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Förord 

E
 

fter studier i framförallt rättsvetenskap och statsvetenskap vid Umeå universitet 
och dåvarande Luleå tekniska högskola, valde jag att byta en lästermin mot en 

praktiktermin 1994. Bland flera alternativ kom jag att välja att genomföra min 
praktiktid på Försäkringskassans lokalkontor i Luleå. Detta blev startskottet på en lång 
kedja med händelser i vilken den här licentiatuppsatsen är en del. Efter tiden på 
Försäkringskassan var mitt intresse för socialförsäkringen väckt, inom vilket område 
jag också höll mig när jag skrev C-uppsats i rättsvetenskap (rätten till sjukpenning). 
Uppsatsen låg i sin tur till grund för att jag vid studiernas slut fick möjlighet att 
ytterligare fördjupa mig inom området genom att undervisa inom socialförsäkringsrätt 
på Avdelningen för rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Det blev en del i en 
ganska brokig diverseverkstad av arbetsuppgifter och en rolig arbetstid under några års 
följd.  

 

1998 vände sig initialt Försäkringskassan i Norrbotten till universitetet 
med en förfrågan om vidare studier av regionala, yrkes- och könsvisa skillnader i 
ohälsa, som mottogs av professor Sven-Åke Hörte, Avdelningen för industriell 
organisation. Det kom att leda till ett samarbete mellan mig och Sven-Åke under cirka 
ett halvårstid för att skriva förstudien ”ett könsperspektiv på ohälsa och yrke” med 
Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, dåvarande Yrkesinspektionen och 
Länsstyrelsen i Norrbottens län som uppdragsgivare. Genom arbetet med förstudien 
fick jag upp ögonen för könsskillnader i hälsa, som blev ytterligare ett ämne som jag 
insatsvis undervisat i. Men framförallt blev förstudien den bas av kunskaper och 
kontakter som kom att bana väg för fortsatta gemensamma projekt med samma 
uppdragsgivare som ovan samt Landstinget i Norrbottens län, liksom det gav möjlighet 
till forskarstudier på Avdelningen för industriell organisation.  

Min handledare Sven-Åke Hörte har varit härförare och stått vid rodret 
under tiden jag svettats och rott denna gigantiska galär, med varierande kurs och 
hastighet. Sven-Åke har med sitt lugn och framförallt sin kunskap hjälpt mig med de 
avgörande vägvalen. Det har varit en mycket lärorik tid och Sven-Åke, du har på ett 
avgörande sätt stimulerat tankegångar och förhållningssätt tillhöriga 
forskningsprocessen. Finansiärerna, Försäkringskassan, Arbetsmiljöinspektionen, 
Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen och Landstinget i Norrbottens län är värda ett stort 
varmt tack, för ett långt samarbete i fint förtroende. Förutan deltagarna hade denna 
studie inte ha varit möjlig att genomföra. Tack för ert generösa bidrag. Tack också till 
kollegorna på Avdelningen för industriell organisation för många roliga och 
stimulerande stunder. CUFS gänget (i varierande skepnad) har också bidragit med 
direkt och indirekt support vilket jag högt värdesatt. Jag vill också tacka Kristina 
Lundberg för god support under studiens inledande skede, liksom Lena Abrahamsson 
för synpunkter under studiens slutfas. 
 
Luleå, april 2003 
 
Sofia Reinholdt 
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Sammanfattning 
 
Kunskaperna om den genomsnittliga förtidspensionären i Sverige (t.ex. avseende 
ålder, utbildning, yrkestillhörighet vid förtidspensionstillfället) får betraktas som 
förhållandevis god, medan longitudinella kunskaper om hur vägen till förtidspension 
kan te sig är betydligt mer begränsade. I den här uppsatsen har olika individers väg till 
förtidspension illustrerats med avseende på deras livsvägs utformning beträffande 
arbets- social- och hälsohistorik. Uppsatsen, som är en delstudie i en större 
undersökning om förtidspension, har baserats på djupintervjuer med tolv individer som 
förtidspensionerades 1998 i Norrbottens län. Syftet har varit att fördjupa och förbättra 
kunskapen om de mekanismer som leder fram till förtidspension och finna en mer 
sammansatt kunskap om vägen till förtidspension. Intervjustudien inbegriper också en 
närmare granskning av män och kvinnor som förtidspensionerats från ett yrke där de 
befunnit sig i extrem könsmässig minoritet (”yrkesbrytare”), en grupp som i tidigare 
studier visat sig ha högre ohälso- respektive förtidspensionsrisker i jämförelse med 
könet i majoritet i yrket. 

Undersökningen har visat att det finns ett behov av mer processorienterad 
kunskap om fenomenet förtidspension. Individerna i studien har livsförlopp med 
gemensamma karaktäristiska drag, när det kommer till utsatthet för vissa typer av 
händelser och tillstånd under de respektive historikkarriärerna och sammantaget. 
Genom ansatsen kan man följa hur olika händelser inom och mellan olika 
historikkarriärer bygger vidare på varandra i ett samspel mellan selektion och 
exponering, där inte bara enskilda hälsorelaterade händelser utan karriärvägens 
utformning eller livsvägen som helhet kan ses som en riskfaktor för förtidspension. De 
karaktäristiska gemensamma dragen i historikkarriärerna och ackumuleringen av 
riskfaktorer gör att det preliminärt verkar rimligt att tala om karriärer och sannolikt 
också en väg till förtidspension. Ytterligare en gemensam nämnare under individernas 
livsväg är att de har en svag ställning i en relation inom en eller flera karriärer. Det 
gäller relationen till arbetsmarknaden i allmänhet, det gäller för ”yrkesbrytare” i 
synnerhet liksom även sociala relationer i privatlivet. På sätt och vis har man också en 
svag ställning i relation till sin hälsa, relaterad till det handlingsutrymme man upplevt 
sig ha.  

När det gäller ”yrkesbrytare”, befinner sig några individer i 
minoritetsyrket av hälsoskäl, vilket stödjer antagandet om hälsoselektion som en 
delförklaring till de överrisker som grupper i minoritetsyrket uppvisar.  De flesta i 
minoritetsställning har i allt väsentligt utfört samma arbetsuppgifter som majoriteten, 
med några undantag. Olika arbetsuppgifter förekom mellan minoritet och majoritet i 
yrket, där genusordningen hade en central betydelse för sortering av arbetsuppgifter 
mellan män och kvinnor, vilket kan vara en anledning till skilda hälsomässiga risker. 
Vidare framkom det att minoritetsgruppen riskerar att arbeta under andra förhållanden 
än gruppen i majoritet, som en effekt av synlighet, assimilering och polarisering. Det 
finns också anledning att uppmärksamma kombinatoriska effekter av hälsoselektion, 
arbete i minoritetssituation som en anledning till gruppens överrisker. 
Undersökningens resultat stärker intrycket av att det finns ett behov av longitudinella 
studier på det komplexa fenomenet förtidspension med avseende på livsvägen och det 
som formar livsvägen.  
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En illustration av vägen till förtidspension 

1. Bakgrund 
 
En av de största utmaningarna som industrialiserade välfärdsstater står inför, rör det 
faktum att vi idag har en minskande andel arbetsför (åldrande) befolkning samtidigt 
som vi har ett ökat förtida utträde ur arbetslivet. Det allra vanligaste sättet att lämna 
arbetslivet i förtid är via förtidspension (Kindlund 1999). I Sverige finns idag drygt 
450 000 förtidspensionärer vilket motsvarar ca 10 % av arbetskraften som p.g.a. 
permanent nedsatt arbetsförmåga lämnat arbetsmarknaden i förtid (Höög, Stattin 
2001). Ett utträde från arbetsmarknaden via förtidspension innebär höga framförallt 
hälsomässiga insatser för individen och stora kostnader för samhället. 
 
Det är ofta ett komplicerat samspel mellan faktorer som leder till att en individ 
förtidspensioneras. Dessa faktorer kan studeras var för sig, eller tillsammans, som ett 
tvärsnitt eller sett över tid. Kunskaperna om den genomsnittliga förtidspensionären i 
Sverige (t.ex. avseende ålder, utbildning, yrkestillhörighet vid förtidspensionstillfället) 
får betraktas som förhållandevis god (Höög & Stattin 1994, 2001, Stattin 1998, 
Marklund 1994 m.fl.), medan longitudinella kunskaper om hur vägen till 
förtidspension kan te sig är betydligt mer begränsade. 
 
I den här uppsatsen har olika individers väg till förtidspension illustrerats med 
avseende på deras livsvägs utformning beträffande arbets- social- och hälsohistorik. 
Uppsatsen, som är en delstudie i en större undersökning om förtidspension, har 
baserats på djupintervjuer med tolv individer som förtidspensionerades 1998 i 
Norrbottens län. Syftet är att fördjupa och förbättra kunskapen om de mekanismer som 
leder fram till förtidspension och finna en mer sammansatt kunskap om vägen till 
förtidspension.  
 
Intervjustudien inbegriper också en närmare granskning av män och kvinnor som 
förtidspensionerats från ett yrke där de befunnit sig i extrem könsmässig minoritet, en 
grupp som i tidigare studier (Alexanderson 1995, Hensing 1997, Stattin 1998, 
Knutsson och Nilsson 1996 m.fl.) visat sig ha högre ohälso- respektive 
förtidspensionsrisker i jämförelse med könet i majoritet i yrket.  

1.1 Studiens ansats   
 
Förtidspension kan ses som en manifesterad form av hälsorelaterad nedsatt 
arbetsförmåga, som kanske varit möjlig att förebygga i ett tidigare skede. Vid 
tidpunkten för förtidspension finns möjlighet att undersöka hur vägen till 
förtidspension sett ut, vilket både kan ge en ökad förståelse för processen och 
kunskaper om hur förtidspension kan undvikas.  
  
Här är vi intresserade av att sätta in fenomenet förtidspension i hur människors liv 
gestaltat sig, genom att beskriva tre processer där vägen till förtidspension illustrerats 
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genom händelser och tillstånd som är relaterade till individens arbetshistorik, social 
historik och hälsohistorik. Utseendet på dessa historikkarriärer kan var och en och 
tillsammans ha betydelse för risken att förtidspensioneras, där livsvägen analyseras 
med avseende på förekomst av faktorer som ökar risken för ohälsa och i förlängningen 
förtidspension inom respektive karriär. Ansatsen ger också vissa möjligheter att 
sammantaget kontrollera additativa effekter och total belastning.  
 
Att arbetet har en central betydelse för vem som blir förtidspensionär är väl känt. 
Arbetsförhållanden och yrkestillhörighet har en självständig betydelse för den 
förväntade arbetslivslängden och risken att förtidspensioneras (Wikman 2000 m.fl.). 
Att följa en individs livsväg med avseende på den samlade historiken av 
förvärvsarbete är därför rätt naturligt när avsikten är att försöka närma sig fenomenet 
förtidspension.  
 
När det gäller arbetshistorik är det vidare centralt att skilja på arbete och yrke, dvs. vad 
människor faktiskt gör och vilken yrkesgrupp de tillhör. Tidigare studier visar att 
skillnaderna i formell yrkestillhörighet och det faktiska arbetet kan vara stora, vilket 
inte minst gäller män och kvinnor som tillhör samma yrkesgrupp. Genom att studera 
arbetskarriärer istället för enbart yrkestillhörighet vid förtidspensionstillfället ökar 
även möjligheten att belysa t.ex. selektionseffekter, d.v.s. i vad mån redan 
ohälsodrabbade söker sig till vissa typer av arbeten eller arbetssituationer, respektive i 
vad mån en viss typ av miljö (grad och tid av exponering) ger förhöjda ohälso- och i 
förlängningen förtidspensionsrisker inom olika arbeten, yrken och för olika kön. De 
här uppgifterna blir särskilt viktiga om man vill få bättre kunskap om varför de som 
bryter de traditionellt könsuppdelade yrkeskategorierna har högre ohälso- och 
förtidspensionsrisker. 
 
Även den sociala historiken särskiljer förtidspensionären från normalbefolkningen. 
Tidigare undersökningar visar att det t.ex. är betydligt vanligare bland 
förtidspensionärerna att vara ogifta eller skilda i jämförelse med normalbefolkningen 
(Marklund 1996, Stattin 1998). En enskild livskris som t.ex. skilsmässa kan i sig vara 
en betydelsefull riskfaktor för ohälsa (Orth-Gomér et al 1997), liksom ackumuleringen 
av stressfulla livshändelser också kan vara riskfaktorer att ta hänsyn till (Holmes, Rahe 
1967). När det gäller förekomst av enskilda händelser, tillstånd och sannolikt också 
hela livsbanor kopplade till den sociala historiken är det troligt att förtidspensionären 
skiljer sig från normalbefolkningen. Händelser och tillstånd i den sociala 
historikkarriären kan därför spela roll för ohälsans inträde och i förlängningen 
förtidspensioneringen. 
 
Att åtminstone delar av hälsohistoriken under livsvägen skiljer sig mellan 
normalbefolkningen och förtidspensionärer är uppenbart, t.ex. vad gäller omfattning på 
registrerad sjukhistorik (se t.ex. Stattin 1998). Den självrapporterade hälsan har också 
visat sig vara en stark indikator för senare förtidspension (se t.ex. Upmark, Thundahl 
2002). Då beslut om förtidspension utgår från individens nedsättning av 
arbetsförmågan av medicinska skäl, har individens hälsostatus vid 
förtidspensionstidpunkten och den föregående hälsohistoriken på olika sätt en central 
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position för fenomenet förtidspension. Genom att söka svaret på frågan när, var och 
hur individen drabbats av ohälsa ökar möjligheterna att förstå varför. Att belysa den 
hälsohistorik som föregår förtidspensionen och koppla den till arbetshistorik och 
händelser och tillstånd i den sociala historikkarriären, ger möjlighet att måla upp en 
bild av en individs totala livssituation vilket ökar möjligheterna att få information om 
vad och när något kunnat göras för att undvika förtidspension. Härigenom kan man 
också få en uppfattning om, i vilken ordning och på vilket vis de olika karriärerna 
påverkat varandra.  
   
Genom att illustrera vägen till förtidspension via olika karriärer kan en bild av faktorer 
som vi tror kan ha betydelse för förloppet återges. Här aves att identifiera förekomst av 
framförallt hälsorelaterade belastande riskfaktorer i karriärer som vi i vissa avseenden 
vet särskiljer förtidspensionären från andra grupper – hur ser exponeringen ut i 
respektive karriär och sammantaget? I en studie där individens utveckling över tid 
kartläggs ges möjlighet att reda ut tidsföljden mellan olika händelser, dvs. 
förutsättningar för orsakstolkningar på dess mest grundläggande nivå i redan 
sammanvävda och komplexa sammanhang. I många fall kan man inte förvänta sig att 
en viss riskfaktor (t.ex. arbetsförhållandens påverkan på hälsan) har omedelbart 
registrerbara effekter, utan effekterna kan utläsas först efter en lång tid. Genom att 
kunna reda ut tidsföljden mellan olika händelser och kartlägga händelsekedjor ges 
också möjlighet att skilja selektionsprocesser från påverkansprocesser (Björklund et al 
1989).   

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Studien rör individens väg till förtidspension och syftar till att finna en mer 
sammansatt kunskap om hur vägen till förtidspension kan te sig och ökad förståelse för 
processen och dess orsaker. Genom att beskriva vägen till förtidspension via tillstånd 
och händelser i individens social- arbets- och hälsohistorik, kan vi få kunskap 
beträffande förhållanden inom men även mellan olika historikkarriärer. Därigenom 
finns också möjligheter att få kunskap om och när insatser kan göras för att undvika 
förtidspension, vilket är undersökningens övergripande mål. Undersökningen syftar 
också till att belysa vissa aspekter av yrkesmässig könssegregering som en riskfaktor 
för ohälsa och i förlängningen förtidspension. Svaren på undersökningens syften kan 
knytas till svaren på följande frågeställningar; 
 

1. Hur ser vägen till förtidspension ut med avseende på arbetshistorik, social 
historik och hälsohistorik? 

  
2. Vilken effekt kan några aspekter av yrkesmässig könssegregering ha för de 

förhöjda ohälso- och förtidspensionsrisker individer i extrem minoritet i ett yrke 
uppvisar? Varför befinner sig individen i ett yrke i extrem könsmässig 
minoritet? Utför individen i minoritet samma arbetsuppgifter som könet i 
majoritet? Under vilka förutsättningar arbetar könet i minoritet?   
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1.3 Disposition  
 
Rapporten är disponerad på följande vis; i undersökningens tre första kapitel 
presenteras det teoretiska angreppssättet och studiens övergripande design, dess 
nyckelbegrepp och inbördes relationer.  Det följs av ett kapitel som närmare beskriver 
den empiriska studiens upplägg, data och metodologi. Undersökningens två 
forskningsfrågor behandlas och besvaras i delstudie ett respektive delstudie två. Varje 
kapitel i respektive delstudie inleds med ett avsnitt som beskriver områdets relevans 
baserat på teori och/eller mer empiriskt baserade resultat, följt av en resultatdel, 
sammanfattning och diskussion. Den första delstudien omfattar en livsvägsbeskrivning 
som baseras på den modell av vägen till förtidspension som illustreras på sidan 12. 
Under en serie med kapitel illustreras vägen till förtidspension med avseende på 
individens beskrivning och upplevelse av; (1) arbetshistorik – återger under vilka 
förhållanden och med vad som individerna har arbetat med sett över arbetskarriären, 
orsaker till övergångar mellan anställningar, liksom karaktäristiska drag för 
arbetskarriären. (2) socialhistorik - här illustreras individens upplevelse av stressfulla 
livshändelser/belastande tillstånd som inträffat inom en treårsperiod innan 
förtidspensionstidpunkten respektive förekomst sett över hela karriären. (3) 
hälsohistorik – här identifieras vändpunkter när individer upplever att hälsan 
försämrats – vilka var de, vilken var den viktigaste, när inträffade de och vad upplevde 
respondenten orsakade dem? Som ett komplement till individernas upplevelser 
avslutas varje kapitel med att delar av arbetshistoriken, den sociala historiken och 
hälsohistoriken kompletteras med andra data och/eller kategoriseringar av individernas 
beskrivningar med hjälp av index eller motsvarande.  
 
I den andra delstudien behandlas yrkesmässiga ”brytare” – dvs. män och kvinnor som 
förtidspensionerats ifrån ett yrke där de befunnit sig i extrem könsmässig minoritet. 
Här belyses vissa aspekter av könssegregering som en riskfaktor för ohälsa och 
förtidspension. I undersökningens avslutande tre kapitel sammanfattas resultaten av 
delstudie ett och delstudie två följt av slutsatser, diskussion och förslag på vidare 
forskning. 
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2. Förtidspension, hälsa och ohälsa – begrepp och relationer 
 
I följande avsnitt ska förutsättningarna för att erhålla förtidspension belysas liksom 
hälso- och ohälsobegreppet, dess inbördes relation och relation till förtidspension.  

2.1 Förtidspension och sjukbidrag – regelverk och förändringar under 1990- 
talet 
 
Förtidspension är en försäkring mot inkomstbortfall som beviljas individer mellan 16-
65 år som på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan fått sin förmåga att arbeta varaktigt nedsatt med minst en 
fjärdedel. Sjukbidrag beviljas enligt samma principer, men där nedsättningen av 
arbetsförmågan inte bedöms vara varaktig, utan nedsatt under avsevärd tid (RFV 
2000). Ofta talar man om ”sjukpension”, dvs. en kombination av de två nämnda som 
indikerar att man fått pension för att man är sjuk och för att man inte förväntas inträda 
eller återkomma på arbetsmarknaden i full utsträckning.  
  
Möjligheterna att förtidspensioneras av andra skäl än medicinska har avsevärt 
beskurits under 1990-talet. Från och med 1991 kan förtidspension inte längre beviljas 
av arbetsmarknadsskäl vilket tidigare var möjligt. 1993 skärptes prövningen av 
arbetsförmågan samtidigt som den kom att relateras till en snävare skala, en fjärdedels 
och trefjärdedelspensioner infördes. 1995 fick försäkringskassan genom nya riktlinjer 
möjlighet att återaktualisera ärenden till förnyad prövning efter viss tids 
förtidspensionering. 1997 avskaffades även särreglerna1 för äldre arbetskraft. Delvis 
har skärpningen varit ett svar på alltför generösa och kostsamma 
socialförsäkringssystem under slutet på 1980-talet, vilket bl.a. resulterat i att den så 
kallade arbetslinjen aktualiserades, dvs. att i så hög grad som möjligt återinföra 
människor i arbete (Stattin 1998, Edén 2000, Höög, Stattin 2001). Ett annat syfte har 
varit att renodla försäkringssystem och ansvarsområden mellan olika myndigheter, där 
försäkringskassan har att bedöma en individs arbetsförmåga och huruvida den är 
medicinskt grundad, inte vilka möjligheter individen har att få arbete (prop. 
1996/97:28). Från och med den 1 januari 1997 beaktas bara medicinska skäl vid 
bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga, endast i undantagsfall ska andra skäl 
till arbetsförmågans nedsättning kunna inverka på beslutet att få förtidspension (Grape, 
Lindqvist 1997). Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning ska den relateras till 
ett visst arbete eller vissa arbetsuppgifter genom den så kallade ”steg-för-steg 
modellen”. I modellen relateras arbetsförmågans nedsättning först till den försäkrades 
vanliga arbete, därefter till andra förekommande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren för 
att slutligen relateras till ”ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden”, 
vilket också gäller om individen är arbetslös (prop. 1996/97:28). Först när alla 
rehabiliteringsmöjligheter prövats utan framgång och om individen varaktigt eller för 
avsevärd tid är arbetsoförmögen i förhållande till något normalt förekommande arbete 

                                                           
1 Äldre arbetskraft (60 år och uppåt) underkastades inte samma krav som yngre när det gäller rehabilitering eller 
krav på att flytta för att erhålla arbete. 
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på arbetsmarknaden kan försäkringskassan bevilja individen förtidspension eller 
sjukbidrag (Höög, Stattin 2001).  
 
Diagnostiserad ohälsa är (i princip) en förutsättning för förtidspension, men inte en 
tillräcklig förutsättning. Länken mellan ohälsa och förtidspension går via bedömningen 
av arbetsförmågan relativt ett reellt eller tänkt arbete. Diagnostiserad ohälsa som inte 
påverkar arbetsförmågan, ger inte rätt till förtidspension. En ”objektivt” medicinskt 
ställd diagnos är på så vis subjektiv i relation till arbetsförmågan. Det som genererar 
nedsättning av arbetsförmågan i ett arbete, behöver inte göra det i ett annat. 
Förtidspension har således sina begräsningar som ett ohälsomått och kan också ses 
som ett mått på sociala konsekvenser av sjukdom, där arbetsförmågan för t.ex. 
personer i olika grupper kan variera. Även om bedömningen av arbetsförmågans 
nedsättning utvidgas till att omfatta ett ”normalt förekommande arbete på 
arbetsmarknaden”, kan förtidspension inte användas som enda mått på en viss åkomma 
eller på sjukdomsfrekvens i en viss population just med anledning av den relativa 
bedömningen av arbetsförmågan till ett reellt eller fiktivt arbete (Alexanderson 1999).  
 
Eftersom bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ska vara medicinskt grundad, 
är individens hälsotillstånd central i ett förtidspensionsärende. I nästa avsnitt ska 
begreppen hälsa och ohälsa närmare belysas.  
 

2.2 Hälsa och ohälsa 
 
Vad är hälsa och ohälsa? Är begreppen varandras motsatser eller kan de existera 
samtidigt? Efter en översiktlig teoretisk rundvandring med avseende hälso- och 
ohälsobegreppen och dess inbördes relation avslutas avsnittet med en positionering 
med avseende på begreppens innehåll och användning i föreliggande studie. 
 
2.2.1 Hälsa 
 
Definitionerna av hälsobegreppet har varit många och har förändrats över tid. Här har 
världshälsoorganisationen (WHO) i mångt och mycket varit normbildande och 1948 
fastslog de kanske den mest klassiska definitionen av hälsa;  
 
”health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the 
absence of disease or infirmity” (WHO, 1948 ref. i Medin, Alexanderson 2000 sid. 66.) 
 
Genom denna definition kom hälsobegreppet att omfatta mer än människans biologi, 
vilket tidigare varit det rådande, definitionen utgick även från människan som en 
social och mental varelse. Därefter har hälsobegreppet alltmer kommit att utvidgas och 
inte bara referera till ett utopiskt bästa tillstånd, utan ses som en resurs i dagliga livet. 
1986 fastslog WHO att; 
 
“Health is…seen as a resource for every day life, not the objective of living.  Health is a 
positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities” 
(WHO, 1986 ref.  i Medin, Alexanderson 2000 sid. 66.) 
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Hälsa definierades både som en resurs och en aktivitet, något som ständigt skapas; 
 
“Health is created and lived by people within the setting of their everyday life: where they 
learn, work, play, and love”. ” (WHO, 1986 ref. i Medin, Alexanderson 2000 sid. 67.) 
 
En helhetssyn på hälsa framträder, där man också nämner olika förutsättningar för 
hälsa som ligger utanför individen. 1991 förtydligas begreppet igen av WHO såtillvida 
att man återigen lyfte fram att hälsa är något dynamiskt, inte ett idealtillstånd. 
 
”Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite of human life and 
social development rather than the ultimate aim of life. It is not a fixed end-point, a “product” 
we can acquire, but rather something ever changing, always in the process of becoming”  
(Haglund et al 1993 ref. i Medin, Alexanderson 2000 sid. 67). 
 
Hälsa ses som en resurs som är viktig för att nå mål i livet, jämförbart med resurser 
som t.ex. utbildning. Resursen hälsa erövrar man genom att kontrollera och bemästra 
sin livssituation (Medin, Alexanderson 2000). Synen på hälsa som en individuell 
resurs betyder inte att ansvaret för hälsan förskjuts till individen eller individens 
beteende, utan här menar man att ansvaret för hälsan även ligger hos grupper och hos 
samhället. Individen ska ges möjligheter att ta makten över sitt eget liv och kontrollera 
och hantera sin situation, WHO betonar alltså betydelsen av individens förmåga till 
handling.  
 
Kritiker mot WHO´s hälsodefinition menar att tolkningen av hälsa utgår från 
individens bedömning och på så vis blir en alltför individuell upplevelse, vilket både 
vidgar begreppet och gör det svårt att operationalisera (Brommels 1997, ref. i Medin, 
Alexanderson 2000). WHO´s definitioner har också över tid inrymt en mix av vad 
hälsa är, vad hälsa betyder för människan liksom strategier för hur hälsa kan uppnås, 
vilket gjort att de kommit att innehålla en del cirkelresonemang. Hälsa som en resurs 
är t.ex. både vägen till och vägen samtidigt, dvs. ”hälsa ses som en resurs för hälsa.” 
Distinktionen mellan hälsa och välbefinnande är inte heller särskilt tydlig (Medin och 
Alexanderson 2000).  
 
Synen på hälsa som ett rent biomedicinskt tillstånd har under lång tid varit den 
förhärskande. Teoretiker som t.ex. Boorse (1977) likställde hälsa med frånvaro av 
sjukdom, en människa är vid hälsa när hennes kropp och psyke fungerar i enlighet med 
det arttypiska mönstret. Boorse ansåg att människan är fri i tanken, men de kroppsliga 
processerna är determinerade av naturvetenskapliga lagbundenheter (Medin, 
Alexanderson 2000). Den biomedicinska inriktningen har dock numer fått konkurrens 
av humanistiska och samhällsvetenskapliga dito vars syn på hälsa är bredare och mer 
mångdimensionell. Att t.ex. förklara hälsoskillnader mellan könen eller hälsomässiga 
olikheter mellan socioekonomiska grupper utifrån ett uteslutande biologiskt perspektiv 
anses inte längre vara ett hållbart angreppssätt (Östlin, Hammarström, Härenstam 
1996). Humanistiska inriktningar, företrädda av t.ex. Nordenfeldt, tillhör vidare en 
falang av teoretiker som likhet med WHO´s deklaration 1991 ställer hälsobegreppet i 
relation till individens handlingsförmåga, alternativt brist på handlingsförmåga. Här är 
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individens kontext central, ”att ha hälsa är relaterat till i vilken utsträckning människan 
har förmåga att förverkliga sina vitala mål givet rimliga förutsättningar, socialt, 
kulturellt och ekonomiskt” (Nordenfeldt 1991). Människan ses som handlande med fri 
vilja, ej determinerad men som beroende av de omständigheter hon lever under. Man 
ser helheten som något mer än summan av delarna och delarna måste förstås i relation 
till helheten, inte tvärtom; fokus måste läggas på människan som helhet och hennes 
handlingsförmåga i en social kontext (Hellström 1993, Nordenfeldt 1991 ref. i Medin 
Alexanderson 2000).  
  
Det har sammanfattningsvis visat sig vara svårt att enas om vad det positiva 
hälsobegreppet är liksom hur det ska operationaliseras. För att mäta hälsotillstånd 
används dock nästan alltid en indirekt metod, dvs. studera förekomst av sjukdom. 
Hälsa är det som är kvar, när sjukdomar räknats bort (Janlert 2000, Hammarström, 
Härenstam, Östlin 1996). 
 
2.2.2 Ohälsa 
 
Ohälsa är ett vanligt förekommande begrepp som beroende på sammanhang kan 
betyda många olika saker. Ohälsobegreppet används bl.a. som ett samlingsnamn för 
den ersättningsberättigade ohälsa som omfattas av socialförsäkringssystemet.2 Men det 
har många alternativa definitioner. I Janlerts folkhälsovetenskapliga lexikon (2000 sid. 
237) återfinns t.ex. tre definitioner av vad som kan avses med ohälsa;  

 
1) Tillstånd av lättare sjukdom eller försvagade kroppsfunktioner 
2) Detsamma som sjukdom 
3) Motsatsen till hälsa 

 
Med utgångspunkt från Janlerts tre definitioner ska några aspekter av ohälsobegreppet 
belysas, liksom dess relation till hälsa. Den första ohälsodefinitionen tar sikte på vad 
man skulle kunna kalla en ”lightversion” av sjukdom eller svaghet, som till skillnad 
från de övriga definitionerna fokuserar på tillståndets (ringa) karaktär. I den andra 
definitionen ses begreppet som synonymt med sjukdom, vilket reser frågan vad som i 
så fall är att betrakta som sjukdom. Janlert (2000 sid. 295) definierar sjukdom som ett 
”tillstånd eller process hos en individ som gör att individen inte fungerar normalt. 
Normalitet kan beskrivas på olika sätt (statistiskt, biologiskt, funktionellt etc.)”, men 
han konstaterar att begreppet är svårt att exakt definiera och att olika författare lägger 
tonvikt vid skilda delar av sjukdomsbegreppet. I svenskan finns bara ett 
sjukdomsbegrepp, vilket gör att de engelska koncepten ”sickness”, ”illness” och 
”disease” brukar användas inom svensk socialförsäkringsforskning, koncept som 
täcker olika former av sjukdomsbegreppet. Alexanderson (1999, 2000) beskriver 
koncepten enligt nedan; 
 
 

                                                           
2  Ex är ohälsotalet det mått som återger omfattningen av socialförsäkringarnas utbetalningar av ersättning vid 
ohälsa, uttryckt som det genomsnittliga antalet utbetalda ersättningsdagar per försäkrad och år.  
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Disease: Sjukdom som i en viss kultur och tid kan diagnostiseras som sådan av den 
medicinska vetenskapen.  
Illness: Symptom som en person själv upplever och identifierar som sjukdom. Kan 
vara fysiska, psykologiska och sociala symptom.  
Sickness: Den sociala roll som en person identifierar sig/identifieras som sjuk i en viss 
kulturell kontext, normalt i förening med ”illness” och/eller ”disease”.  
 
”Disease” har en mer ”objektiv” karaktär med avseende på den medicinska diagnosen, 
medan ”illness” omfattar ”subjektivt” upplevda sjukdomar. ”Sickness” utgör istället en 
social roll, en framförhandlad position som innefattar både rättigheter och 
förpliktelser, t.ex. befrielse från förpliktelse att arbeta. (Alexanderson 1999). 
Sambanden mellan ”disease”, ”illness” och ”sickness” illustreras nedan, såsom de 
återgetts av Alexanderson. 
 

b c

e

f d

a

   g

DiseaseIllness

Sickness
 

Figur 1. Sambandet mellan ”sickness”, ”illness”och ”disease” (Alexanderson 1995, 1999). 
 
a = Ett tillstånd som upplevs som sjukdom (”illness”) av en person, men inte erkänns som en sjukdom 
(”disease”) av den medicinska vetenskapen. 
b = Ett tillstånd som upplevs som en sjukdom (”illness) av en person och erkänns som sjukdom 
(”disease”) av den medicinska vetenskapen.  
c = Ett tillstånd som är en sjukdom (”disease”) enligt den medicinska vetenskapens definition, men 
som inte upplevs som en sjukdom (”illness”) av den berörda personen. I vad mån personen upplever 
en sjukdom (”disease”) som en sjukdom (”illness”) eller ej, beror på typen av sjukdom, på det 
kulturella sammanhanget och den berörda individen. Den subjektiva upplevelsen av en och samma 
sjukdom (”disease”) kan även vara olika vid olika tillfällen hos en och samma individ. 
d = Som c, fast den berörda personen har dessutom på grund av sjukdomen (”disease”) valt eller 
tilldelats en social roll som sjuk (”sickness”) 
e = Som b, fast sjukdomen (disease eller illness) berättigar eller tvingar dessutom den berörda 
personen till en sjukroll. 
f = Som a, fast den berörda personen har även en sjukroll, är t.ex. sjukskriven på grund av de upplevda 
symptomen.  
g = Den berörda personen har en sjukroll utan att uppvisa någon form av sjukdom (”disease eller 
illness”). Detta kan t.ex. bero på felaktig diagnos, alternativt på att personen av andra orsaker önskar 
eller givits en sjukroll (Alexanderson 1995, 1999). 
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Cirklarna kan implementeras på olika sätt, de brukar ofta illustrera ”illness”, 
”sickness” och ”disease” hos en individ vid en viss tidpunkt, med avseende på 
individens egna upplevelser, läkarens och omgivningens. Men dimensionerna kan 
också illustrera kategorier eller beskriva sjukdomsläget för en viss population. 
Cirklarna kan därför vara förskjutna i förhållande till varandra, t.ex. upplever kvinnor 
oftare än män att deras sjukdomssymptom (”illness”) inte har/får någon diagnos 
(”disease”) av den medicinska vetenskapen.3I en kategorisering med avseende på kön 
sammanfaller därför ”sicknesscirkeln” i högre grad med ”illnesscirkeln” än 
”diseasecirkeln” för kvinnor än för män (Alexanderson 1995, 1999). 
 
Ytterligare tre aspekter av sjukdomsbegreppet är dess svårighetsgrad, hur tydlig 
respektive vag diagnosen är, liksom hur stigmatiserad den är. Diagnostiserad sjukdom 
(”disease”) kan ha olika status t.ex. vad beträffar verifierbarhet. En vag 
symptombaserad diagnos som i hög utsträckning bygger på individens egna 
upplevelser, kan ha effekter på vilken sjukroll individen intar eller förväntas inta. 
Ingen av dessa dimensioner kan ensamma ge en komplett bild av sjukdom, men 
tillsammans kan de komplettera varandra (Alexanderson 1995, 1999). Man skiljer 
vidare ofta på sjukdom och sjukdomsbeteende, där beteendet är kopplat till individens 
handling med hänvisning till den upplevda sjukdomen, t.ex. söka vård eller vila.  
 
Sjukdomsbegreppet är med andra ord mångfacetterat, kombinationsalternativen flera. 
Biologiskt och humanistiskt baserade forskningsinriktningar lägger tonvikt vid skilda 
aspekter av sjukdomsbegreppet och dess förhållande till hälsobegreppet.  
 
Janlerts tredje definition av ohälsobegreppet är motsatsen till hälsa. Motsatsen till 
hälsa kan, men behöver inte vara detsamma som sjukdom. Medin och Alexanderson 
(2000) har sammanfattat relationen mellan hälsa och sjukdom i tre modeller; 
 

1) Hälsa= Avsaknad av sjukdom

               Hälsa

      Sjukdom

2) Hälsa och sjukdom
som motpoler på en

kontiniuum

 3) Hälsa och sjukdom
som olika dimensioner

Figur 2. Tre modeller för
samband mellan hälsa och
sjukdom. Alexandersson och
Medins modifikation (2000) av
Hallqvist och Janlerts modeller
(1991)

  Hälsa

  Sjukdom

     Hälsa

             Sjukdom

 

                                                           
3 Det finns t.ex. medicinska diagnoser för fler av de sjukdomar som oftast drabbar män än för de som oftast 
drabbar kvinnor (Alexandersson 1999). 
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I den första modellen är hälsa och sjukdom varandras motsatser, de kan inte existera 
samtidigt. Hälsa definieras inte utifrån egna egenskaper utan som frånvaro av en annan 
egenskap, sjukdom. Biomedicinska inriktningar (t.ex. Boorse 1977) tar stöd i denna 
modell. Antingen är man sjuk eller har hälsa, och har man hälsa förväntas man vara 
arbetsför (Ekberg 2000). I den andra modellen kan hälsa och sjukdom existera 
samtidigt, en individ befinner sig någonstans mellan dessa ändpunkter vid en viss 
tidpunkt. Hälsa och sjukdom ses fortfarande i viss mån som ett motsatspar, i den 
bemärkelsen att har man mycket hälsa har man automatiskt lite sjukdom. Den tredje 
modellen beskriver hälsa och sjukdom i dimensioner. Här kan en individ både ha hälsa 
och sjukdom samtidigt, hälsa är inte frånvaro av sjukdom, inte heller betyder frånvaro 
av sjukdom att individen har hälsa. Man kan t.ex. uppleva sig vara vid god hälsa och 
vara arbetsför trots att man är konstaterat mycket sjuk. De humanistiskt baserade 
teorierna har olika syn på sambandet mellan hälsa och sjukdom, men rör sig i modell 
två eller tre. Hälsa är något annat än avsaknad av sjukdom och kan illustreras som ett 
kontinuum eller i dimensioner (Alexanderson, Medin 2000).  
 
Ohälsobegreppet används ofta som en synonym till sjukdom med alla de dimensioner 
som sjukdomsbegreppet innefattar, dvs. ”illness”, ”disease” och ”sickness” (Medin 
och Alexanderson, 2000, Edén 2000). Andra ser ohälsa bara som symptom på 
”illness”, dvs. den subjektiva upplevelsen av att vara sjuk. Ytterligare andra använder 
ohälsa som ett övergripande begrepp som omfattar både ”illness” och ”disease”, dvs. 
både upplevd och konstaterad (diagnostisk) ohälsa. Precis som när det gäller 
sjukdomsbegreppet, är synen på ohälsobegreppet och dess relation till hälsa avhängigt 
teoretiskt angreppssätt.  
 
Sammanfattningsvis är hälsa och ohälsa mångtydiga och komplexa begrepp, där i 
synnerhet konsensus saknas om innebörden av hälsobegreppet och dess 
operationalisering (Medin, Alexanderson 2000).  

2.3 Förtidspension och ohälsobegreppets omfattning  
 
Undersökningen omfattar självupplevd och diagnostiserad ohälsa och mäter sålunda 
egentligen inte hälsa, utan ohälsa som (en) faktor av betydelse för förtidspension. 
Hälsa ses ”som en kontinuerlig process som underhålls, förbättras eller försämras 
genom interaktionen med andra människor, individens livsvillkor, samhällets villkor 
osv. Denna process kan vara avsiktlig, genom att man medvetet tar beslut som främjar 
ens hälsa, men ofta är det en omedveten process som påverkas av miljö och agens” 
(Medin, Alexanderson 2000).  
 
Begreppet ohälsa används som ett övergripande begrepp i undersökningen och 
omfattar självupplevd och diagnostiserad ohälsa i enlighet med det sjukdomsbegrepp 
som redogjorts för tidigare. Undersökningen baseras på ohälsodata i form av;   
 

1) Diagnostiserade ohälsa (”disease”) vid förtidspensionstidpunkten samt 
registerbaserad sjukhistorik 1990-1998. 
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2) Symptom som en person själv upplever och identifierar som ohälsa 
(”illness”), dvs. den självupplevda ohälsan under livsvägen. 

 
”Disease” ses alltså som ohälsa som kan diagnostiseras som en sjukdom av den 
medicinska vetenskapen vid en viss tidpunkt, medan ”illness” omfattar de symptom på 
ohälsa som individen upplever. Begreppen särskiljs inte vid intervjuerna, individens 
upplevda ohälsa (”illness”) under livsvägen kan omfatta diagnostiserad ohälsa 
(”disease”), eller inte. Ansatsen tar sin utgångspunkt i de humanistiska traditionerna, 
där användandet av begreppet överrensstämmer med det där hälsa och ohälsa ses som 
varandras motpoler på en skala. 
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3. Förtidspension – ett multifaktorellt fenomen 
 
Förtidspension är ett multifaktorellt fenomen, där individuella faktorer (fysiska, 
psykiska, beteendemässiga) livsvillkor (t.ex. tillhöriga arbetssfär, social sfär, hälsosfär) 
samt strukturella och institutionella faktorer vid en viss tidpunkt på en plats (den 
lokala och nationella nivån) tillsammans utgör olika nivåer av ett totalt 
”exponeringsfönster” där den totala sammansättningen är av betydelse för risken att 
förtidspensioneras (jmf sjukfrånvaro Alexanderson 1995, 1999).4 Höög och Stattin 
(2001) beskriver förtidspensionering som ett resultat av en lång selektionsprocess, där 
en rad strukturella, institutionella och individuella orsaksfaktorer påverkar utfallet. 
Vilka några av dessa orsaksfaktorer kan vara samt hur dess samband med 
förtidspension kan se ut presenteras närmare i följande avsnitt.  
 

 Arbetshistorik Social historik  Hälsohistorik

Förtidspension

     Nedsatt
arbetsförmåga

 "Vägen till förtidspension"

Strukturella och
institutionella faktorer

        Individuella
        faktorer

 
 
Figur 3. Vägen till förtidspension. 
 
I undersökningen belyses fenomenet förtidspension genom att illustrera individens 
livsväg eller livshistorik fram till förtidspensionstillfället, i socialt, 
arbetsmarknadsmässigt och hälsomässigt avseende, vilket vi här kallar ”vägen till 
förtidspension”. Modellen ovan utgör studiens övergripande teoretiska referensram, 
och åskådliggör; (1) vägen till förtidspension och dess beståndsdelar enligt vår 
definition, (2) att den skapas i interaktion med individuella, strukturella och 
institutionella faktorer över tid. Översiktligt kan modellen beskrivas på följande vis; en 
individs livshistorik utspelar sig inom ramen för samhällets generella förändring 
(”samhällshistorik”) och i interaktionen med andra individers livshistorik. Till 
samhällshistoriken hör strukturella faktorer som utstötningsmekanismer, dvs. 
mekanismer och processer som kan stöta ut individer från arbetslivet under en viss 

                                                           
4 Exponeringsfönstret har också en modifieringssida, men den här ansatsen har uteslutande fokus på 
exponeringsaspekten, inte modifieringsfaktorer. 
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tidsperiod t.ex. som en effekt av strukturomvandlingar eller arbetsförhållanden på 
arbetsmarknaden. Till samhällshistoriken hör också attraktionsmekanismer som kan 
underlätta utträdet från arbetslivet, till vilka t.ex. en generös utformning och 
tillämpning av lagstiftningen kan höra.  
 
På motsvarande vis som yttre omständigheter kan påverka en individs livsväg kan 
också individuella faktorer underlätta eller försvåra utträdet från arbetsmarknaden via 
förtidspension. De individuella faktorerna omfattar här fysiologiska, psykologiska och 
beteendemässiga faktorer som t.ex. ålder, förmåga att hantera påfrestningar och 
copingstrategier.5 Samtliga dessa utgör exempel på faktorer som enskilt och 
tillsammans har betydelse för risken att förtidspensioneras.  
  
De individuella eller de strukturella, institutionella faktorer som underlättar/försvårar 
den enskildes väg till förtidspension är inte i fokus i den här undersökningen, även om 
dess inverkan kan skymtas i individernas beskrivning av vägen till förtidspension och 
återges då i förekommande fall.  

3.1 Vägen till förtidspension – en systematisering och beskrivning av livsvägen 
 
Studiens övergripande teoretiska angreppssätt och undersökningsdesign baseras alltså 
på förtidspensionärens livsväg eller livshistorik. Individernas livshistorik kan 
beskrivas i termer av ”händelser” och ”tillstånd” under livet. Händelser är av mer 
plötslig natur (t.ex. nära anhörigs dödsfall), medan tillstånd hänvisar till en situation 
eller ett läge av mer långvarig natur (t.ex. arbete i ett visst yrke i 20 år). 6 Individens 
livsväg beskrivs alltså genom ett antal livshändelser som inträffar och ett antal mer 
varaktiga tillstånd under individens livstid, och av interaktionen mellan dessa 
händelser och tillstånd. Perspektivet hämtar sitt stöd i fältet för livsvägsforskning.  
 
Livsvägsforskning utgör inget samlat teoretiskt byggverk, utan har använts inom ett 
flertal teoretiska discipliner (sociologi, psykologi, historisk demografi m.fl.) men med 
det gemensamt att de utifrån delvis olika perspektiv, är upptagna med frågor som 
behandlar centrala händelser i människors liv, som tidpunkt för giftermål, skaffa barn, 
förvärvsarbeta. Det handlar med andra ord om mänskliga vardagliga aktiviteter, men, 
livsvägen utgör inget statiskt fenomen. Livsvägar varierar men vad vi gör, när och i 
vilken ordning vi gör det är inte ett uttryck för slumpens skördar, utan det finns 
systematiska variationer i livsmönstret över tid och rum. Generellt sett brukar 
livsvägsstudier utformas så att man, beroende på forskningsfråga, väljer ut ett antal 
nyckeldomäner (t.ex. utbildning, förvärvsarbete) där händelser och tillstånd som är 
relaterade till dem systematiseras. Livsvägen analyseras med avseende på de typer av 
händelser och tillstånd som individen upplevt under ens livstid, den tid man spenderat i 

                                                           
5 Copingstrategier omfattar en individs metoder för att hantera stress, vilket t.ex. kan vara att undvika eller 
omtolka stressfulla situationer, försöka förändra omgivningen för minskad stress eller andra försök att uthärda 
stress te x döva stressupplevelsen med t.ex. alkohol, eller förbättra sin förmåga att motstå stress genom mer 
sömn, fysisk och mental träning (Janlert 2000). 
6 Ett tillstånd eller en situation kan, men behöver inte, vara utlöst av en händelse. En händelse kan övergå i en 
belastande situation (änka – ensamstående). Någon skarp gräns mellan händelser och situationer går inte att dra, 
gränserna är m.a.o. inte absoluta utan flytande.  
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varje tillstånd, den ordning i vilken händelserna och tillstånd uppkommit och hur 
tillstånd och händelser samspelat7.  Användandet av livshändelser och dess timing som 
ett sätt att organisera data och göra jämförelser av livsvägens utformning (t.ex. inom 
och mellan grupper av individer) har visat sig ha både teoretiskt och empiriskt stöd i 
ett stort antal studier (Giele, Elder 1998 se också Elder 1985).  
 
Den här undersökningen syftar till att finna mekanismer som kan bidra till förståelsen 
av fenomenet förtidspension. Vi menar att de tre aspekterna av människors livsväg, 
social historik, arbetshistorik och hälsohistorik8 är centrala när det gäller att förstå 
varför vissa människor blir förtidspensionerade.  Det vi söker är händelser och tillstånd 
som är knutna till dessa processer och som enskilt eller tillsammans leder till att en 
person får nedsatt arbetsförmåga och förtidspensioneras9. De tre individuella 
livshistorikerna är dels viktiga var och en för sig när orsaker till förtidspension ska 
bestämmas, dels är samspelet mellan dem viktigt. Vägen till förtidspension är således 
individuell och kan beskrivas som en väv av specifika händelser och tillstånd, knutna 
till de tre historikerna och deras samspel, som är unik för individen, men vi förväntar 
oss även kunna finna likartade mönster för personer som har likartade livshistoriker. 
 
Vägen till förtidspension är med andra ord dels ett eget val (där valet påverkas av olika 
faktorer/omständigheter/händelser) dels faktorer som ligger utanför den enskildes 
kontroll, t.ex. generella tendenser, oförutsedda händelser som man plötsligt råkar ut för 
(bilolycka) eller utsätts för under längre tid (t.ex. hårt arbete – förslitningsskador) 
Utöver de tre historikkarriärerna bidrar många fler faktorer till att påverka individens 
livshistorik. Livshistoriken kan grovt sett ses som ett samspel mellan samhällshistorik, 
andra individers livshistorik och individuella förutsättningar, där det individuella 
handlingsutrymmet i hög grad antas formas av de begränsningar och möjligheter som 
den aktuella omgivningen erbjuder (Ellström 1992, ref. i Ekberg 2000). Individens 
handlande beror med andra ord i hög grad på interaktionen med omgivningen, till 
successiva anpassningar till förändrade omständigheter, vilka kan vara individuella 
och/eller strukturella. Vad som är att betrakta som ett rationellt agerande ses som 
kontextberoende, där det finnas en växelverkan mellan individuellt agerande och 
struktur.  
  
Individens livsväg beskrivs alltså genom ett antal centrala livshändelser eller tillstånd 
som är relaterade till individens arbetshistorik, social historik, hälsohistorik. Vad som 
avses med respektive karriär liksom vilka händelser/tillstånd i dem som vi tror är av 
betydelse för relationen till förtidspension ska närmare belysas nedan. 
 
I flertalet av exemplen går relationen mellan livshändelser respektive tillstånd i de 

                                                           
7 Vid analyser av större material är det vanligt att livshändelserna även kopplas samman med kalenderår och 
individens ålder och på så sätt kan den individuella livsprocessen knytas ihop med institutionell och strukturell 
historia, där olika kohorter kan jämföras med varandra. 
8 Dessa utgör studiens nyckeldomäner. En preliminär analys av vilka områden vi tror är av betydelse baserade på 
tidigare forskning har givetvis nödvändig utgå ifrån, se avsnitt 3.1.1-3.1.3 (samt avsnitt 3.2 samt för 
institutionella och strukturella faktorer och 3.3 individuella faktorer ). 
9 Med process aves ett förlopp som kan ha olika längd. En del effekter är långsamma (t.ex. exponering av viss 
typ, t.ex. miljö) i andra fall handlar det om en direkt effekt av livshändelser. 

