i samma åldersgrupp. För samtliga åldersgrupper går det i genomsnitt 97 kvinnor på 100 
män i Norrbotten, jämfört med rikets 102 kvinnor på 100 män. Även när det gäller kön är 
variationerna i länet stora, t.ex. är det ett kvinnounderskott i de mindre kommunerna i Tornedalen 
(Holmgren, Knutsson et al. 1994, sid 10; Jonsson 1997, sid. 57). 
 
Det är ungefär lika många män som kvinnor i åldern 20-64 år som förvärvsarbetar i Norrbotten, 
1995 var det 65,4 procent mot rikets drygt 68 procent. Samma år var 9,1 procent öppet arbetslösa 
i Norrbotten jämfört med rikets genomsnitt på 6,6 procent arbetslösa. Kvinnor i Norrbotten 
arbetar, precis som kvinnor i riket, mer deltid än män.  
 
Utbildningsnivån i Norrbotten är lägre än landet som helhet. 1996 hade 23 procent av 
norrbottningarna i åldern 20-64 år eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets 26 procent. 
Andelen kvinnor som genomfört eftergymnasiala studier i Norrbotten är högre än andelen män. 
1996 hade 24 procent av kvinnorna mot 21 procent av männen i Norrbotten i åldern 20-64 år 
eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån varierar kraftigt mellan olika kommuner i 
Norrbotten. Luleå och Boden har en hög andel med eftergymnasial utbildning (30 respektive 27 
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procent 1996), medan t.ex. Överkalix, Pajala och Haparanda har en låg andel (14-15 procent 
1996) (Länsstyrelsen i Norrbottens län 1996, sid. 22; Jonsson 1997). 
 

6.3 Lokal kultur 
 

6.3.1 Regional kultur 
 
Livsstilen varierar inom olika delar av landet, mellan centralort och glesbygd, inom olika 
samhällsklasser och även mellan män och kvinnor. Man brukar tala om regional identitet, där 
orten där man bor är centrum medan regionen kan ses som det land man känner samhörighet 
med. Regionen utvecklar en egen kulturella identitet, som särskiljer sig från andra regioner 
(Landström 1992, sid. 14).  
 

6.3.2 Lokal yrkeskultur 
 
När olika yrken och dess hälsorisker jämförs, är det ofta av intresse att undersöka andra faktor än 
arbetsmiljön och dess betydelse för hälsan. Utgångspunkten för detta intresse är antagandet om 
att med ett visst yrke följer en viss livsstil, en slags yrkeskultur utvecklas. Frågan är i vilken 
utsträckning informella normer och regler på arbetsplatsen, arbetskamraters förhållningssätt och 
attityder bidrar till att skapa olika mönster när det gäller levnadsvanor, som t.ex. alkoholbruk, 
rök- och kostvanor. Tobaksbruk har t.ex. ansetts vara en metod för att hantera stress, öka 
koncentrationen, fördriva tiden vid enformigt arbete etc. Med bakgrund av detta är det rimligt att 
anta att benägenheten att röka varierar inom olika arbetsmiljöer och yrkeskategorier, vilket också 
kunnat fastställas. Likaså har förändringar i rökvanor noterats hos dem som arbetar nattskift, där 
rökningen blir ett sätt att hålla sig vaken. Kostvanor är ytterligare en faktor av betydelse för 
hälsan, som varierar mellan yrke och socioekonomisk tillhörighet (Arbetsmiljökommissionens 
kartläggningsgrupp 1990, sid. 51-53). Vidare varierar även sjukfrånvarokulturen med yrke och 
status, dvs. de gemensamma värderingar och normer som återfinns inom en organisation när det 
gäller sjukfrånvarobeteende. (Alexanderson 1995, sid. 17-18). Det som många gånger uppfattas 
som riskfyllda individuella beteenden kan knappast anses vara något som ligger utanför 
arbetslivets sociala kontroll. Kunskap om yrkeskulturella faktorer kan således vara viktig när 
man jämför hälsoproblem inom olika yrkesgrupper. Arbetsmiljökommissionens 
kartläggningsgrupp poängterade också i sin rapport att begreppet arbetsmiljö i vid mening också 
bör omfatta arbetets sociala miljö (Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp 1990, sid. 51-
53). Den regionala identiteten, den lokala arbetsmarknaden och den lokala yrkeskulturen 
samvarierar och skapar ett kulturellt mönster som gäller för Norrbotten som region. De är 
faktorer som torde ha betydelse för såväl den reella ohälsans utveckling och vid tolkning av 
variationer i ohälsa. 

6.4 Sjuktal och ohälsotal 
 
Ohälsotalet i Norrbotten är högst i riket, 1995 var ohälsotalet drygt 48 dagar per sjukpenning- 
försäkrad och år, jämfört med rikets genomsnitt på 39 dagar per år och sjukpenningförsäkrad. 
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Tabell 53.  Partiellt ohälsotal 1990 – 1995 
  1990*             1991*            1992           1993            1994 1995 
 
Länet 47,9                 47,5              47,6             48,2             48,6  48,3 
 
Riket 38,3                 38,4              38,2             38,7             39,3   39,0 
* Ohälsotalet beräknas retroaktivt, dvs. sjukpenningdagar räknas med först from den 15: dagen. 
Källa: SCB Norrbottens län. Fakta och perspektiv (1996); Riksförsäkringsverkets databas Siluett (1998) 
 
Samtliga komponenter i ohälsotalet (antalet sjukpenningdagar, förtidspension/sjukbidrag och 
arbetsskadeersättning) är högre i Norrbotten, i synnerhet förtidspension/sjukbidrag som är den 
största enskilda komponenten i ohälsotalet. Samhällsmedicinska enheten vid Norrbottens läns 
landsting gjorde en studie av ohälsotalet i Norrbottens län 1991. Studien visade att ohälsotalet är 
högre för kvinnor än för män upp till 60 års ålder, då ohälsotalet övergår till att vara högre för 
mäns del. Ohälsotalet är vidare betydligt högre för ogifta än för gifta, för arbetslösa jämfört med 
förvärvsarbetande. När ohälsotalet fördelades på yrkesområde och kön i Norrbotten, återfanns de 
högsta ohälsotalen föga förvånande bland yrkesområden med tunga och/eller ensidiga arbeten. 
Gruv- och tillverkningsarbete, transport och kommunikationsarbete, servicearbete m.fl. återfinns 
med höga frekvenser för både män och kvinnor. Likaså redovisar hälso- och sjukvårdsarbete, 
socialt arbete, höga risker i synnerhet för kvinnor. Kvinnor som är yrkesverksamma i 
tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m har det i särklass högsta ohälsotalet. 
 
Tabell 54.  Ohälsotal efter yrkesområde och kön i Norrbotten 
 
Yrkesområde    Åldersstandardiserat ohälsotal  
                              Män          Index          Kv          Index 
Teknik/naturv, samhv, hum och konstnärligt arbete 18,4            34           27,5        45 
Hälso- och sjukv. arbete, socialt arbete    29,4            45             38,8        64 
Administration, kameralt och kontorstekniskt arbete 19,4            36             31,3        52 
Kommersiellt arbete    19,4            36             36,5        60 
Lantbruks- skogs eller fiskeriarbete    32,7            61             28,9        48 
Gruv- stenbrytning, petroliumutvinning    45,1            84             47,8        79 
Transport och kommunikationsarbete    31,8            59             43,8        72 
Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m    35,6            66             66,1      109 
Servicearbete mm    29,3            54             47,5        78 
 därav städare m.fl    45,1            84             52,5        86 
Militärt arbete    15,1            28             24,3        40 
Ej identifierbara yrken    81,1          151             87,9      145 
Ej förvärvsarbetande                           145,7          270           139,6      230 
TOTALT    53,9          100           60,8      100 
Fotnot: Uppgifterna baseras på en samkörning av 1990 års folk och bostadsräkning och RFV:s register över 
”sjukförsäkrade och pensioner 1991, ” som SCB utfört. Ohälsotalet överenstämmer inte med RFV:s officiella 
statistik för året, beroende på beräkningstekniska skillnader. Statistiska centralbyråns uppgifter baseras på enskilda 
individer, medan RFV:s material grundas på genomsnitt för grupper av individer.   
    
Ej förvärvsarbetande återfinns med höga ohälsotal, det är en grupp som inte kan arbeta eller få ett 
arbete, vilket kan bero på ohälsa eller andra faktorer. Ohälsotalet varierade vidare tydligt efter 
utbildningsnivå, män och kvinnor med kort utbildning hade högst ohälsotal (Holmgren 1993, sid. 
2-6).  
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Ohälsotalet varierade också kraftigt mellan olika kommuner i Norrbotten, som ett uttryck för 
ovannämnda faktorer som arbetsmarknad, näringslivsstruktur, befolkning, utbildningsnivå etc. 
Högst ohälsotal återfanns i Tornedalen. Haparanda har inte bara Norrbottens utan även landets 
högsta ohälsotal. En av orsakerna till detta är stadens närhet till Finland, många i Sverige boende, 
ohälsodrabbade personer med finsk bakgrund flyttar till Haparanda av den anledningen. Lägst 
ohälsotal återfanns i Luleå kommun samt Piteå älvdal, som dock tillsammans med övriga 
kommuner i Norrbotten ligger över riksgenomsnittet. Kvinnor i Arjeplog och Arvidsjaur utgör 
dock ett undantag - med lägre ohälsotal än riksgenomsnittet.  
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att ohälsotalet och dess variationer återspeglar relationen 
mellan människors hälsomässiga förutsättningar och arbetsmarknadens krav, och bör inte 
reservationslöst tolkas som ett mått på befolkningens hälsa (Holmgren 1993, sid. 8). 
 

6.5 Långtidssjukskrivning 
 
I studien Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv (Holmgren, Knutsson et al. 1994) 
undersöktes sambanden mellan yrke och ohälsa, med syfte att få underlag till förebyggande 
arbetsmiljöinsatser i länet.  Studien kommer att ligga till grund för det följande avsnittet om 
geografisk lokalisering och ohälsa.  
 
När det gäller långtidssjukskrivning, samlades uppgifter in om samtliga norrbottningar som varit 
sjukskrivna minst 30 dagar den 15 oktober 1993. Undersökningen omfattade 4228 
långtidssjukskrivna eller 3,1 procent av de förvärvsverksamma i Norrbotten. 
 
Tabell 55. Antal/andel långtidssjukskrivna i oktober 1993 
 
MÄN:   16-44 år 45-64 år 16-64 år  
  
Antal enligt FoB 90  45 475 23 926   69 401 
Antal långtidssjukskrivna            608    1249      1857 
Andel långtidssjukskrivna (%)              1,3       5,2         2,7  
 
KVINNOR: 
 
Antal enligt FoB 90  40 743 22 381   63 124 
Antal långtidssjukskrivna            822   1 456     2 278  
Andel långtidssjukskrivna                    2       6,5         3,6 
 
TOTAL: 
 
Antal enligt FoB 90  86 218 46 307 132 525 
Antal långtidssjukskrivna      1 430   2 075     4 135 
Andel långtidssjukskrivna              1,7       5,8         3,1   
Källa: Holmgren, Knutsson, Nilsson (1994)Yrke och kön i Norrbottens läns arbetsliv 
 
Andelen långtidssjukskrivna kvinnor i Norrbotten är precis som i riket högre än andelen 
långtidssjuka män. Risken/sannolikheten för långtidssjukskrivning ökar likaså markant med 
åldern, i synnerhet för kvinnors del.  
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De långtidssjukskrivna var vanligen sjukskrivna för besvär i rörelseorganen, såväl kvinnor som 
män. 1993 och 1994 återfanns Norrbottens försäkringskasseområde med den högsta andelen 
långtidssjuka med sjukdomar i rörelseorganen, diagnosen omfattade 44 procent av de långa 
sjukfallen jämfört med rikets 37 procent. Norrbotten har vidare en högre andel som drabbas av 
skador eller olyckor, 15 procent av de långtidssjuka jämfört med rikets 14 procent 1993-1994. 
För övriga diagnoser har länet samma eller lägre andel i förhållande till rikets genomsnitt, t. ex 
har 12 procent av de långtidssjuka i Norrbotten psykiska besvär som sjukskrivningsorsak jämfört 
med rikets 15 procent (Riksförsäkringsverket 1995, sid. 82). Män var i högre utsträckning 
sjukskrivna med hjärt- och kärldiagnoser, liksom med olika typer av frakturer och skador, medan 
kvinnor i högre utsträckning var sjukskrivna för besvär i rörelseorganen. Tidigare studier har 
visat, att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar är betydligt högre i norra Sverige. Orsakerna till 
dessa regionala skillnader är sannolikt flerdimensionella och man antar att bl.a. att kostvanor kan 
vara en bidragande orsak (Socialstyrelsen 1994, sid. 55). Höög och Stattin påpekar även att 
diagnosskillnader mellan olika regioner kan ha helt andra orsaker, som inte bottnar i reell 
skillnad i ohälsa – t. ex kan en läkare i glesbygden hysa större betänkligheter att sjukskriva någon 
med missbrukar- eller psykiatrisk diagnos jämfört med en storstadsläkare som verkar i en för 
båda mer anonym miljö. Sjukdomarna sociala värde kan såldes ha betydelse för diagnoser i 
landsbygd respektive storstad (Höög and Stattin 1992, sid. 78). Diagnoserna skiljer sig även 
mellan olika åldersgrupper i Norrbotten, där yngre (16-44 år) bl.a. har en betydligt högre andel 
psykiska sjukdomar samt frakturer/skador, och äldre mer hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
Tabell 56. Pågående långa sjukfall i Norrbotten/Riket 1992-1994 per 1000 sjukförsäkrade 
  Längre än 90 dagar Längre än 365 dagar 
  1992  1993  1994 1992  1993  1994 
 
Länet  27,5   22,5   20,0 11,3    7,7    5,2  
Riket  29,6   23,5   22,3 14,2    9,2    7,8 
 

Källa: SCB, Norrbottens län. Fakta och perspektiv (1996) 
 
Antalet långtidssjukskrivna har halverats i Norrbottens län under åren 1992-1994, liksom i riket. 
Antalet sjukskrivna per 1000 invånare är vidare lägre i Norrbotten än genomsnittet för riket. 
Under 1996 och 1997 har sjukfall längre än 90 dagar minskat något, samtidigt som de långa 
sjukfallen över 365 dagar ökat (Databas siluett 1998). Inom vilka yrken återfinns de högsta 
relativa riskerna för långtidssjukskrivning? Nedan återges män och kvinnors relativa risker att 
långtidssjukskrivas i Norrbotten, fördelat på yrkestillhörighet. 
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Tabell 57.  Åldersstandardiserad relativ risk för långtidssjukskrivning hos MÄN i Norrbotten. 20 i 
topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. 

      Antal män i 
NYK YRKE   RR  yrket FoB 90  
154 Vårdbiträden, hemvårdare mfl.  5,2  112 
782 Golvbeläggningsarbetare  3,9  210 
912 Kockar, kallskänkor  3,8  183 
24 Sekreterare och maskinskrivningsarbete 3,4  360 
794 Byggnadsträarbetare  3,1                         1586 
791 Murare m. fl.   2,8  217 
739 Övr. med stål-metallverks-, smides 2,8  603 
                          och gjuteriarb 
822 Bagare, konditorer  2,8  188 
826 Slaktare, charkuterister m. fl  2,7    185 
41 Jordbruks och trädgårdsarbete, djurskötsel 2,3  521 
881 Paketerare, emballerare m. fl  2,5  103 
781 Byggnadsmålare  2,2                           662 
913 Köksbiträden, restaurangbiträden m. fl 2,2                           172 
931 Fastighetsarbetare m. fl  2,2                         1557 
783 Lackerare   2,2                           112 
151 Socialsekreterare, kuratorer m. fl 2,1  136 
932 Städare m. fl   2,1  226 
793 Betongarbetare m. fl  2,0                           963 
914 Hovmästare, servitörer m. fl  1,9  168 
75 Verkstads- och byggnadsmetallarbetare 1,6                         7701 

Källa: Holmgren, Knutsson, Nilsson (1994)Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv 
 
Av tabellen framgår att män som är yrkesverksamma som vårdbiträden och hemvårdare löper 
störst risk att långtidssjukskrivas. Därefter följer golvbeläggningsarbetare, kockar och 
kallskänkor, sekreterare- och maskinskrivningsarbetare samt byggnadsträarbetare med höga 
relativa risker. Till skillnad från kvinnorna, återfinns för mäns del överrisker bland t. ex 
socialsekreterare, slaktare och charkuterister. En stor andel av de manliga långtidssjukskrivna 
återfinns i byggbranschen. Om man jämför vilka högrisknäringar som identifierats i studien 
”Långvarig sjukfrånvaro under olika arbetsförhållanden” med Norrbottens högriskyrken enligt 
ovan, framkommer såväl likheter som skillnader. Män redovisar överrisker i administrativa och 
kamerala yrken, servicearbeten och lantbruksarbeten såväl i Norrbotten som i riket. Något 
förvånande kan man dock konstatera, att gruv- och stenbrytningsarbete inte redovisar överrisker 
på länsplanet. Tvärtom ligger gruv- och stenbrytningsarbete strax under genomsnittet för 
samtliga yrken med en relativ risk på 0,9 i Norrbotten, medan den tillhör de statistiskt 
säkerställda grupperna med hög relativ risk för långtidssjukskrivning på riksplanet (det är dock 
värt att notera att jämförelsen försvåras av att näringsgren på riksplanet ställs i relation till yrke 
på länsnivå.).  
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Tabell 58.  Åldersstandardiserad relativ risk för långtidssjukskrivning hos KVINNOR i Norrbotten. 