 15



 

olika historikkarriärerna och förtidspension via riskfaktorer för ohälsa. Att 
hälsostatusen är en central komponent för arbetsförmågan och i förlängningen 
förtidspension är uppenbart, även om ohälsa och förtidspension ingalunda kan ses som 
uttryck för samma sak. Vår ansats bygger på antagandet att hälsorelaterade orsaker till 
förtidspension kan knytas till händelser och tillstånd i de olika historikkarriärerna.  
 
3.1.1 Arbetshistorik 
 
Arbetshistoriken tillhör arbetssfären och med den avses här den sfär som är relaterad 
till förvärvsarbete. Med arbetshistorik avses individens samtliga anställningar fram till 
och med förtidspensionstillfället. Avsikten är att belysa vilken typ av arbetsexponering 
en individ varit utsatt för under sitt arbetsliv – dvs. såväl händelser som tillstånd under 
arbetskarriären. Med vad, när och under vilka förhållanden har individen arbetat? Hur 
ser den sammanlagda exponeringen ut fram till förtidspensionstillfället – i vilka yrken 
har man befunnit sig, vilket arbete har man utfört, under hur lång tid liksom vad har 
orsaken till övergångar mellan olika anställningar varit?  
 
Risken att förtidspensioneras skiljer sig kraftigt mellan yrken, där ett generellt mönster 
är att traditionella arbetaryrken dominerar (Höög Stattin 2001, Wikman 2000 m.fl.)10. 
Att det finns yrkesmässiga skillnader i förtidspensionering förklaras delvis med 
olikheter i arbetsmiljö, fysiska och psykiska påfrestningar i arbetet, som i sin tur 
samvarierar med yrkesställning. Att arbetslivs- yrkes- och arbetsmiljöfaktorer har ett 
starkt genomslag på ohälsan och dess fördelning är väl känt. Olika yrken medför 
utsatthet för olika typer av förhållanden och därmed varierande hälso- och i 
förlängningen förtidspensionsrisker. T.ex. fann Kolberg (1991) starka samband mellan 
hälsorisker relaterade till yrkens arbetsmiljö och förtidspension, medan strukturella 
arbetsmarknadsfaktorer som sysselsättning och arbetslöshet fick ett betydligt mer 
begränsat stöd. Även Stattin (1998) fann ett mycket tydligt samband mellan 
arbetsmiljömässig belastning i olika yrken och förtidspension, ju större belastning 
desto högre relativ risk att förtidspensioneras. Helt klart är att olika yrken har olika 
relativ skadlighet, risken att förtidspensioneras skiljer sig kraftigt mellan yrken.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att en samvariation mellan yrke och risk att 
förtidspensioneras kan hänföras till ett antal olika faktorer, dels egenskaper hos yrket 
och dels egenskaper som är knutna till de individer som innehar yrket. 
Orsaksmekanismerna kan vara svåra att tolka när det gäller komplexa samband mellan 
yrke, arbetsmiljö och hälsa. Val av yrke kan påverka hälsan, men hälsan kan även 
påverka val av yrke. 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 (Höög och Stattin 1995). Genom en longitudinell ansats ökar 
möjligheten att dra korrekta slutsatser av samband mellan yrke och risk för 
                                                           
10 Även om arbetaryrken dominerar vid rekryteringen av förtidspensionärer, har andelen som rekryteras från 
tjänstemannayrken ökat under perioden 1988-1998. Det ska i första hand ses som ett svar på en generellt sett 
förändrad yrkesstruktur med en växande tjänstesektor och en minskande tillverkningssektor. Möjligen har också 
arbetsmiljön i tjänstemannayrken försämrats med ökad arbetsrelaterad ohälsa som följd (Höög , Stattin 2001). 
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förtidspension, där hänsyn t.ex. kan tas till de arbetsmiljörisker en individ kan ha 
utsatts för i tidigare anställningar. 
 
3.1.2 Social historik 
 
Den sociala historiken omfattar respondentens beskrivning och tidsättning av centrala 
livshändelser eller tillstånd tillhörande familjelivslinjen, framförallt rörande eventuell 
egen familj men även i kombination med vissa uppgifter om ursprungsfamiljen.  Även 
när det gäller den sociala historiken handlar det om en typ av exponering/utsatthet för 
händelser eller ogynnsamma tillstånd som kan antas vara belastande för hälsan och i 
förlängningen kan ha betydelse för risken att förtidspensioneras.  Det rör sig i viss mån 
även om selektionsprocesser rörande den sociala tillhörigheten kopplade till uppväxt 
och ursprungsfamilj, vi vet t.ex. sedan tidigare att föräldrars socioekonomiska position 
i hög grad förvärvs till nästa generation vilket i sin tur har betydelse för vilka risker 
man förväntas utsättas för, både beteende- och miljörelaterade (se t.ex. Palme och 
Bäckman 1998, Lundberg 1993). Det rör sig också om andra centrala livshändelser 
inom den sociala historikkarriären, t.ex. tidpunkter för egna civilståndändringar, barn 
samt andra centrala händelser tillhörande familjelivslinjen, t.ex. olika typer av 
livskriser. Genom att tidsätta och systematisera den sociala livsvägen finns möjlighet 
att identifiera belastande faktorer som framkommer under individens livsberättelse.  
 
Det finns ett antal faktorer i den privata sfären11 som visat sig vara utmärkande för 
gruppen förtidspensionärer. Att vara ogift eller skild är vanligare bland 
förtidspensionärerna än befolkningen i övrigt (Höög, Stattin 1994, Kolberg 1991). Två 
hypoteser brukar användas för att försöka förklara detta faktum; (1) Livet i ett 
parförhållande fungerar som ett socialt skydd eller buffert som i sin tur minskar risken 
att förtidspensioneras. Den sociala situationen är alltså i sig en faktor som anses 
fungera skyddande för hälsan och därigenom benägenheten att förtidspensioneras, om 
inte direkt så i vart fall indirekt genom att minska sårbarheten för exponeringen av 
andra riskfaktorer. (2) Selektionseffekter spelar in på så vis att människor med 
hälsoproblem tenderar att leva ensamma eller separera i högre grad.  
 
I ett försök att särskilja dessa alternativ, har Höög och Stattin (1994) undersökt om en 
förändring i civilstånd åren innan förtidspension påverkar risken att bli 
förtidspensionär respektive om det finns skillnader i diagnoser mellan samboende och 
ensamboende. Om man upptäcker skillnader i diagnoser, kan benägenheten att 
förtidspensioneras sannolikt hänföras till hälsomässiga egenskaper som utmärker olika 
civilståndsgrupper, som försvårar ett samboförhållande. Höög och Stattin fann ett 
svagt men signifikant stöd för den första hypotesen, individer som går från par till 
ensamboende hade en signifikant förhöjd risk jämfört med gruppen som de lämnat, 
samtidigt som gruppen som gick från ensamboende till parboende hade en 
motsvarande sänkt risk. Det fann även stöd för den andra hypotesen, då det förelåg 
stora skillnader i diagnosfördelning mellan olika civilståndsgrupper, i synnerhet vad 
gäller psykiska problem. Frånskilda och ogifta visade sig i många fall ha en annan 

                                                           
11 Med privat sfär avses den livssfär där förvärvsarbete inte utförs, som är relaterad till t.ex. familjesituation, 
familjeliv och hemarbete (SCB 2000). 
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hälsoproblematik än gifta, vilket kan ha betydelse för civilstånd och de ensamboendes 
förhöjda risktal. Preliminära analyser av den enkätundersökning som genomförts i 
anslutning till den aktuella studien12 visar på skillnader i diagnosfördelning mellan 
olika civilståndsgrupper, där ensamstående är överrepresenterade i gruppen med 
psykiatrisk ohälsa (se bilaga b). Det är också tänkbart att personer med nedsatt hälsa, 
t.ex. psykiska sjukdomar eller handikapp i högre grad påverkas av en förändring i en 
familjesituation än personer med fysiska problem. Det kan därför vara kombinatoriska 
effekter av psykisk sjukdom eller missbruk och förändringar i familjesituation som 
leder till förhöjda risker att förtidspensioneras. Bägge hypoteser får m.a.o. visst stöd, 
utan att slutsats kan dras beträffande vilken av dem som har störst genomslag (Höög 
och Stattin 1995). Bildt-Thorbjörnsson och Lindelöws litteraturstudie från 1999 visade 
att leva ensam var en riskfaktor för psykisk ohälsa i tvärsnittsstudier, men inte i 
prospektiva studier, vilket tolkas som att psykiskt sjuka tenderar att leva ensamma men 
att ohälsan inte orsakats av ensamlevandet.  
 
Ytterligare en faktor som är av intresse är själva förändringen av familjeförhållanden, 
t.ex. i form av skilsmässa eller dödsfall. Det man inom den medicinska sociologin 
brukar kalla för stressfulla livshändelser, t.ex. skilsmässa, anses kunna ha påtagliga 
negativa hälsoeffekter (Björklund et al 1989, Angileri 2000) och kan möjligen också 
vara en faktor av betydelse för risken att förtidspensioneras. En av de vanligaste 
psykologiska och sociala stressfaktorerna i vuxet liv handlar om brytning av relationer, 
nära anhörigas hälsoproblem, familjemedlemmars eller vänners död osv. Dessa 
stressfulla livshändelser eller livskriser kan ha direkta hälsoeffekter på individen men 
kan också ses som en belastande faktor totalt sett. Antalet stressfulla livshändelser är 
också en faktor av intresse, då tidigare studier visat att livskriser kan ackumuleras, 
individer som upplevt ett högt antal stressfulla livshändelser har haft högre risker att 
drabbas av ohälsa än individer med ett lågt antal (Holmes och Rahe 1967).  
 
Förändring av familjesituation kan givetvis tolkas på andra sätt, t.ex. just mätt i 
arbetsbelastning. Hur stor belastningen är beror bl.a. på kön och familjesituation 
(Härenstam et al 2000). En nära anhörigs sjukdom kan t.ex. påverka familjesituationen 
och arbetsbördan väsentligt, utan att någon förändring äger rum beträffande civilstånd. 
Kombinationen av hemarbete13 och förvärvsarbete och dess hälsomässiga effekter har i 
de allra flesta undersökningar varit inriktade på kvinnors ökade arbetsbörda bestående 
av både avlönat och oavlönat arbete, som en följd av kvinnor kraftigt ökat 
förvärvsfrekvensen i arbetslivet de senaste 40 åren. Kombinationen av hemarbete och 
förvärvsarbete kan påverka hälsan på flera sätt, där belastnings- och 
expansionshypotesen utgör två av de vanligaste förekommande hypoteserna 
(Härenstam et al 2000). I belastningshypotesen betonas den belastning som blir följden 
av dubbelt arbete, dvs. den ökade arbetsbörda som blir resultatet av förvärvs- och 
hemarbete sammantaget (dubbelarbetshypotesen). McLanhan och Adams 1989 
(refererad i Olsen, Mastekaasa 1997) fann att kvinnor som arbetar heltid, har en tyngre 
arbetsbörda än män och att de i snitt arbetar mellan 5-15 timmar mer i veckan 

                                                           
12 För närmare uppgifter om enkätdelen i undersökningen, se avsnitt 4.1. Bilaga B visar de sex största 
diagnosgrupperna fördelade efter civilstånd i undersökningen. 
13 Hushållsarbete, underhållsarbete, omsorg om barn, inköp etc.  
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hemarbete. Dubbelarbetande riskerar negativa hälsoeffekter, både fysisk och psykisk 
ohälsa om den totala arbetsbelastningen är allt för stor. Stöd för detta finns bl.a. i 
Fankenhausers et al. studie (1989) av manliga och kvinnliga ledare. Efter arbetsdagens 
slut sjönk männens blodtryck och noradrenalinnivå vilket antyder att de slappnade av 
medan kvinnornas stress ökade efter arbetsdagens slut, vilket antogs ha samband med 
hemarbetets krav. Kvinnornas blodtrycksnivå bibehölls på den höga nivå som 
uppmätts under dagen och noradrenalinnivån ökade. Vidare fann Lundberg (1994, ref. 
Härenstam 2000) att kvinnor trots ökad förvärvsfrekvens fortfarande är 
huvudansvariga för hemarbete och att kvinnors högre totala belastning sannolikt kan 
generera stressrelaterade hälsoproblem på sikt. En del i belastningen utgörs också av 
de rollkonflikter som kombinationen av yrkesarbete med familjeomsorg kan leda till. 
Flera roller kan leda till en stor arbetsbörda liksom rollerna kan vara svåra att förena, 
vilket kan ge individen en känsla av att inte räcka till. Att ha flera livsuppgifter medför 
ökad belastning, risk för konflikter och därmed ökad risk för ohälsa (Härenstam, 
Aronsson, Hammarström 1996, Mastekaasa 1997).  
 
Expansionshypotesen bygger på rollförstärkning och går rakt på tvärs i jämförelse med 
föregående hypotes. Här antas istället att flera roller är positivt för hälsan, bakslag i en 
roll kan kompenseras med att individen har flera andra roller att falla tillbaka på. 
Erfarenheter och kompetens från både hem och yrkesliv antas ge större social 
integrering och förmåga att hantera olika situationer och genom det större kontroll 
över livssituationen. Här har t.ex. Vogel et al (1992) funnit av ju fler barn en kvinna 
har desto lägre sjukfrånvaro har hon. Ett flertal studier har visat på att 
expansionshypotesen är mer giltig, men bägge hypoteser har fått stöd i empiriska 
studier. Härenstam et al (2000) konstaterar att en kombination av hypoteserna behövs 
för att förstå sambanden mellan arbete och hälsa, flera livsuppgifter gynnar hälsan 
förutsatt att den totala belastningen inte blir för stor. Det finns möjligheter att få 
uppfattningar om selektionseffekter och additativa effekter, t.ex. rörande den totala 
belastningen av hemarbete och förvärvsarbete genom individernas livsberättelser, men 
av avgränsningsskäl har dessa uppgifter inte kommit att behandlas närmare inom 
ramen för denna studie. 
 
3.1.3 Hälsohistorik 
 
För ett erhålla förtidspension krävs att individens arbetsförmåga är nedsatt av 
medicinska skäl. En individs hälsostatus, länkad till bedömningen av dess effekter på 
arbetsförmågan ligger därför till grund för ett beslut om förtidspension14. Individens 
hälsostatus vid förtidspensionstidpunkten kan vara en viktig informationskälla, t.ex. 
vad beträffar diagnosfördelningen bland förtidspensionärerna. Genom diagnoserna kan 
man få en uppfattning om vilka besvär som drabbar gruppen och därigenom också få 
en hel del information om deras arbets- och livssituation (Stattin 1998).  
 
80 % av diagnoserna bland förtidspensionärer (1998) återfinns i 5 av totalt 17 

                                                           
14 Det finns anledning att tro att många fler faktorer spelar roll för om och när förtidspension aktualiseras, men 
det är utan tvivel en formell miniminivå för att beslutet ska kunna fattas. 
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diagnosgrupper15 (Höög Stattin 2001). Den i särklass dominerande diagnosgruppen 
bland förtidspensionärer är muskeloskeletala sjukdomar, inom vilken 
belastningsskador inryms. 1988 omfattade diagnosen 45,6 % av samtliga diagnoser, 
1993 48,9 % dvs. i stort sett hälften av förtidspensionärerna hade diagnostiserad 
muskeloskeletal ohälsa av något slag. 1998 hade andelen sjunkit till 37, 3 %. 
Antagligen hänger sänkningen mer samman med renodlingen av medicinska kriterier 
för nedsättningen av arbetsförmågan än en reell förbättring av arbetsförmågan eller 
arbetsmiljöer mellan mättidpunkterna. Det totala antalet förmånstagare har minskat 
med anledning av den skärpta lagstiftningen under tioårsperioden, där man kan anta att 
de med diffusa diagnostyper inte i samma utsträckning som tidigare erhållit förmånen, 
dvs. en skarpare selektion av individer med tydliga medicinska problem och diagnoser 
(Höög och Stattin 2001).  
 
Den näst största diagnosgruppen har under samma tidsperiod utgjorts av psykiatriska 
sjukdomar. Här har trenden varit den motsatta, dvs. en ökning av antalet med psykisk 
ohälsa. 1988 omfattade diagnosen ca 15 % av förtidspensionärerna, 1998 ca 24 %. 
Trenden kan tyckas något motsägelsefull med hänvisningen med resonemanget ovan 
om diffusa diagnostyper. Möjligen kan en förskjutning ha skett så att medicinskt 
svårdefinierade tillstånd som tidigare givits en muskeloskeletal diagnos istället ges 
diagnosen utbrändhet eller kronisk trötthet (Höög Stattin 2001). Höög och Stattin 
(2001) framhåller även att det idag finns en allmän acceptans att vissa 
sjukdomar/syndrom med diffusa symptombilder har en multifaktorell orsaksbild där 
riskfaktorer som t.ex. hör till den psykosociala och fysiska arbetsmiljön är 
gemensamma, man vet t.ex. idag att belastningsskador ökar risken för stressrelaterad 
ohälsa och omvänt att stress ökar risken för belastningsskador (t.ex. Johansson 2000). 
Det är möjligt att en förskjutning skett av svårdefinierade symptomdiagnoser till 
”förmån” för den psykiatriska gruppen i enlighet med Höög och Stattins hypotes. Det 
är även tänkbart att tillstånd som tidigare inte betecknats som medicinska står för en 
del av ökningen, dvs. en ökad medikalisering kan förklara en del av ökningen av 
psykisk ohälsa (Upmark 1999, Lindqvist 1997).  
 
Cirkulationssjukdomar (9 %), nervsjukdomar (5 %) och skador/förgiftningar (5 %) 
följer därefter i storleksordning, övriga diagnosgrupper omfattar ca 3 % av 
förtidspensionärerna. Cirkulationssjukdomar har minskat sin andel något under 
perioden 1988-1998, medan nervsjukdomar och skador/förgiftningar ökat. 
Storleksordningen mellan ovanstående diagnosgrupper är dock oförändrad bland 
gruppen förtidspensionärer över tidsperioden. 
 
Än mer intressant (ur ett preventivt syfte) än en individs hälsotillstånd vid 
förtidspensionstidpunkten, är den hälsohistorik som föregår den. Med hälsohistorik 
avses här framförallt en individs samlade upplevda ohälsa under livsvägen, dvs. ohälsa 
ses som ett värde på hälsodimensionen över tid omfattande ”illness”16. Hälsohistoriken 

                                                           
15 Baserat på 17 huvuddiagnosgrupper enligt socialstyrelsens normer (Stattin 1998). 
16 Dessa uppgifter kompletteras med uppgifter rörande individens ersättningsberättigade ohälsa under 1990-
1998. 
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omfattar de tillfällen under livet då individen upplevt att hälsan har försämrats, dvs. 
individens upplevelser av ohälsa och dess orsaker, tidpunkt för inträde, utveckling 
över tid, där den ohälsa som lett till en varaktig nedsättning av arbetsförmågan intar en 
särställning. Tidigare studier har kunnat påvisa starka samband mellan 
självrapporterad ohälsa och andra mått av mer objektiv karaktär som t.ex. registrerad 
sjukfrånvaro och diagnoser. (Jeding et al 1999, Ringsberg, Hensing, Alexanderson 
2000, Uppmark, Thundahl 2002) 
 
En individs hälsotillstånd och hälsohistorik kan ses som ett utfall av exponering för 
olika faktorer tillhöriga t.ex. arbetsliv och social karriär och/eller omvänt som ett 
ingångsvärde som kan påverka både möjligheterna att arbeta och den sociala 
situationen. Men även hälsokarriären i sig kan ses som en riskfaktor eller indikator för 
förtidspension. Sjukhistoriken, dvs. av hälsoskäl ersatta dagar från 
socialförsäkringssystemet, påverkar risken att förtidspensioneras starkt och linjärt, ju 
mer en individ varit sjukskriven, desto större är risken att förtidspensioneras (Stattin 
1998). Ett knappast överraskande resultat, som kan fogas till andra naturliga faktorer 
av betydelse för risken att förtidspensioneras som sjukdomens allvarlighetsgrad och 
art. En sjukskrivning med en diagnos med svårare sjukdomstillstånd och ofta varaktigt 
nedsatt hälsa ökar risken att förtidspensioneras i jämförelse med diagnoser med mindre 
allvarliga tillstånd. Att vara sjukskriven för psykiska störningar medför t.ex. högre 
risker att förtidspensioneras jämfört med de flesta andra diagnosgrupper (Lidwall 
1997). Sjukhistorik av ett visst slag (diagnos, allvarlighetsgrad) i en viss omfattning 
(längd) eller mönster (t.ex. återkommande långa sjukfall) påverkar risken att 
förtidspensioneras i olika hög grad.  
 
3.1.4 En komplex interaktion 
 
Sambanden mellan arbetssfär, privatsfär och hälsotillstånd är komplexa och 
dualistiska. Det utgör områden som både kan generera hälsa och rendera ohälsa. Å ena 
sidan kan man konstatera och visa på att det finns riskfaktorer för ohälsa i såväl den 
privata sfären som arbetssfären, var för sig och tillsammans. Å andra sidan bör det 
samtidigt noteras att bägge dessa sfärer i grunden är hälsofrämjande. Mäns och 
kvinnors hälsa gynnas av att ha en förankring och vara aktivt verkande i både privatliv 
och arbetssfär, förutsatt att arbetsbelastningen är rimlig och att möjlighet finns till 
inflytande och kontroll (Härenstam 2000). Ur hälsosynpunkt anses det t.ex. generellt 
sett bättre att ha ett arbete är än att inte ha det  Att vara arbetslös kan leda till ett slags 
kroniskt stresstillstånd, vilket kan få hälsomässiga konsekvenser. 17  
 
Att det finns kopplingar mellan en persons förvärvsarbete och andra sidor i livet, kan 
vara en anledning till att anlägga ett helhetsperspektiv på individens livssituation när 
orsaker till förtidspension ska undersökas. Samtidigt kan man konstatera att de är så 
intimt sammanvävda vilket gör att ansatsen är lättare att uppskatta än att 
operationalisera. Förhållanden i privatlivet påverkar människors möjlighet att klara 
arbetsbelastningar och stress i arbetslivet och omvänt gäller att förhållanden på arbetet 

                                                           
17 Med arbete följer både ekonomiska och sociala fördelar, arbete har betydelse för individens identitet, 
självrespekt och för möjligheten till social support och status (Adler, Hillhouse 1996). 
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kan påverka hemsituationen (Härenstam, Aronsson, Hammarström 1996, se 
Frankenhauser et al 1989). Social support hemma kan mildra effekten av en väl så 
påfrestande arbetssituation. Försämringar inom ett område kan kompenseras av 
förbättringar inom ett annat. Det kan finnas både stödjande och belastande i faktorer i 
privatliv och förvärvsliv och individuella variationer som gör att samma typ av 
exponering kan leda till olika effekter. Det finns m.a.o. ett antal faktorer som kan 
modifiera effekterna av exponeringen, en viss typ av riskfaktor kan också förväntas ha 
olika effekt, t.ex. i olika åldrar och faser av livet. Vad man är utsatt för, när och hur 
länge (omfattning, timing, exponering) hur man beter sig (hälsorelaterade beteenden, 
copingstrategier) samt individuella och biologiska faktorer (ålder, gener) är 
samverkande faktorer som alla har betydelse för risken att förtidspensioneras. 
  
Här har vi gett en översikt av de karriärer som utgör vägen till förtidspension som 
också kommer att utvecklas efterhand i de sammanhang de diskuteras18. Utöver dessa 
tre historikkarriärer finns ytterligare många faktorer som bidrar till att vissa människor 
löper risk att förtidspensioneras och där flera av dessa faktorer kan påverka individens 
livshistorik. I nästföljande avsnitt ska yttre omständigheter i form av faktorer på  
strukturell och institutionell nivå belysas närmare. 

3.2 Strukturella och institutionella faktorer  
 
3.2.1 Utstötnings- och attraktionsmodeller 
 
Utstötnings- och attraktionsmodellen är teoretiska modeller som ofta används när 
faktorer på framförallt samhällsnivå söks för att förklara variationer i 
förtidspensionering över tid. Vem som blir förtidspensionär och när, kan inte enbart 
tolkas som variationer i hälsotillstånd över tid, utan här samverkar strukturella och 
individuella faktorer på flera nivåer. Utstötningsmodellen återspeglar dynamiken 
mellan arbetsmarknadens efterfrågan och arbetskraftens egenskaper. Modellen bygger 
på ett antagande om att arbetsmarknaden styrs av mekanismer tillhöriga det 
ekonomiska produktionssystemets logik. Den bärande tanken är att konkurrensen i det 
ekonomiska systemet tvingar företag och organisationer till rationaliserings- och 
effektivitetssträvanden för ständig förnyelse och överlevnad, som i sin tur genererar en 
löpande omvandling av arbetslivet. De ekonomiska krav som både privata och 
offentliga organisationer står inför genererar olika former av utstötningsprocesser.  
 