20 i topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. 
      Antal kvinnor 
NYK YRKE   RR  i yrket FoB 90  
75 Verkstads- och byggnadsmetallarbetare 2,4  273 
716 Sömmerskor   2,3  231 
881 Paketerare, emballerare m. fl  2,3  154 
77 Trävaruarbete   2,0  168 
822 Bagare, konditorer  1,8  159 
112 Arbetsterapeuter m. fl  1,7  419 
764 Telereparatörer-, montörer m. fl  1,7  116 
41 Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 1,6  218 
931 Fastighetsarbetare m. fl  1,6  124 
932 Städare m. fl   1,6                          4208 
154 Vårdbiträden, hemvårdare m. fl  1,6                          4159 
111 Sjukgymnaster m. fl  1,6  202 
68 Postiljons- och expedionsvaktarbete 1,5  525 
123 Tandsköterskor   1,5  473 
882 Lager och förrådsarbetare  1,5  208 
252 Datamaskinoperatörer m. fl  1,5  191 
64 Vägtrafikarbete och chaufförer  1,4  226 
913 Köksbiträden, restaurangbiträden m. fl 1,3                         2418 
24 Sekreterar- och maskinsskrivningsarbete m.m 1,3                         5809 
941 Frisörer, skönhetsvårdare m. fl  1,3  411 
   
Källa: Holmgren, Knutsson, Nilsson  (1994) Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv 
 
Kvinnor som är yrkesverksamma som verkstads- och metallarbetare har de högsta relativa 
riskerna att bli långtidssjukskrivna. Därefter följer sömmerskor, paketerare och emballerare, 
trävaruarbetare, bagare och konditorer med höga relativa risker att långtidssjukskrivas. 
Kvinnorna har till skillnad från männen, överrisker bland yrkesverksamma som t. ex 
telereparatörer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter och tandsköterskor. Precis som på riksnivå är 
även kvinnliga vägtrafikarbetare och chaufförer överrepresenterade bland de långtidssjukskrivna, 
liksom yrkesverksamma inom servicearbete, administrativt- kameralt arbete, lantbruksarbete och 
hälso- och sjukvårdsarbete. 
 
Nio av de 20 högriskyrkena är gemensamma för män och för kvinnor. Om man jämför kvinnors 
och mäns relativa risker i samma yrken visar det sig att män som arbetar som vårdbiträden har 
drygt fem gånger så hög risk som genomsnittet, till skillnad från kvinnliga vårdbiträden som har 
drygt en halv gång högre risk än övriga yrkesarbetande kvinnor. Manliga sekreterare har en 
betydligt högre risk att långtidssjukskrivas än kvinnliga sekreterare. Kvinnliga verkstadsarbetare 
liksom datamaskinoperatörer har på motsvarande sätt en betydligt högre risk att bli 
långtidssjukskrivna än manliga dito. Män och kvinnor i otraditionella yrkesroller har återigen 
visat sig ha de högsta riskerna att långtidssjukskrivas.  
 

6.5.1 Partiell sjukskrivning 
 
Partiell sjukskrivning anses vara en viktig åtgärd för att underlätta och effektivisera rehabilitering 
av sjuka, det kan bl. a vara ett sätt att behålla kontakten med arbetsplatsen. Andelen partiella 
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sjukskrivningar har ökat under 90-talet, vilket tros hänga samman med bl. a den förändring av 
socialförsäkringssystemet som inletts i slutet på 80- och under 1990 talet. En delvis ny syn på 
socialförsäkringssystemet och individens roll och egna ansvar har utvecklats, där den s.k. 
arbetslinjen varit ett tydligt inslag. Försäkringskassan kan kräva att en försäkrad är helt 
arbetsoförmögen, dvs. inte kan utföra något mått av arbete, för att vederbörande ska få hel 
ersättning. Många gånger godtas dock profylaktisk arbetsförmåga, dvs. individen skulle faktiskt 
kunna genomföra ett visst mått av arbete men för att bota sjukdomen är det lämpligt att den 
försäkrade avhåller sig från arbete. Detta har dock förändrats i takt med reformeringen av 
socialförsäkringssystemet. Idag är det vanligare att fokusera den försäkrades restarbetsförmåga 
genom att i högre grad nyttja partiell sjukskrivning, kanske främst för att det förväntas korta 
sjukfallet, men även som ett led i en ny försäkringslinje.     
 
I sammanhanget är det därför intressant att notera att Norrbotten har den lägsta andelen partiella 
sjukskrivningar i landet, med 20,2 procent partiellt sjukskrivna 1997 jämfört med rikets 24,3 
procent. Om man jämför Norrbottens län med två andra norrlandslän, är skillnaden ännu större. 
Under 1997 var andelen partiellt sjukskrivna i Västerbotten 26,9 procent och Jämtland 31,4 
procent. Vidare varierar den partiella sjukskrivningen mellan de olika kommunerna i 
försäkringskasseområdet Norrbotten, där t.ex. Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Haparanda utmärker 
sig med de lägsta andelarna med drygt 10 till ca 16 procent partiellt sjukskrivna. Överkalix, 
Luleå och Arvidsjaur toppar länsstatistiken med mellan drygt 20 och 30 procent partiellt 
sjukskrivna (Norrbottens län allmänna försäkringskassa 1998).  
 
Orsakerna till variationerna är inte till fullo kända, men kan delvis ses som ett utslag av olika 
näringslivsstruktur och yrkeskulturer i Norrbotten.  Som tidigare nämnts är det t. ex sannolikt att 
den faktiska sjukligheten varierar med en orts näringslivsstruktur. Det finns generellt sett en 
högre andel långtidssjuka inom tung industri och arbetaryrken, vilket torde ge utslag i orter som 
domineras av dessa kategorier. Höög och Stattin påpekade också att det ofta är svårare att 
sjukskrivas partiellt inom fysiskt tunga arbetaryrken än inom tjänstemannayrken, vilket också 
talar för att en orts näringslivsstruktur kan vara en delförklaring till variationer i partiell 
sjukskrivning.  
 
Kvinnor är i högre grad partiellt sjukskrivna än män i Norrbotten, 1996 utgjorde knappt 25 
procent av kvinnornas sjukpenningdagar av partiell ersättning, mot ca 16 procent för männen. 
1997 hade differensen mellan män och kvinnor minskat något. Som tidigare nämnts (sid. 54 ff.) 
kan några tänkbara förklaringar vara diagnosskillnader mellan män och kvinnor, liksom att det 
finns en risk att kvinnors arbetsförmåga relateras till hemarbete. Kanske är det så att kvinnors 
högre andel deltidsarbete gör att de i högre utsträckning bedöms ha en restarbetsförmåga? Det är 
inte heller omöjligt att den låga andelen partiellt sjukskrivna i Norrbotten ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan tolkas som ett uttryck för en regional identitet där norrbottningen i allmänhet och 
män i synnerhet ”antingen är sjuk eller inte”.  Ovanstående resonemang ska ses som en effekt av 
ett outtalat könsmönster som finns i samhället, och är givetvis inte ett uttryck för medvetna 
handlingar hos vare sig försäkringskassa eller sjukskrivande läkare. Det finns dock anledning att 
reflektera över Norrbottens förhållandevis låga andel partiellt sjukskrivna och det faktum att 
kvinnor generellt sett anses ha en större restarbetsförmåga än män.   
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Ytterligare en intressant frågeställning i anslutning härtill är om några hälsoeffekter följer av en 
låg andel partiellt sjukskrivna. Om man jämför Norrbottens län med Västerbotten och Jämtland, 
visar det sig att Norrbotten har en lägre genomsnittlig sjukfallslängd än de bägge länen, som båda 
har höga andelar partiellt sjukskrivna. Det skulle kunna tolkas som att partiell sjukskrivning i 
själva verket förlänger den enskildes sjukperiod och att visavi hel sjukskrivning kan påskynda 
tillfrisknandet. Det är självfallet för tidigt att basis av befintligt material dra enkla orsakssamband 
mellan dessa resultat. Det är dock onekligen en intressant parallell ställt i relation till den 
övergripande målsättningen, dvs. att förbättra den försäkrades möjlighet att tillfriskna och så 
snart som möjligt återgå i arbete.  

6.6 Arbetsskador 
 
Mellan 1987 och 1992 var det genomsnittliga antalet arbetsolyckor i Norrbotten 30 per 1000 
anställda, vilket motsvarar 3424 nyanmälda olyckor årligen. Antalet arbetssjukdomar i 
Norrbotten per 100 anställda var 19 eller motsvarande 2188 anmälda arbetssjukdomar per år. 
Efter 1993, då arbetsskadeförsäkringen ändrats och blivit mer restriktiv, har antalet anmälda 
arbetsskador minskat i riket liksom i Norrbotten. 
 
Tabell 59. Arbetsskador i Norrbotten 1990-1992 
   16-44 år 45-64 år 16-64 år 
MÄN 
Antal enligt FoB 90  45 475 23 926 69 401  
Antal arbetsolycksfall per år    1 347      595    1942 
Andel arbetsolycksfall per år (%)       3,0        2,5       2,8  
Antal arbetssjukdomar per år       435      597    1032 
Andel arbetssjukdomar per år (%)       1,0       2,5       1,5 
 
KVINNOR 
Antal enligt FoB 90  40 743 22 381 63 124 
Antal arbetsolycksfall per år       354      290      644 
Andel arbetsolycksfall per år (%)       0,9       1,3       1,0 
Antal arbetssjukdomar per år       429      471       900 
Andel arbetssjukdomar per år (%)       1,1       2,1       1,4 
Källa: Holmgren, Knutsson, Nilsson  (1994) Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv 
 
Av tabellen ovan, framgår att män i Norrbotten i högre utsträckning drabbas av arbetsskador än 
kvinnor. Männen i Norrbotten har vidare en något högre total risk att drabbas av 
arbetssjukdomar, utom i den yngsta ålderskategorin. Nedan anges de yrken som redovisar de 
högsta relativa riskerna för arbetsskador, för män samt för kvinnor under perioden 1990-1992. 
Till skillnad från de tidigare kapitlen återges statistiken baserat på yrke och inte näringsgren 
(Holmgren, Knutsson et al. 1994, sid. 22). 

6.6.1 Arbetssjukdomar 
 
Kvinnor och män i Norrbotten återfinns i olika högriskyrken när det gäller arbetssjukdomar. Män 
som är yrkesverksamma som gummiarbetare har de högsta riskerna att drabbas av 
arbetssjukdomsfall, med fem gånger så höga risker som mäns genomsnitt för samtliga yrken. 
Därefter följer lackerare (4,8), verksamma inom gruv- och stenbrytning (4,3) samt 
byggnadsmålare (3,7). Precis som på riksnivå återfinns t. ex slaktare och husdjursskötare med 
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förhöjda risker. Byggnadssektorn är den dominerande näringen när det gäller frekvensen 
arbetssjukdomar för mäns del. 
 
Tabell 60. Åldersstandardiserad relativ risk för arbetssjukdomar hos MÄN i Norrbotten. 20 i topp 

bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. 
      Antal män i  
NYK YRKE    RR  yrket FoB 90 
834 Gummivaruarbetare   5,0 132 
783 Lackerare    4,8 112 
509 Övriga med gruv- och stenbrytningsarbete mm  4,3 332 
781 Byggnadsmålare   3,7 662 
793 Betongarbetare m. fl   3,4 963 
412 Husdjursskötare    3,3
 103 
782 Golvbeläggningsarbetare   3,2 210 
939 Övriga inom fastighetsskötsel och städning  3,1 120 
791 Murare m. fl    3,0 217 
731 Hytt och metallungsarbetare   2,8 211 
763 Maskinelektriker m. fl   2,6 121 
794 Byggnadsträarbetare   2,6                   1586 
501 Gruvbrytare, bergsprängare m. fl  2,6                   1497 
871 Kran och traversförare   2,5 207 
826 Slaktare, charkuterister m. fl   2,5 185 
759 Övriga med verkstads och byggnadsmetallarbete  2,3 610 
881 Paketerare, emballerare m. fl   2,1 103 
754 Tunnplåtslagare    2,1 492 
772 Träförädlingsarbetare   2,0 677 
012 Laboranter, lab.bitr. (ej sjukvårds lab.)  2,0 100 
    
Källa: Holmgren, Knutsson, Nilsson  (1994) Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv 
 
Kvinnorna som arbetar som paketerare och emballerare har den högsta risken att drabbas av 
arbetssjukdomar, följt av sömmerskor, städare samt kockar och kallskänkor. En studie som 
yrkesmedincinska kliniken i Umeå och Sundsvall gjort visar att kvinnliga paketeringsarbetare är 
utsatta för högst belastningsstress, som återger förhållandet mellan krav och stimulans i arbetet.  
Kvinnliga kockar och kallskänkor återfinns också bland de yrkeskategorier som redovisar högst 
belastningsstress. Belastningsskador anses dock vara det största arbetsmiljöproblemet i 
restaurangbranschen (Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 53). Kvinnor som är yrkesverksamma inom 
serviceyrken (fastighetsarbetare, lager- och förrådsarbetare etc.), liksom inom hälso- och 
sjukvård återfinns frekvent bland högriskyrkena. På riksnivå redovisar tillverkningsindustrin 
höga frekvenser arbetssjukdomsfall för kvinnors del, ett mönster som inte återupprepas i 
Norrbotten där tillverkningsindustrin utgör en förhållandevis liten del. Postiljoner, postmästare 
och postkassörskor liksom tandsköterskor är exempel på yrkeskategorier med förhöjda 
arbetsjukdomsrisker för kvinnors del. Såväl postkassörer som tandvårdspersonal har varit föremål 
för tillsynsprojekt av Yrkesinspektionen i Norrbotten. Postkassörer utsätts för såväl ensidiga, 
upprepade arbetsrörelser liksom negativ stress (Sjöström-Ross 1997, sid. 1). I synnerhet den 
kvinnliga tandvårdspersonalen, har överrisker att drabbas av belastningssjukdomar. En studie 
från Arbetarskyddsstyrelsen (Petterson 1992) uppmärksammade att detta kunde vara en effekt av 
den s.k. ergonomifällan - förbättrad teknik och  ergonomiska förutsättningar i kombination med 
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ökade ekonomiska aspekter på arbetsinsatsen, leder till längre arbetsperioder och ökad arbetstakt 
(Sjöström-Ross 1995, sid. 4). 
 
Tabell 61. Åldersstandardiserad relativ risk för arbetssjukdomar hos KVINNOR i Norrbotten. 20 i 

topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. 
      Antal kvinnor  
NYK YRKE    RR i yrket FoB 90 
881 Paketerare, emballerare m. fl   3,3 154 
716 Sömmerskor    3,0 231 
932 Städare m. fl    2,7                   4208 
912 Kockar, kallskänkor   2,2 795 
252 Datamaskinoperatörer m. fl   2,1 191 
109 Övriga med hälso-och sjukvårdsarbete  2,0 105 
681 Postiljoner    2,0 292 
123 Tandsköterskor    1,9 473 
913 Köksbiträden, restaurangbiträden m. fl  1,7                   2418 
951 Tvättare    1,7 168 
941 Frisörer, skönhetsvårdare m. fl   1,7 411 
008 Lantmätare, mätningstekniker m.fl  1,7 187 
682 Expeditionsvakter m. fl   1,6 160 
001 Ingenjörer, arkitekter, tekniker (byggtekn. arbete) 1,6 104 
914 Hovmästare, servitörer m. fl   1,5 493 
671 Postmästare, postkassörer m. fl   1,5 484 
882 Lager- och förrådsarbetare   1,5 208 
931 Fastighetsarbetare   1,5 124 
822 Bagare, konditorer   1,5 159 
673 Expeditörer (televerket)   1,4 145 
Källa: Holmgren, Knutsson, Nilsson  (1994) Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv 
 
Kvinnor och män i Norrbotten har egentligen bara två gemensamma högriskyrken för 
arbetssjukdomar – paketerare och emballerare samt gruppen fastighetsskötsel och städning. 
Bland paketerare och emballerare, är risken för att drabbas av arbetssjukdomar drygt tredubblad 
för kvinnornas del, samtidigt som männen har en fördubblad risk. I studien Yrke och ohälsa i 
Norrbotten läns arbetsliv görs några jämförelser mellan olika yrken som identifierats som 
högriskyrken när det gäller den totala ohälsobilden. Där uppvisar t. ex manliga och kvinnliga 
bagare ungefär samma överrisker när det gäller risken att drabbas av arbetssjukdomar, på ca 50 
procent. Kvinnliga datamaskinoperatörer uppvisar en fördubblad risk att drabbas av 
arbetssjukdomar, till skillnad från yrkets manliga utövare som istället har en halverad risk. Bland 
vårdbiträden har kvinnor en något förhöjd risk, till skillnad från männen som redovisar 
underrisker (Holmgren, Knutsson et al. 1994, sid. 25-28). Det är svårt att peka på orsakerna till 
könsskillnaderna, eftersom vi vet så lite om vilka arbeten män och kvinnor faktiskt utför – även 
när det tillhör samma yrke. Könsfaktorn ger i sig inte svaret på vilken inverkan den fysiska och 
den psykiska arbetsmiljön har och vilka skillnader som därvidlag återfinns mellan män och 
kvinnor. Dessutom känner vi inte till en rad andra faktorer, som sammansättning av individer på 
arbetsplatsen, övriga betalda eller obetalda arbeten osv.   
 

6.6.2 Arbetsolyckor 
 
De flesta yrkena som kan identifieras med hög risk för arbetssjukdomar för män respektive 
kvinnor återfinns även som högriskyrken för arbetsolycksfall. För mäns del återfinns den högsta 



 79

risken för arbetsolycksfall bland verkstads- och byggnadsmetallarbetare, följt av pälsdjurs- och 
renskötare samt betongarbetare, vilka hade mellan tre och fyra gånger så hög risk som 
genomsnittsyrket. Markanta överrisker återfinns generellt sett inom byggsektorn. Även 
servicesektorn, t.ex. fastighetsskötare och städare, samt vissa industriyrken återfinns bland 
överrisknäringarna.  
 
Norrbotten och riket skiljer sig delvis åt när det gäller fördelningen av de högsta relativa riskerna 
över olika yrkeskategorier, vilket framförallt ska tolkas som ett utslag av att Norrbottens 
näringslivsstruktur skiljer sig från rikets. Det gäller t. ex yrkesfamiljen pälsdjurs- och renskötare 
som återfinns med den näst högsta olycksfallsrisken bland män i Norrbotten. Brandpersonal samt 
slaktare- och charkuterister i Norrbotten har liksom i riket höga relativa risker, tillsammans med 
bl.a. gruvarbetare och pappersmassearbetare. 
 
Tabell 62. Åldersstandardiserad relativ risk för arbetsolycksfall hos MÄN i Norrbotten. 20 i topp 

bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. 
      Antal män i 
NYK YRKE    RR yrket FoB 90 
759 Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbete 4,1 610 
414 Pälsdjurs och renskötare   4,0 101 
793 Betongsarbetare m. fl   3,7 963 
939 Övriga inom fastighetsskötsel och städning  3,2 120 
851 Betongvaruarbetare m. fl   3,1 103 
777 Verkstadssnickare   3,1 528 
901 Brandpersonal    2,9 380 
826 Slaktare, charkuterister m. fl   2,6 185 
794 Byggnadsträarbetare   2,6                   1586 
753 Maskin- och motorreparatörer m. fl  2,4                   2925 
782 Golvbeläggningsarbetare   2,3 210 
772 Träförädlingsarbetare   2,3 677 
756 Svetsare, gasskärare m. fl   2,3                   1571 
791 Murare m. fl    2,3                     217 
881 Paketerare, emballerare m. fl   2,2 103 
841 Pappersmassearbetare   2,1                     243 
754 Tunnplåtslagare    2,1 492 
501 Gruvarbetare, bergsprängare m. fl  2,1                   1497 
752 Maskinmontörer, hopsättare m. fl  2,0 200 
871 Kran och traversförare m. fl   2,0 207 
      
Källa: Holmgren, Knutsson, Nilsson  (1994) Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv 
 
Kvinnor som är yrkesverksamma som fastighetsarbetare, bagare och konditorer, paketerare och 
emballerare samt vårdbiträden återfinns med de högsta relativa riskerna att drabbas av 
arbetsolycksfall i Norrbotten. När det gäller t.ex. bageriarbetare utsätts många för damm och 
livsmedelstillsatser, buller och hetta (Arbetslivsinstitutet 1995, sid. 22). Kvinnliga 
fastighetsarbetare har en överrisk på nästan 450 procent, till skillnad män i samma yrke som 
enbart redovisar en något förhöjd relativ risk. 
 
Norrbotten skiljer sig även från riket när det gäller kvinnors riskfördelning på olika 
yrken/näringsgrenar. Offentlig sektor återfinns t.ex. mer frekvent med förhöjda olycksfallsrisker, 
vilket är en följd av att fler, relativt sett, är yrkesverksamma inom offentlig sektor i Norrbotten 
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jämfört med riket. Kvinnorna återfinns även med höga olycksrisker i olika servicenäringar som 
t.ex. fastighetsarbetare och städare. Kvinnliga lantbrukare och skogsbrukare återfinns också med 
höga relativa risker, liksom yrkesverksamma inom restaurangnäringen.  
 
Om man jämför mäns och kvinnors riskfördelning på olika yrkeskategorier, framgår den starkt 
könssegregerade arbetsmarknaden i Norrbotten, män och kvinnor arbetar i hög utsträckning på 
olika ställen och utsätts för olika olycksfallsrisker. Några gemensamma riskyrken kan dock 
identifieras, som t.ex. paketerare och emballerare, där kvinnor har en drygt tre gånger så hög 
relativ olycksfallsrisk som genomsnittsyrket, medan män har en drygt fördubblad risk. På NYK 
tvåsiffernivå (yrkesgrupp) återfinns också stora könsskillnader i samma yrke, t.ex. när det gäller 
jordbruks och trädgårdsarbete, djurskötsel där kvinnor har drygt fem dubblad risk att drabbas av 
olyckor, medan män har en fördubblad risk. Det är likaså stora könsskillnader när det gäller 
olycksfallsrisker bland verkstads- och byggnadsmetallarbetare.  

 
Tabell 63. Åldersstandardiserad relativ risk för arbetsolycksfall hos KVINNOR i Norrbotten. 20 i 

topp bland yrkesgrupper med minst 100 individer i yrket. 
      Antal kvinnor  
NYK YRKE    RR i yrket FoB 90 
931 Fastighetsarbetare m. fl   4,4 124 
822 Bagare, konditorer   3,7 159 
881 Paketerare, emaballerare m. fl   3,3 154 
154 Vårdbiträden, hemvårdare m. fl   2,9                   4159 
912 Kockar, kallskänkor   2,3 795 
400 Lantbrukare, skogsbrukare m. fl   2,0 281 
913 Köksbiträden, restaurangbiträden m. fl  1,9                   2418 
105  Medicinsk-tekniska assistenter   1,8 120 
107 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden  1,4                   5353 
333 Försäljare (detaljhandel)   1,3                   4061 
681 Postiljoner    1,3 292 
036 Förskollärare, fritidspedagoger m. fl  1,2                   2247 
640 Buss- och personbilsförare   1,2 180 
764 Telereparatörer, montörer m. fl   1,2 116 
932 Städare m. fl    1,2                   4208 
106 Skötare inom psykiatrisk vård   1,1 460 
112 Arbetsterapeuter m. fl   1,1 419 
682 Expeditionsvakter m. fl   1,1 160 
882 Lager och förrådsarbetare   1,1 208 
153 Barnskötare    1,0                   3144 
Källa: Holmgren, Knutsson, Nilsson  (1994) Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv 
 

6.7 Förtidspension 
 
Under 1992 och 1993 ökade andelen nybeviljade förtidspensionärer. Hannelotte Kindlund tolkar 
det som en effekt av den stora minskningen av långa sjukfall under samma period, liksom att 
rätten till förtidspension prövas i ett tidigare skede. Antoinette Hetzler ser det även som en effekt 
av den ökade satsningen på yrkesinriktad rehabilitering som försäkringskassorna genomfört. 
Insatsen resulterade i att man bedömde en stor andel långtidssjuka vara icke rehabiliteringsbara, 
vilket i sin tur lett till en fler förtidspensioneringar under perioden (Hetzler 1994, sid. 23, 35). 
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1993 genomfördes även en förändring i lagstiftningen - förtidspension beviljas bara om den 
försäkrade är helt arbetsoförmögen p.g.a. sjukdom. Tidigare kunde hänsyn tas till  
t. ex arbetsmarknadsmässiga eller andra sociala skäl. Detta kan naturligtvis också resultera i ett 
ökat antal ansökningar och följaktligen en högre andel beviljade förtidspensioner under perioden 
innan lagändringen trädde i kraft.  Fram t.o.m. 1997 fanns även speciella s.k. Äldrebestämmelser 
som innebar att det ställdes lägre medicinska krav för att bevilja förtidspension från det att den 
försäkrade fyllt 60 år. 
 
Tabell 64. Beviljade förtidspensioner och sjukbidrag i Norrbotten - Riket 1992-1994 
 1992  1993  1994 
 Antal Per 1000 Antal Per 1000 Antal Per 1000 
  Inv.  inv.  inv. 
 
Länet   2 564 16,6   2 116 13,8  1 876 12,2 
 
Riket 58 382 11,6 62 465 12,4 48 531   9,6 
 
Källa: SCB, Norrbotten län. Fakta och perspektiv (1994). 
 
Antalet beviljade förtidspensioner/sjukbidrag har sedan 1993 minskat i såväl Norrbotten som 
riket. 1996 och 1997 återfinns Norrbotten med det högsta antalet förtidspensionärer per 1000 
invånare. Rikets genomsnitt 1996 var 6,8 förtidspensionärer per 1000 invånare mot Norrbottens 
10,5 förtidspensionär. 1997 var Norrbottens andel nybeviljade förtidspensionärer dubbelt så hög 
som Rikets genomsnitt, länets 14,2 nybeviljade förtidspensionärer per 1000 invånare jämfört med 
rikets 7,2 (Databas siluett 1998). Ökningen som noteras 1997 ska i huvudsak hänföras till att 
äldrebestämmelserna upphörde samma år. Det ska i sammanhanget noteras att dessa siffror 
redovisas utan jämförelsetal. För att jämförelsen ska bli korrekt ska andelen nybeviljade 
förtidspensioner/sjukbidrag ställas i relation till länets respektive rikets 
befolkningssammansättning, ålderssammansättning osv. Det finns dock ingen anledning att 
betvivla den tendens som återges ovan. 
 
Under 1996 och 1997 år beviljades en högre andel kvinnor i Norrbotten förtidspension, liksom i 
riket. Andelen förtidspensionärer varierar också kraftigt inom kommunerna i Norrbotten län. 
Detta ska dock i första hand ses som ett utslag av t.ex. befolknings- och ålderssammansättning i 
olika kommuner.  
 
Från vilka yrken kommer då förtidspensionärerna?  Holmgren et. al (1994) gjorde en separat 
analys av Höög och Stattins studie Förtidspension och yrke för att fastställa förtidspensionärernas 
yrkestillhörighet i Norrbotten. I studien återfinns samtliga som erhållit förtidspension 1988, 
uppgifter som samkörts med Folk- och bostadsräkningarna 1980 och 1985.  
Studien omfattade hela riket, 52 028 förtidspensionärer ingick och av dem var 1 988 
norrbottningar, 1046 män och 942 kvinnor. Nedan redovisas högriskyrken för bägge könen när 
det gäller risken att förtidspensioneras, i Norrbotten och i riket. 
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Tabell 65. Åldersstandardiserad relativ risk (SIR) att förtidspensioneras (Norrbotten 1988). Endast 
yrken med minst 5 förtidspensionerade ingår. Risken i befolkningen är lika med 1. 

 
MÄN                      Risktal KVINNOR   Risktal 
 
Smörjare                     3,6  Plastvaruarbetare  3,2 
Gruvbrytare, bergsprängare                    2,6  Lager och förrådsarbetare  2,6 
Övrigt gruv och stenbrytningsarbete             2,4  Städare   1,8 
Hytt och metallugnsarbete                    2,3  Datamaskinoperatörer  1,5 
Verkstadsmekaniker m. fl                     2,3  Köksbiträden   1,5 
Lager och förrådsarbetare                              2,0  Skräddare, sömmerskor  1,5 
Trämasseslipare, cellulosaarbetare                1,8  Hemvårdare m. fl  1,5 
Byggnadsträarbetare                    1,8   Sjukgymnaster, massörer  1,3 
Skogs- och flottningsarbete                    1,7  Butiks och restaurangkassörskor 1,2 
Svetsare, gasskärare m. fl                    1,7   
Betongarbetare, byggarbetare                    1,6 
Målare, lackerare                    1,6 
Källa: Holmgren, Knutsson, Nilsson  (1994) Yrke och hälsa i Norrbottens läns arbetsliv 

 
Den högsta relativa risken att förtidspensioneras återfinns för mäns del bland smörjare, följt av 
gruvbrytare, bergsprängare samt övrigt gruv- och stenbrytningsarbete. Manliga 
förtidspensionärer i Norrbotten återfinns företrädesvis inom byggnadssektorn, 
pappersmasseindustrin, skogsarbete, lager- och förrådsarbete samt metall- och verkstadsindustri. 
Tre av de 12 högriskyrken i Norrbotten är även högriskyrken på riksplanet. En yrkesgrupp 
återfinns som gemensamt högriskyrke för bägge könen i Norrbotten, nämligen lager och 
förrådsarbetare. 
 
För kvinnors del, återfinns den största risken att förtidspensioneras bland plastvaruarbetare, med 
en drygt tredubblad risk. Lager och förrådsarbetare, städare liksom datamaskinsoperatörer följer 
därefter med höga risker. Bara ett högriskyrke är gemensamt för kvinnor i Norrbotten och riket – 
plastvaruarbetare. Risken att förtidspensioneras som yrkesverksam kvinna i det yrket är drygt 
tredubblad i Norrbotten och drygt fördubblad i riket. För övrigt återfinns höga 
förtidspensionsrisker för kvinnor i Norrbotten om de är förvärvsaktiva inom t. ex hälso- och 
sjukvård, handel, serviceyrken.      
 
Tabell 66.  Åldersstandardiserade risker (SIR) att förtidspensioneras i olika yrkesfamiljer på 

yrkeskodens tresiffernivå. Män och kvinnor, riket 1988. Endast yrken med minst 50 
förtidspensionärer ingår. Risken i befokningen är lika med 1. 

 
MÄN  Risktal KVINNOR  Risktal 
Gruvbrytare/bergsprängare 3,0 Kran och traversförare 4,6 
Hytt och metallugnsarbetare 2,7 Gummivaruarbetare 3,4 
Städare  2,5 Svetsare/Gasskärare 3,1 
Övriga järnbruksarbetare 2,4 Maskinmontör/rep. 2,7 
Pappersarbetare  2,1 Installationselektriker 2,6 
Paketerare/Emballerare 2,0 Slakteri och charkuteriarb. 2,6 
Skogs och flottningsarbete 1,9 Platsvaruarbete  2.4 
Gjuteriarbete  1,9 Pappersvaruarbete 2,4 
Textilarbete  1,8 Paketerare/emaballerare 2,3 
Källa: Höög, Stattin, (1992) Förtidspension och yrke  
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I Riksförsäkringsverkets studie RIKS-LS (Riksförsäkringsverket 1995) har långa sjukfall 
kartlagts under perioden 1991-1994. Studien har inriktat sig både på faktorer bakom 
långtidssjukskrivning liksom olikheter mellan olika försäkringskasseområden. Nedan anges 
statistiska uppgifter som rör perioden 1993-1994. 
 
Norrbotten utmärker sig på några olika sätt i studien. Man har bl. a mätt antalet dagar i median 
från ett sjukfalls början till dess den försäkrade genomfört aktiviteter och åtgärder av olika slag. 
Norrbottens försäkringskasseområde har genomgående en betydligt kortare tid från sjukfallets 
början till dess aktiviteter påbörjas och genomförs än rikets genomsnitt. Det kan t. ex handla om 
tiden till dess man införskaffat medicinskt underlag, rehabiliteringsutredning etc. När det gäller 
förtidspension och sjukbidrag återfinns två bedömningsgrunder i studien – tiden från sjukfallets 
början till dess den försäkrade bedöms ha trolig rätt till förtidspension/sjukbidrag respektive klar 
rätt till förtidspension/sjukbidrag. I bägge fallen redovisar Norrbotten det lägsta antalet dagar i 
riket. Bedömning av trolig rätt sker efter 97 dagar i Norrbotten mot 115 dagar i riket, bedömning 
av klar rätt sker i Norrbotten efter 148 dagar mot 190 dagar i riket (Riksförsäkringsverket 1995, 
sid. 90). 
 
Vidare så återfanns i studien statistik på hur sjukfallen avslutades. 69 procent av sjukfallen i 
Norrbotten avslutades med friskskrivning jämfört med riket där 72 procent av sjukfallen 
avslutades med friskskrivning. 16 procent av sjukfallen i Norrbotten avslutades med hel 
förtidspension/sjukbidrag, vilket var högsta andelen i riket. Motsvarande för rikets del var 11 
procent. Norrbotten har liksom när det gäller partiell sjukskrivning den lägsta andelen med 
partiell förtidspension/partiellt sjukbidrag i riket. Norrbottens andel var 3 procent och det var en 
procentsats som man delade med två andra försäkringskasseområden (Riksförsäkringsverket 
1995, sid. 92). 
 
Längden på sjukfallet mättes också, i antal dagar i median, vid olika avslutningsanledningar. 
Även här återfinns Norrbotten med ett lägre genomsnitt än riket. 111 dagar tog det i genomsnitt 
innan den försäkrade blev friskskriven, jämfört med 117 dagar i riket. Hel 
förtidspension/sjukbidrag beviljades i snitt efter 294 dagar, jämfört med rikets genomsnitt på 317 
dagar. Sjukfallen avslutades med partiell förtidspension/sjukbidrag efter 273 dagar i Norrbotten 
och efter 327 dagar i riket. (Riksförsäkringsverket 1995, sid. 94). 
 