I företag som står inför att friställa personal är det knappast troligt att t.ex. äldre 
arbetskraft med nedsatt arbetsförmåga erbjuds omfattande rehabilitering, utan en 
sjukskrivning som i förlängningen kan resultera i en förtidspension kan var exempel på 
legala vägar ut ur arbetslivet. Motiv och processer inom företagen, policys och sätt att 
arbeta kan på så vis alltså vara av avgörande betydelse för vilka exitlösningar ut ur 
arbetslivet som blir aktuella. Viljan att arbeta förebyggande med t.ex. 
arbetsmiljöfrågor och rehabilitering kan hänföras till incitament i arbetslivet och 
tillgängliga, möjliga alternativ, där företaget och individen kan vara i symbios när det 

                                                           
18 Delstudie 1. 
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gäller handling och senare utträde ur arbetslivet, eller inte. (Grape, Lindqvist 1997, 
Kohli, Rein 1991). 
  
Strukturomvandlingar leder till att vissa företag och branscher slås ut, medan andra 
expanderar. Parallellt med detta förändras även kraven på arbetskraften, (t.ex. 
kvalifikationer) liksom det kan leda till förändringar i arbetsvillkor och arbetsmiljö. En 
mis-match kan uppstå mellan den tillgängliga arbetskraften och arbetsmarknaden som 
leder till att individer slutar förvärvsarbeta i förtid eller inte ges möjlighet att börja. 
Arbetsmarkandens strukturomvandling får på så vis en direkt betydelse för vilka som 
stöts ut från arbetslivet. Strukturomvandlingar i t.ex. tider med lågkonjunktur och hög 
arbetslöshet, kan leda till att i synnerhet svaga grupper (utbildningsmässigt, 
hälsomässigt etc.) har svårt att både behålla och få arbete.  Det här kan få ytterligare 
förstärkt effekt i regioner där arbetsmarknaden är svag, beträffande både näringslivets 
omfattning och sammansättning.  Arbetsförhållanden i sig ses också som 
utstötningsfaktorer, olika arbetsmiljöer förväntas påverka människors hälsa i olika 
utsträckning (Grape och Lindqvist 1997, Dahl och Hansen 1993, Stattin 1998, Höög 
och Stattin 2001). 
 
Utstötningsmodellen har kritiserats för att den anses vara för grov som förklaring på 
processen från arbete till förtidspension, den rör sig kring mekanismer på makroplan 
utan egentliga aktörer men används som förklaring till effekter på individuell nivå 
(Kolberg 1991). Länken mellan mikro och makronivå anses vara svag och den tar inte 
tillräcklig hänsyn till variationer mellan t.ex. olika sociala grupper eller män och 
kvinnor. Waernes (1982, refererad i Dahl och Hansen 1993) hävdar också att det 
snarare är ändringar i familjesituation än ändringar i arbetslivet som är den utlösande 
faktorn bakom i synnerhet många kvinnors inträde i socialförsäkringssystemet. 
Modellen tar inte hänsyn till faktorer i den sociala sfären som kan vara av betydelse 
för utträdet ur arbetslivet. Inte heller har den varit särskilt bra på att predicera antalet 
förtidspensionärer (Dahl och Hansen 1993). 
 
Utöver utstötningsmekanismer finns även institutionella faktorer eller 
attraktionsmekanismer som kan underlätta utträdet ur arbetslivet, t.ex. lagstiftningens 
utformning, reglers tillämpning, ersättningsnivåer (Höög, Stattin 2001). 
Attraktionsmodellen bygger på att individen ses som en rationell aktör 
(nyttomaximerare) som väljer bidrag istället för arbete när de ekonomiska villkoren är 
de rätta, systemet kan på så vis locka människor ur arbetskraften. Medan 
utstötningsmodellen tar sikte på mekanismer i arbetslivet som är förknippade med 
strukturomvandlingar i samhället i stort och dess effekter på individer och grupper av 
individer, tar attraktionsmodellen sikte på individers handlande och dessas handlande 
givet ett visst system. Här ser antas inte bara regelförändringar ligga till grund för 
förändrat beteende hos individen, utan tillämpning av reglerna är central där (bland) 
flera olika aktörer har en roll i förtidspensionsprocessen. Kriterierna som ligger till 
grund för kvalificeringen av en förtidspension är central, inte minst definitionen av 
sjukdomsbegreppet. Förtidspensionsprocessens institutionella kontext (medicin, 
arbetsgivare, försäkringskassa) förväntas kunna skilja sig åt mellan exempelvis 
regioner. I regioner med hög arbetslöshet kan t.ex. trycket på att medikalisera det som 
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kan vara sociala eller arbetsmarknadsproblem vara högre. Grape och Lindqvist (1997) 
påpekar att attraktionsmodellens tes att den ”drar till sig” potentiella förtidspensionärer 
behöver modifieras, det individuella hälsotillståndet och hälsans försämring till följd 
av arbetsvillkoren kan ha stor betydelse.  
 
Fenomenet förtidspensionen enligt dessa båda modeller rör sig i spänningsfältet mellan 
produktionsapparatens krav på de anställda och utformning och tillämpning av 
socialförsäkringssystemet (Grape och Lindqvist 1997) och påverkar och påverkas av 
individens livsväg.  

3.3 Individuella faktorer  
 
Ett flertal individuella faktorer påverkar risken att förtidspensioneras och vägen till 
förtidspension. Ålder är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att förklara 
förtidspension sett både ur både ett fysiologiskt och exponeringsperspektiv. Människor 
i högre åldrar med fler antal yrkesverksamma har utsatts för påfrestningar under längre 
tid. Åldrandet inrymmer även naturliga fysiologiska förändringar, liksom 
läkningsprocessen i allmänhet förlängs i takt med stigande ålder. Det är också ett 
faktum att äldre anställda oftare än yngre anställda arbetar i yrken där arbetsmiljön är 
sämre (Bergendorff, Lidwall, Ljungberg och Marklund 1997). 
  
Vi är dessutom födda med vissa hälsomässiga förutsättningar, som i sin tur har 
betydelse för vår möjlighet att försörja oss genom förvärvsarbete. Genetiska 
förutsättningar är en individuell riskfaktor för ohälsa och i förlängningen 
förtidspension. En del förtidspensionärer har t.ex. medfödda hälsoproblem av olika 
slag som i sin tur kan påverka möjligheten att förvärvsarbeta. Individens upplevelse av 
tillvaron, förmåga att hantera påfrestningar av olika slag, beteendemässiga faktorer är 
också viktiga individuella hälsomässiga faktorer. Innan en sjukdom upplevs som 
sjukdom varierar t.ex. mellan individer men också mellan samma individ vid olika 
tidpunkter. Individuella variationer gör att en individ kan tolerera sjukdom olika bra i 
vid olika tillfällen, beroende på individuella förutsättningar och livssituation. 
Miljörelaterade faktorer som sociala livsvillkor, kravnivån inom betalt och obetalt 
arbete är exempel på faktorer som kan påverka både risken att drabbas av ohälsa och 
individens hälsomässiga upplevelse (Kristensen 1995, ref i Alexanderson 1999). De 
individuella resurserna samspelar på så vis med de externa förutsättningarna och 
underlättar eller försvårar individens väg in eller ut ur arbetsmarknaden via 
förtidspension. Självfallet har mångfalt fler individuella faktorer genomslag när det 
kommer till risken att förtidspensioneras, t.ex. etnicitet. De individuella faktorerna har 
dock här inskränkts till att omfatta fysiska, psykologiska och beteendemässiga 
faktorer.  
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4. Metodologi 
 
Undersökningen har en retrospektiv, longitudinell ansats och har baserats på 
djupintervjuer syftande till att finna en mer sammansatt kunskap om vägen till 
förtidspension. I det följande beskrivs något om den metodologiska ansatsen rörande 
data och urval, förutsättningarna för och genomförande av intervjuer, framställan och 
analys av data liksom några allmänna metodologiska och etiska överväganden rörande 
dess konsekvenser. 

4.1 Data och urval  
 
Den här undersökningen är en delstudie i en större undersökning om förtidspension, 
baserad på tre typer av data. Registerdata19 har inhämtats från Riksförsäkringsverket, 
omfattande samtliga beviljade förtidspensionärer/sjukbidragstagare 1996 (36 723) och 
1998 (34 460). Det utgör studiens grundläggande databas, från vilken ett slumpmässigt 
urval av gjorts till en enkätundersökning. Enkätundersökningen ligger till grund för en 
fördjupad regional/komparativ studie av vägen till förtidspension, med Norrbottens län 
som utgångspunkt. Ett län har valts som är så ”likt” Norrbotten som möjligt (Dalarnas 
län) och ett län som är så ”olikt” Norrbotten som möjligt (Örebro län).20 
Enkätundersökningen omfattade 998 slumpmässiga utvalda individer bland 1998 års 
förtidspensionärer i Norrbottens, Dalarnas och Örebros län, av vilka 498 besvarade 
enkäten21. Enkätundersökningen ringade in tidpunkter för och förändringar av 
individernas arbetshistorik, hälsohistorik samt social historik. Bland de svarande i 
Norrbottens län (246) har ett urval22 gjorts till den aktuella intervjustudien. Urvalet 
omfattar;  

1) de som i enkäten angivit att de i anställningen innan förtidspension arbetat 
på en arbetsplats eller i en arbetsgrupp som var extremt mans- eller 
kvinnodominerad där det egna könet var i extrem minoritet (0-10 % av det 
egna könet). 12 individer bland de 246 angav att de arbetat i extrem 
minoritet i anställningen innan förtidspension. Fyra av dessa uppgav att de 
arbetat på extremt manligt dominerade arbetsplatser, dock i extremt 
kvinnodominerade yrken, t.ex. kvinnliga städerskor på byggarbetsplatser. 
Dessa exkluderades ur studien, eftersom det var yrkesmässiga ”brytare” 
som i första hand var av intresse. Bland resterande åtta som uppfyllde 
kriterium som ”yrkesbrytare” avböjde en manlig sjukvårdare medverkan 

                                                           
19 Uppgifter om pensionstyp (sjukbidrag, förtidspension), omfattning, huvuddiagnos, bidiagnos, lokalkontor, 
namn, adress, personnummer, antal sjukdagar med olika ersättningsslag (sjukpenning, arbetsskadepenning, 
rehabiliteringspenning) under perioden 1990 – 1996/1998.   
20 Enkätundersökningen presenteras i en separat rapport. Likhet/olikhet baseras på andel förtidspensionärer 1998 
liksom ett antal övriga strukturella faktorer där länen företar likheter/olikheter, (näringslivsstruktur, 
utbildningsnivå etc). 
21 Ett slumpmässigt urval har gjort på länsnivå och kommunnivå (Norrbottens län) för att möjliggöra läns- och 
kommunvisa jämförelser. Individer med beviljat ersättningsslag om minst 50% ingår i enkätstudien, omfattade 
bägge pensionstyperna, förtidspension och sjukbidrag.  
22 Individer med beviljat ersättningsslag om 100%, omfattande bägge pensionstyperna förtidspension och 
sjukbidrag ingår i urvalsunderlaget till intervjustudien (246). 
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(vilket var det enda bortfallet i studien som helhet). Fem kvinnor och två 
män deltog i studien på dessa grunder.23  

2) individer som i enkäten indikerat att de genomlevt en social kris åren innan 
förtidspension respektive befunnit sig i ett tillstånd som anses kunna vara 
belastande för hälsan24. Fem individer valdes ut, liksom en av de 
yrkesmässiga brytarna kom att tillhöra gruppen, tillhopa tillhörde sex 
individer (fyra kvinnor och två män) kategorin. Vid urvalet av togs även 
hänsyn till andra förhållanden. Personer som förtidspensionerats under 
ungdomsåren exkluderades eftersom deras livshistorik inte inkluderade 
samtliga karriärer. Urvalet styrdes därutöver utifrån kriterier om variation i 
respondentens ålder, diagnos och längd på ohälsokarriären, med syfte att 
kunna illustrera en rikare bild av fenomenet förtidspension.25  

 
Skälet att dessa kriterier används vid urvalet är att tidigare forskning pekat ut dessa 
faktorer som riskfaktorer för ohälsa, faktorer som dessutom inträtt i anslutning till 
förtidspensionstillfället. Med utgångspunkt från urvalet avses att illustrera och 
fördjupa kunskaper om och hur dessa och andra mekanismer under livsvägen som 
helhet kan påverka hälsan och i förlängningen förtidspensionen. 
 
Tabell 1. Kriterier vid urval.  

Individ Genus/ 
yrkesbrytare 

Sociala 
kriser/tillstånd 

Ålder 
(yngre/äldre) 

Lång/kort 
ohälsokarriär 

Diagnosgrupp 

1 X X (separation 1995) Född  1945 Lång  Muskeloskeletal 
2 X  Född  1939 Lång Muskeloskeletal 
3 X  Född  1943 Lång Muskeloskeletal 
4 X  Född  1947 Lång Psyk/ muskelosk. 
5 X  Född  1942 Lång Muskeloskeletal 
6 X  Född  1937 Kort Cirk. Organ 
7 X  Född  1964 Kort Skador/muskelsk 
8  X (skilsmässa 1996) Född  1939 Kort Psyk. 
9  X (skilsmässa 1997) Född  1963 Kort Psyk. /skada 
10  X (separation1995) Född  1957 Lång Muskeloskeletal 
11  X (familjekris1997) Född  1938 Kort Psyk, muskelosk 
12  X (ensamstående) Född  1959 Lång Skada m.m. 

                                                           
23 Utöver individens egna uppgifter gjordes en manuell matchning av samtliga 246 individer, kön och 
yrkesgrupp, för att försäkra sig om att någon individ inte fallit bort. Sex av sju individer återfinns i yrkesgrupper 
med en könsfördelning på 0-10 % av det egna könet både statistiskt på riksnivå (SCB 2000) och i yrket på den 
lokala arbetsplatsen. En individ har befunnit sig i extrem minoritetssituation i yrket på den lokala arbetsplatsen, 
men yrkets könsfördelning på riksnivå är ca 20% av det egna könet, dvs. minoritet men inte extrem minoritet 
(SCB 2000). 
24 Med social kris avses en s.k. stressfull livshändelse, genom;  

(1) separation/skilsmässa. En fråga i enkäten behandlade civilstånd och tidpunkter för civilståndsändringar. 
Mellan 1995-1998 hade åtta individer av de 246 uppgett att de separerat, sex att de skilt sig. Fem 
exkluderas ur studien, två som separerat och tre som skilt sig. Flera faktorer sammanföll när beslut togs 
om att exkludera dem. De hade alla det gemensamt att de endera var i avsaknad av arbetskarriärer 
alternativt hade en mycket kort fragmentarisk sådan. Tre av dem var det dessutom med hänsyn till 
diagnosens art och svårighetsgrad etiskt tveksamt att genomföra en livsvägsintervju, två av dem var 
invandrare och där spelade även språkskäl en roll. Bland resterande nio valdes fyra ut, två av 
individerna som angivit skilsmässa och två som separerat med utgångspunkt från urvalskriterier om 
variation enligt ovan.  

(2) En familjekris åren innan förtidspension utan förändring av civilstånd/separation. Här valdes en individ 
som i enkätens öppna del indikerat att en svår familjesituation åren innan förtidspension haft 
hälsomässiga effekter. Därutöver har ytterligare en individ valts ut, som befunnit sig i en tilltänkt socialt 
belastande situation/tillstånd genom att ha varit ensamstående under hela sitt hittillsvarande vuxna liv. 

25 Antalet fall styrdes framförallt utifrån pragmatiska (tids)skäl för att kunna genomföra intervjuer.  
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4.2 Intervjuundersökningens design och genomförande 
 
Respondenterna blev intervjuade vid ett tillfälle, samtliga intervjuer genomfördes 
hemma hos intervjupersonerna. Intervjuerna varade i mellan 1, 5 – 4 timmar och 
intervjupersonerna blev informerade om att de hade möjlighet ta del av rapporten 
innan publicering, vilket de också fått göra. Intervjuerna spelades in på band26 och 
skrevs ut i sin helhet. Utskriften av intervjuerna skickades till respondenterna 
varigenom de fått bekräfta dess innehåll, dvs. att återgivelsen av tidpunkter, händelser 
och förlopp var i sin ordning. I vissa fall ställdes även kompletterande frågor till 
respondenten, när något var oklart.  
 
Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär och utgick ifrån en intervjuguide med 
ett antal i förväg bestämda frågeområden med uppföljningsfrågor som rörde individens 
uppväxt, bosättningar, utbildning, arbetshistorik, social historik samt hälsohistorik (se 
nedan).27 Intervjun hade karaktären av ett samtal om dessa områden där respondentens 
egna beskrivningar var centrala. Frågeområdena har teoretisk relevans för det 
studerade fenomenet, men beskrivningen utgår från individens bild av deras väg till 
förtidspension. På så vis kan man säga att studien har ett slags ”lekmannaperspektiv”, 
där respondenternas beskrivningar systematiserats och analyserats utifrån den 
övergripande teoretiska och begreppsmässiga ramen (jmf Östlund 2002). 
 
Tabell 2. Frågeområden intervjuguide. 
Uppväxt Bosättningar Utbildning Arbetshistorik, Social historik Hälsohistorik
barndom och 
familjebakgrund. 

när, var, hur, 
varför– 
tidpunkter för 
och anledningar 
till flyttningar 
under livet. 

när, var, hur, 
varför– 
tidpunkter för 
och 
anledningar till 
utbildningsval. 

när, var, hur, 
varför–  
tidpunkter för och 
anledningar till 
inträde och 
utträde ur 
anställningar, 
arbetsuppgifter 
och 
arbetsförhållanden 
i de enskilda 
anställningar. 

när var och hur – en 
beskrivning och 
tidsättning av 
tidigare och 
aktuella 
familjeförhållanden, 
centrala 
livshändelser. 

när, var, och hur 
har ohälsan trätt 
in. Centrala 
vändpunkter 
och upplevda 
orsaker till 
ohälsan. 

 
Därutöver fanns ytterligare ett batteri med frågor som rörde yrkesmässig 
könssegregering. Den metodologiska ansatsen rörande den delen beskrivs närmare i 
delstudie två.   
 
Till varje intervju förbereddes en grafisk livsvägskarta (se nedan), där olika centrala 
händelser kopplade till individens sociala historik, arbetshistorik och hälsohistorik 
(förtidspensionstidpunkten) markerades på en tidsaxel.  
 
                                                           
26  Efter respondentens godkännande. 
27 Samtliga dessa områden behandlas inte lika mycket eller alls inom ramen för denna studie, det gäller t.ex. 
bosättningar och flyttningar, av avgränsningsskäl. Initialt var tanken att individernas livshistorier skulle återges 
som helhet, avidentifierade, i tidsmässig kronologisk ordning där motiv och övergångar mellan olika sfärer 
kunde återges tidsmässigt parallellt. Av etiska skäl visade sig ett sådant upplägg vara omöjligt att genomföra och 
ansatsen kom istället bli att arbeta med kategorier/teman under vilka respondenternas berättelser återgavs. 
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Figur 4. Grafisk livsvägkarta.  
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Den grafiska bilden var en sammanställning av individens enkätsvar, och fungerade 
som underlag för intervjun och en fördjupad livsvägsbeskrivning, där tidpunkter för 
och anledning till övergångar mellan olika livshändelser var av särskild betydelse. Det 
visade sig vara ett bra hjälpmedel som samtalen kunde spinnas vidare kring och med 
utgångspunkt i frågeområdena var det ett bra sätt att få klarhet i tidpunkter, förlopp 
och sammanhang (jmf. Carlstedt, Forssén 1999, Clausen 1998). Genom att återge de 
tre historikkarriärerna parallellt kunde de också ställas i relation till varandra och i sitt 
sammanhang. Hälsohistoriken var som tidigare nämnts enbart markerad som 
förtidspensionspunkten i den grafiska bilden. Via registerdata från RFV hade vi 
tillgång till den fastställda huvud- och bidiagnosen vid förtidspensionstillfället liksom 
sjukhistoriken 1990-199828. Att lägga in dessa uppgifter i livsvägskartan kändes aldrig 
aktuellt, risken var för stor att kartan skulle få ”kontrollkaraktär”, och det var inte 
avsikten. Dessa uppgifter sågs istället som ett komplement till respondentens historia. 
Hälsohistoriken kartlades på lite olika sätt. Under varje anställning beskrev 
respondenten arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som sina upplevelser av den 
fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Respondenten fick också svara på frågor om 
hälsan förändrats under anställningen och i så fall på vilket vis. Det betydde inte att 
eventuella hälsoförändringar var arbetsrelaterade, utan anknytningen till anställningen 
var ett uttryck för en systematik där livsvägen kunde delas upp i mindre delar och där 
händelser kunde knytas till i en viss tidsperiod. Med hjälp av livsvägskartan fick 

                                                           
28 Omfattning och antal sjukdagar med olika ersättningsslag, sjukpenning, arbetsskadepenning och 
rehabiliteringspenning 1990-1998. 
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respondenten identifiera centrala hälsomässiga vändpunkter.29 ”När du ser tillbaka, kan 
du peka ut något eller några tillfällen under livet som du skulle kalla vändpunkter när 
det gäller din hälsa, när hälsan försämrades”? Respondenterna utfrågades om vilka 
dessa vändpunkter var, vilken som var den viktigaste, när de inträffade och vad som de 
ansåg orsakade vändpunkterna. Intervjuerna karaktäriserades av en stor öppenhet och 
vilja från respondenterna att berätta om sin livsväg. De genomfördes under våren 
2001. 

4.3 Några metodologiska överväganden  
 
Intervjuerna bygger i huvudsak på individens subjektiva, retrospektiva uppfattning om 
sin hittillsvarande livsväg inom en rad karriärer. Merton (1956) drog en skiljelinje 
mellan två olika typer av retrospektion. Den första innebär att respondenten återger 
tidigare händelser och sina dåvarande reaktioner på densamma, medan den andra 
innebär att respondenten återger tidigare händelser och sina nuvarande reaktioner (ref. 
i Scott, Alwin 1998). Det finns en poäng i att åtskilja dessa två. Traumatiska händelser 
tidigare i livet kan i efterhand ses som bland de mest värdefulla erfarenheter livet gett, 
som man idag inte velat vara utan. En livsvägsbeskrivning är såtillvida en reflektion 
över hur en individ ser på händelser tidigare i livet idag, en bild som i högre eller lägre 
utsträckning skapas i enlighet med dagens erfarenheter (Clausen 1998). Samtidigt 
finns det en reell svårighet att särskilja dem, som Bartlett uttrycke på 1930 talet 
”Remembering is a recontructive process, and memory inevitably is open to a range of 
distortions and reinterpretions in the light of subsequent knowledge and experince” 
(ref. i Scott, Alwin 1998). I någon mån är det ett allmänt problem som gäller även i 
surveys och frågor som rör våra uppfattningar och åsikter i nutid, vårt minne påverkas 
av våra föreställningar som i sin tur förändras över tid och bygger på våra erfarenheter. 
Men, ju längre tillbaks i tid som man ska minnas, desto mer anses reabiliteten 
påverkas. Mätproblematiken bottnar alltså huvudsakligen i respondentens minne – 
minns respondenten? ”Hur” minns respondenten?  
 
I föreliggande studie återfinns retrospektion av tre olika huvudslag: (1) Respondenten 
ska återge ”fakta”, när och var livshändelser inträffat. (2) Respondenten ska återge 
(dåvarande) huvudanledning till övergångar mellan olika livshändelser (t.ex. varför 
man bytt anställning) (3) Respondenten ska, i en mer begränsad omfattning, uttala sig 
om egna (nuvarande) uppfattningar rörande orsaker till t.ex. ohälsa och tidpunkter för 
förtidspension.  
 
Retrospektiva data enligt den första punkten, rörande t.ex. arbete, familj och 
bosättningar/flyttningar anses i allmänhet vara av det mer pålitliga slaget, i synnerhet 
när tekniker används som maximerar riktigheten som t.ex. livsvägskartor (jmf 
exempelvis med frågor som exempelvis rör beteenden eller känslotillstånd eller 
liknande. Elder, Pellerin 1998) Till grund för intervjun låg den enkätundersökning som 
respondenten besvarat tidigare, (där frågor t.ex. rörande tidpunkter för livshändelser 
angivits) en övergripande bild som skulle fördjupas genom intervjun. Intervjun 
                                                           
29Vändpunkt definerades av Hareven och Masaoka (1988) som ”en process involverande en förändring av 
livsvägen, en kursändring” (egen översättning, ur Calusen 1998).  
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föregicks av en telefonkontakt, där respondenten fick veta att intervjun var upplagd 
som en livsbeskrivning och vilka huvudfrågeområden som var aktuella. Vid 
intervjutillfället hade några t.o.m. tagit fram anställningshandlingar, sjukjournaler etc. i 
förväg ifall jag var intresserad av att ta del av dessa. Mycket talar för att för att 
upplägget, den tidigare enkäten, telefonkontakten och livsvägskartan ökar reliabiliteten 
i intervjustudien.   
 
Den andra punkten, gällde motiv till övergångar och avsåg dåtid, t.ex. vad var 
huvudanledningen till att respondenten övergått från en anställning till en annan? Det 
är svårt att med säkerhet uttala sig om ”hur” respondenten minns, och i vilken mån det 
är dåtidens anledning som återges och hur det påverkats av dagens logik. Frågan 
kändes förhållandevis ”säker” såtillvida att den inte vållade respondenten några 
problem, ofta var huvudanledningen kopplad till andra grova strukturer i livet, t.ex. 
dåvarande familjesituation, hälsoskäl, eller annat.  
 
Den tredje punkten rörde respondentens nuvarande uppfattning om ohälsans orsaker 
och uppfattningar om förtidspensionens inträde. Här handlar det för det första om att i 
efterhand se samband för något som överhuvudtaget kan vara svårt att ha perspektiv 
på. För det andra blir det om någon gång aktuellt att ta hänsyn till att när vi ser tillbaka 
på händelser i livet har vi en benägenhet att återfinna en logik eller sammanhang i det 
som skett, dvs. ”sy ihop” tillvaron. Avsikten med frågan var dock inte att överlämna 
avgörandet rörande ohälsans eller förtidspensionens orsakssamband till respondenten, 
bara redogöra för respondentens egen uppfattning. Den här informationen var en del 
av den totala bild eller livsväg som återgavs under intervjun, av vilka de flesta frågor 
var av ”faktakaraktär” enligt den första punkten. Fokus har legat på individens väg till 
förtidspension med avseende på ett antal historikkarriärer, uppgifter som analyserats 
och illustrerats både enskilt och sammantaget. 
 
Man kan sammanfattningsvis konstatera att med en retrospektiv ansats följer en viss 
osäkerhet när det gäller mätfrågor, främst p.g.a. att den baseras på individuella utsagor 
med risk för ”recall bias”. I sammanhanget är det också värt att notera att några 
individer har psykisk ohälsa där diagnosen i sig kan ha betydelse för om och hur man 
minns och därmed datas kvaliteter. Ingen av dessa individer hade dock några för mig 
uppenbara minnesproblem, men det betyder inte att problemet inte finns. Ytterligare 
ett problem är risken för att respondenten styr sina svar efter de aktuella 
frågeområdena, dvs. att de styr in t.ex. orsaksförklaringar till ohälsa och förtidspension 
till händelser och tillstånd i de karriärer vi frågar om, just därför att vi frågar om dessa. 
Ovanstående har vi försökt hantera på olika sätt genom;  
 
      -    Att i så hög utsträckning som möjligt under intervjuerna diskutera faktiska 
           händelser, tidpunkter, (när, var, hur?) där förloppet omfattar händelser och  
           tillstånd under hela livsvägen.  

- Att på ett så konkret sätt som möjligt ställa frågor inom områden omfattande 
hela livsvägen från barndom till förtidspension kan vara ett sätt att öka 
säkerheten och minska den egna (intervjuar) påverkan.  
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- Triangulering, dvs. att så långt som möjligt använda sig av flera 
informationskällor och metoder för att komplettera bilden och/eller bekräfta 
resultaten. Här har vi enkäten som respondenten besvarat ca ett år före 
intervjustudien, användandet av livsvägskartor under intervjun, liksom 
registerdata gällande sjukhistorik och indexering av resultat rörande 
arbetshistoriken som kompletterar respondenternas bild. 

4.4 Riskfaktorer, analys och generalisering 
 
Ansatsen är alltså deskriptiv, insamling av data har styrts till tematiska områden som 
kartlagts karriärvis, där materialet analyserats med avseende på förekomst av och 
exponering för hälsorelaterade riskfaktorer knutna till händelser och tillstånd under 
karriärerna. Undersökningsenheten har varit individer, men analysenheten har varit 
vägen till förtidspension, förlopp och banor. Vid analysen har mönster inom de olika 
karriärerna och sammantaget eftersökts, framförallt när det kommer till att identifiera 
eventuella gemensamma drag och likheter av vägen till förtidspension.30   
 
I illustrationerna av vägen till förtidspension genom de olika historikkarriärerna 
åskådliggörs citat från intervjuerna löpande, dessa kan fungera som ett stöd för 
mönster som framträtt eller kort och gott illustrera en respondents beskrivning av en 
händelse eller ett tillstånd. Citaten är i stort sett autentiska för så långt som möjligt 
återge respondenternas egna beskrivningar, mycket få, uteslutande språkliga 
förändringar är gjorda (grammatiska fel som kan påverka förståelsen).31 
Undersökningen omfattar tolv individers väg till förtidspension beskrivna genom 
händelser och tillstånd i tre historikkarriärer och dess resultat är förstås inte 
generaliserbart, annat än just till teoretiska antaganden (Miles, Huberman 1994). 
 
Vägen till förtidspension undersöks med avseende på exponering för hälsorelaterade 
riskfaktorer knutna till händelser och tillstånd i de olika historikkarriärerna. Begreppen 
risk, riskfaktor och sannolikhet används flitigt genomgående i undersökningen, men 
vad avses egentligen med dessa begrepp? Vilken roll har de i en tänkt teoretisk 
orsakskedja?  
 
Janlert (2000) beskrev begreppen på följande vis; Risk – ”sannolikheten för att en viss 
(vanligen ogynnsam) händelse ska inträffa”. Sannolikhet – ”statistiskt begrepp, som 
uttrycker grad av tro”. Riskfaktor –”(riskindikator, riskmarkör) karakteristikum som 
utmärker individer som löper ökad risk för att uppvisa ohälsa, sjukdom, skada, 
ogynnsamt hälsobeteende etc. Detta karaktäristikum kan omfatta vilka egenskaper som 
helst hos individen (ärftliga, sociala eller ekonomiska) eller i miljön. Riskfaktorer 
föregår det fenomen som det indikeras risk för och kan antingen vara medfödda eller 
förvärvade egenskaper. Faktorer som orsakas av insjuknandet brukar inte benämnas 
riskfaktorer. Med riskfaktorbegreppet försöker man få uppslag till hur en sjukdoms 
                                                           
30 En ledstjärna vid systematisering och analys av data under livsvägen har varit att beskriva typ av händelser 
eller tillstånd respondenten befunnit sig i, under hur lång tid, samt att systematisera i vilken ordning händelser 
och tillstånd inträffat och samspelat på karriärnivå, jmf. sid. 14-15. 
31 När ett ord i citatet är kursivt, har ordet bytts ut av konfidentialitetsskäl (t.ex. ”arbetsplatsen” skrivs istället för 
arbetsplatsens namn). Punkter (…..) indikerar att ett stycke som inte återgivits finns emellan i citatet.   
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orsakskedja kan kartläggas och hur man kan få underlag för förebyggande åtgärder. 
Riskfaktorn behöver inte ingå i orsakskedjan – det räcker med att den indikerar en 
ökad risk för insjuknande. Att något är en riskfaktor för sjukdom betyder alltså inte att 
detta något orsakar sjukdomen, utan bara att dess närvaro rent statistiskt är förenad 
med en ökad risk att få sjukdomen” (Janlert 2000 sid. 279, 280, 285). Här ansluter vi 
oss till den betydelse av begreppen som ovan angivits, angående hälsorelaterade 
riskfaktorer och dess relation till det studerade fenomenet, dvs. förtidspension.  
 
På ett vis kan man säga att det snarare handlar om (risken) att vara exponerad för 
hälsorelaterade riskfaktorer än risken att vara/bli förtidspensionär. Men kausaliteten 
måste som Stattin och Höög beskriver (1994 s. 12) bestämmas teoretiskt, dvs. att bli 
förtidspensionär är något som inträffar efter exponering för riskfaktorer. ”Man är  
knappast yrkesverksam inom ett område vid tidpunkt ett därför att man är 
förtidspensionär vid tidpunkt två.” Även om det alltid kan ifrågasättas om det finns ett 
samband och i synnerhet ett orsakssamband mellan t.ex. exponering för viss typ arbete 
och förtidspension, är tolkningen att exponeringen för olika faktorer påverkar risken 
att senare förtidspensioneras rimlig. Det innebär inte att vad som förefaller vara ett 
enskilt samband utan vidare kan tas som intäkt för att en kausal mekanism föreligger, 
där det istället är sannolikt att ett stort antal faktorer har betydelse och samverkar 
(Höög, Stattin 1994). Även om man har en (tidsmässig) möjlighet att eftersöka kausala 
samband i longitudinella samhällsvetenskapliga studier, kan det empiriska resultatet på 
sin höjd förstärka ett kausalt (teoretiskt) antagande, inte förklara det i termer av orsak 
och verkan (Bäckman 1998). Några sådana förklaringsambitioner finns inte heller här.  

4.5 Några etiska ställningstaganden  
 
Undersökningen har godkänts vid prövning av den etiska kommittén vid Luleå 
tekniska universitet. Deltagandet i undersökningen har givetvis byggt på frivillighet 
och respondentens uttryckliga medtycke. Respondenterna har fått ta del av 
intervjumaterialet i omgångar32, både för att återge riktigheten i det men även för att ta 
ställning till framställningen som sådan och frågor som kan vara av betydelse för 
identifiering. Datasäkerheten är i enlighet med datainspektionens föreskrifter både 
beträffande hantering av ”fysiskt” material som utskrifter, bandinspelningar etc. och 
när det kommer till datasäkerhet och kryptering av datafiler. Alla individnamn har 
ersatts med kodnummer t.ex. på livsvägskartor och de namn som återges i löptexten i 
föreliggande rapport är fingerade. Vidare återges yrkestillhörighet på 
yrkesområdesnivå eller yrkesgruppsnivå av avidentifieringsskäl. Dessa åtgärder har 
förstås fått effekter på genomlysligheten i studien, prioriteringen har dock legat på att 
hantera och illustrera känsliga uppgifter på ett varsamt och säkert sätt.  
 
                                       

                                                           
32 I första skedet genom att de fått en utskrift av den fullständiga intervjun och i det senare skedet genom att de 
tillsänts ett utkast till den färdiga rapporten. 
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Delstudie 1 – en livsvägsbeskrivning 
 
Utformningen av individens livsväg beror på ett antal olika faktorer på olika nivåer, 
t.ex. familj, geografisk lokalisering, utbildning, arbete, ekonomi och politik, dvs. såväl 
individuella som strukturella faktorer i en viss tid.  Individens aktuella position i en 
viss struktur beror på individens tidigare positioner och handlingar – som i sin tur 
också är påverkade av ytterligare tidigare positioner och institutionella och strukturella 
förutsättningar i samhället (Björklund et al 1989). Här finns ett samspel mellan 
strukturella och institutionella förutsättningar och individuella handlingsmönster över 
tid, som ömsesidigt kan påverka varandra.  Livsvägen utformning kan i sin tur ha vissa 
konsekvenser för hälsa/ohälsa och risken att förtidspensioneras. Olika livsbanor 
medför olika hälsorisker och i förlängningen förtidspensionsrisker.  
                       
I den följande delen illustreras respondenternas väg till förtidspension med 
utgångspunkt från händelser och tillstånd under arbetshistoriken, den sociala historiken 
och hälsohistoriken. Varje kapitel inleds med ett avsnitt som beskriver områdets 
relevans33, följt av en illustration som tar sin utgångspunkt i respondentens beskrivning 
och upplevelse av händelser och tillstånd i de olika karriärerna. Som ett komplement 
till individernas beskrivningar och upplevelser avslutas varje kapitel med att delar av 
arbetshistoriken, sociala historiken och den hälsohistoriken kategoriseras. Det finns 
flera olika syften med detta; 
 

• En kategorisering ger möjlighet att lyfta fram och åskådliggöra 
historikperspektivet på ett annat sätt, när det gäller uppgifter av känslig natur. 

• Genom att så långt som möjligt använda sig av alternativa informationskällor 
och metoder kan man få ett komplement till  individernas egna upplevelser. 

• Ett (mycket grovt) mått på vägen till förtidspension kan utarbetas, som möjligen 
skulle kunna användas vid jämförelser av förtidspensionärers respektive 
normalbefolkningens livsväg i framtida studier. 

5. Arbetshistorik 
 
Arbetshistorik refererar här till en individs karriär av förvärvsarbete, dvs. den samlade 
tiden i sysselsättning som ger försörjning. Arbetsbegreppet har ett flertal alternativa 
betydelser, det kan t.ex. omfatta det konkreta resultatet av mänsklig verksamhet i 
allmänhet, i vardagligt tal kan begreppet också avse yrke likväl som man kan tala om 
en viss arbetssituation och/eller arbetsmiljö t.ex. hårt arbete. Inom folkhälsoområdet 
har intresset framförallt varit inriktat på olika effekter av arbete (t.ex. kopplade till 
arbetsmiljö) eller brist på arbete (arbetslöshet). Vanligen handlar det om att identifiera 
risker eller sannolikhet att drabbas av en hälsomässigt negativ konsekvens, relaterat till 
vissa typer av arbetsuppgifter, yrkestillhörighet och risker i individuella 
arbetssituationer och arbetsmiljöer, där både sannolikheten att utsättas för enskilda 

                                                           
33 Avsnittens relevans för det studerade fenomenet och teoretiska orientering bygger vidare på kapitel tre. 
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händelser och exponeringen över tid är centrala faktorer (Karlsson J.C 1986 ref. i 
Janlert 2000).  
 
Arbetsrelaterade riskfaktorer kan, förutom att ha direkta hälsomässiga konsekvenser 
för individen, också ha betydelse för risken att förtidspensioneras genom att det direkt 
kan påverka människors arbetsförmåga och möjligheter att arbeta i framtiden. Det 
finns som tidigare nämnts (avsnitt 3.1.1) betydande skillnader mellan olika yrken när 
det gäller risken att förtidspensioneras. Det brukar förklaras både med egenskaper 
tillhöriga arbetet, dvs. variationer i arbetsrelaterade hälsorisker men även individuella 
egenskaper och selektionsmekanismer kan påverka vem som arbetar i vilket arbete. 
Vilka som blir förtidspensionärer beskrevs av Höög och Stattin (2001) som effekten av 
en lång selektionsprocess, där individuella orsaksfaktorer samverkar med attraktions- 
och utstötningsmekanismer34 på olika nivåer som underlättar/försvårar den enskildes 
väg in eller ut ur från arbetsmarknaden. Genom att studera arbetskarriärer kan man få 
en bättre uppfattning om expositionens och selektionens betydelse för ohälsa och i 
förlängningen förtidspension. Att förtidspensioneras kan med andra ord ses som en 
relativt långdragen process, där det senaste yrket innan förtidspension har ett begränsat 
förklaringsvärde, i jämförelse med arbetskarriären som helhet (Stattin 1998, Höög och 
Stattin 2001.) I det här avsnittet fokuseras den typ av arbetsexponering en individ varit 
utsatt för under sin yrkesverksamma karriär. Med vad, när och under vilka 
förhållanden har individen arbetat? Här är den sammanlagda exponeringen fram till 
förtidspensionstillfället kartlagd – vilka anställningar har man haft, i vilka yrken har 
man befunnit sig i, vilket arbete har man utfört, i vilken arbetsmiljö, under hur lång tid 
liksom vad har orsaken till övergångar mellan olika anställningar varit?  
 
Med arbetshistorik avses här både det faktiskt utförda arbetet (arbetsuppgifter), 
arbetsmiljön och yrkestillhörighet sett över karriären liksom individens orsaker till 
övergångar mellan olika anställningar. Genom att följa individuella arbetskarriärer kan 
ohälsans inträde spåras liksom orsaker till övergångar mellan olika anställningar och 
därmed eventuella selektionsprocesser beträffande arbetskarriärens utformning, t.ex. 
runt hälsa och arbete. Att återge individuella fullständiga arbetskarriärer i 
illustrationen är inte lämpligt ur konfidentialitetssynpunkt, istället sammanfattas 
karaktäristiska drag för desamma bland respondenterna. Med utgångspunkt från de 
tolv respondenternas beskrivning av sina anställningar har arbetskarriärerna 
sammanfattats och klassificerats i tidsmässig kronologisk ordning med avseende på; 

 
• arbetskarriärens start, längd och slut (år och ålder) 
• yrkestillhörighet (yrkesområde - yrkesgrupp -  yrke) 35 
• längd (år) och omfattning (hel-deltid) 
• arbetsuppgifter  
• arbetsmiljö 

                                                           
34    Se närmare om attraktion och utstötning under avsnitt 3.2. 
35 Yrkestillhörighet har klassificerats i enlighet med AMSYK 1997 (Arbetsmarknadsstyrelsens 
yrkesklassificering). I AMSYK görs yrkesindelningen i nivåerna yrkesområde, yrkesområdets huvudgrupp, 
yrkesgrupp, yrkesgruppens undergrupp och slutligen yrke. Yrken och förekommande arbetsuppgifter är indelade 
efter hur arbetet utförs och vilka kvalifikationer som krävs. Yrken med likartat innehåll och likartade krav är 
inplacerade i samma huvudgrupp oavsett om dessa yrken förekommer i olika branscher.  
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• hälsostatus under respektive anställning, liksom  
• anledningen till övergångar mellan olika anställningar. 

 
Därutöver har även individens utbildningshistorik sammanfattats. Med utgångspunkt 
från klassificeringen har sedan materialet analyserats med avseende på förekomst av 
och exponering för arbetsrelaterade hälso- och därmed förtidspensionsrisker under 
arbetshistoriken liksom selektionsprocesser kopplade till orsaker till övergångar 
mellan olika anställningar.  

6. Resultat  

6.1 Utbildning 
 
Ett centralt inslag när det gäller utformningen av en individs arbetskarriär och 
förhållande till arbetsmarknaden är utbildningsbakgrund. Andelen förtidspensionärer 
har visat sig vara störst bland dem som är sysselsatta inom yrken med låga 
utbildningskrav, förtidspensionärernas utbildningsnivå är generellt sett mycket lägre 
än befolkningens (RFV 1990, Höög, Stattin 1995).36 En låg utbildning och kort 
skolgång kan även förväntas prägla arbetslivets fördelning. En individ som t.ex. 
inträder i arbetslivet direkt efter grundskolan, har inte samma utsikter att arbeta till 
pensionsåldern jämfört med en individ med hög utbildning och vars karriär inletts 
tiotalet år senare. Individer med lägre utbildning förväntas både ha en mer belastande 
arbetsmiljö än en högutbildad och därutöver även en begränsad yrkesrörlighet. 
Högutbildade har både lättare att behålla sitt jobb och även lättare att bygga på sin 
kompetens för att kunna byta jobb Här finns förstås även ett starkt genomslag för olika 
ålderskohorter, dvs. förutsättningarna för arbete under olika tider och för olika 
generationer. De som föddes på tjugotalet började normalt arbeta redan i 12-14 års 
ålder, många i hårt kroppsarbete under lång tid vilket naturligtvis påverkar möjligheten 
att arbeta fram till pensionsåldern. Så sent som 1962 var gymnasiestudier fortfarande 
ganska ovanliga (Bergendorff, Lidwall, Ljungberg, Marklund 1997, Höög, Stattin 
2001, Marcowicz 2000). Utbildningsbakgrund har en direkt koppling till innehåll och 
fördelning av de yrkesverksamma åren, som i sin tur varierar över tid och mellan 
generationer och påverkar förutsättningarna att arbeta till pensionsåldern.  
 
Av de tolv respondenterna har fem uteslutande förgymnasial utbildning (folkskola 
eller grundskola), fem har en högst tvåårig gymnasial utbildning eller motsvarande 
yrkesutbildning, två har eftergymnasial utbildning. Den yrkesverksamma karriärens 
start följer utbildningsnivå och längd, dvs. den har startat när respondenterna varit i 
åldern 14 – 24 år. För en respondent var redan utbildningsvalet styrt av dålig hälsa. 
Två av respondenterna har vidareutbildat sig under sin arbetskarriär, en av hälsoskäl.  

                                                           
36 Här kan man notera att utbildningsnivån bland förtidspensionärer höjts under 1990-talet, fler individer med 
längre utbildning förekommer bland förtidspensionärerna (Höög, Stattin 2001). Denna utveckling ska dock 
sannolikt framförallt relateras till en allmänt höjd utbildningsnivå bland befolkningen. 
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6.2 Yrkestillhörighet  
 
De tolv respondenternas arbetskarriärer är fördelade på 81 anställningar 37 och i 
genomsnitt ca 27 förvärvsaktiva år, minimum 9,5 år och max 38 år 38. Antalet 
anställningar varierar, tre individer har haft fyra anställningar under sin arbetskarriär, 
sex individer mellan fem och åtta anställningar, tre individer har haft mellan nio och 
tolv anställningar.  
 
Förtidspensionärernas yrkestillhörighet har klassificerats i enlighet med AMSYK 
yrkesklassificeringssystem. Nedan återges fördelningen av anställningarna med 
avseende på yrkesområdesnivå som är den grövsta indelningen i AMSYK. I löptexten 
nedan återges även vanligt förekommande yrkesgrupper bland de största 
yrkesområdena. 
 
 
Tabell 3. Fördelning av anställningar på yrkesområden i enlighet med AMSYK 1997, omfattande samtliga 
respondenters anställningar under sin arbetskarriär. 
Yrkesområde Antal  
  anställningar 
Ledningsarbete - 
Högutbildade med specialistkompetens 4 
Tekniker och andra med kortare 
högskoleutbildning 

6 

Kontors- och kundservicearbete  3 
Service- omsorgs och försäljningsarbete 17 
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och 
fiske. 

4 

Hantverksarbete inom bygg- och tillverkning 6 
Process- och maskinoperatörsarbete, 
transportarbete m.m. 

23 

Arbete utan krav på yrkesutbildning 18 
Militärt arbete - 
Summa 81 
 
De flesta anställningar återfinns inom yrkesområdet process- och 
maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m., med 10 anställningar inom 
yrkesgrupperna process- och maskinoperatörer och 13 som maskin- och fordonsförare. 
18 anställningar återfinns inom det näst största yrkesområdet, arbete utan krav på 
yrkesutbildning. Yrkesområdet omfattar arbete som inte ställer krav på särskild 
yrkesutbildning inom försäljning och service, renhållning, vaktmästeri, jordbruk och 
skogsbruk, bygg- och anläggningsverksamhet, transport, godshantering m.m. 
(AMSYK 1997). Bland respondenterna återfinns anställningar inom yrkeskategorier 
som t.ex. lokalvårdare, vaktmästare, paketerare, diskare m.fl. Det tredje vanligast 

                                                           
37 Med anställning avses anställning i viss tjänst. Tjänsten har sedan yrkesklassificerats i enligt med AMSYK. 
Det är viktigt att notera att anställning är relaterad till tjänst, eftersom en del individer har varit anställda hos en 
och samma arbetsgivare fast i olika tjänster, t.ex. som städerska respektive maskinpassare.    
38 I den sammanlagda arbetstiden har tid som barnledig eller studerande räknats bort, även om man formellt 
fortfarande varit anställd, liksom den tid av sammanhängande, heltids ohälsa som direkt föregått 
förtidspensionen. 
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förekommande yrkesområdet bland respondenterna är service- omsorgs- och 
försäljningsarbete, där 17 anställningar återfinns i yrkesgrupper tillhöriga vård- och 
omsorg, t.ex. vårdbiträden och försäljare inom dagligvaru-fackhandel. Övriga tjugotal 
anställningar är fördelade på fem andra yrkesområden, varav drygt hälften av 
anställningarna återfinns inom hantverksarbete inom bygg- och tillverkning, arbete 
inom jord- och skogsbruk och kontors- och kundservicearbete och den andra knappa 
hälften tillhör yrkesområden som kräver akademisk utbildning eller motsvarande 
teoretisk specialistkompetens. Ingen har haft anställning inom yrkesområdena 
ledningsarbete eller militärt arbete. 
 
Det finns en god överrensstämmelse mellan yrken från vilka förtidspensionärer brukar 
vara väl representerade och merparten av respondenternas yrkestillhörighet under den 
samlade arbetskarriären. (jmf Vogel et al 1992, Höög och Stattin 1994, 1995, 2001, 
Stattin 1998, Wikman 2000)39. Här kan man notera att yrken som identifierats som 
högriskyrken40 för förtidspension förekommer och präglar hela respondenters 
arbetskarriärer, inte bara enskilda anställningar.  
 
Åtta av tolv respondenter har heterogena arbetskarriärer och en yrkesrörlighet inom 
yrkesgrupper som kräver låg eller ingen utbildning. De övriga fyra respondenterna har 
en motsatt sammansättning av arbetskarriärerna, de präglas istället av homogenitet där 
man varit förvärvsaktiv i samma yrke eller yrkesgrupp under hela eller större delen av 
sitt liv.  