6.8 Sammanfattande slutsatser 
 
Hälsa varierar mellan regioner. Regionala hälsovariationer ska primärt ställas i relation till de 
strukturella olikheter som är utmärkande för olika regioner, t.ex. demografisk struktur och lokal 
arbetsmarknad. I Norrbottens län arbetar en betydligt högre andel yrkesverksamma inom t.ex. 
hälso- och sjukvård och inom civila myndigheter och försvar i jämförelse med riket. 
Arbetsmarknaden är även i förhållande till riket, starkt könssegregerad. De flesta kvinnorna 
arbetar inom hälso- och sjukvård och de flesta män inom gruv- och tillverkning.  
 
De högsta ohälsotalen bland både män och kvinnor i Norrbotten, återfinns bland yrkesverksamma 
inom gruv- och tillverkningsarbete, transport och kommunikationsarbete, servicearbete m.fl. 
Likaså redovisar hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete, höga risker i synnerhet för kvinnor. 
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Kvinnor som är yrkesverksamma i tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m har det högsta 
ohälsotalet. Ohälsan yrkesfördelning på grov nivå överrensstämmer väl med rikets. 
 
Andelen långtidssjukskrivna kvinnor i Norrbotten är precis som i riket högre än andelen 
långtidssjuka män. Män som är yrkesverksamma som vårdbiträden och hemvårdare löper störst 
risk att långtidssjukskrivas, följt av golvbeläggningsarbetare, kockar och kallskänkor, 
sekreterare- och maskinskrivningsarbetare samt byggnadsträarbetare. Till skillnad från 
kvinnorna, återfinns för mäns del överrisker bland t. ex socialsekreterare, slaktare och 
charkuterister. En stor andel av de manliga långtidssjukskrivna återfinns i byggbranschen. Män 
redovisar överrisker för långtidssjukskrivning i administrativa och kamerala yrken, 
servicearbeten och lantbruksarbeten såväl i Norrbotten som i riket. Till skillnad från riket 
redovisar dock inte gruv- och stenbrytningsarbete överrisker på länsplanet  
 
Kvinnor som är yrkesverksamma som verkstads- och metallarbetare har de högsta relativa 
riskerna att bli långtidssjukskrivna följt av sömmerskor, paketerare och emballerare, 
trävaruarbetare och bagare och konditorer. Kvinnorna har till skillnad från männen, överrisker 
bland yrkesverksamma som t.ex. telereparatörer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 
tandsköterskor. Precis som på riksnivå är även kvinnliga vägtrafikarbetare och chaufförer 
överrepresenterade bland de långtidssjukskrivna, liksom yrkesverksamma inom servicearbete, 
administrativt- kameralt arbete, lantbruksarbete och hälso- och sjukvårdsarbete. 
 
Norrbotten har den lägsta andelen partiella sjukskrivningar i landet, med 20,2 procent partiellt 
sjukskrivna 1997 jämfört med rikets 24,3 procent. Kvinnor är i högre grad partiellt sjukskrivna än 
män i Norrbotten, 1996 utgjorde knappt 25 procent av kvinnornas sjukpenningdagar av partiell 
ersättning, mot ca 16 procent för männen. 
 
Det är sålunda så, att män och kvinnor i otraditionella yrkesroller återfinns med de högsta relativa 
riskerna för långtidssjukskrivning. För mäns del återfinns förutom vårdbiträden och sekreterare, 
även bl. a det kvinnodominerade yrket socialsekreterare med höga relativa risker. Kvinnor har 
vidare höga relativa risker om de är yrkesverksamma inom t.ex. trävaruarbete, som 
telereparatörer och montörer. Mönstret i Norrbotten skiljer sig inte från det mönster som 
återfunnits tidigare i såväl riks- som regionala studier. Det finns ingen anledning att här återge de 
olika förklaringsmekanismer som återfinns i kapitlet om kön och ohälsa. Vi nöjer oss här med att 
kort sammanfatta och konstatera; män och kvinnor i otraditionella yrkesroller har höga relativa 
risker att långtidssjukskrivas, Alexanderson och Hensing finner att variabler som arbetsplatsens 
könsmässiga segregering i sig är faktorer som påverkar sjukfrånvaron. Därutöver har ett antal 
andra faktorer betydelse som t.ex. – selektionsmekanismer - sammansättningen av de anställda 
vad gäller t. ex ålder, utbildning och sjuklighet. Den fysiska och psykisk arbetsmiljön har 
givetvis betydelse, liksom individens hälsorelaterade beteenden. Det är alltså fråga om en rad 
arbetsmiljömässiga, beteendevetenskapliga- och biologiska faktorer som antas samvariera och 
tillsammans skapa den bild som återges ovan i form av relativa risker för långtidssjukskrivning. 
 
Män i Norrbotten drabbas i högre utsträckning av arbetsskador än kvinnor. Männen i Norrbotten 
har vidare en något högre total risk att drabbas av arbetssjukdomar. Dessa könsskillnader, som 
skiljer sig från rikets, ska dock främst ses som en effekt av kvinnounderskottet i Norrbotten. 
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När det gäller arbetssjukdomar återfinns kvinnor och män i Norrbotten i olika högriskyrken. Män 
som är yrkesverksamma som gummiarbetare har de högsta riskerna att drabbas av 
arbetssjukdomsfall följt lackerare, verksamma inom gruv- och stenbrytning samt 
byggnadsmålare. Liksom på riksnivå redovisar t.ex. slaktare och husdjursskötare förhöjda risker. 
Byggnadssektorn är den näring som återkommer mest frekvent bland högriskyrkena när det gäller 
mäns arbetssjukdomar. Kvinnorna som arbetar som paketerare och emballerare har den högsta 
risken att drabbas av arbetssjukdomar, följt av sömmerskor, städare samt kockar och kallskänkor. 
Kvinnor som är yrkesverksamma inom serviceyrken, liksom inom hälso- och sjukvård återfinns 
frekvent bland högriskyrkena. Postiljoner, postmästare och postkassörer liksom tandsköterskor är 
exempel på ytterligare yrkeskategorier med förhöjda arbetsjukdomsrisker för kvinnors del. 
 
Kvinnor och män i Norrbotten har två gemensamma högriskyrken för arbetssjukdomar – 
paketerare och emballerare samt gruppen fastighetsskötsel och städning.  
 
Män som är yrkesverksamma som verkstads- och byggnadsmetallarbetare har den högsta relativa 
risken att drabbas av arbetsolycksfall, följt av pälsdjurs- och renskötare samt betongarbetare. 
Markanta överrisker återfinns generellt sett inom byggsektorn. Även servicesektorn, t.ex. 
fastighetsskötare och städare, samt vissa industriyrken återfinns bland överrisknäringarna. 
Kvinnor som är yrkesverksamma som fastighetsarbetare, bagare och konditorer, paketerare och 
emballerare samt vårdbiträden återfinns med de högsta relativa riskerna att drabbas av 
arbetsolycksfall i Norrbotten. Brandpersonal samt slaktare- och charkuterister, gruvarbetare och 
pappersmassearbetare i Norrbotten har liksom i riket höga relativa risker. 
 
Norrbotten skiljer sig till viss del från riket när det gäller riskfördelningen på olika 
yrken/näringsgrenar. Offentlig sektor återfinns t.ex. mer frekvent med förhöjda olycksfallsrisker 
för kvinnors del eftersom fler, relativt sett, är yrkesverksamma inom offentlig sektor i Norrbotten 
jämfört med riket.  
 
Om man jämför mäns och kvinnors riskfördelning på olika yrkeskategorier, framgår vidare den 
starkt könssegregerade arbetsmarknaden i Norrbotten, män och kvinnor arbetar i hög 
utsträckning på olika ställen och utsätts för olika olycksfallsrisker. Några gemensamma riskyrken 
kan dock identifieras, som t.ex. paketerare och emballerare.  
 
Antalet beviljade förtidspensioner/sjukbidrag har sedan 1993 minskat i såväl Norrbotten som 
riket. 1996 och 1997 återfinns Norrbotten med den högsta antalet förtidspensionärer per 1000 
invånare. 
 
Män som är yrkesverksamma som smörjare har den högsta relativa risken att förtidspensioneras, 
följt av gruvbrytare, bergsprängare samt övrigt gruv- och stenbrytningsarbete. Manliga 
förtidspensionärer i Norrbotten återfinns företrädesvis inom byggnadssektorn, 
pappersmasseindustrin, skogsarbete, lager- och förrådsarbete samt metall- och verkstadsindustri. 
Tre av 12 högriskyrken i Norrbotten är högriskyrken på riksplanet. En yrkesgrupp återfinns som 
gemensamt högriskyrke för bägge könen i Norrbotten, nämligen lager och förrådsarbetare. 
 
Kvinnor har störst risk att förtidspensioneras om de är yrkesverksamma som plastvaruarbetare, 
följt av lager och förrådsarbetare, städare och datamaskinsoperatörer. Bara ett högrisk yrke är 
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gemensamt för kvinnor i Norrbotten och riket – plastvaruarbetare. För övrigt återfinns höga 
förtidspensionsrisker för kvinnor i Norrbotten om de är förvärvsaktiva inom t. ex hälso- och 
sjukvård, handel, serviceyrken.      
 
Det finns ett klart samband mellan långvarig sjukskrivning och förtidspension, vilket även kan 
skönjas i ovanstående material. Män verksamma inom gruv- och stenbrytning i Norrbotten har 
till skillnad från sina yrkeskollegor i riket inga överrisker, ja tom en underrisk, för att bli 
långvarigt sjukskrivna. Däremot, återfinns gruvarbetare med höga relativa risker att 
förtidspensioneras i såväl Norrbotten som riket. Vidare visar RIKS-LS att bedömning av trolig 
respektive klar rätt till förtidspension sker fortare i Norrbotten jämfört med riket, liksom att 
Norrbotten har landets högsta förtidspensionsfrekvens.  Det tycks vara så, att gruvarbetare i 
Norrbotten förtidspensioneras istället för att långtidssjukskrivas. Det är oklart vad dessa 
skillnader mellan riket och Norrbotten beror på. Kan det vara så att norrbottningar är obenägna 
att söka läkarhjälp och när de väl gör de är de i ett sämre skick? Eller är det ett utslag av en annan 
yrkeskultur? Kan svaret sökas mot bakgrund av sjukfrånvarokultur på arbetsplatser eller 
sjukskrivningsmönster hos läkare? Har den regionala identiteten betydelse? Är den högre 
förtidspensionsfrekvensen ett utslag av en begränsad arbetsmarknad? Dvs. har fler 
förtidspensionerats mot bakgrund av såväl medicinska som sociala skäl?  
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7. ANDRA MILJÖRELATERADE FAKTORER OCH OHÄLSA 
 
Att såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön har betydelse för den enskildes hälsa är 
allmänt vedertaget. Sambandet mellan arbetsskador och arbetsmiljöfaktorer är förstås uppenbart. 
Hela arbetsskadeförsäkringen syftar till att reglera arbetsrelaterad ohälsa, dvs. då en viss 
arbetsmiljöfaktor, fysisk eller psykisk, lett till ohälsa. Traditionellt arbetarskydd har ofta varit 
inriktat på att identifiera farliga arbetsmiljöer ur fysisk synvinkel, som t.ex. innefattar tunga, 
ensidiga rörelser, inverkan av buller eller kemikalier. I dagsläget har dock den psykosociala 
arbetsmiljön kommit att inta en viktigare position i det hälsofrämjande arbetet. Förutom 
sambandet mellan arbetsskador och arbetsmiljö, återges nedan några samband mellan fysisk och 
psykisk arbetsmiljö och långvarig sjukskrivning och förtidspension.  

7.1 Fysisk arbetsmiljö 
 
Med fysiska arbetsmiljöproblem avses olika former av fysisk belastning som har negativ effekt 
på hälsan. Dessa fysiska aspekter kan vara av varierande slag, Vogel fokuserade t.ex. följande 
centrala arbetsmiljöaspekter i studien Arbetsförhållanden, ohälsa och sjukfrånvaro 1975-1989; 
 
- tunga lyft  
- kroppsansträngning  
- upprepade och ensidiga arbetsrörelser 
- olämpliga arbetsställningar 
- kraftiga skakningar och vibrationer  
 
Vogel fann också ett klart samband mellan dessa 5 fysiska arbetsmiljöaspekter och såväl korttids 
som långtidsfrånvaro. Likaså upptäckte han att en problematisk arbetsmiljö tycks ha större 
genomslag för kvinnorna, under perioden 1975-1989 ökade särskilt den långa sjukfrånvaron för 
kvinnor som utsätts för arbetsmiljöproblem, medan den minskade för männens del (Vogel 1992, 
sid. 86-88). Skillnader mellan långvarigt sjuka och normalbefolkningen vad gäller olika aspekter 
av arbetsmiljön bekräftas även i en studie av Marklund (Marklund 1995). 
 
Tabell 67. Arbetsmiljön bland långvarigt sjuka och normalbefolkningen, andel som anger förekomst 

av problem respektive anger att de har ett instrumentellt arbete. Procent. 
 
 Hälsofarlig arbetsmiljö  Ensidiga, monotona Instrumentellt  

arbetsrörelser  arbete 
 
 
Långvarigt sjuka                    29                                 69         20 
Normalbefolkningen              19                 56         15 
              p= 0.00          p=0.00  p=0.00 
 

Källa: Marklund (1995), Rehabilitering i ett samhällsperspektiv 
 
Tabellen återger ett tydligt samband mellan hög grad av fysiska arbetsmiljöproblem, 
instrumentellt arbete och långvarig sjukskrivning. Individer som uppger att de arbetar eller har 
arbetat i en hälsofarlig miljö, med ensidiga eller monotona arbetsrörelser och vidare upplever att 
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arbetet är av den sort att där man mest jobbar för pengarna skull har i Marklunds undersökning en 
större risk att bli långvarigt sjuka även när andra faktorer kontrolleras (Marklund 1995, sid. 92).   
 
RFV:s undersökning Långvarig sjukfrånvaro under olika arbetsförhållanden 
(Riksförsäkringsverket 1990) visar att både män och kvinnor som utför upprepade eller ensidiga 
rörelser jämt har en nästan fördubblad risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro i jämförelse med 
de som aldrig eller endast periodvis utför sådana monotona arbetsuppgifter 
(Riksförsäkringsverket 1990, sid. 46). Samma risk återfinns när det gäller sannolikheten att 
förtidspensioneras (Kilbom and Westerholm 1996, sid. 98). Män som ständigt utför ensidiga 
rörelser har dubbelt så stor relativ risk att drabbas av sjukdomar i rörelseorganen jämfört med den 
som inte utför sådana arbetsuppgifter, för kvinnor är risken tredubbel. Drygt 17 procent av 
kvinnorna och 10 procent av männen med ensidigt arbete har minst en lång sjukskrivningsperiod 
under perioden 1979- 1985. Resultat kan jämföras med att endast 4 procent av män och kvinnor 
med varierande arbeten som drabbats av långvarig sjukskrivning (Riksförsäkringsverket 1990, 
sid. 5).  
  
När det gäller fysiska arbetsmiljöförhållanden och kön, kan man konstatera att män generellt sett 
och i absoluta tal har tyngre arbetsmiljö och utsätts i högre utsträckning för buller, kyla, drag och 
vibrationer. Kvinnor utsätts i högre utsträckning för rengöringsmedel och torr luft, samt utför 
enkla och monotona arbetsuppgifter (SCB 1990, sid. 36, 47).  
 
När det gäller risken att förtidspensioneras gör Höög och Stattin en återkoppling till en tidigare 
studie (Alfredsson och Theorell 1985) som klassificerat grad av påfrestning i olika yrken av 
betydelse för risken att förtidspensioneras. Yrkesinnehavarna har i undersökningarna fått ge 
uttryck för hur de upplever såväl den fysiska som den psykosociala ansträngningen i sitt arbete. 
 
Tabell 68. Åldersmatchade relativa risker att förtidspensioneras i yrken indelade efter yrkenas grad 

av arbetsmiljömässig belastning. 
 
Grad av belastning i yrket  Män  Kvinnor 
              n         OR      95% KI                  n   OR    95%KI 
Låg            1271      1,00      ref.grp                1983   1,00    ref.grp. 
Medellåg                                               1527      1,40      1,21-1,64               1461     1,47    1,29-1,69 
Medelhög            1463      2,22      1,91-2,60               3040     2,34    2,09-2,63 
Hög            2654      2,65      2,31-3,04                 542     2,95    2,42-3,60 
Källa: Höög, Stattin, (1992) Förtidspension och yrke  
 
Det finns sammantaget en klar samvariation mellan den relativa risken att förtidspensioneras och 
yrken med hög arbetsmiljömässig belastning. Att arbetsmiljön har betydelse för risken att 
utveckla ohälsa och förtidspensioneras torde vara uppenbart. Av tabellen framgår också, att 
kvinnor som är yrkesverksamma i yrken med hög arbetsmiljömässig belastning har betydligt 
högre risk att förtidspensioneras än männen (Höög and Stattin 1992, sid. 34, 35). 
 