6.3 Arbetsuppgifter och arbetsmiljöexponering 
 
Individer som har en hög psykisk och fysisk arbetsmiljöbelastning löper större risk att 
förtidspensioneras än personer som slipper sådan belastning eller har god arbetsmiljö 
(Kilbom, Westerholm 1996, Lundberg 1990, Höög, Stattin 1994, Kolberg 1991, Stattin 
1998, Marklund 1994 m.fl.). Lundberg (1990) angav den fysiska arbetsmiljön som den 
utan konkurrens starkaste förklaringsvariabeln till yrkesmässiga skillnader i fysisk 
hälsa. Marklund (1994) fann att en arbetsmiljö som innefattade monotona och 
repetitiva arbetsrörelser fördubblade risken för förtidspension. Det är helt klart att 
fysiska arbetsmiljöer som t.ex. innefattar fysiskt tungt arbete, monotont statistiskt 
belastande arbete, sneda och vridna arbetsställningar liksom psyksocial 
arbetsmiljöbelastning som t.ex. stress och små möjligheter att påverka det egna arbete 
klart ökar risken för ohälsa, var för sig och tillsammans. Exponering för olika 
arbetsmiljöer har betydelse för sannolikheten att drabbas av ohälsa (Lindgren, 
Nelander 1992). Det har också visat sig finnas en koppling mellan psykosociala 

                                                           
39 Den yrkesmässiga rekryteringen bland förtidspensionärerna har varierat något över tid och därmed mellan 
undersökningarna. Andelen tjänstemän har t.ex. ökat från slutet på 80-talet till 1990-talets slut, samtidigt som 
t.ex. rekryteringen av förtidspensionärer från tillverkningsarbete minskat. Traditionella arbetaryrken utgör dock 
fortfarande kärnan när det kommer till den yrkesmässiga rekryteringen av förtidspensionärer (Höög, Stattin 
2001). 
40 Både mätt i antal, dvs. störst antal rekryterade från i jämförelse med andelen sysselsatta i befolkningen, och 
uteslutande riskmässigt, dvs. även mindre yrken med höga relativa risker. De flesta studier baseras på 
yrkestillhörighet vid en viss tidpunkt innan förtidspension, då uppgifter om yrke inte registreras i den offentliga 
statistiken (Stattin 1998).  
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negativa arbetsmiljöfaktorer som t.ex. stress och fysiska muskeloskeletala problem, 
faktorer som kan påverka och förstärka varandra (Johansson 2000).  
 
Vilken typ av arbete har då respondenterna utfört, i vilken arbetsmiljö? 
Respondenterna har fått beskriva sina arbetsuppgifter och hur de upplevde den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön i varje anställning. Den fysiska arbetsmiljön är relaterad 
till de faktiska arbetsuppgifterna och den typ av fysisk belastning som krävdes vid 
arbetets utförande liksom till den omgivande miljön (damm, buller etc.) i vid 
bemärkelse. Den psykosociala arbetsmiljön kom i huvudsak att inskränka sig till 
trivsel- respektive misstrivselfaktorer, liksom vilka dessa i så fall var.  
 
6.3.1 Fysisk arbetsmiljö 
 
Som tidigare nämnts återfinns ca en fjärdedel av respondenterna i anställningarna 
inom yrkesområdet ”arbete utan krav på utbildning”. AMSYK (1997, sid. 147) 
beskriver arbetet i detta yrkesområde som ”utförs i regel för hand, med hjälp av 
handredskap eller handverktyg, och är ofta fysiskt ansträngande”. Det är en 
beskrivning som karaktäriserar arbetets utförande i fler yrkesområden än detta och 
kanske framförallt arbetskarriärer. Majoriteten av arbetskarriärerna är karriärer i och 
mellan olika typer av arbetaryrken, där ett karaktäristiskt drag är förekomsten av 
manuellt, fysiskt ansträngande arbete. Sju av tolv individer har en huvudsaklig 
exponering i arbeten med arbetsuppgifter som de beskriver i termer av manuellt, 
fysiskt belastande sett över arbetskarriären 41. För ytterligare två av tolv förekommer 
motsvarande fysiskt påfrestande arbeten under knappt halva karriären och tre individer 
har karriärer utan nämnvärd fysisk påfrestning. Den fysiska ansträngningen kan bestå i 
både förekomst av t.ex. tunga lyft, men omfattar också arbetsuppgifternas utförande 
t.ex. i form av monotona, upprepade och ensidiga rörelser. Nedan illustreras löpande 
beskrivningar av arbetsuppgifter och typ av belastning på yrkesgruppsnivå för sju av 
tolv respondenter, i anställningar som de uppgett varit fysiskt påfrestande.  
 
Lager- och transportassistenter – ”Man har lyft mycket tungt. När jag jobbade i järnförrådet 
var det mycket lyfta järn, det skulle kapas och klippas. Det var fysiskt tungt hela tiden och det 
var inga maskiner i början, så allt var för hand. Hur såg en vanlig arbetsdag ut? Det var ju 
förråds- och järnförrådsarbete, så det var mycket att lämna ut. Man började sju på morgonen 
sedan lämnade man ut saker från förrådet. När det var järn så var det ju mycket det att det 
skulle kapas upp i vissa längder och då fick man ju göra det. Sedan var det ju plåt och 
plattjärn, man fick in beställningar om vad de ville ha, vilka längder och vilka bredder. När 
det kom material som skulle lastas in så var det fysiskt tungt… Jag har burit saker i hela mitt 
yrkesverksamma liv.  
 
                                                           
41 Här avses exponeringen i anställningar där respondenterna beskrivit arbetets utförande som manuellt och 
fysiskt belastande, mätt i antalet förvärvsverksamma år över hela arbetskarriären (huvudsaklig exponering). 
Arbetsuppgifterna i 39 av de totalt 81 anställningarna beskriver respondenterna som manuellt och fysiskt 
belastande. Analysen baseras på respondenternas egna beskrivningar och upplevelser av arbetsuppgifter och 
arbetsmiljö, vilket kan vara ett vanskligt subjektivt mått i ett flertal avseenden och generera över- och 
underskattningar av riskfaktorer i arbetet. Individens egen referensram om vad som är att betrakta som ett fysiskt 
belastande arbete har sålunda fått ett stort genomslag. Här gör jag dock bedömningen att det snarare renderat i en 
underskattning än en överskattning av antalet fysiskt påfrestande arbeten över karriären, eftersom merparten 
respondenternas karriärer omfattar mer eller mindre fysiskt påfrestande arbeten.  
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Fordonsförare – Hur såg en vanlig arbetsdag ut? ”Man började klockan sju på morgonen, 
man började då med att serva bilen man hade, kolla olja och kylarvatten. Sedan drog jag iväg, 
jag hade 60 kundställen, 5 dagar i veckan, av de här 60 förekom 40 dagligen, de andra då och 
då. Vi körde både jästupplag till bagerier, man gick in och tog en beställning på det och 
hämtade det, man hade ett lager i bilen. Sedan hade vi då bananer till kiosker och frukt och 
grönsaker till livsmedelsaffärerna. De var ju då färdigmärkt och allting de var ju bara och 
leverera det. På den tiden var det ju inga containrar, eller skrindor, allt var ju handkraft.” Var 
det du som lastade in och ur?” Jag lastade både in, sedan lasta ut hos kunden, allt var ju 
handmanuellt. Det var fysiskt tungt, 50 kg säckar med potatis bar jag upp för en lång 
spiraltrappa på ett ställe…250 kg skulle de ha, 50 kg säckar.” Det var bara att gå upp med 
dem i köket, de hade ingen hiss eller någonting. Sånt där skulle man ju inte gå med på idag, 
det finns ju lagar som bestämmer, men då var det ju så. Det var ju en fasa man hade 250 kg 
ungefär var 14: e dag men det räckte ju. Sedan om man kom hem lite tidigare, vi körde på rent 
ackord så fick man köra någon extra sväng också. Ackordet var baserat på varans pris, så 
potatisar var djävligt dåliga att bära. Det var lättare att langa blodapelsiner på Tempo för det 
kostade som faen. Några pallar blodapelsin gick fort att lasta och då hade man mer i betalt än 
att köra dagsrundan. Det var ju därför man slogs ut väldigt tidigt, det var ju bara unga killar, 
det var ett genomgångsyrke. Jag minns när jag var på arbetsförmedlingen, då sa de ska vi 
skicka honom till vandrarhemmet också”?  
 
Processoperatör vid stål- och metallverk – ”Det var tunga jobb. Vi skulle både syna och se 
efter om det finns slagg, vilket det oftast var och så skulle man skulle märka stålämnena. När 
de kapat ämnena rinner det slagg och det där måste vi bryta bort, slagga ämnena. Slagget hade 
stelnat fast i själva ämnet när det runnit. Det fanns någonting som heter slaggskrapa som man 
skulle använda när man skulle ta bort det, men den fungerade sällan och aldrig – så det fick vi 
stå och bryta loss för hand med ett speciellt verktyg, det var lite olika beroende på kvaliteter, 
men det kunde sitta som skam själv och man fick ta i som sjutton. Sådana jobb var tunga och 
det var nog mer än en som kände av det. Då, nu har det ju blivit bättre, det tog ju tid när man 
skulle börja med att syna och sedan bryta loss det. En stod och knackade på datorn, för att alla 
ämnen hade ju en identitet så då målade man ett nummer. Där blev det ju också rök, det var ju 
heta ämnen, det blev rök i luften och när solen låg på såg man nästan partiklarna ifrån 
färgerna. Men nu gör dom inte det utan numer målas det automatiskt. En av våra maskiner 
fungerade dåligt, det rök, då det var hett. Så skulle man stå och slagga, det var ganska 
tufft…När man jobbade vid slipmaskinen var det mycket klivande i höjdled, man skulle under 
och rensa och så upp en meter igen, vilket påverkar höfter och knän. Vi tog prover där också 
som man skulle lyfta upp och det var ganska tungt, man kapade särskilda prover (för 
kvalitetstest), även om de inte är så himla stora så blir de ju fort tunga. Så det skulle man ju 
lyfta, där fick vi senare en hjälplastare som hjälpte till att lyfta, men det var först på senare år 
och då hade man redan slitit ut nacke och axlar. Arbetet var dammigt och att slagga var 
ansträngande för nacke och axlar”.  
 
Vård- och omsorgspersonal m.fl. – ”Risken för fysiska skador var stor då, nu kanske det är 
bättre. Jag hade stora problem med knäna, jag opererade ett knä under den här tiden. Det är 
svårt att veta om det är arbetsrelaterat, men det var ju många tunga lyft och man sprang 
mycket. Jag hade vanliga vårdbiträdesuppgifter på ett äldreboende, vilket innefattade både 
städning och lyft.” 
 
Vård- och omsorgspersonal m.fl.  – ”Nog är det tunga lyft, hela tiden. Det var toalettbesök, 
duscha, upp från sängen, ner i sängen, de behövde vila emellanåt. Sedan hade vi även träning, 
t.ex. skulle de upp på ståbrädor, vilket kunde vara fysiskt tungt fast man var två personal. 
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Processoperatör trä- och pappersindustri – Hur såg en vanlig arbetsdag ut? Jag började 
klockan sju och min uppgift var att limma innerväggsreglar. Jag fick bitar från sågen, långa 
som skulle ändkapas och korta bitar som låg på olika pallar vid sidan om. Så körde man 
igenom de långa i en limmaskin. Man lyfte upp dem och körde igenom och på andra sidan låg 
det korta. Då la man i de långa i en form med roterande hjul med presskenor, så man fick 
bygga som en vägg och så skulle man veva runt den där, det var tre stycken väggar…Så höll 
man på bygga så man byggde 21 stycken sådana bitar. Sedan drog man ned två järn som man 
fällde ner och med hydralik smackade man ihop, limmade. Sedan vevade man på veven, då 
kom nästa sektion då var det tillbaka, lägga i mer – så du gjorde alltså hela tiden samma sak? 
Ja, det jobbet relaterade i 2200 lyft med belastning, 450 slag med en 2 kg slägga det du orkade 
slå, för de limmade ju ofta och kladda litegrann så du fick slå manuellt för att ta loss dem och 
så lägga upp dem och stålbanda, och sedan körde vi in dem i klyvmaskin, det var 2 klingor, så 
man tar bort alla kanter så de blir helt jämna och så kördes de iväg till sågen och så klipptes 
de i ändarna. Det där gjorde jag, ja inte sågningen, ja ibland, men huvuddelen var, 98 % var 
limningen. Det var 2200 lyft och vridningar med belastning, 450 släggslag det du orkade slå 
med 2 kg slägga, men som jag sa åt dig, jag sprang alltså 8-10 mil i veckan, jag vägde 88, så 
det fanns inget fysiskt hinder för övrigt. Så började det ju göra ont. Då började ju förnekelsen, 
det blir bra det här, men det blev bara sämre och sämre… Du jobbade alltså heltid, 8 timmar 
om dagen med limningen? Ja, dessutom på rakt ackord. Vi hade betalt för varje pinne vi 
gjorde, varje städning vi gjorde, varje gång du fyllde på limmet, allting var beräknat. Jag låg 
ju bland de högsta som hade lön där, så jag fick ju bra pension på slutet, men skit i det, då var 
det ju shit- Till sist sa jag, jag ville göra någonting annat. För först provade jag att vara 
städare, men det var ju ändå tyngre, skotta spån och grejor, ensam vet du, men det klarade jag 
inte av…..Jag brukar säga så här, på varje avdelning har man en städare, ofta gammal och 
utsliten. Han har det tyngsta jobbet fortfarande. Och monotonaste. Men han kan ju alla de här 
10 befattningarna, han har ju vandrat hela vägen. Vad händer när någon är sjuk? Då tar man 
städaren till hjälp, då får han gå in” . 
 
Den näst största åldersvägda relativa risken att förtidspensioneras bland män återfinns 
i yrkesfamiljen städare (Stattin 1998). Förklaringen på yrkets höga relativa risker 
brukar hänföras till att det är ett yrke som selekterar vissa individer och att det är 
egenskaper förvärvade tidigare (t.ex. hälsomässiga) som i sin tur förhöjer risken i 
yrket, vilket ovanstående resonemang stödjer.  
 
Köks- och restaurangbiträde – ” Hur såg en vanlig arbetsdag ut? De hade tagit prover under 
jord och skickade rören till oss i laboratoriedisken. Det var provrör i lådor som man fick diska 
och de skulle tömmas och sköljas under kran i en halvtimme och sedan in i diskmaskinen. 
Trälådorna som rören varit i skulle doppas i jättestora diskhoar, där de skulle skrubbas och 
tvättas. Det bara rann svett för det var så varmt i disken och smutsigt var det också, de hade 
varit under jord, så det var mycket damm och skit. Så vi diskade de här lådorna också och 
avfallsdunkar, man fick man ta en sådan där rotborste och skura de här flaskorna utvändigt, 
det var 100 tals dunkar. Men då blev jag sjuk igen… Värken hade börjat redan innan och det 
förvärrades med de här tunga lyften. Jag hade en sådan vansinnig värk i den högra armen att 
jag ibland tappade flaskorna och tömde dem i en brunn på golvet, jag klarade inte av att lyfta 
dem.” 
 
Processoperatör vid stål- och metallverk - ” Den fysiska miljön var smutsig och tung, mycket 
tung. Om jag jobbade 8 timmar vilket var sällsynt, övertiden var ju väldigt tät för att vi skulle 
få igång det här verket, så var jag fysiskt väldigt aktiv i 6-7 timmar. Det var både att skotta 
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material och blåsa med tryckluft, många gånger konstiga arbetsställningar, stå i en trappa och 
arbeta med tryckluft och samtidigt hålla balansen så att man inte faller ner. Det var ett hårt 
tryck, ibland arbetade vi inne i fickorna och då var man ju rädd att ramla ner, det var en kvarn 
som snurrade nedanför. Det var fysiskt tungt, så nog har man fått stryk, det var tveklöst hårda 
pix. 
 
Dessa manuella arbeten var alltså fysiskt tunga, med hänsyn till förekomst av t.ex. lyft och det 
enskilda godsets vikt, ibland i kombination med monotona, upprepade arbetsrörelser. Nedan 
återges ytterligare några arbeten med förekomst av ensidiga arbetsrörelser där den statiska 
belastningen är påtaglig, vilket utgör en skaderisk.  
 
Paketerare och andra fabriksarbetare – ”Sedan började jag på en förpackningsfirma, som gör 
förpackningar, papperstallrikar och sånt”. Vilka arbetsuppgifter hade du på 
förpackningsfirman? ”Jag satt i ett löpande band som limmade kartonger. Så skulle man kolla 
upp att det var riktiga och packa ner dem. Det var jätteroligt…(skratt) nej, det var tråkigt. Man 
fick inte gå ut utan att någon avlöste än, ens om man skulle gå på toaletten”. Jobbade du 
heltid? ”Ja. Jag satt och packade i 8 timmar, man drömde ju om kartonger. Vi packade t.ex. 
magnecyl och det enda roliga var att det var olika namn på apoteken på den tiden, man kunde 
packa magnecylaskar i flera veckor, löpande band”. 
 
Laboratoriebiträde – ”Proverna kom till oss på labbet, vi torkade dem i ugnen och vägde 
dem. Sedan blandade vi provet med borsyra och satte det i en platinadegel, satte provet i en 
ugn, smälte malmen. Sedan fick man ta ut provet 3 gånger ur ugnen, med tänger, snurra runt 
och skaka den glödheta massan. Det var 3 platinaskålar åt gången, så man fick göra de här 
rörelserna och skaka ofta både till höger och vänster. Sedan hällde vi innehållet i platinaringar 
med en platta under, där stelnade materialet och när den kallnat så körde vi den i 
röntgenapparaten och fick då analyssvar. Allt som allt tog det ungefär en kvart och vi höll på 
hela tiden, 8 timmar om dagen. Vi hade mycket jobb och det var väldigt stressigt”…Det blev 
mer och mer ont i armen och axeln av de här skakningarna av proverna.  Vi var flera på labbet 
som har fått arbetsskada, av samma slag som jag”. 
 
Maskinoperatörer, metall och mineralbehandling – Stansningen handlade om att göra hål, 
tillverka detaljer av företrädesvis plåt och järn liksom att hantera, skära och bocka materialet. 
Sedan skulle det stansade materialet packas till kunden eller för vidare transport inom 
verkstaden .”När du börjat stansa en sak så kunde du hålla på någon vecka med samma, jag 
kunde t.ex. hålla på och håla rännor i flera veckor. Det är något där axlarna tagit slut. Du fick 
göra samma typ av moment? Ja. Ibland klippte vi plåtar som var 5 cm tjock, då fick man ta i 
för att dra fram dem. Ibland kunde man få trucken till hjälp, men inte alla gånger. Då fick man 
dra ut det själv på något vänster. Det kunde vara tungt”. Kan du beskriva det, vad var tungt? 
Det kunde vara tunga grejer och en del arbeten var monotona, göra samma saker ofta. Att byta 
verktyg på stansmaskinen när man skulle göra ett annat stansarbete, det var ju också något 
som var tungt.  
 
Lager- och transportassistenter m.fl. – ”Det jobbet var ren tidningsexpedition och köra ut 
tidningar vissa dagar. Då var det ju så att du har en arbetsbänk med alla tidningar som finns i 
kiosken. De ligger slumpade på bänken, man kallar det slumpade, oräknade exemplar och 
bakom ryggen har du pallar, med ett litet utrymme mellan arbetsbänken och pallarna. Det är 
när du ska sträcka dig längst ut på bänken, och vrida, lägga på pappret, dra pappret för hand, 
räkna hela tiden. Du hade 35 000 exemplar/per vecka och du ska räkna, det ska stämma. Kom 
tidningarna sent fick du ju jobba över mycket, det var ju slitigt på det sättet, tidningen ska ju 
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finnas i kiosken på morgonen. Men det gick ju det också, där slet man ju ut sig, där började 
jag få ont i ryggen, där började det ta emot.” 
 
Arbetsuppgifter som innefattar fysiskt belastande, manuellt arbete och mycket 
handkraft kombineras inte sällan med andra aspekter av bristfällig fysisk arbetsmiljö, 
t.ex. avseende förekomst av damm och buller, temperaturförhållanden/växlingar, 
utsatthet för kemiska ämnen. I drygt en fjärdedel av samtliga anställningarna finns 
inslag av en eller flera av ovan nämnda fysiska arbetsmiljöfaktorer. Nedan illustreras 
några exempel på fysiska arbetsmiljöer som sju av respondenterna befunnit sig i.  
 
Maskinoperatörer, metall och mineralbehandling - ”Stansarna låter hemskt och smäller, varje 
gång du kör ner verktyget smäller det till, så man har ju gått med öronproppar”. Den fysiska 
arbetsmiljön beskrevs som dammig och bullrig, det var svetsrök, damm och oväsen.  
 
Processoperatör vid stål- och metallverk - ”Man tjänade bra, men det behövde man göra för 
den miljö man jobbar i. Det var verkligen tunga och smutsiga jobb… Första dagarna på 
jobbet, det var ju som en chock att gå in i dimman där… Man gick med mask hela tiden under 
arbetsdagen, men masken täppte igen efter ca 10 minuter, sedan var det raka rör in efter en ny, 
eller så fick man gå med den gamla och hade svårt att andas.”  
 
Laboratoriebiträde/provtagare - ”Det var mörkt i gruvan och vattnet rann, det var en gammal 
gruva, inte alls som de nyare gruvorna. Ibland var det dålig luft”. 
 
Förutom arbetsmiljöer som innefattade damm, buller och luftföroreningar, förekom 
även arbeten i fysiska miljöer med temperaturväxlingar och drag, liksom kontakt med 
kemiska ämnen. 
 
Maskinoperatörer, metall och mineralbehandling - ”Istället för att skrota slaggskänken, den 
kostade ju ett par hundra tusen, så var det billigare att laga dem – lappa. Vilka var dina 
arbetsuppgifter? Största delen var ju att svetsa, med grova svetselektroder. Jag arbetade 
mestadels utomhus och svetsade inne i en stor skänk som var tippad på kant. Det var kokhett 
på framsidan av kroppen, jag har en hel del brännsår som minne, och så var man iskall på 
ryggen. Det var stora temperaturskillnader, varmt på framsidan och kallt på baksidan. Vi 
svetsades ute året runt, även på vintern. Det kanske kunde ta en och en halv dag och svetsa en 
skänk, så då det blev några timmar som man satt där. Det fanns en ouppvärmd gammal hall 
där man kunde hålla till istället för att svetsa utomhus, men det var ännu kallare, för där var 
det drag. Det var nästan bättre att stå ute”. Hälsan förändrades till det sämre under den 
anställningen. ”Jag fick problem med ryggen, jag hade väldiga problem med ländryggen. Det 
var nog mycket av kylan, den fysiska miljön har nog bidragit till försämringen.”  
 
Maskinförare - ”Det var kallt som faen, ibland var det 30 grader kallt när vi kom dit, det är 
lustigt och jobba ute då, då kan man säga att det gäller att ha hästarna hemma i huvudet, du får 
inte vara dum där. För 30 grader kallt, då blir det köldstress. Först och främst blir man 
stressad för det är produktion och man ska hela tiden köra, man ska alltid hela tiden lasta, 
samt att det är kallt, så till sist blir det som ett tunnelseende, du skalar allting för det gäller att 
inrikta sig på uppgiften, du kan inte bry dig om någonting annat, utan synskärpan det blir bara 
inriktning på det där, att överleva. 30 grader kallt, då kan du jobba ute 1 – 1 ½ timme sedan 
börjar det bli vitt i ansiktet, kläder kan du ju alltid klä dig”. 
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Lager- och transportassistenter” - Det kom lass som skulle in, ofta var det ju kallt på vintern 
och så slarvade man med klädsel, man fick hålla kläder själv. Det kunde vara en glepa i 
ryggen, det var mycket såna där växlingar i kyla och värme. Hur lång tid tog det att ta in ett 
normallass? Ja, det kunde ju ta en hel dag…Sa de att vi hade 30 ton järn som ska in, då var 
det bara att ta in det, oavsett temperatur .” 
  
Processoperatör vid stål- och metallverk  - ”Det var ingen uppvärmning där, mer än järnet, 
man fick ju ha vinterutrustning sommar som vinter för att hålla mot kylan och mot värmen. Så 
det drog och blåste och härjade och hade sig.” 
 
Laboratoriebiträde -”Jag måste säga att det var farliga grejor vi höll på med. När vi gjorde 
reagensen så skulle det tillsättas saltsyra. Jag tappade saltsyra i en plasthink och klev upp på 
en pallstege med saltsyrahinken i handen, träskor på fötterna och hällde saltsyran i en 200 
liters dunk, högt uppe på en hylla. Sedan höll jag andan och sprang fort ner i korridoren. Vi 
arbetade både med saltsyra och saltpetersyra och många andra farliga ämnen. Vi hade sådana 
där skyddsrockar på oss och jag kommer så väl ihåg en gång när jag rörde om med en stav 
och så vart ärmen blöt – ärmen på rocken lossnade. Då har jag också ärrbildning på armarna, 
liksom kompisen som jag jobbade med. Vi har bägge fått en mycket ovanlig 
bindvävssjukdom och nu har vi undrat om det inte har samband med hanteringen av syror och 
andra farliga ämnen. Det här du nu beskriver att ni hällde saltsyra, var det någonting man 
gjorde varje dag? Nej, inte varje dag, utan när lösningarna tog, varannan vecka ungefär. Det 
var framförallt fyra olika syror vi gjorde i 200 liters tunnor. En del tunnor hade vi på golvet 
och andra var högt uppe på hyllor, för att man skulle kunna tappa ur dem via kranar i flaskor 
eller hinkar.  
 
Några arbeten är starkt produktionsstyrda och inbegriper en direkt fysisk risk. Frånsett 
att exponering över tid i dessa arbeten kan vara en hälsorisk, kan även enskilda 
händelser eller misstag i den dagliga verksamheten vara ödesdigra. Konsekvensen av 
ett misstag kan vara stor, både för egen och andras hälsa.  
 