Det är sammanfattningsvis klart att det finns ett uppenbart samband mellan den fysiska 
arbetsmiljöbelastning en individ utsätts för och risken att drabbas av ohälsa. Män har oftare en 
fysiskt problematisk arbetsmiljö, samtidigt som vissa studier tyder på att fysiska 
arbetsmiljöproblem har ett större ohälsogenomslag för kvinnor.  
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7.2 Psykosocial miljö 
 
Den största delen av ohälsoforskningen har fokuserat sambanden med den fysiska arbetsmiljön. 
På senare tid har dock den psykosociala aspekten av arbetsmiljön kommit att behandlas i allt 
större omfattning inom forskningen. 
 
Med psykosociala arbetsmiljöfaktorer avses t.ex. arbetstakt och arbetsmängd, ansvar, krav, 
möjlighet att påverka sitt arbete, reaktioner på arbetet/feedback, olycks- och våldsrisker, 
inflytande/påverkansmöjligheter, monotona och enahanda arbetsuppgifter, social gemenskap och 
möjlighet till socialt stöd, fortbildning och utveckling i arbetet, bundenhet och 
koncentrationskrav (SCB 1990, sid. 27).  
 
Det är alltså inte bara fysiskt krävande utan också psykiskt krävande arbeten som kan leda till 
ohälsa. Den psykosociala bilden och sambandet med ohälsa är ofta mer komplex än den fysiska, 
även om man i kunnat fastslå en rad olika samband mellan psykosociala faktorer och ohälsa. Man 
har bl.a. konstaterat att det finns ett samband mellan förhållanden i omgivningen och produktion 
av stresshormoner. Kroppens reaktioner på stress, som t.ex. ökad andhämtning, ökat blodflöde till 
musklerna osv. är genetiskt betingade och i grund och botten till för att hjälpa individen att 
överleva.  Dessa stressreaktioner kan dock skapa en stor belastning på kroppens organ (SCB 
1990, sid. 30). Det tydligaste rent fysiska sambandet har återfunnits när det gäller hjärt- och 
kärlsjukdomars samband med jäktiga, enformiga, psykiskt krävande arbeten med låga 
kunskapskrav och bristande kunskapsutveckling. 
 
Tabell 69.  Förekomst av olika typer av arbetsmiljöbelastning bland förtidspensionärer, 

långtidssjukskrivna och normalbefolkning 1984-1992  (procent). 
 
 Förtidspensionerade Långtidssjukskrivna Normalbefolkningen  n 
 
Hälsofarligt arbete 40 24 18 814 
Ensidiga/ upprepade arbetsuppgifter 76 65 56 2 098 
Instrumentellt arbete 22 19 14 589  
Källa: Marklund,  SOU 1994 :148 
 
Marklunds studie visar att såväl långtidssjuka i allmänhet och förtidpensionerade i synnerhet har 
upplevt hälsorisker i arbetet (Marklund 1994, sid. 62). 
 
Egenkontroll i arbetet samt upplevelse av krav har visat sig vara viktiga komponenter när det 
gäller ohälsa orsakad av psykosociala faktorer (Karasek och Theorell 1990). Det finns ett väl 
belagt samband mellan sjuklighet, låg kontroll och höga krav (Marklund 1995, sid. 92). Psykiskt 
krävande arbeten innefattade höga krav och låga möjligheter till kontroll är vidare vanligare 
bland kvinnor än bland män (Bergendorff, Kindlund et al. 1993, sid. 84). Likaså innebär arbeten 
med låg kontroll och låga krav högre risk för ohälsa jämfört med arbeten med hög kontroll.  
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Tabell 70.  Krav-kontroll index för förtidspensionärer, långtidssjukskrivna och normalbefolkningen 
(%)  

 
 Förtidspensionerad Långtidssjukskrivna Normalbefolkning n 
 
 
Högstress jobb 
Höga krav/ låg kontroll 32 33 36 1108 
 
Lågstress jobb 
Låga krav/ hög kontroll 41 50 53 1617 
 
Passivt jobb 
Låga krav/ låg kontroll 15 11 7 328 
 
Aktivt jobb 
Höga krav/ hög kontroll 12 6 4 205 
 
Summa 100  100  100 3258 
 

Källa: Marklund, SOU 1994:148 
 
Tabellen ovan återger att långtidssjuka i högre utsträckning upplever sig ha låg egenkontroll 
kombinerat med höga krav i sitt arbete jämfört med normalbefolkningen. Detta gäller i än högre 
grad för förtidspensionärerna, som upplever större krav och mindre kontroll än de 
långtidssjukskrivna och jämförelsegruppen (Marklund 1994, sid. 64).  
 
Karasek (1979) och Hall (1990) har visat att även brist på kontinuerlig utveckling vad gäller 
kunskaper och färdigheter påverkar hälsan negativt (Bergendorff, Kindlund et al. 1993, sid. 84). 
Att nyttja sina kunskaper och färdigheter liksom att utvecklas och lära nytt är centralt för 
arbetsglädje och engagemang. Vogel fann att de som inte har möjligheter att lära sig nya saker 
hade ett medeltal på 26 sjukdagar per år till skillnad från de som ansåg sig ha dessa möjligheter 
som hade 16 sjukdagar per år (Vogel 1992, sid. 99, 100).  
 
SCB: s undersökning om män och kvinnors arbetsmiljö, visar att kvinnor har enklare arbeten med 
kortare lärotid, även om de har samma utbildning som männen. Kvinnor anser sig vidare ha 
mindre möjlighet att lära sig nytt och utvecklas i arbetet (SCB 1990, sid. 54). Kvinnor upplever 
sig även ha mindre inflytande över sin egen arbetssituation. Det intressanta med SCB: s studie är 
att dessa skillnader snarare tenderar att öka om de enskilda yrkena studeras separat, än om 
genomsnittet för samtliga yrken studeras. 
 
Kvinnor kommer dessutom oftare i kontakt med människor som är sjuka eller har allvarliga 
problem, där de själva är ”verktyg” t.ex. inom sjukvård, barnomsorg och socialvård. Här finns en 
stor risk för mental utbrändhet (Yrkesinspektionen 1994, sid. 4, 5). Män riskerar å andra sidan 
oftare att drabbas av olyckor (SCB 1990, sid. 49, 60).  
 
I socialstyrelsens folkhälsorapport från 1994 framkommer att arbetets innehåll polariserats under 
1980-talet. Relativt sett har både andelen arbeten med klart positivt innehåll (aktiva) och arbeten 
med ett klart negativt innehåll (stressfyllda) ökat. Med aktiva arbeten avses arbeten som är 
psykiskt krävande men som låter individen fatta egna beslut, dvs. utöva kontroll över sin egen 
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arbetssituation. De aktiva arbetena anses i huvudsak vara positiva och utveckla individen. 
Eftersom tjänstemännen utgör en allt större del av de anställda har de aktiva arbetena blivit allt 
fler. Med stressfyllt arbete åsyftas arbeten med höga psykiska krav men med litet 
beslutsutrymme. Stressfyllt arbete ökar emellertid tydligt bland kvinnor men knappast alls bland 
män. För kvinnor som arbetar i kvalificerade arbetaryrken har andelen högstressarbeten mer än 
tredubblats mellan 1981-1991. Påfrestningen i arbetet är särskilt markant bland 
undersköterskorna som är den helt dominerande yrkesgruppen bland kvinnliga kvalificerade 
arbetaryrken. Alla socioekonomiska grupper har dock ökat markant bland kvinnorna, undantaget 
för de högre tjänstemannayrkena. Männen är dock lika utsatta som kvinnorna i de 
kvinnodominerade yrkesgrupper som redovisar hög grad av stress i arbetet. (Socialstyrelsen 
1994, sid. 148-151). 
 
Sammantaget ger arbeten med lågt inflytande, monotona arbetsuppgifter, styrd arbetstakt och 
underutnyttjande av kunskap och kompetens upphov till stress och medföljande negativa effekter 
för hälsan. Det är vidare en arbetssituation som kvinnor oftare befinner sig i än män 
(Yrkesinspektionen 1994, sid. 9). 
 
En viktig faktor som påverkar hur arbetsmiljöfaktorer slår igenom på sjukfrånvaron är om 
individen har tillgång till socialt stöd på arbetsplatsen.  Man har också visat att förekomsten av 
socialt stöd på arbetsplatsen kan utgöra en buffert mot påfrestningar i arbetsmiljön som skapar 
sjukfrånvaro, liksom socialt stöd kan underlätta för individen att komma tillbaka efter en 
sjukperiod (Marklund 1995, sid. 93, 94). 

 
Tabell 71. Socialt stöd på arbetsplatsen bland långvarigt sjuka och normalbefolkningen. Procent. 
 
Socialt stöd på arbetsplatsen Normalbefolkningen Långvarigt sjuka n 
 
Starkt socialt stöd                72             68  1967 
Mindre starkt socialt stöd                24             25    692 
Ganska svagt socialt stöd                  3               6    137 
Svagt socialt stöd                  1               1      33 
Källa: Marklund, (1995) Rehabilitering i ett samhällsperspektiv  
 
Marklunds studie visar att tillgången på socialt stöd är betydligt mer frekvent bland 
normalbefolkningen än bland de långtidssjuka, vilket i och för sig kan hänföras till sambandet 
mellan arbetsmiljö och yrkestillhörighet.  

 
Detta gäller också för faktorer i den psykosociala arbetsmiljön. Personer med stora krav i arbetet 
och små möjligheter till egen kontroll har större risk att bli långvarigt sjuka. Förekomsten av 
starkt socialt stöd har i viss utsträckning betydelse för att minska risken för sjukskrivning, men 
effekten är inte stabil. Kvinnor tycks dock ha större möjligheter att få socialt stöd på arbete 
jämfört med männen.  
 
Marklund sammanfattar resultatet på följande sätt; ”Om man vill tolka resultaten i mer praktiska 
termer kan man säga att förbättrade yrkes- och arbetsmiljöförhållanden spelar en central roll om 
man vill minska risken för långtidssjukskrivning. Det handlar inte bara om direkta fysiska eller 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Arbetsinnehåll, arbetsorganisation och sociala faktorer som 
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stöd från arbetskamrater, chefer och arbetsledare spelar antagligen stor roll. Trivsel med yrke och 
arbetsplats och hög arbetsmotivation tycks med andra ord starkt minska risken för 
långtidssjukskrivning och indirekt rör dessa faktorer hela den mänskliga miljön” (Marklund 
1995, si. 101, 102). 
 



 93

8. EN EMPIRISK STUDIE AV OHÄLSANS ORSAKER 

8.1 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH ANALYSERADE DATA 
 
Som framgår av projektets generella syftesbeskrivning (se avsnitt 1.2) är vår avsikt att 
komplettera den ovan redovisade litteraturgenomgången med en begränsad empirisk analys av de 
frågeställningar och den modell som legat till grund för analysen av litteraturen. De sex 
frågeställningarna är:  
 
1. Vilka skillnader finns det mellan olika yrken och (risk för olika aspekter av) ohälsa?  
2. Vilka samband finns mellan könstillhörighet och (risk för olika aspekter av) ohälsa? 
3. Vilka samband finns mellan geografisk lokalisering och (risk för olika aspekter av) ohälsa? 
4. Vilka samband finns mellan sammansatta miljörelaterade riskförhållanden och ohälsa? 
5. Vilka samband finns mellan sammansatta individrelaterade riskförhållanden och ohälsa? 
6. Vilka samband finns mellan den totala bilden av riskförhållanden och ohälsa?  
 
Den analys som görs nedan av dessa sexfrågeställningar är endast tänkt som en enkel prövning 
om de resultat som kommit fram i litteratursurveyen, bland annat för att se om de i litteraturen 
diskuterade sambanden även kan skönjas i ett empiriskt material som främst omfattar personer 
som bor i norra delen av landet. Den geografiska dimensionen, eventuella skillnader mellan norra 
delen och andra delar av landet var en av de faktorer som den empiriska analysen var tänkt att 
belysa. Det visade sig dock vara svårt att få tillgång till jämförbara datamaterial från olika delar 
av landet, vilket gjorde det omöjligt att genomföra den prövningen. 
 
Den empiriska analysen var även tänkt omfatta ett försök att isolera olika faktorers effekt på 
förekomst och risk för ohälsa. Det empiriska material som skulle krävas för att genomföra en 
sådan analys fanns dock inte tillgängligt för förstudien. I en eventuellt kommande huvudstudie 
bör sammanställningen av ett sådant datamaterial ges en hög prioritet.  
 
Det datamaterial som här kommer att utnyttjas är insamlat för ett annat ändamål än för att 
genomföra den här redovisade analysen. Det material som används är tidigare redovisat i en serie 
rapporter (Holmgren, Knutsson et al. 1994), (Edlund 1994),(Goine, Knutsson et al. 1994) om 
yrke och långvarig sjukskrivning i fyra norrlandslän. Datainsamlingen genomfördes under 1992 
och 1993, något varierande för de olika länen. Datainsamlingen baserades på en genomgång av 
försäkringskassans noteringar om sjukskrivna personer, och undersökningen omfattar de som vid 
ett angivet (rikt-)datum varit sjukskrivna i minst 30 dagar.  I tabellen nedan redovisas några 
grundläggande uppgifter om det använda datamaterialet. 
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Tabell 72. Grundläggande uppgifter om det undersökta datamaterialet 
 
Län 

Riktdatum för  
datainsamling 

Antal 
studerade 
personer 

Andel kvinnor Ålder 

Jämtlands 5 maj 1992 5921 53% 16-64 år 
Norrbottens 15 oktober 1993 4135 55% 16 64 år 
Västerbottens 15 mars 1993 7908 57% 16-64 år 
Västernorrlands 3 februari 1992 3802 59% 16-64 år 
 
Totalt omfattar materialet uppgifter om drygt tjugoentusen långtidssjukskrivna personer som har 
sin hemvist i fyra norrlandslän. Det innebär att samtliga vid mättillfället indikerat någon form av 
”ohälsa”, de har alla en längre sjukskrivningsperiod bakom sig. Det finns inget material som 
omfattar personer som inte är sjukskrivna att jämföra med.  
 
Den viktigaste variabeln som indikerar ohälsa i materialet är sjukskrivningsperiodens längd vid 
mättillfället. De övriga variabler som kommer att användas i analysen framgår av figur 1. 

 
Figur 2.  Den studerade modellen 

 
 
I de följande avsnitten beskrivs och diskuteras de variabler som används i analysen. Ett syfte med 
genomgången är att på basis av tillgängligt material bedöma vilka metoder som det är möjligt att 
utnyttja i analysen. 
 

8.1.1 Individrelaterade variabler 
 
Kön: Någon skillnad görs inte här mellan biologiskt kön eller socialt definierat genus. En enkel 
uppdelning har gjorts i kvinnor och män. I samplet finns 9.636 (44%) män och 12.084 (56%) 
kvinnor.  
 
Ålder: Åldersfördelningen mäts som skillnaden mellan året för undersökningen och födelseåret, 
t.ex. 1993 - 1946=  47 år gammal. 
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Tabell 73. Åldesuppgifter för män och kvinnor 

 Ålder Män Kvinnor  Totalt 
 

 Antal/N of cases 9633 12077 21713 
   Minimum               17 16 16 
   Maximum               68 68 68 
   Median                49 48 49 
   Medelvärde/Mean 47 46 47 
 
Åldern variera mellan 16 och 68 år och den genomsnittliga åldern är 48-49 år. Det finns inga 
större skillnader i åldersfördelningen mellan männen och kvinnorna. Enligt tabell 73 skall urvalet 
enbart omfatta de som är högst 64 år gamla, men det finns således även ett fåtal personer som är 
äldre än så i materialet. 
 
Socioekonomisk indelning (SEI): Indelningen är gjord enligt FOB85, och utgör en indelning av 
personer i tre huvudgrupper, arbetare, tjänstemän och företagare, samt i olika undergrupper till 
dessa. De normala utbildningskrav som krävs för olika undergrupper av arbetare, tjänstemän och 
företagare ingår även i klassificeringen. Utbildningskraven ökar från låga krav bland de ej 
facklärda arbetarna, där kravet omfattar mindre än två års utbildning efter grundskola, till krav 
om minst 6 års utbildning för de ”fria yrkesutövarna”, t.ex. advokater, läkare, arkitekter, 
revisorer. Tabellen nedan visar hur personerna som ingår i undersökningen fördelas på olika SEI-
grupper. 
 
Tabell 74. Socioekonomisk indelning och utbildning för män och kvinnor 
  
  Utbildning  Män(%) Kvinnor(%) Total  N 
ARBETARE 
11 Ej facklärda arbetare, varuproducerande <  2 år 63 37 100 2605 
12 Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande <  2 år 34 66 100 7981 
21 Facklärda arbetare, varuproducerande ≥ 2 år 90 10 100 2063 
22 Facklärda arbetare, tjänsteproducerande ≥  2 år 18 82 100 2026 
TJÄNSTEMÄN 
33,36 Lägre tjänstemän I och II <  3 år 32 68 100 2713 
46 Tjänstemän på mellannivå 3-5  år 37 63 100 1563 
56/57 Högre tjänstemän/Ledande befattningar ≥  6 år 65 35 100 577 
FÖRETAGARE 
60/79 Fria yrkesutövare med akademikeryrken/ ≥  6 år 74 26 100 605 
 företagare exkl. lantbrukare - 
89 Företagare: Lant-, skogsbrukare - 68 32 100 151 
Total   44 56 100 
N   8947 11337  20284 
 
Det finns stora könsrelaterade skillnader i alla grupperna. Det finns ingen grupp som har en jämn 
könsfördelning. Alla grupper domineras av endera könet, med facklärda varuproducerande 
arbetare som mest mansdominerad (90%), medan de tjänsteproducerande arbetarna är den grupp 
som är som mest kvinnodominerad (82%). 
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Yrke: Uppgift om personernas yrke finns kodat enligt nordisk yrkesklassificering (NYK)11 ner till 
3-siffrig nivå. I tabellen nedan presenteras hur män respektive kvinnor fördelar sig på olika 
yrken. 
 
Tabell 75.  Mäns och kvinnors yrken. Yrkesschema enligt FoB85.  
Kod Beteckning Män (%) Kvinnor (%) Totalt (%) N 
0   Tekniskt arbete 60 40 100 1821 
1   Kemiskt, fysikaliskt, laboratoriearbete 21 79 100 110 
2   Biologiskt arbete 81 19 100 27 
3   Pedagogiskt arbete 26 74 100 1153 
4   Religiöst arbete 46 54 100 46 
6   Litterärt och journalistiskt arbete 37 63 100 52 
7   Konstnärligt arbete 51 49 100 72 
9   Övrigt tekniskt, natur-, samhällsveten., humanistisk mm arbete 26 74 100 80 
10  Hälso- och sjukvårdsarbete 7 93 100 1538 
11  Rörelse- och arbetsterapiarbete 6 94 100 170 
12  Tandvårdsarbete 12 88 100 143 
13  Apoteksarbete 5 95 100 44 
15  Socialt arbete 5 95 100 2069 
16  Miljö- och hälsoskyddsarbete 76 24 100 25 
19  Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete 19 81 100 21 
20  Samhällsadministrativt arbete 31 69 100 103 
21  Företagsadministrativt arbete 77 23 100 95 
22  Personalarbete mm 43 57 100 65 
23  Redovisningsarbete mm 31 69 100 112 
24  Sekreterar- och maskinskrivningsarbete mm 11 89 100 1444 
29  Övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 42 58 100 251 
31  Reklamarbete- försäljning av egendom, tjänster  62 38 100 58 
32  Inköpsarbete 82 18 100 28 
33  Varuförsäljning 30 70 100 1359 
40  Jordbruks-, trägårds- och skogsbruksledning 70 30 100 274 
41  Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 62 38 100 145 
44  Skogsarbete 95 5 100 394 
50  Gruv – och stenbrytningsarbete mm 91 9 100 70 
63  Lok- och motorvagnsförararbete mm 100 0 100 21 
64  Vägtrafikarbete mm 89 11 100 724 
65  Konduktörsarbete, trafik.-, fraktassistentarbete 78 23 100 40 
66  Trafikledning och trafikarbetsledning 89 11 100 28 
67  Post- och teleexpeditionsarbete 8 92 100 249 
68  Postiljons- och kommunikationsarbete 56 44 100 289 
71  Sömnadsarbete mm 9 91 100 120 
72  Sko- och lädervaruarbete 58 42 100 24 
73  Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 88 12 100 145 
74  Finmekaniskt arbete 58 42 100 53 
75  Verkstads- och byggnadsmetallarbete 87 13 100 1488 
76  Elektroarbete 77 23 100 431 
77  Trävaruarbete 78 22 100 345 
78  Målnings- och golvbeläggningsarbete 95 5 100 257 
79  Övrigt bygg- och anläggningsarbete 98 2 100 963 
80  Grafiskt arbete 51 49 100 142 
82  Livsmedels- och tobaksarbete 60 40 100 199 
83  Kemiskt processarbete, gummi och plastvaruarbete 72 28 100 140 
 
11  Se SCB meddelande 1989:5 
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84  Massa- och pappersarbete 85 15 100 117 
85  Övrigt tillverkningsarbete 52 48 100 63 
86  Driftmaskinistarbete (energi-, vattenförsörjning) 96 4 100 46 
87  Godshantering och maskinkörning 96 4 100 272 
88  Pakeringsarbete, lagerarbete mm 69 31 100 395 
89  Diversearbete 84 16 100 158 
90  Civilt bevaknings- och skyddsarbete 80 20 100 156 
91  Hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 12 88 100 963 
93  Fastighetsskötsel och städning 26 74 100 1438 
94  Hygien och skönhetsvård 17 83 100 93 
95  Tvätt- och pressarbete 16 84 100 68 
96  Sport och idrott 50 50 100 20 
99  Ej identifierbara yrken 46 54 100 210 
Summa för koder där N<20 70 30 100 150 
Total  44 56 100 
N  9 617 12 055  21 672 
Antal personer inom  mans- resp kvinnodominerade yrken  6 244 11 062  
Anm: Mansdominerade yrken (fetmarkerade, minst 70% män i yrket) respektive kvinnodominerade 
(kursiverade, minst 70% kvinnor i yrket). 
 

8.1.2 Miljörelaterade variabler 
 
Län: De personer som finns i databasen kommer från 4 län och 44 kommuner inom dessa län. En 
kontroll av den könsmässiga fördelningen mellan länen visar inga större avvikelser. 
Könsfördelningen i det totala materialet är 44% män och 56% kvinnor. Den lägsta andelen män 
är 42% (Jämtland) medan den högsta är 47% (Västernorrland). I de andra två länen är avvikelsen 
minimal från könsfördelningen i det totala materialet. 
 
Kommuner: En mer detaljerad uppdelningen i kommuner indikerar att det är små skillnader 
jämfört med det totala materialets fördelning. I tre kommuner finns dock minst 10% 
procentenheters skillnad. I Åsele är andelen män 55%, och i Härjedalen och Vindeln 54%. Några 
motsvarande ”överskott” finns inte för någon kommun när det gäller andelen kvinnor, även om 
det i Älsbyn är 65% kvinnor, d.v.s. 9 procentenheters överskott, i materialet. 
 
Tätort/landsbygd: Som en tredje kategorisering har kommunerna delats upp i mer stadsliknande 
kommuner (tätorts-) och landsbygdspräglade (landsbygds-) kommuner. Det är naturligtvis 
vanskligt att tilldela enskilda personer ett värde på den här variabeln. Som tätorter har de 
kommuner klassificerats som dels har minst 20.000 invånare (1993) eller har minst 10 boende per 
kvadratkilometer land. Det senare kriteriet medför att Kalix, Timrå, Haparanda och Vännäs 
tillhör tätortskategorin, trots att de har färre än 20.000 invånare. Inom vissa kommuner finns 
såväl stadsbebyggelse som landsbygd, vilket gör en klassning av enskilda personer som tätortsbo 
respektive landbygdsbo tveksam, och resultat där den här variabeln används måste tolkas med 
stor försiktighet. Den könsmässiga fördelningen mellan tätort och landsbygd skiljer sig inte från 
fördelningen i det totala materialet, andelen kvinnor i tätorter är 56% och på landsbygden 54%. 
 

8.1.3 Ohälsorelaterade variabler 
 
Ohälsa har ovan definierats som den ersättningsberättigade ohälsa som omfattas av 
socialförsäkringssystemet (se avsnitt 2.1).  Dessvärre saknar vi tillgång till data som belyser alla 
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delar av ohälsofrågan. Den information som finns tillgänglig gäller långtidssjukskrivning, 
diagnos av sjukskrivningsorsaken, sjukskrivningsgrad och lagrum för sjukersättningen, samt om 
anmälan om arbetsskada har gjorts eller ej. 
 
Långtidssjukskrivna: ”Långa sjukfall definieras försäkringsmässigt som sammanhängande 
sjukskrivningsperioder som är 30 dagar eller längre” (se ovan). Den variabel 
”sjukskrivningsdagar” (Sdagar) som i analysen används som indikator på ohälsa, definieras som 
antalet sjukskrivningsdagar från det att anmälan gjorts till det datum då undersökningen 
genomfördes. Den tidpunkten varierar något mellan länen, som framgått av tabell 76. 
 
Vid en granskning av uppgifterna i databasen om antalet sjukskrivningsdagar, framkom att några 
värden fick betraktas som mycket avvikande (negativa värden eller mycket höga värden >10000 
dagar). Då dessa värden troligen beror på fel inmatningar av data i databasen, har observationer 
med sådana värden uteslutits ur materialet. Totalt rör det sig om ca 10 observationer. Likaså har 
132 personer som inte varit sjukskrivna i minst 30 dagar uteslutits, eftersom de inte tillhör 
kategorin långtidssjuka. 
 
Av tabellen nedan framgår att (aritm.) medelvärdet för variabeln är 460 dagar, medan medianen 
är 302 dagar. Detta antyder att fördelningen är sned, vilket även framgår av skevhetsmåttet 
(Skewness=1.8), som anger att fördelningen har en ”lång svans åt höger”. Fördelningens form 
avviker signifikant från normalfördelningen genom att ha en större spridning (längre ”svansar”), 
vilket framgår av att Kurtosis=4.6  
 
Tabell 76. Variabeln SDAGAR -  Antal sjukskrivnngsdagar 

SDAGAR 
  N 21588 personer 
  Minimum                 30 dagar 
  Maximum               4671 dagar 
  Median                 302 dagar 
  Mean                   460 dagar 
  Skewness(G1)     1.8 
  Kurtosis(G2) 4.6 

 
Detta framgår klart av figuren till vänster nedan, som visar fördelningen över de långtidssjukas 
sjukskrivningstid. Medan många personer har en sjukskrivningsperiod som omfattar 
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förhållandevis få dagar, är det få personer som har en mycket lång sjukskrivningsperiod. 
 

 
Båda figurerna visar fördelningen av antalet 
sjukskrivningsdagar bland de långtidssjuka, 
men i den högra har en logaritmisk skala 
använts. Då blir fördelningen approximativt 
normalfördelad, vilket gör att variabeln 
SDAGlog10 12 kommer att användas i en del  
analyser som presenteras nedan. Figuren till 
vänster visar en s.k. ”probability plot” för den 
aktuella variabeln, för män respektive 
kvinnor. Även efter logaritmering tenderar 
kurvorna anta en lätt ”S-form”, vilket 
indikerar att fördelningarna har ”längre 
svansar” än normalfördelningen har (Cryer 
and Miller 1994, sid. 269).  
 

Det sätt som antalet sjukskrivningsdagar är mätt på leder till att värdet på variabeln tenderar att 
bli högt. Effekten uppstår genom att de som har kortare sjukskrivningsperioder (men som ända är 
långvarigt sjuka) försvinner ur det undersökta samplet, medan de är sjukskrivna under lång tid 
finns kvar. Variabeln kan således inte användas för att uttala sig om hur stor volymen 
långtidssjuka är totalt, eller hur många dagar olika (grupper av) personer har varit sjukskrivna 
under en viss period. Variabeln kan bara användas för att studera sjukskrivningsperiodens längd 
för (grupper av) personer som är sjuka vid mättillfället och som varit det under minst 30 dagar. 
De resultat som redovisas nedan kan bara tolkas med hänsyn till den begränsningen. 
 
Diagnos: De diagnoser som ligger till grund för sjukskrivningarna har klassificerat i sju klasser, 
där de tre första kan betraktas som muskuloskeletala besvär. Den här typen av besvär svarar för 

drygt hälften (53%) av alla 
diagnoser. De övriga 
sjukskrivningsdiagnoserna gäller 
psykiska besvär, frakturer och andra 
skador, hjärt och kärlsjukdomar samt 
en uppsamlande kategori av dit 
övriga diagnoser har förts. I figur 2 
visas fördelningen av män och 
kvinnor för de olika typerna av 
diagnoser. 
 
Som framgår av figuren finns ett par 
skillnader mellan män och kvinnors 
sjukskrivningsorsaker. Män är 
kraftigt överrepresenterade bland de 
 

12  Log10 har använts. 
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som har hjärt/kärl-problem, och även bland frakturer och liknande skador. Kvinnor är svagt 
överrepresenterade bland de som har muskuloskeletala diagnoser (57% av kvinnorna), i många 
fall relaterade till nacken, medan 48% av männen har muskuloskeletala diagnoser.  
 
Sjukskrivningsgrad och Lagrum för sjukersättning: Sjukskrivningsgraden anges i procent, och 
har klassats i fyra klasser, enligt följande tabell. 
 

   
Tabell 77. Sjukskrivningsgrad för män och kvinnor. 
 
Sjukskrivningsgrad  Män  Kvinnor  Totalt  N 
1= 100% 76.4 67.3 71.4 15397 
2= 75% 2.4 2.0 2.2 475 
3= 50% 18.1 22.5 20.5 4425 
4= 25% 3.1 8.2 5.9 1282 
Total 100.0 100.0 100.0 
N 9576 12003  21579 

 
Flertalet sjukskrivna har en sjukskrivningsgrad om 100%, och andelen män som är helt 
sjukskrivna är högre än för kvinnorna. Nästan var tredje kvinna är deltidssjukskriven mot ungefär 
var fjärde man. 
 
Det helt dominerande lagrummet som leder till ersättning är AFL 3:7 så kallad ”vanlig 
sjukpenning”. 
 
Tabell 78.  Lagrum för ersättnng 
Lagrum för ersättning Män(%) Kvinnor(%) Total(%) N 
1= Vanlig sjukpenning (AFL 3:7) 84.0 87.6 86.0 18509 
2= Rehabiliteringsersättning (22kap AFL) 5.1 4.6 4.8 1040 
3= Vanlig sjukskadesjukpenning 4.8 4.4 4.6 987 
4= Arbetsskadesjukpenning under 5.8 3.2 4.4 946 
      rehabilitering (LAF 6:5) 
5= Förebyggande sjukpenning (AFL 3:7b) 0.2 0.2 0.2 41 
Total 100.0 100.0 100.0 
N 9556 11967  21523 
 
Arbetsskada: Utöver de uppgifter om vilket lagrum som gäller för sjukersättningen, där 
kategorierna 3-4 i tabellen är relevanta för arbetsskadefrågan, finns i materialet om arbetsskador 
uppgift om en anmälan om skadan har gjort eller inte. Ungefär sextusen anmälningar är gjorda, 
hälften för män och hälften för kvinnor. Det innebär att en anmälan har gjorts för ungefär var 
tredje man och var fjärde kvinna. 

8.2 ANALYS  
8.2.1 Använd analysteknik 

 
Den analys som genomförts syftar till att  klarlägga om det finns några skillnader mellan mäns 
och kvinnors längd på sjukskrivningsperiod (Sdagar) inom olika yrken, och om sådana eventuella 
skillnader är relaterade till personernas ålder, deras geografiska placeringen (ort, stad/land) eller 
den diagnos som ligger till grund för sjukskrivningen.  
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En central fråga är således hur man kan skilja ut de förhållanden där vi finner skillnader mellan 
männens och kvinnornas sjukskrivningsperioder från de där inga sådana skillnader föreligger. T-
test är en vanlig metod som kan användas när man vill pröva om det finns (statistiskt) 
signifikanta skillnader mellan olika grupper, som t.ex. män och kvinnor. T-testet är ett tämligen 
robust test, men det finns några förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det skall vara 
lämpligt att använda det. En sådan är knutet till formen på fördelningarna för de studerade 
variablerna, där önskemålet är att fördelningarna skall vara någorlunda symmetriska, eller 
approximativt normalfördelade (Cryer and Miller 1994, sid. 470-).  
 
Vid sneda fördelningar anses vanligen medianen vara att föredraga som centralmått före det 
aritmetiska medelvärdet, eftersom medianen inte påverkas av extremvärden. Det har utvecklats 
s.k. icke-parametriska testmetoder som kan användas när fördelningar avviker kraftigt från 
normalfördelningen, t.ex. test av skillnader mellan olika gruppers medianvärden för en variabel, 
men sådana metoder anses ha en sämre förmåga att upptäcka skillnader mellan grupperna jämfört 
med parametriska testmetoder (Guilford 1965, sid. 252). Om det är möjligt att transformera en 
variabel, så att den transformerade variabeln blir approximativt normalfördelad, så är detta ofta 
en bättre lösning än att basera testningen på icke-parametriska metoder (Guilford 1965). En 
vanligt sätt att göra en sådan transformation är att logaritmera den snedfördelade variabeln. Det 
man förlorar vid logaritmeringen är främst att det kan vara svårare att beskriva de resultat som 
testningen leder till, än om medianvärden anges för de olika grupperna. 
 
Sjukskrivningsperiodens längd är mätt som antalet sjukskrivningsdagar och variabeln Sdagars 
egenskaper har beskrivits ovan. Eftersom variabelns fördelning är alltför sned för att vara lämplig 
att använda i ett T-test, används i stället den logaritmerade variabeln SDAGlog10 för att testa om 
det föreligger signifikanta skillnader mellan män och kvinnors sjukskrivningsperioder.  
 
Analysen görs i två steg. I det första steget görs T-tester13 för att finna de förhållanden där det 
föreligger signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, t.ex. inom olika yrkesklasser. I steg 
två beräknas medianvärden för männens och kvinnornas antal sjukskrivningsdagar (Sdagar), när 
T-testningen indikerat att det föreligger signifikanta skillnader. I de följande tabellerna anges 
således mäns och kvinnors medianvärden för antalet sjukskrivningsdagar, d.v.s. för den icke 
logaritmerade variabeln Sdagar, samt den signifikansnivå som T-testet av variabel SDAGlog10 
gav som resultat. 
 