Maskinförare - ”Ja, du lastar inomhus, slingade kätting med krok och dra fram kätting och 
haka upp, det är tunga kättingar, och så lyfta dom och så drog det iväg  - och då fick du ju 
passa så att du inte kom i vägen för det där lasset, så att det inte klippte benen för dig, eller att 
du kom emellan… Det gick hela tiden, ja det gick hela tiden, så det var att vara ajour hela 
tiden, för du skulle hela tiden jobba snabbt och samtidigt se till att man inte var i vägen 
någonstans. Det byggde ju mycket på han som körde släplast att han körde nära, det gällde för 
honom att köra tätt, tätt, för då producerade vi ju hela tiden, du vet katten på råttan, råttan på 
repet, hela tiden är det ju såhär. Det var ju väldigt stressande…Så det var upp och klättra på 
dem och ibland var det varmt och så nöp det om fötterna och så kunde man ju ramla emellan – 
man fick vara på pass hela tiden och hela tiden se att det inte hängde traverser överallt, man 
kunde som aldrig då och filosofera något mycket utan det var hela tiden att vara på helspänn. 
Det blir ju en vana det också, går du och filosoferar då går du ju ofta, om man nu försökte då 
slog man huvudet i hjälmen, man gick in i en balk eller någonting, den här arbetsplatsen 
byggdes ju på 1950 talet och så byggdes det in nya och nya utrustningar och så blev det ju 
trängre och trängre för människan, så man hade väldigt små utrymmen att vara på.” 
 
Processoperatör vid stål- och metallverk - ”När är allt flöt var man inne i en kur och kapade 
ämnena. Men om ämnet inte gick av var det bara att ta ”handjagaren”, en skärare med syrgas 
och gasol för att kapa för hand. Trots att man hade skyddskläder, var det ändå hett som 
sjutton. Då fick man se sig för, man kunde ha ett ämne framför sig och ett bakom dig med 
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någon meters mellanrum, det var sex strängar med ämnen. Då var det bara att se till att du inte 
skulle falla eller snubbla över några ämnen. Men det där visste man om så man var beredd på 
det. Inte stod man längre än vad man behövde p.g.a. hettan, de skulle ju vidare också så de 
rullade iväg när de var avkapade. 
 
Maskinförare - ”Skiftgång i kombination med att det inte fanns några utrymmen för misstag, 
var väl en anledning till att jag ville sluta. Det var en läbbig känsla, tänk om man skulle kantra 
med en skänk, de dör ju, de tar bara någon sekund så är alla kolbitar, även jag… Man var inte 
alltid heller så pigg, speciellt när man hade långnätter, det är 11 timmarsskift”   
 
Arbeten som är direkt fysiskt riskfyllda har på så vis även en mental sida, det krävs en 
mental anspänning och skärpa för att hantera de risker man kan utsätta sig och andra 
för.  
 
Processoperatör vid stål- och metallverk” - Det var hela tiden den där risken att kunna göra 
illa sig. För järnet det är alltså, nej, det finns inget utrymme för att göra fel och hela tiden se 
till att du hade reträtter och se till att du hade en massa spadar stående i vägen eller sand, 
sandbaljor och skrot, när vi hade skottat det här slagget som var i rännan, att allt var i ordning 
och reda som man kunde sticka. Ibland kunde det hända att det kom så mycket järn och det 
var lite massa, då öppnades hela tapphål, det blev s.k. bustappning, det rinner, fyller rännan 
och rinner utanför och då är det bara att springa, eller stå kvar, det gäller att ha sinnesnärvaro 
hela tiden. Du vill inte hoppa över, du vill inte riskera att ramla i järnet”… Hur kan man 
hantera de här riskerna? ”Alla var rädda, men ingen erkände det. För det funkar psykologiskt 
så, alla har det lika besvärligt, ingen vill erkänna det… Hade man sagt det, då hade man inte 
orkat jobba heller! Det gäller ju att ta på sig den här stålmansdräkten och säga ha, ha”!… Det 
är självsuggestion, alla har varit där länge, man känner till varandra, alla tycker det jobbigt, 
ingen vill erkänna det.  
 
Arbetskarriärerna vittnar om exponering för lång- och kortsiktiga arbetsrelaterade 
hälsorisker, där i synnerhet exponering över tid men även enskilda händelser kan få 
omfattande hälsomässiga konsekvenser. Merparten av respondenterna har under en 
större del av sin arbetskarriär utfört fysiskt, manuellt arbete, inte sällan av monoton 
karaktär med upprepade arbetsmoment av samma slag. En fjärdedel av 
respondenternas anställningar återfinns i miljöer med andra typer av allmänna fysiska 
arbetsmiljöbrister, kopplat till luftkvalitet, temperaturväxlingar, buller och damm m.m. 
I dessa anställningar ansamlas en mängd olika typer av arbetsmiljömässiga risker. Det 
kan t.ex. vara fysiskt och mentalt påfrestande arbeten i en starkt produktionsstyrd 
riskfylld arbetsmiljö, kombinerat med skiftgång och ackord, där de olika inslagen 
förstärker varandra och den totala riskbilden. 
 
6.3.2 Psykosocial arbetsmiljö 
 
På samma sätt som fysiska arbetsmiljörisker förefaller hopa sig i vissa arbeten och 
yrkeskategorier, sammanfaller inte sällan de fysiska arbetsmiljöbristerna med de 
psykosociala dito. I vissa yrken finns i stort sett alla typer av arbetsmiljöproblem 
ansamlade, inom tillverkningsindustrin finns t.ex. inslag av både psykosociala och 
fysiska belastande arbetsmiljöproblem (Stattin 1998). 
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Faktorer som omfattar respondentens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön, har 
här i huvudsak inskränkt sig till respondentens trivsel/misstrivsel i sina respektive 
anställningar och hur det motiverats. Utöver det har individens beskrivning av sina 
arbetsuppgifter och arbetssituation även gett indikationer om den psykosociala 
arbetsmiljöns natur.  Genom beskrivningen av arbetsuppgifter och genom att 
respondenten återgett anledningen till att man trivts respektive misstrivts har man med 
hjälp av en slags ”omvänd” logik kunnat identifiera trivsel respektive 
misstrivselfaktorer hänförliga till den psykosociala arbetsmiljön.  
 
De allra flesta har uppgett att de trivts med sina respektive anställningar, bara ett fåtal 
individer har uppgett att de direkt misstrivts. Sammantaget är det ett femtontal 
anställningar där respondenterna endera uppgett att de inte trivts alternativt trivts 
mindre bra42. I övriga anställningar har man uppgett att trivseln varit god. Den i 
särklass vanligast förekommande enskilda trivselfaktorn var arbetskamraterna. I dem 
har man haft trygghet och socialt stöd och delat både upplevelser av framgång och 
motgång.  
 
”Arbetskamraterna var ju viktigast… man kanske inte var glad varje morgon när man gick till 
arbetet med då kom man ju på att man träffade dem, och då var det ju helt annorlunda.” 
 
”Jag trivdes väldigt bra…, så jag saknade jobbet första tiden när jag var sjukskriven. Det 
kanske var det som gjorde att man kanske åkte och jobbade när man egentligen inte borde ha 
jobbat (av hälsoskäl). Jag trivdes bra, det var bra lagstämning.”  
 
Just socialt stöd har ansetts fungera som en modererande psykosocial faktor som kan 
fungera som ett skydd mot andra typer av riskfaktorer för ohälsa (jmf Stattin 1998 
m.fl.). Förutom arbetskamraterna som trivselfaktor, hänförs trivsel till arbeten som 
respondenterna karaktäriserar som fritt, självständigt och på motsvarande vis är 
misstrivsel relaterat till dess motsatser, hårt styrda, bundna arbeten, ensamjobb eller 
annan slags isolering. Stress är också en psykosocial faktor som en del respondenter 
tar upp, vilket framförallt förefaller relaterat till de möjligheter man faktiskt har att 
styra och påverka arbetet. Det kan t.ex. handla om vårdande arbeten, där individen 
upplever att den egna förmågan att svara mot kraven inte räcker till, samtidigt som 
möjligheterna att påverka arbetssituationen är små, eller starkt produktionsstyrda 
tempoarbeten.  
 
Mobbing har tre individer beskrivit under lika många anställningar. 
 
”Jag vet inte, de gamla som vi jobbade med, de körde med oss, mig och en annan tjej. Vi 
arbetade på gruppackord, det var därför de gnällde på oss. Vi hade bara någon vecka på oss att 
lära oss och de andra hade kanske jobbat i 10-20 år, så de tyckte inte vi gjorde någonting. För 
dem gick det undan, vi tyckte inte att vi hann med dom. De gillade inte oss för att vi var inte 
nog duktiga, eller nog snabba. Jag trivdes inte där, var där ett halvår ungefär.” 
 
”Det var mycket trakasserier. Av dig personligen eller i största allmänhet? Mig personligen. 
Trakasserierna var relaterade till min ohälsa, som de tyckte påverkade mitt jobb. De ville väl 

                                                           
42 Här kan det vara viktigt att notera att misstrivsel inte är relaterad till någon enskild respondent. 
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att deras trakasserier skulle leda till att jag skulle sluta.  Det var en slags konkurrens om 
jobben…Har du inte en som stöttar dig så kommer du att sjunka djupare för varje dag som 
går. Ser dom att du kan en så du gråter då är de riktigt glada. Har du varit med om det? Ja, det 
hände många gånger att jag föll igenom. Jag vart så ledsen och då började de ”han gråter” och 
så skrattade de”.  
 
”Samarbetet med dem fungerade ganska friktionsfritt fram till dess det gick rykten om 
uppsägningar.  Det gick rykten att det skulle minskas på folk och att vi skulle få halverade 
personalstyrka..… Det var upprinnelsen till flera års mobbing.” 
 
Mobbingen kan möjligen relateras till en konkurrenssituation, i det första fallet 
förefaller kränkningen vara relaterad till prestationssystemets utformning och effekter, 
i de två övriga startade mobbingen i samband med att hot om uppsägningar 
aktualiserades. I de senare fallen pågick mobbingen i flera år, bägge respondenterna 
var redan ohälsodrabbade och hade därigenom en försvagad konkurrenskraft på en 
begränsad lokal arbetsmarknad. Utsatthet för personlig förföljelse på arbetet har också 
visat sig öka riskerna för förtidspension (RFV 1995). 
 
Sammanfattningsvis har merparten uppgett att de trivts med sina anställningar. Trivsel 
och misstrivsel har i huvudsak bottnat i upplevelser av relationer och stöd på 
arbetsplatsen, gott eller svagt. Att merparten uppgett att man trivts med sina 
anställningar är inte detsamma som en avsaknad av traditionellt psykosocialt 
belastande miljöer. Respondenterna har vittnat om förekomst av enskilda psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer relaterade till t.ex. frihetsgrader i arbetet och möjligheter att 
påverka, faktorer som man upplevt belastande men som dock inte påverkat den totala 
upplevelsen av trivsel under anställningen. En slutsats man kan dra därav är att trivsel 
är ett begränsat mått på psykosocial arbetsmiljö.  
 
Frågan om trivsel är överhuvudtaget dualistisk, på ett vis förefaller den sakna 
betydelse för respondenterna, på ett annat vis förefaller det vara en faktor av 
avgörande betydelse. Trivselfrågan var inte en aktuell fråga, eller åtminstone sekundär, 
i så motto att arbete handlade per definition inte om att trivas.  Att arbeta framstod som 
väsentligt viktigare än vad man arbetade med bland merparten av respondenterna, 
förutom försörjningsaspekten kanske främst för att det motsvarade plikten att göra rätt 
för sig. Arbetet relaterade man mycket sällan till sig själv, i termer av t.ex. intresse 
eller egen utveckling. Samtidigt – verkar det som att trivsel lika med socialt stöd och 
support av sin närmsta omgivning på arbetsplatsen haft en till och med avgörande 
betydelse när det kommer till att överbrygga många andra negativa sidor med jobbet, 
t.ex. en dålig fysisk arbetsmiljö. Så länge man har en omgivning att dela sitt arbete och 
i sina stycken därmed sina bördor så är det tillräckligt. Ett gott kamratskap eller god 
laganda kan t.ex. överbrygga i princip vilka arbetsmiljöproblem som helst, men man 
kan inte arbeta i vilken arbetsmiljö som helst utan gott kamratskap. 

6.4 Övergångar mellan anställningar under arbetskarriären 
 
Att förtidspensioneras kan ses som en relativt långdragen process, med inslag av t.ex. 
sjukfrånvaro, rehabilitering, och byten av anställningar. Därför har den senaste 
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anställningen innan förtidspension ofta ett begränsat informationsvärde, i jämförelse 
med arbetskarriären som helhet. Anställningar är många gånger ett led i en längre 
händelsekedja relaterad till den sedan tidigare påbörjade karriären, en process där t.ex. 
tidigare anställningar har betydelse för senare osv. (Höög, Stattin 2001). Genom att 
studera arbetskarriärer kan man förutom att få en uppfattning om vilken betydelse 
expositionen för en viss typ av arbete har för ohälso- och i förlängningen 
förtidspensionsrisker, också få ökad förståelse för vilka mekanismer som är styrande 
för arbetskarriärens utformning. Vad är den huvudsakliga anledningen till att 
respondenterna bytt anställning under arbetskarriären? Är de primärt resultat av egna 
initiativ eller är de effekter av omgivningsrelaterade faktorer, t.ex. förändringar på 
arbetsmarknaden? Vad händer med arbetskarriären när ohälsan träder in? Genom att 
söka svaret på dessa frågor kan förståelsen också öka för fenomenet förtidspension. 
 
Arbetskarriären är inte bara en del i sitt eget sammanhang utan påverkar och påverkas 
av hela livsvägens utformning. Hälsan kan vara styrande för valet av arbete likaledes 
som familjelivet kan t.ex. styra val av arbete - eller vice versa. Efter att respondenterna 
uppgett vad den huvudsakliga anledningen var till respektive anställningsbyte43 under 
arbetskarriären har svaren sammanställts och kategoriserats i fyra grupper; 
 

• sociala skäl (familjeskäl) 
• arbetsskäl (egenskaper tillhöriga arbetet)  
• hälsoskäl (individegenskaper) samt  

                                                          

• strukturella skäl (arbetsmarknadsfaktorer).  
 
Många gånger kan det förstås vara en kombination av olika skäl och de olika 
kategorierna är inte varandra ömsesidigt uteslutande. Egenskaper i arbetet kan vara en 
orsak till att man av hälsoskäl är tvungen att byta anställning, men här är det 
hälsoskälen som är huvudanledningen till anställningsbytet, inte orsaken till hälsoskäl. 
Anställningsbytet har kategoriserats efter om respondenten uppgett att det orsakats av 
utstötning eller attraktion, dvs. om huvudanledningen var attraktionen till en annan 
anställning (av något av ovanstående skäl) eller utstötning från den anställning man 
lämnar. Kartläggningen omfattar inte respondentens utträde från sista anställningen, 
eftersom den i samtliga fall är hälsorelaterad (sjukbidrag eller förtidspension). Övriga 
orsaker till övergångar mellan olika anställningar är kartlagda, liksom orsaken till 
inträdet i respondentens första anställning.  
 
6.4.1 Huvudanledning till anställningsbyten 
 
21 av anställningsbytena var relaterade till strukturella faktorer av olika slag, samtliga 
av utstötningsnatur. Det handlade t.ex. om tidsbegränsade anställningar, vikariat som 
tog slut, företag som flyttade, upphörde, gick i konkurs, omorganisationer med 
nedläggning av enheter, outsourcing etc. Lika många, 21 anställningsbyten var 
huvudsakligen relaterade till sociala skäl och familjesituation. Huvudanledningen till 9 

 
43 Respondenterna har fått uppge vad den huvudsakliga anledningen var till att man börjat respektive slutat 
respektive anställning. Den huvudsakliga anledningen till anställningsbytet har sedan bestämts utifrån om 
respondenten uppgett att det är attraktion till en ny anställning eller utstötning från den föregående anställningen 
som varit styrande.  
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anställningsbyten var att make/maka fått anställning på annan ort, dvs. man hade slutat 
sin anställning för att flytta med.  Andra sociala skäl var t.ex. att byta anställning för 
att kunna anpassa arbetstiden för barnens skull. Det fanns också anställningsbyten som 
följde direkt i spåren av sociala kriser av olika slag som skilsmässa, separation, eller 
andra stressfulla livshändelser tillhöriga familjelivslinjen.  
 
”Efter skilsmässan när jag blev ensamstående, blev behovet av ett fast heltidsjobb uppenbart, 
inte minst för att behålla huset. Jag behövde ett fast, säkert heltidsarbete som var någorlunda 
bra betalt och jag behövde det då”.  
 
En respondent uppgav att huvudanledningen till anställningsbytet var separation, då 
respondenten bröt upp och flyttade till en annan ort. Ytterligare en respondent slutade 
sin anställning och flyttade för att kunna ta hand om sin familj efter dödsfall och sökte 
ny anställning på orten. En annan respondent som jobbat som egenföretagare sökte 
statligt jobb, ”anledningen var att det kändes tryggare eftersom jag hade bildat familj” 
Anställningsbytena av sociala skäl var framförallt relaterade till attraktion, på så vis att 
arbetskarriärens utformning aktivt anpassats till familjelivet och dess förändrade 
förutsättningar. 
 
Huvudanledningen till 11 av anställningsbytena var dålig hälsa. Här uppgav man att 
hälsan var orsaken till anställningsbytet, som kunde vara egeninitierat eller en regelrätt 
omplacering. Samtliga anställningsbyten var av utstötningsnatur, där (1) individen 
uppgav att hälsotillståndet omöjliggjorde arbetet i samma anställning, (2) 
hälsoförsämringen uppgavs vara arbetsrelaterad, dvs. arbetsförhållanden och brister i 
nuvarande och/eller tidigare arbetsmiljöer påverkat individens hälsa negativt. Här är 
det intressant att notera att hälsoselektion så påtagligt gick ”från” en anställning, än 
”till”. Hälsan omöjliggjorde arbete i nuvarande anställning, men det individuella 
utgångsläget (låg utbildning och ohälsodrabbad) i kombination med strukturella 
faktorer (arbetsutbud på den lokala arbetsmarknaden/arbetsplatsen) gjorde att 
hälsorelaterade anställningsbyten gick till ett annat tillgängligt arbete, inte 
nödvändigtvis av hälsoskäl lämpligt arbete.  
 
Än mer intressant än andelen hälsorelaterade anställningsbyten är kanske bristen på 
hälsorelaterade anställningsbyten. Här finns flera exempel på individer som vittnat om 
en dålig hälsa och arbetsrelaterade hälsobesvär många år innan förtidspension men 
som inte bytt anställning. Flera respondenter uppger att de har haft ett begränsat 
handlingsutrymme när det gäller arbetsrelaterade val, där ohälsan ytterligare 
försvårade utgångsläget.  
 
 ”Jag tänkte, jag arbetar så länge det går, ”…… Det är inte så mycket att göra.” När du märkte 
att din hälsa blev sämre, hur såg du på dina möjligheter att byta bransch eller anställning 
helt? Tänkte du i de banorna? ”Kanske ett tag, men då började man ju vara så uppe i åren, så 
man tänkte man jobbar så länge det går att jobba”. Så det kändes inte aktuellt att se sig om 
efter något annat, något helt annat? ”Nej, inte när man börjar bli så pass gammal”. Hur tänkte 
du då? ”Svårt att börja lära om. Det var ju lika tufft på alla arbetsmarknader om man säger 
som så.”  
 
Eller; 

 48



 

 
”Det fanns egentligen inget annat att välja på”. 
 
Här är två exempel bland flera på individer som var medvetna om att ohälsan förr eller 
senare skulle tvinga dem att sluta arbeta, men som var inställd på att arbeta till dess det 
inte längre var möjligt. Efter att ha undersökt förutsättningarna för att få ett anpassat 
arbete på arbetsplatsen utan framgång, bedömdes handlingsutrymmet utanför den 
befintliga arbetsplatsen och anställningen vara mycket begränsat. Avsaknaden av 
hälsorelaterade anställningsbyten kan med andra ord vara en väl så viktig infallsvinkel, 
när orsaker till förtidspension eftersöks. Det allvarligaste svaret på den fråga som 
ställdes inledningsvis i avsnittet ”vad händer med arbetskarriären när ohälsan träder 
in” måste, åtminstone i de fall då ohälsan uppges vara arbetsrelaterad, vara ingenting.  
 
28 av anställningsbytena var relaterade till arbetsegenskaper av olika slag. Ett tiotal av 
dessa anställningsbyten var uttryckligen intressestyrda där arbetet överrensstämde med 
egna intressen, t.ex. en respondent som hade hand- och textilarbete både som arbete 
och ett stort intresse. Två av arbetskarriärerna var intressestyrda, på så vis att 
respondenten aktivt utbildat sig för att kunna arbeta inom områden man var 
intresserade av (vilket dock inte var detsamma som att samtliga anställningsbyten 
inom karriären var intressestyrt till arbetets egenskaper).  
 
Den vanligast förekommande arbetsegenskapen var dock att det var ett ”ledigt 
tillgängligt arbete” som kort och gott motsvarade individens kvalifikationer. Inte minst 
när det gäller individens första anställning var det egenskaper som var tillräckliga, där 
timing var en central ingrediens. 
 
”Jag ville bara ut och jobba, och tjäna egna pengar”. Det var bra att kunna arbeta i byn.”  
 
”Valde och valde, man kan nog inte direkt säga att jag valde jobbet, men jag kunde börja på 
måndag.”  
 
”Men det var ju det där med lön och allt, allt är ju tillfälligheter, eller tillfälligheter och vad 
ska man göra? Man vill ju ha ett jobb alltså.”  
 
Bortsett från att det var ledigt och tillgängligt, var attraktionen för flera respondenter 
den trygghet anställningen kunde erbjuda. Flera respondenter uppgav att de befann sig 
ett läge med otrygga arbetsförhållanden och avsaknad av högre utbildning, varpå 
anställningsbytet framförallt kom att relateras till egenskapen trygghet, uttryckt t.ex. 
som fast anställning och en jämn och känd förtjänst. Fast arbete och tryggad (maximalt 
god) försörjning var huvudanledning till att merparten bytt anställning. Förutom 
trygghet och förtjänst, kunde arbetsförhållanden vara egenskaper som lockade utöver 
det, som t.ex. skiftgång av familjeskäl.   
 
”Så var det skiftgången också, klarar man skiftgång är det kanon. Jag tycker inte alls det var 
så farligt, jag tycker det måste vara värre för fruntimmer som arbetar heltid och dagtid – när 
sjutton hinner de göra något hemma? Helger och kvällar, men hur fasen orkar de göra något 
på kvällarna när det jobbat 8 timmar eller varit borta hela dagen och kanske har barn och allt? 
När jag hade friskift gjorde jag ju allting hemma.”  
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Det var hon inte ensam om att uppge, ytterligare två kvinnliga respondenter uppgav att 
de använde och uppskattade skiftgången på samma sätt, nedan återges en av dem.  
 
”Visst var 7 dagars veckorna jobbiga, när man jobbade 7 dagar i rad då blev man ju trött och 
slut. Men jag tyckte det var jätteskönt att vara ledig en hel vecka, då hann man ju jobba 
hemma. Jag städade, storhandlade, bakade och tvättade kläder, jag höll på från måndag till 
torsdag, sedan var jag ledig fredag till söndag. Jag höll på och gick an, jag har varit en sådan 
där idiot.” 
 
Arbetsförhållandena bedömdes här vara var attraktiva för att de möjliggjorde 
kombinationer av hem och förvärvsarbete. I de allra flesta fall var huvudanledningen 
till anställningsbyten arbetsegenskaper som var relaterade till attraktion. Fast på 
motsvarande vis som arbetsegenskaper kunde attrahera vid anställningsbyten, fanns 
också några anställningsbyten av utstötningsnatur, relaterade till arbetsegenskaper och 
arbetsförhållanden t.ex. misstrivsel med arbetsuppgifter, arbetstider etc. 
 
Sammanfattningsvis var cirka 55 % av samtliga anställningsbyten en effekt av 
attraktion till en annan anställning, 45 % en effekt av utstötning från den föregående 
anställningen. Cirka en fjärdedel av anställningsbytena var effekter av utstötning och 
strukturella förändringar på arbetsmarknaden. Lika stor andel var relaterad till 
attraktion av sociala skäl, dvs. anpassningar av arbetslivet till den privata sfärens 
förutsättningar. Ungefär en tredjedel av anställningsbytena var relaterad till arbetets 
egenskaper, de flesta var attraktion relaterad till arbetsegenskaper där fast arbete och 
maximalt god förtjänst lockade mest. Resterande sjättedel av anställningsbyten var 
relaterade till individens hälsa, samtliga av utstötningsnatur.  
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6.5. Kategorisering arbetshistorik 
 
Som ett komplement till respondentens beskrivning och upplevelse av arbetshistoriken 
har fysisk arbetsmiljöbelastning, som en del av arbetshistoriken, kategoriserats med 
hjälp av ett index. Fysisk arbetsmiljöbelastning har i olika studier visat sig vara en 
central riskfaktor för förtidspension - ju högre fysisk arbetsmiljömässig belastning ett 
visst yrke har, desto högre förtidspensionsrisk för dess innehavare (se avsnitt 6.3). Här 
har det varit möjligt att kategorisera hela arbetskarriärer och inte bara yrkestillhörighet 
och belastningen vid en viss tidpunkt, dvs. man kan få en överblick av både den 
samlade fysiska påfrestningen och fördelningen av densamma under arbetskarriären. 
 