Analysen inleds med en diskussion av de enklare sambanden som beskrivs i de fem första 
frågeställningarna (se ovan). Diskussionen redovisas i tre avsnitt. Det inledande avsnittet 
diskuterar den grundläggande frågeställningen om det finns några signifikanta könsrelaterade 
skillnader med avseende på ohälsorelaterade faktorer i det empiriska materialet. Därefter 
diskuteras om det finns könsrelaterade skillnader med avseende på ohälsa mellan olika yrken 
eller om det finns skillnader som kan relateras till geografisk lokalisering. 
 
 
13  T-testerna återges i sin helhet i appendix. 
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8.2.2 Kön och ohälsa 
 
En majoritet av de sjukskrivna är kvinnor (56 %). Den vanligaste sjukskrivningsorsaken för såväl 
männen som kvinnorna är att de har muskuloskeletala problem. Medan knappt hälften av männen 
är sjukskrivna för den typen av problem är motsvarande andel för kvinnorna 57 %.  
 
Diagnoser knutna till hjärt/kärlproblem är betydligt vanligare bland männen än bland kvinnorna. 
Medan en av åtta män har sådana problem som sjukskrivningsorsak, är det bara en av tjugofem 
kvinnor som har en sådan diagnos.  
 
Andelen sjukskrivna med diagnoser som förts samman under kategorin ”Övriga diagnoser” är 
hög för såväl män som kvinnor, vilket försvårar en mer detaljerad analys. Ungefär varannan 
sjukskriven kvinna har en diagnos som i tabellen klassas som ”Övriga MuSkel” eller ”Övriga”. 
 
Tabell 79.  Sjukskrivna män och kvinnor fördelade efter diagnos för sjukskrivningen och antal 

sjukskrivningsdagar för män och kvinnor med olika diagnos.  
 

Sjukskrivna Sdagare  SDAGlog10 
Diagnos Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Sign.nivå 
1 Rygg 19 17 337 354 2.4886 2.4891  
2 Nacke 13 17 338 383 2.4879 2.5267 .016 
3 Övr MuSkel 17 23 337 382 2.4678 2.5177 .000 
4 Psykiska 8 8 323 267 2.4631 2.4212  
5 Fraktur 9 5 182 145 2.2987 2.2217 .003 
6 Hjärt/kärl 12 4 326 360 2.4599 2.4873  
7 Övriga 22 26 267 198 2.3980 2.3135 .000 
Totalt 100% 100% 302 302  2.4418 2.4383  

Anm: Signifikansprövning av SDAGlog10. Signifikansnivå >0.05 rapporteras ej. 
 
Resultat från en annan undersökning om vilka typer av diagnoser som ligger till grund för 
sjukskrivning har redovisats ovan (Yrke och långvarig sjukskrivning i Västernorrlands och 
Jämtlands län, 1994. Se även avsnitt 4.4.). I den studien konstaterades, ungefär som i tabellen 
ovan, att de sjukskrivna männen hade drygt 40 procent besvär från rörelseorganen som 
sjukskrivningsorsak, medan 60 procent av de sjukskrivna kvinnorna hade det. Där noterades dock 
även en betydande skillnad för diagnosen ”psykiska besvär” mellan män och kvinnor. Tjugo 
procent av männen hade psykiska besvär som sjukskrivningsorsak mot 7 procent av kvinnorna. 
Någon sådan skillnad finns inte i det här studerade materialet. Diagnosen ligger till grund för 8 % 
av sjukskrivningarna för såväl män som kvinnor. Det finns även andra studier som anger en lika 
låg andel (7 %) män som var sjukskrivna p.g.a. av psykiska besvär (Yrke och långvarig 
sjukskrivning) (Bevärsförekomst och arbetsmiljö hos ett urval yrkesgrupper i Västernorrlands 
och Jämtlandslän, s 106). 
 
I genomsnitt (medianvärde) har män och kvinnor lika många sjukskrivningsdagar. För såväl 
männen som för kvinnorna gäller att hälften av dem varit sjukskrivna i drygt 300 dagar vid 
mättillfället, medan den andra hälften varit sjukskrivna en kortare period.  
 
Det finns dock betydande skillnader i antal sjukskrivningsdagar för män och kvinnor som är 
sjukskrivna för samma diagnos. Kvinnorna har fler sjukskrivningsdagar (fram till den dag då 
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mätningen genomfördes) om de har olika former av muskuloskeletala problem (diagnos 1-3). 
Sjukskrivning som är baserad på en diagnos som innebär problem knutna till rörelseorganen 
medför förhållandevis långa sjukskrivningsperioder för såväl män som kvinnor. Männen har 
längre sjukskrivningsperiod om de sjukskrivits för frakturer eller liknande skador eller fått en 
diagnos som kategoriserats som ”övriga sjukdomar”.  
 

8.2.3 Yrke och ohälsa bland män och kvinnor 
 
Det är få yrken (på 2-siffernivån) som visar signifikanta skillnader. Av de 80 yrken som är 
klassade på 2-siffrig nivå, är det sex yrkeskoder där det finns en signifikant skillnad mellan män 
och kvinnors längd på sjukskrivningsperioden. En av dessa koder utgörs av den uppsamlande 
klassen ”Ej identifierbara yrken”. Om man bortser från den klassen, så har kvinnor längre 
sjukskrivningsperiod inom de tre yrkesklasserna skogsarbete (NYK44), vägtrafikarbete (NYK64) 
och verkstads- och byggnadsmetallarbetare (NYK75), medan männen har längre period inom 
yrken som pedagogiskt arbete (NYK03) och litterärt och journalistiskt arbete (NYK06). 
    
Tabell 80.  Genomsnittligt (median) antal sjukskrivningsdagar (Sdagar) för män och kvinnor i olika 

yrken.  
  Män Kvinnor Sign.nivå  
Kod Beteckning (Median) (Median) (SDAGlog10) 
03 Pedagogiskt arbete  266 210 .004 
06  Litterärt och journalistiskt arbete 504 186 .003 
 061  Journalistiskt, författare 609*  190  .018 
 109  Övr. hälso- & sjukvård 147* 478 .011 
 152  Föreståndare (barn, ungdom, äldre mm) 481* 234  .038 
 294  Försäkringskassetjänstemän 470* 186  .001 
 331  Parti & detaljhandlare 149 401  .010 
44  Skogsarbete 246 551 .001 
 441 Skogsarbetare 251 621* .000 
64  Vägtrafikarbete mm 320 481 .020 
 640  Buss och personbilsförare 298 563  .000 
75  Verkstads- och byggnadsmetallarbete 345 442 .012 
 752  Maskinmontörer, hopsättare m.fl. 338 583 .037 
 764  Teleoperatörer,- montörer 257 546  .043 
99  Ej identifierbara yrken 165 329 .025 
Anm: Yrkesschema på 2-siffrig och 3-sifffrig nivå enligt FoB85. Mansdominerade yrken på 2-siffrig nivå 
(fetmarkerade, minst 70% män i yrket) respektive kvinnodominerade (kursiverade, minst 70% kvinnor i 
yrket) enligt tabell 80.  Signifikansnivå för skillnaden mellan medelvärden (T-test) för variabel SDAGlog10. 
Resultat med sign.nivå <0.05 är redovisade.14 Anm: * indikerar att antalet personer i gruppen är <20. 
 
 
I tabellen ovan redovisas även yrken klassade efter en mer detaljerade 3-siffrig yrkeskod. Av de 
drygt 300 yrkesklasserna på den nivån är det nio som uppvisar signifikanta skillnader mellan 
antalet sjukskrivningsdagar för män och kvinnor. Inom dessa nio yrken (3-siffersnivå) har 
kvinnorna signifikant längre sjukskrivningsperiod än männen i 6 yrkesklasser, medan männen 
har längre sjukskrivningsperiod i tre. Tre av de sex yrken där kvinnorna har längre 
sjukskrivningsperiod är mansdominerade yrken. Motsvarande andel för männen, längre i 
kvinnodominerade yrken, är två av tre yrken, och det tredje yrket där männen har längre 
 
14  T-testerna redovisas i appendix 
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sjukskrivningsperiod, journalist/författare, når nästan nivån för att klassas som kvinnodominerat 
yrke (67 % jämfört med kravet 70 %).  
 
Det är svårt att dra några definitiva slutsatser av de resultat som redovisas i tabellen, men det 
tycks finnas en tendens att de som arbetar i ett yrke som domineras av de motsatta könet tenderar 
att ha längre sjukskrivningsperioder jämfört med de som arbetar i yrken där det egna könet är 
dominerande. Man skulle kunna tala om att det finns en mis-match mellan den egna 
könstillhörigheten och könsdominansen i yrket som är relaterad till sjukskrivningsperiodens 
längd. 
 
Att män som arbetar i kvinnodominerade yrken har visats även i andra undersökningar (se avsnitt 
4.3. ovan). RFV (1990:14) visade t.ex. att män som arbetade bl.a. inom pedagogiska yrken hade 
högre risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro, medan kvinnorna det fanns överrisker i samma 
storleksordning inom gruv- och stenbrytning, tillverkningsarbete samt servicearbete. Kvinnor i 
typiskt manliga yrke hade, liksom män i typiskt kvinnliga yrken, en överrisk för 
långtidssjukskrivning. Detta mönster verkar vara detsamma i de norrländska länen som det 
mönster som tidigare återfunnits i såväl riks- som regionala studier (se vidare avsnitt 6.5) 
 

8.2.4 Yrke, kön och sjukskrivningsorsak 
 
Som visats ovan är det bara ett fåtal yrkesklasser där det finns signifikanta skillnader mellan 
männens och kvinnornas längd av sjukskrivningsperiod.  I tabellen nedan redovisas, för dessa 
yrken, vilka diagnoser som angivits som sjukskrivningsorsak för männen respektive kvinnorna. 
 
Tabell 81.  Andel män och kvinnor med olika diagnos för sjukskrivning inom olika yrkesklasser 
 

   Yrkesklasser (NYK2)   
Diagnos Kön Pedagog Litterärt Skogs Trafik Verkstad 

1-3 
MusSkel 

M 26 31 60 55 54 

 K 40 46 90 58 63 
4 Psykisk M 13 11 5 5 6 

 K 12 9 0 6 13 
5 Fraktur M 6 5 7 10 10 

 K 6 3 0 9 2 
6 Hjärt/kärl M 19 21 10 12 10 

 K 5 6 0 4 1 
7 Övrigt M 36 32 18 18 20 

 K 37 36 10 23 21 
Totalt M 100% 100% 100% 100% 100% 

 K 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
För alla yrken, och för båda könen, är de muskuloskeletala problemen dominerande. Var femte 
man som är långtidssjukskriven inom pedagogiskt och litterärt/journalistiska yrken, är det på 
grund av hjärt/kärlproblem, vilket är betydligt högre än bland män inom de övriga 
yrkesklasserna. Det finns ingen yrkesklass (bland de redovisade) där kvinnorna har en förhöjd 
andel med diagnosen hjärt/kärlproblem.  
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Psykiska problem förekommer som en relativt vanlig diagnos inom pedagogiskt och litterärt 
arbete för båda könen, men bland de långtidssjuka kvinnorna är diagnosen lika vanlig även inom 
verkstadsarbete. Andelen långtidssjuka kvinnor som arbetar inom verkstadsarbete och som är 
sjukskrivna på grund av psykiska problem är dubbelt så hög som motsvarande andel bland 
männen. 
 

8.2.5 Geografisk lokalisering och ohälsa bland män och kvinnor 
 
Som konstaterats ovan (se avsnitt 6) så kan regionala skillnader i hälsa förstås mot bakgrund av 
olika slags hälsoselektionsmekanismer, t.ex. genom att unga och friska lämnat glesbygden för att 
söka arbete i större städer. Kvar blir då en äldre och sjukligare population. Den 
selektionsmekanismen går dock inte att direkt studera på basis av det här tillgängliga 
datamaterialet. Däremot kan man jämföra sjuskrivningsperiodernas längd bland de långtidssjuka 
som kommer från glesbygd respektive från tätorter. Sjukskrivningsperiodens längd bland 
tätortsborna visar sig då vara signifikant längre (signifikansnivå=0.000), vilket kan vara något 
förvånande om selektionsmekanismen gör att de sjukligare blir kvar i glesbygden. Det är möjligt 
att de är sjukare, men deras sjukskrivningsperioder är inte längre, utan verkar snarare vara 
kortare, jämfört med tätortsbornas. 
 
Vid en mer detaljerad analys av män och kvinnors sjukskrivningsperioder i de olika kommunerna 
i länen, visar på att det tycks finnas en del skillnader mellan såväl könen som mellan kommuner 
som är klassificerade som glesbygder respektive tätorter. 
 
Tabell 82.  Genomsnittligt (median) antal sjukskrivningsdagar (Sdagar) för män och kvinnor i olika 

kommuner. Fetmarkerade kommuner är tätortskommuner.  
Kommun Män Kvinnor Signifikansnivå 
Hammarstrand 364 218 .009 
Sundsvall 293 364 .000 
Örnsköldsvik 337 391 .029 
Härnösand 295 392 .033 
Skellefteå 411 344 .008 
Arvidsjaur 310 221 .038 
Jokkmokk 283 152 .018 
Gällivare/Malmberget 252 207 .000 

Anm: Signifikansnivå för skillnaden mellan medelvärden (T-test) för variabeln SDAGlog10. Resultat med 
sign.nivå >.05 redovisas ej. 

 
I åtta av de totalt 44 kommunerna finns en signifikant skillnad mellan antalet sjukskrivningsdagar 
mellan män och kvinnor. Fem av de åtta kommunerna är klassificerade som tätortskommuner, 
vilket är en kraftig överrepresentation. Totalt är 17 av de 44 kommunerna (38 %) 
tätortskommuner. 
 
Kvinnor har en längre sjukskrivningsperiod än männen i tre kommuner, samtliga 
tätortskommuner, medan männens sjukskrivningsperioder är längre inom glesbygdskommunerna, 
och i tätortskommunerna Skellefteå och Gällivare/Malmberget.  
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8.3  Orsaker till långa sjukskrivningar 
 
Vid analysen av de fem första frågeställningarna har antalet variabler som ingår i analysen 
begränsats till två eller tre. Som tidigare konstaterats kan man förvänta sig att ett flertal variabler 
har betydelse för hur skillnader i ohälsa uppstår mellan olika kategorier människor. I det här, 
avslutande, avsnittet undersöks vilken förklaringskraft som det finns i en mer komplett modell, 
där man samtidigt kan ta hänsyn till ett flertal förhållanden. 
 
Regressionsanalys är en metod som kan användas för det ändamålet. Den generella 
regressionsekvation kan i princip skrivas som 
 

Ohälsa = α+ β1(Könstillhörighet) + β2(Yrkestillhörighet) + β3(Geografisk hemort) + 
β4 (Ålder) + β5(Utbildningsnivå) + ∑ε1-n   

 
Ohälsa ses således som något som är relaterat till, men inte nödvändigtvis orsakas av, ett antal 
olika faktorer, där de som fokuserats i den här rapporten är insatta i ekvationen, medan övriga 
faktorer i ekvationen summeras som en ”felfaktor” (∑ε1-n). Det är naturligtvis möjligt att addera 
ytterligare variabler till ekvationen som kan antas bidra till att förklara skillnader i ohälsa, att 
urskilja olika aspekter, eller typer, av ohälsa, och att studera delgrupper som fått olika diagnoser 
eller som är helt eller partiellt sjukskrivna. Dessvärre är inte det tillgängliga datamaterialet av det 
slaget att en mer sofistikerad analys är möjlig.   
 
De variabler som används i analysen är desamma som diskuterats ovan. Det innebär att ”ohälsa” 
enbart studeras i betydelsen ”sjukskrivningsperiodens längd för långtidssjukskrivna”. Variablerna 
som beskriver geografiska och yrkesmässiga faktorer har omvandlats till serier av 
”dummyvariabler”, som indikerar att en individ t.ex. tillhör en specifik yrkesgrupp (värde=1) 
eller inte gör det (värde=0). Enbart de yrkeskategorier (2-siffernivå)utnyttjas i modellen som i de 
ovan redovisade analyserna har givit signifikanta resultat, och den geografiska dimensionen har 
reducerats till den variabel (”Ort”) som anger om en person kommer från en glesbygds-  eller en 
tätortskommun. 
 
Tabell 83 redovisar resultatet av en prövningen av den ekvation som angivits ovan. 
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Tabell 83.  Regressionanalys av orsaker till långtidssjukskrivning 
 
Dep Var: SDAG_L10   N: 19894   Multiple R: 0.149   Squared multiple R: 0.022  
Adjusted squared multiple R: 0.022   Standard error of estimate: 0.462 
  
Effect         Coefficient    Std Error     Std Coef Tolerance     t   P(2 Tail) 
CONSTANT             2.263        0.032        0.000      .      71.573    0.000 
ÅLDER                0.005        0.000        0.134     0.987   18.923    0.000 
KÖN (man/kvinna)     0.016        0.007        0.016     0.854    2.172    0.030 
ANTAL UTBILDN.ÅR    -0.009        0.002       -0.029     0.917   -4.002    0.000 
ORT(Tätort/glesbygd)-0.045        0.008       -0.039     0.986   -5.573    0.000 
Y2JOURNALIST        -0.004        0.066       -0.000     0.996   -0.068    0.946 
Y2PEDAGOGISK        -0.084        0.015       -0.042     0.932   -5.796    0.000 
Y2SKOGSARBETE       -0.027        0.025       -0.008     0.954   -1.108    0.268 
Y2TRAFIKARBETE       0.029        0.018        0.012     0.953    1.610    0.107 
Y2VERKSTAD           0.063        0.013        0.035     0.911    4.773    0.000 
  
                             Analysis of Variance  
Source             Sum-of-Squares   df  Mean-Square     F-ratio       P 
Regression                96.360     9       10.707      50.169       0.000 
Residual                4243.464 19884        0.213 
 
 
Modellens totala förmåga att förklara skillnader i sjukskrivningsperiodens längd är mycket 
begränsad. Bara ca 2 % ( R2 = 0.022) av variationen i sjukskrivningsperiodens längd förklaras av 
modellen. De flesta av de variabler som ingår i tabellen är statistiskt signifikanta. Undantagen är 
variablerna Y2JOURNALIST och Y2SKOGSARBETE. Om dessa tas bort från modellen 
påverkar detta inte modellens förklaringsförmåga alls. 
 
Även om modellens förklaringsvärde är lågt så indikerar koefficienterna för de olika variablerna 
att sjukskrivningsperioden är (statistiskt signifikant) längre för äldre, för kvinnor, för de med 
kortare utbildning, för de som bor i tätorter, och t.ex. de som arbetar in verkstadsindustri. Dessa 
samband stämmer väl med de som redovisas ovan, även om det där inte kunde konstateras att 
kvinnor skulle ha längre sjukskrivningsperioder. Detta kan dock vara en effekt av testen av 
regressionsmodellen medför att det analyserade materialet minskat med drygt tusen personer, 
beroende på internbortfall i de ingående variablerna. 
 
Nu bör dock dessa resultat inte läggas till grund för alltför säkra utsagor, eftersom koefficienterna 
generellt är låga. De signifikanta sambanden får mer tillskrivas det stora antalet observationer 
som ingår i analysen, än på att sambanden är starka. 
 
Det test som skett av den grundläggande modellen får enbart ses som partiell och ofullständig. 
För att genomföra en fullständig test av modellen, eller av en utvecklad modell, krävs ett 
annorlunda datamaterial, som medger en bättre operationalisering av främst de ohälsorelaterade 
variablerna, men även av variabler som beskriver individers arbetskarriärer och det arbete de 
utför i sina yrken. En närmare bestämning av hur ett sådant datamaterial kan skapas får bli en 
uppgift för en eventuell framtida huvudstudie. 
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9. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Tidigare studier har visat att vissa yrkeskategorier är mer ohälsodrabbade än andra och att det 
finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors risk för ohälsa i vissa yrkeskategorier. Med 
anledning av det tillsattes förstudien för att närmare belysa dessa skillnader och andra 
riskfaktorer bakom utvecklandet av ohälsa.  
 
Den teoretiska genomgången visar att det finns skillnader i ohälsa mellan män och kvinnor i 
otraditionella yrkesroller (där endera könet är i minoriet), ett mönster som återfinns på såväl riks- 
som regional nivå. Könssegregering på arbetsplatser har identifierats som en enskild viktig faktor 
när ohälsans variationer ska förstås.  
 
Det empiriska delen i förstudien indikerar inte alltid förekomsten av samma skillnader som 
framkommit i genomgången av tidigare studier. En orsak till det är troligen att den empiriska 
analysen baserades på ett empiriskt underlag som var dåligt anpassat till de aktuella 
frågeställningarna, eftersom det ursprungligen samlats in för att ligga till grund för en annan typ 
av analys.  
 
Förstudien har gett oss en bred kunskapsbas som kan fungera som utgångspunkt för en eventuell 
huvudstudie. En övergripande målsättning med en sådan huvudstudie bör vara att skapa mer 
jämlika villkor i arbetslivet och förebygga ohälsa, och på så sätt öka möjligheterna för män och 
kvinnor att arbeta i ovanstående yrkesgrupper. En deluppgift i studien blir därför att identifiera 
vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka könssegregering på arbetsplatser. En eventuell 
huvudstudie bör därför fokuser hur könssegregering kan motverkas på de utsatta arbetsplatser 
och arbetssituationer som identifierats. 
 
Det empiriska materialet måste vidare innehålla beskrivningar av människors arbete, d.v.s. vad 
människor faktiska gör inte bara vilken yrkesgrupp de tillhör. Arbetet bör beskrivas i dynamiska 
termer, och en huvudstudie bör därför inriktas på att studera människors arbetskarriärer, d.v.s. de 
arbeten och de arbetssituationer, och därmed också de risker, som människor möter över tid. 
Genom sådana analyser skapas möjlighet att studera de komplexa förhållanden som gör att vissa 
individer uppvisar symptom på sjukdom, medan andra inte gör det.  
 
Genom att studera arbetskarriärer ökar även möjligheterna att belysa till exempel 
selektionseffekter, d.v.s. om de som är (predisponerade att bli) sjuka söker till vissa typer av 
arbeten och arbetssituationer, eller om det istället är så att en viss typ av miljö (grad och tid av 
exponering) ger förhöjda ohälsorisker inom olika arbeten, yrken och för olika kön. Den här typen 
av uppgifter är särskiljt intressanta om man vill få bättre kunskap om varför de som bryter de 
traditionellt könsuppdelade yrkeskategorierna uppvisar förhöjd grad av ohälsa. 
 
Det är först när vi får svar på de ovan diskuterade frågorna som vi kan ge substantiell bidrag till 
arbetet med att skapa mer jämlika villkor i arbetslivet och förebygga ohälsa, så att möjligheterna 
ökar för män och kvinnor att arbeta i alla yrken utan risk för ohälsa. 
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Det finns ytterligare ett antal intressanta frågeställningar i förstudien, som utgår från ohälsa ur ett 
regionalt (Norrbottens) perspektiv, som skulle kunna utgöra grund för en vidare huvudstudie; 
 
Högt ohälsotal – Varför har Norrbotten rikets högsta ohälsotal? Vad ligger bakom de höga 
förtidspensionsfrekvenserna? Den i jämförelse med riket korta övergångtstiden mellan långa 
sjukfall och förtidspension?  
 
Partiell ohälsa – Varför har Norrbotten den lägsta andelen partiellt sjukskrivna i riket? Varför 
anses män och kvinnor ha olika restarbetsförmåga? Vad ligger bakom skillnaderna i partiell 
sjukskrivning och förtidspension mellan män och kvinnor? 
 
Internationellt perspektiv – Finns det några skillnader mellan Norrbotten och en liknande region i 
ett annat land? Hur är ohälsan fördelad i norra Sverige jämfört med norra Finland? 
Könsskillnader? 
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Appendix 
1. T-test av Diagnoser och SDAGlog10 för män och kvinnor  

The following results are for: 
    DIAGN        =       1.0000 (Rygg) 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
Group                N         Mean           SD 
     1               1791       2.4886       0.4531 
     2               2012       2.4891       0.4650 
         Separate Variance t =      -0.0337 df = 3770.1    Prob =       0.9731 
      Difference in Means =      -0.0005   95.00% CI =    -0.0297 to     0.0287 
    
 
The following results are for: 
    DIAGN        =       2.0000 (Nacke) 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
Group                N         Mean           SD 
     1               1216       2.4879       0.4444 
     2               2075       2.5267       0.4492 
         Separate Variance t =      -2.4107 df = 2566.6    Prob =       0.0160 
      Difference in Means =      -0.0388   95.00% CI =    -0.0704 to    -0.0072 
    
 
The following results are for: 
    DIAGN        =       3.0000 (Övr Musk Skel) 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
Group                N         Mean           SD 
     1               1640       2.4678       0.4548 
     2               2726       2.5177       0.4587 
         Separate Variance t =      -3.5016 df = 3476.1    Prob =       0.0005 
      Difference in Means =      -0.0499   95.00% CI =    -0.0779 to    -0.0220 
    
 
The following results are for: 
    DIAGN        =       4.0000 (Psyke) 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
Group                N         Mean           SD 
     1                746       2.4631       0.4604 
     2                996       2.4212       0.4707 
         Separate Variance t =       1.8627 df = 1623.2    Prob =       0.0627 
      Difference in Means =       0.0419   95.00% CI =    -0.0022 to     0.0861 
    
 
The following results are for: 
    DIAGN        =       5.0000 (Fraktur) 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
Group                N         Mean           SD 
     1                856       2.2987       0.4941 
     2                572       2.2217       0.4727 
         Separate Variance t =       2.9631 df = 1260.5    Prob =       0.0031 
      Difference in Means =       0.0770   95.00% CI =     0.0260 to     0.1280 
    
 
 The following results are for: 
    DIAGN        =       6.0000 (Hjärt/kärl) 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
Group                N         Mean           SD 
     1               1161       2.4599       0.4267 
     2                495       2.4873       0.4437 
    
      Separate Variance t =      -1.1645 df =  900.7    Prob =       0.2445 
      Difference in Means =      -0.0274   95.00% CI =    -0.0736 to     0.0188 
    
 
 The following results are for: 
    DIAGN        =       7.0000 (Övrigt) 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
   Group                N         Mean           SD 
     1               2156       2.3980       0.4684 
     2               3120       2.3135       0.4815 
         Separate Variance t =       6.3695 df = 4714.4    Prob =       0.0000 
      Difference in Means =       0.0845   95.00% CI =     0.0585 to     0.1105 

2. T-test av Yrke (2-siffersnivå) och SDAGlog10 för män och kvinnor  
 
The following results are for: 
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    NYK2         =       03   
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                298       2.4198       0.4366 
     2                851       2.3343       0.4656    
      Separate Variance t =       2.8587 df =  550.2    Prob =       0.0044 
      Difference in Means =       0.0855   95.00% CI =     0.0267 to     0.1442 
    
 The following results are for: 
    NYK2         =       06    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 19       2.6822       0.4050 
     2                 33       2.2819       0.5015    
      Separate Variance t =       3.1401 df =   44.4    Prob =       0.0030 
      Difference in Means =       0.4003   95.00% CI =     0.1434 to     0.6572 
 
The following results are for: 
    NYK2         =      44   
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                371       2.3997       0.4204 
     2                 20       2.6776       0.3137    
      Separate Variance t =      -3.7835 df =   22.8    Prob =       0.0010 
      Difference in Means =      -0.2780   95.00% CI =    -0.4300 to    -0.1259 
   
 The following results are for: 
    NYK2         =      64 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
Group                N         Mean           SD 
     1                643       2.4425       0.4780 
     2                 79       2.5841       0.5069    
      Separate Variance t =      -2.3579 df =   95.8    Prob =       0.0204 
      Difference in Means =      -0.1416   95.00% CI =    -0.2609 to    -0.0224 
    
The following results are for: 
    NYK2         =      75 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
Group                N         Mean           SD 
     1               1284       2.4772       0.4682 
     2                199       2.5622       0.4374   
      Separate Variance t =      -2.5267 df =  273.2    Prob =       0.0121 
      Difference in Means =      -0.0850   95.00% CI =    -0.1513 to    -0.0188 
 
 
The following results are for: 
    NYK2         =      99 
Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX 
Group                N         Mean           SD 
     1                 97       2.2914       0.4584 
     2                113       2.4359       0.4704 
      Separate Variance t =      -2.2494 df =  204.7    Prob =       0.0255 
      Difference in Means =      -0.1445   95.00% CI =    -0.2711 to    -0.0178 
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3. T-test av Yrke (3-siffersnivå) och SDAGlog10 för män och kvinnor  
The following results are for: 
    NYK3         =      061    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 10       2.7987       0.3879 
     2                 21       2.3883       0.4814    
      Separate Variance t =       2.5415 df =   21.8    Prob =       0.0187 
      Difference in Means =       0.4105   95.00% CI =     0.0753 to     0.7456 
 
The following results are for: 
    NYK3         =     109    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 14       2.1859       0.4850 
     2                 34       2.5973       0.4216    
      Separate Variance t =      -2.7721 df =   21.5    Prob =       0.0113 
      Difference in Means =      -0.4114   95.00% CI =    -0.7196 to    -0.1032 
    
The following results are for: 
    NYK3         =     152    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 16       2.6313       0.4545 
     2                 82       2.3597       0.4296    
      Separate Variance t =       2.2062 df =   20.6    Prob =       0.0389 
      Difference in Means =       0.2716   95.00% CI =     0.0153 to     0.5280 
  
The following results are for: 
    NYK3         =     294    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 10       2.6451       0.2108 
     2                 47       2.3035       0.5198    
      Separate Variance t =       3.3838 df =   35.7    Prob =       0.0017 
      Difference in Means =       0.3416   95.00% CI =     0.1368 to     0.5465 
 
The following results are for: 
    NYK3         =     331    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 59       2.2674       0.4143 
     2                 49       2.4885       0.4546    
      Separate Variance t =      -2.6183 df =   98.3    Prob =       0.0102 
      Difference in Means =      -0.2210   95.00% CI =    -0.3886 to    -0.0535 
   
The following results are for: 
    NYK3         =     441     
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                351       2.4032       0.4247 
     2                 18       2.7083       0.3155    
      Separate Variance t =      -3.9244 df =   20.3    Prob =       0.0008 
      Difference in Means =      -0.3051   95.00% CI =    -0.4671 to    -0.1431 
 
The following results are for: 
    NYK3         =     640    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                187       2.4142       0.4693 
     2                 56       2.6630       0.4226    
      Separate Variance t =      -3.7657 df =   99.1    Prob =       0.0003 
      Difference in Means =      -0.2488   95.00% CI =    -0.3799 to    -0.1177 
 
The following results are for: 
    NYK3         =     752    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                112       2.4424       0.4722 
     2                 33       2.6366       0.4570    
      Separate Variance t =      -2.1292 df =   53.8    Prob =       0.0378 
      Difference in Means =      -0.1942   95.00% CI =    -0.3771 to    -0.0113 
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 The following results are for: 
    NYK3         =     764    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 48       2.4429       0.4657 
     2                 73       2.6220       0.4781    
      Separate Variance t =      -2.0483 df =  102.6    Prob =       0.0431 
      Difference in Means =      -0.1791   95.00% CI =    -0.3526 to    -0.0057 
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4. T-test av bostadsort/kommun och SDAGlog10 för män och kvinnor  
 
JÄMTLAND 
 The following results are for: 
    NAMN$        = Hammarst    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 69       2.5087       0.4253 
     2                 86       2.3299       0.4136    
      Separate Variance t =       2.6337 df =  144.0    Prob =       0.0094 
      Difference in Means =       0.1788   95.00% CI =     0.0446 to     0.3130 
 
VÄSTERNORRLAND 
The following results are for: 
    NAMN$        = Harnosand    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                231       2.4572       0.4592 
     2                284       2.5416       0.4325    
      Separate Variance t =      -2.1304 df =  479.0    Prob =       0.0336 
      Difference in Means =      -0.0845   95.00% CI =    -0.1624 to    -0.0066 
    
 The following results are for: 
    NAMN$        = Orn-vik    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                762       2.4560       0.4276 
     2                896       2.5023       0.4374    
      Separate Variance t =      -2.1750 df = 1624.3    Prob =       0.0298 
      Difference in Means =      -0.0463   95.00% CI =    -0.0881 to    -0.0045 
    
The following results are for: 
    NAMN$        = Sundsvall    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                984       2.4304       0.4396 
     2               1160       2.4961       0.4338    
      Separate Variance t =      -3.4704 df = 2076.3    Prob =       0.0005 
      Difference in Means =      -0.0657   95.00% CI =    -0.1029 to    -0.0286 
    
 
VÄSTERBOTTEN 
 The following results are for: 
    NAMN$        = Skellefte    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1               1096       2.5320       0.4879 
     2               1471       2.4802       0.4909    
      Separate Variance t =       2.6509 df = 2366.8    Prob =       0.0081 
      Difference in Means =       0.0517   95.00% CI =     0.0135 to     0.0900 
 
 
NORRBOTTEN 
 The following results are for: 
    NAMN$        = Arvidsaur    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 62       2.3992       0.4662 
     2                 61       2.2284       0.4361    
      Separate Variance t =       2.0982 df =  120.7    Prob =       0.0380 
      Difference in Means =       0.1708   95.00% CI =     0.0096 to     0.3319 
 
 The following results are for: 
    NAMN$        = Jokkmokk    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                 50       2.4278       0.4107 
     2                 53       2.2314       0.4182    
      Separate Variance t =       2.4050 df =  100.8    Prob =       0.0180 
      Difference in Means =       0.1964   95.00% CI =     0.0344 to     0.3585 
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 The following results are for: 
    NAMN$        = Galliv/Malm    
 Two-sample t test on SDAG_L10 grouped by SEX  
   Group                N         Mean           SD 
     1                219       2.3784       0.4107 
     2                236       2.2399       0.4525    
      Separate Variance t =       3.4240 df =  452.8    Prob =       0.0007 
      Difference in Means =       0.1386   95.00% CI =     0.0590 to     0.2181 
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