6.5.1 Fysisk arbetsmiljöbelastning 
 
Respondenternas arbetskarriär har indelats efter en klassificering av arbetsmiljömässig 
fysisk påfrestning i olika yrken som utarbetats av Alfredsson och Theorell (1982).44 I 
klassificeringen indelas den fysiska arbetsmiljöpåfrestningen på en fyrgradig skala 
(låg, lågmedium, högmedium och hög) på yrkesfamiljsnivå45, för män respektive 
kvinnor. Varje respondents arbetshistorik46 har kategoriserats i en tabell med avseende 
på; 
 

• antal anställningar sorterade i tidsmässig kronologisk ordning 
• antal år i respektive anställning  
• tjänstgöringsgrad i respektive anställning 
• grad av fysisk påfrestningen i respektive anställning. 
 

Som ingångsvärden i tabellen återges kön liksom individens ålder vid 
förtidspensionstidpunkten. Graden av fysisk påfrestning enligt den fyrgradiga skalan 
summeras därefter anställningsvis (antal år x tjänstgöringsgrad x påfrestning) och 
totalt under hela arbetskarriären. Det generar en total poängsumma som kan relateras 
till framräknade jämförelsetal för fysisk påfrestning, baserade på respektive nivå av 
påfrestning relaterad till arbetskarriärens längd (år). Ytterligare en kolumn 
sammanfattar fördelningen av fysisk påfrestning enligt den fyrgradiga skalan, årsvis 
över arbetskarriären.  
 
Samtliga tabeller återfinns i bilaga A, nedan återges ett exempel samt en 
sammanfattning av resultatet. 
                                                           
44 Klassificeringen bygger på data från de s.k. levnadsundersökningarna (ULF) och omfattar anställdas 
upplevelser av arbetsmiljöers påfrestning. Se bilaga C. 
45 Enligt nordisk yrkesklassificering. 
46 Här kan det vara bra att påminna om att med anställning avses anställning i viss tjänst, som sedan 
yrkesklassificerats enligt AMSYK (1997). Uppgifter om vilka yrken respondenten haft under arbetskarriären 
uppges inte i tabellen av konfidentialitetsskäl. I några fall saknas uppgift om fysisk påfrestning för kvinnor som 
arbetar i starkt mansdominerade yrken, där har den fysiska påfrestningen för män också kommit att få gälla för 
kvinnor. Från den samlade anställningstiden har tid som t.ex. barnledig eller studerande räknats bort även om 
man fortfarande varit anställd, liksom den tid av sammanhängande, heltids ohälsa som direkt föregått 
förtidspensionen. Arbetskarriärens längd har därför sträckt sig fram till 1996-1998 hos olika respondenter. 
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Tabell 4. Fysisk arbetsmiljöpåfrestning i respektive anställning och sett över hela arbetskarriären  
för en respondent. 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x fysisk 
påfrestning)  

Kvinna, 53 år 
 

1 4 1 3 
 

4x3=12 poäng 

 2 2 0,5 3 
 

1x3=3 poäng 

 3 5,5 1 4 
 

5,5x4=22 poäng 

 4 3,5 1 4 
 

3,5x4=14 poäng 

 5 1,5 1 3 
 

1x3=4,5 poäng 

 6 1 0,75 4 
 

0,75x4=3 poäng 

 7 1 0,75 3 
 

0,75x3=2,25poäng 

 8 2 1 3 
 

2x3=6 poäng 

 9 9 1 4 
 

9x4=36 poäng 

Summa 9 29,5 år   102,75 poäng 

  Fördelning av fysisk 
påfrestning årsvis över 
arbetskarriären                     

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

  Låg (1) =                0 år 
Lågmedium (2) =   0 år 
Högmedium (3) =10,5år 
Hög (4) =               19 år 

29,5 x 1 = 29,5 poäng 
29,5 x 2 = 59 poäng 
29,5 x 3 = 88,5 poäng 
29,5 x 4 = 118 poäng 

 
Sammanställningen av den totala poängen i relation till jämförelsetalen för fysisk 
arbetsmiljöbelastning visar att; 
 

• En individ haft en arbetskarriär med låg arbetsmiljömässig belastning. 
• Fyra individer har haft en arbetskarriär med lågmedium arbetsmiljömässig 

belastning. 
• Sex individer har haft en arbetskarriär med högmedium arbetsmiljömässig 

belastning.  
• En individ har haft en arbetskarriär med hög arbetsmiljömässig belastning. 
 

Här är det viktigt att notera att värdena låg och hög fysisk belastning baseras på min- 
respektive maxpoäng, dvs. för att värdet ska kunna antas måste den totala belastningen 
under karriären ha varit maximalt hög eller låg. Av den anledningen kan det vara 
lämpligt att närmare syna fördelningen inom grupperna med lågmedium respektive 
högmedium belastning under arbetskarriären. Nedan återges den totala poängsumman i 
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relation till jämförelsetalen för belastning för de respondenter som återfinns i 
grupperna lågmedium och högmedium.  
 
Tabell 5. Fördelningen av respondentens totala poäng i relation till jämförelsetalen för fysisk 
arbetsmiljöpåfrestning, bland respondenter med lågmedium och högmedium påfrestning över arbetskarriären. 
 
Lågmedium 
Poäng 

Jämförelsetal påfrestning; 
Låg (1) 
Låg-medium (2) 
Hög-medium (3) 
Hög (4) 

Högmedium 
Poäng 

Jämförelsetal påfrestning 
Låg (1) 
Låg-medium (2) 
Hög-medium (3) 
Hög (4) 

 
41 poäng 

15,5 x 1=  15,5 poäng 
15,5 x 2 = 31 poäng 
15,5 x 3 = 46,5 poäng 
15,5 x 4 = 62 poäng 

 
35 poäng 

9,5 x 1=  9,5 poäng 
9,5 x 2 = 19 poäng 
9,5 x 3 = 28,5 poäng 
9,5 x 4 = 38 poäng 

 
26,5 poäng 

13 x 1=  13 poäng 
13 x 2 = 26 poäng 
13 x 3 = 39 poäng 
13 x 4 = 52 poäng 

 
127,5 poäng 

33,5 x 1=  33,5 poäng 
33,5 x 2 = 67 poäng 
33,5 x 3 = 100,5 poäng 
33,5 x 4 = 134 poäng 

 
98, 9 poäng 

34 x 1 = 34poäng 
34 x 2 = 68poäng 
34 x 3 = 102 poäng 
34 x 4 = 136 poäng 

 
81,5 poäng 

27 x 1=  27 poäng 
27 x 2 = 54 poäng 
27 x 3 = 81 poäng 
27 x 4 = 108 poäng 

 
92 poäng 

31,5 x 1 = 31,5 poäng 
31,5 x 2 = 63 poäng 
31,5 x 3 = 94,5 poäng 
31,5 x 4 = 126 poäng 

 
67,5 poäng 

18 x 1=  18 poäng 
18 x 2 = 36 poäng 
18 x 3 = 54 poäng 
18 x 4 = 72 poäng 

   
111,8 poäng 

37 x 1=  37 poäng 
37 x 2 = 74 poäng 
37 x 3 = 111 poäng 
37 x 4 = 148 poäng 

   
102,7 poäng 

29,5 x 1 = 29,5 poäng 
29,5 x 2 = 59 poäng 
29,5 x 3 = 88,5 poäng 
29,5 x 4 = 118 poäng 

 
För att få en mer nyanserad uppfattning om respondentens belastning under 
arbetskarriären, är den poäng som är närmast respondentens markerad på den 
fyrgradiga skalan. Här kan man se att tre av sex respondenters arbetskarriärer i 
gruppen högmedium har värden som ligger betydligt närmare en fysiskt hög belastning 
under arbetskarriären som helhet än gränsvärdet för högmedium. Man kan också se en 
koncentration runt nivån högmedium i bägge grupperna, två respondenter i gruppen 
lågmedium ligger strax under och två respondenter i högmedium strax över. 
Ytterligare en karriär i gruppen högmedium ligger (med knapp marginal) närmast 
högmedium istället för hög. I gruppen lågmedium ligger en karriär på gränsen mellan 
låg och lågmedium, en ligger närmare högmedium.  
 
Av den mer detaljerade bilden framgår sammanfattningsvis att det finns en tydlig 
förskjutning av tyngdpunkten mot högmedium och hög fysisk påfrestning under 
arbetskarriären som helhet bland merparten av respondenterna, jämfört med den 
övergripande kategoriseringen.  
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Ytterligare ett sätt att åskådliggöra den fysiska påfrestningen är att återge hur den är 
fördelad över antalet yrkesverksamma år, se tabell nedan.47 Sammanställningen visar 
att 56 % av respondenternas samlade yrkesverksamma år återfinns i yrken med hög 
fysisk påfrestning, 20 % i högmedium, 16 % i låg och 8 % i lågmedium. Höög och 
Stattin (1994) visade att den relativa risken att förtidspensioneras, ökade för varje 
enskilt steg av påfrestning. Risken var drygt fördubblad i ett yrke med högmedium 
påfrestning, och var näst intill tredubblad i yrken med hög fysisk påfrestning, jämfört 
med yrken med låg fysisk påfrestning (referensgrupp). Det är därför i sammanhanget 
intressant att notera, att 76 % av respondenternas samlade yrkesverksamma år 
återfinns i yrken med högmedium eller hög fysisk påfrestning. Fördelningen av fysisk 
påfrestning under de yrkesverksamma åren visar generellt på förhöjda 
förtidspensionsrisker kopplad till exponeringen under den yrkesverksamma tiden. 
 
Tabell 6. Fördelning av fysisk påfrestning årsvis och i procent över hela arbetskarriären 

 Totalt Antal 
anställningar

Yrkesverksamma 
år genomsnitt 

Yrkesverksamma 
år totalt 

  81 26,6 319,5 
   Fördelning av fysisk påfrestning årsvis 

och i procent över arbetskarriären           
   Låg (1) =                52 år    (16%) 

Lågmedium (2) =   25 år    ( 8%) 
Högmedium (3) =  62,5 år (20%) 
Hög (4) =               180 år  (56%) 

 
 
Man kan sammanfattningsvis konstatera att de flesta respondenter har haft 
arbetskarriärer där den sammanlagda exponeringen av fysisk påfrestning är 
mediumhög eller hög. Det finns vidare en påtaglig överrensstämmelse mellan 
respondenternas upplevelse av fysisk påfrestning under arbetskarriären och 
kategoriseringen i indexet. 48 
 
6.5.2 Riktning på fysisk påfrestning vid hälsorelaterade anställningsbyten 
 
Fördelningen av fysisk påfrestning över karriären kan också ge kompletterande 
information om de hälsorelaterade anställningsbytena. Precis som tidigare uppgifter 
indikerade visar det sig även vid kategoriseringen att hälsorelaterade anställningsbyten 
inte alltid går till fysiskt lätta eller ens lättare arbeten, även om det som i samtliga 
dessa fall varit så att respondenten uppgett att den fysiska hälsostatusen och 
arbetsförmågan omöjliggjort vidare arbete i den anställning man lämnat. I 
nedanstående tabell återges riktningen på de hälsorelaterade anställningsbytena med 
avseende på fysisk påfrestning, i tidsmässig kronologisk ordning under 
arbetskarriärerna.49 Dessa kan också utläsas för varje respondent i bilaga A. 
                                                           
47 Detta mått blir dock lite grovt, då det inte tar hänsyn till tjänstgöringsgraden till skillnad från den framräknade 
poängen ovan. 
48 Jämför avsnitt 6.3.1 och bilaga A. Det finns en god överensstämmelse mellan den upplevda och indexerade 
påfrestningen, man kan dock notera att den upplevda påfrestningen generellt sett är något lägre än den 
indexerade, vilket sannolikt kan hänföras till individens referensram av fysiskt påfrestande arbeten under 
arbetskarriären. 
49 Notera särskilt att det inte nödvändigtvis innebär att det rör sig om anställningsbyten direkt efter varandra, det 
kan vara andra huvudanledningar till anställningsbyten däremellan. 
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Tabell 7. Riktning på hälsorelaterade anställningsbyten med avseende fysisk påfrestning 

Anställningsbyte  
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning. 

Riktning på 
hälsorelaterade 
anställningsbyten 
avseende fysisk 
påfrestning 

RESPONDENT X 

Riktning på 
hälsorelaterade 
anställningsbyten 
avseende fysisk 
påfrestning 

RESPONDENT Y 

Riktning på 
hälsorelaterade 
anställningsbyten 
avseende fysisk 
påfrestning 

RESPONDENT Z 

Riktning på 
hälsorelaterade 
anställningsbyten 
avseende fysisk 
påfrestning 

RESPONDENT Å 

Riktning på 
hälsorelaterade 
anställningsbyten 
avseende fysisk 
påfrestning 

RESPONDENT Ö 

1 
 

4 =>2 
 

4 =>1 4=>4 3=>3 4=>4 

2 4=>4 4=>2 4=>3 Fysisk påfrestning     
3 4=>3 2=>3  Låg (1)  

Lågmedium (2)  
högmedium (3)  
Hög (4)           

4 3=>3 
 

 
 

  

 
Fem av tolv respondenter har någon eller några gånger uppgett att dålig hälsa var 
huvudanledning till anställningsbytet. Bland dessa respondenter går fem av totalt elva 
hälsorelaterade anställningsbyten till yrken med lägre påfrestning, i tre fall är bytet 
markant lägre, dvs. påfrestningen till ett yrke som har två eller tre nivåer lägre fysisk 
påfrestning. Ytterligare fem av anställningsbytena går till yrken med samma fysiska 
påfrestning, varav tre av är byten mellan yrken med hög fysik påfrestning, och två är 
byten mellan yrken med högmedium påfrestning. I ett fall går t.o.m. bytet till ett yrke 
med högre påfrestning, från lågmedium till högmedium. I åtta av elva fall går det 
hälsorelaterade anställningsbytet till yrken med antingen högmedium eller hög fysisk 
påfrestning. Det visar sig också i några fall att hälsorelaterade anställningsbyten 
tidigare under arbetskarriären efterföljs av nya byten, återigen till yrken med högre 
fysisk påfrestning. 
 
Här bör man poängtera att en individs arbetsförmåga inte är relaterad till ett yrkes 
generella fysiska påfrestning. Det är mycket möjligt att man kan klara en typ av arbete, 
men inte ett annat, även arbeten som kategoriseras som fysiskt påfrestande behöver 
inte vara påfrestande på samma sätt. Samtidigt förefaller kategoriseringen i 
kombination med respondenternas beskrivning av hälsotillstånd och arbetenas art tala 
för att flera av de hälsorelaterade anställningsbytena framförallt ska ses i ljuset av 
individens konkurrenskraft på arbetsmarknaden och möjligheter att få ett för hälsan 
anpassat arbete. Det är svårt att tolka det på annat sätt än ett uttryck för begränsade 
möjligheter p.g.a. dålig konkurrenskraft på arbetsmarknaden, där ohälsan och 
arbetsförmågans nedsättning ytterligare begränsar valmöjligheterna.  

6.6 Sammanfattning/diskussion 
 
När det gäller exponering för arbetsrelaterade hälso- och därmed förtidspensionsrisker 
under arbetskarriären kan man konstatera att de flesta respondenter haft anställningar i 
yrken som uppvisat statistiska överrisker för förtidspension i tidigare studier, där 
arbetssituationer och arbetsmiljöer medfört utsatthet för både kort- och långsiktiga 
hälsorisker. Merparten av respondenternas arbetskarriärer är karriärer i arbetaryrken 
som inneburit en långvarig exponering för (främst) fysiska men även i viss mån 
psykosociala arbetsmiljöer som i högre eller lägre utsträckning upplevts som 
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påfrestande. 76 % av respondenternas samlade yrkesverksamma år återfinns i yrken 
med högmedium eller hög fysisk påfrestning, vilket visar på generellt förhöjda 
förtidspensionsrisker kopplad till exponeringen under den yrkesverksamma tiden (jmf 
Höög, Stattin 1994).  
 
Genom att undersöka vilka respondentens orsaker till övergångar mellan olika 
anställningar har varit är det möjligt att identifiera mekanismer som är styrande för 
arbetskarriärens utformning, som i sin tur kan vara av betydelse när hälso- och 
förtidspensionsrisker ska förstås. Det mest uppenbara ingångsvärdet för 
respondenternas anställningsval är utbildning, som direkt sätter sin prägel på 
förhållandet till arbetsmarknaden och arbetskarriärens utformning. Utbildningsnivå är i 
högsta grad styrande för yrkestillhörigheten, som i sin tur i lika hög grad är väsentlig 
när det kommer till riskerna att drabbas av ohälsa och i förlängningen 
förtidspensioneras. De flesta respondenter har haft en låg utbildning och en 
yrkesrörlighet som varit begränsad till yrken och arbeten med kända arbetsmiljörisker, 
framförallt fysiska.  
 
Vid anställningsbyten under arbetskarriären var allmänna anställningsvillkor, trygghet, 
fast och känd inkomst (så god som möjligt) den arbetsegenskap som fick störst 
genomslag när det gäller attraktion till en anställning. Anställningsbyten som var 
direkt intressestyrda eller som var en del i en egen medveten karriärutveckling, var inte 
vanligt förekommande. Hälften av anställningsbytena var relaterade till attraktion till 
en anställning av sociala skäl och familjesituation eller utstötning av strukturella skäl, 
t.ex. nedläggning av arbetsplatser. Hälsoselektion, dvs. anställningsbyten av hälsoskäl 
var huvudanledningen till elva anställningsbyten.  Selektionen föreföll framförallt gå 
”från” än ”till” en anställning, där respondenten gick till ett annat tillgängligt arbete, 
inte alltid av hälsoskäl lämpligt arbete. Av (fysiskt) hälsorelaterade anställningsbyten 
går ca hälften till arbeten som – generellt sett – har samma fysiska påfrestning som det 
föregående. Mest slående är kanske ändå avsaknaden av hälsorelaterade 
anställningsbyten, där individen upplevt en försämrad hälsa som man dessutom uppger 
är arbetsrelaterad, men ändå fortsätter arbeta i samma anställning med hälsan som 
insats. Ohälsan fick följden att en sedan tidigare begränsad arbetsmarknad blev än 
mindre och en dålig konkurrenssituation på arbetsmarknaden än sämre. 
 
Jeppson-Grassman (1992) beskrev individens och arbetsplatsens förhållande till 
varandra i termer av en ömsesidig anpassningsdimension, dvs. i vad mån det finns en 
överrensstämmelse mellan individens kapacitet och behov respektive arbetsplatsens 
krav och resurser. En lång anställning kan såtillvida vara ett uttryck för en god 
ömsesidig anpassning, eller ett uttryck för individens dåliga konkurrenskraft och små 
valmöjligheter på den övriga arbetsmarknaden. Man kan konstatera att både 
konkurrenskraft och potentiellt handlingsutrymmet på arbetsmarknaden kraftigt 
begränsas med ingångsvärden som låg utbildning, ohälsa och hög ålder (ju äldre, dess 
sämre). En lösning av en hälsomässig negativ spiral genom att söka sig till andra delar 
av arbetsmarknaden är starkt beroende av individens utgångsläge och 
arbetsmarknadsmässiga förankring. Med låg utbildning och många gånger en 
begränsad lokal arbetsmarknad förefaller tillgång och efterfrågan på arbeten varit 
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påtagligt styrande för anställningsbyten – eller brist på anställningsbyten - under 
arbetskarriären.   
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7. Social historik 
 
Det här avsnittet fokuserar livshändelser och livssituationer som tillhör den privata 
sfären och som i tidigare forskning visat sig ha betydelse för risken att drabbas av 
ohälsa. Inledningsvis återges sex individers upplevelser av sociala kriser av olika slag i 
ett försök att illustrera om och i så fall vilken roll respondenterna uppgett att dessa 
händelser eller tillstånd haft för hälsan och förtidspensioneringen50 Därefter återges 
även förekomst av stressfulla händelser över hela den sociala karriären bland dessa 
individer. Kapitlet avslutas med att delar av den sociala historiken kategoriseras med 
avseende på förekomst/icke förekomst av möjliga hälsorelaterade händelser och 
tillstånd kopplade till respondentens ursprungsfamilj och den egna familjen.   

7.1 Stressfulla livshändelser, livssituationer och ohälsa – en modell 
  
Tidigare forskning (t.ex. Holmes och Rahe 1967, Critelli, Ee, 1996) har visat att 
sannolikheten att människor utvecklar ohälsa ökar om de utsätts för stressfulla 
livshändelser och livssituationer. Med stressfulla livshändelser eller livssituationer 
menar vi händelser och situationer som bl. a. tidigare forskning visat ofta leder till att 
människor upplever hög grad av negativ stress51, t.ex. nära anhörigs död, svår 
sjukdom, skilsmässa osv. Utgångspunkten för vårt resonemang är den grundmodell 
som återges nedan och vars innehåll återges i punkterna a) till e) och kommenteras 
löpande.  
 

"Händelse/situation"
Personen utsätts för en
stressfull livshändelse

"Upplevelse"
Av personen upplevd grad

av negativ stress (p.g.a.
händelsen/situationen)

"Ohälsa"
Sannolikheten att

personen utvecklar ohälsa
 

 
Figur 5. Stressfulla livhändelser, livssituationer och ohälsa – en modell. 
 
Modellen innebär att: 

a) Om en person utsätts för en stressfull livshändelse (SLH) (t.ex. skilsmässa, nära 
anhörigs död, sjukdom osv.), så ökar sannolikheten för negativ (upplevd) stress hos 
personen. 

 
Med en stressfull livshändelse avses viss plötslig händelse som kan ha hälsoeffekter, 
t.ex. nära anhörigs dödsfall. Med livssituation avses att befinna sig i ett visst läge eller 
tillstånd som anses kunna vara belastande för hälsan. Exempelvis; att vara 
ensamstående är ett tillstånd som anses kunna vara belastande för hälsan, men som inte 
kan betecknas som en händelse. Någon skarp gräns går dock inte att dra mellan 
händelse och situation. Ett tillstånd eller en situation kan, men behöver inte, var 
utlöst/en effekt av en livshändelse. En stressful livshändelse kan t.ex. övergå i en 
                                                           
50 Fem förtidspensionerats 1998, en uppbar sjukbidrag. 
51 Med negativ stress avses situationer där stressreaktionen är förknippad med ökad risk för ohälsa (högt 
blodtryck, hjärtinfarkt etc.) till skillnad från positiv stress pekar på att yttre krav också kan fungera som positiv 
(Janlert 2000).  
 

 58



 

belastande situation, (änka – ensamstående), gränserna är m.a.o. inte absoluta utan 
flytande.  
 
Den stressande livshändelsen ses som en stressor, dvs. yttre stimulus som kan (men 
inte behöver) utlösa en stressreaktion. Stress ses i sin tur som en fysiologisk 
anpassningsreaktion i kroppen, som ett svar på en individs reaktion på en yttre 
påfrestning (Janlert 2000, Theorell 1998).  

 
b) Om en person upplever en hög grad av negativ stress, så ökar sannolikheten för att 

personen utvecklar ohälsa (och på sikt kan bli förtidspensionerad).  
 
Eftersom inte alla människor upplever händelser på samma sätt (blir lika stressade), 
eller hanterar stress (coping) på samma sätt, så är det snarare den upplevda 
stressnivån som den stressfulla livshändelsen ger upphov till, än den stressfulla 
livshändelsen i sig, som vi tror kan leda till (ökad sannolikhet) för ohälsa.   

 
Cassel (1976, Östergren 1999) beskriver stress som en generell rubbning av individens 
fysiologiska jämviktstillstånd som i princip skulle kunna öka risken för i stort sett alla 
sjukdomstillstånd.  McEwen (1998, ref. Wamela 2001) beskriver det i liknande termer, 
upprepade upplevelser av stress leder till en bristande jämvikt som kan leda till 
dysfunktion hos individen. Överdriven uppvarvning eller nedvarvning av olika 
kroppsfunktioner, som kan genereras av stress, leder till slitage i kroppen, vilket ökar 
risken för mängder av sjukdomar. Frekventa stressreaktioner kan utgöra en risk för 
överbelastning av kroppen, som inte är gjord för att klara stressreaktioner som dras 
igång ofta. Indirekta effekter av stressen är att kroppen inte får tillräcklig tid för 
återhämtning, vilket ökar risken att drabbas av ohälsa av olika slag. Balansen mellan 
nedbrytande och reparerande krafter är på så vis avgörande för hur hälsan påverkas 
(Theorell 1998, Jeding et al 1999). Det finns alltså en koppling mellan en stressande 
upplevelse och en fysiologisk reaktion, en länk mellan psykiska belastningar och inte 
bara psykisk utan även fysisk ohälsa. Johansson (2000) har kunnat visa att stress ökar 
risken för belastningsskador och belastningsskador ökar risken för stress beroende på 
att kroppens försvar mot monotona rörelser är nära sammankopplat med kroppens 
stressregleringssystem. Hjärnan gör ingen skillnad på vad den utlösande faktorn är, när 
det gäller till den fysiologiska reaktionen (Critelli, Ee 1996, Agervold 2001, Jeding et 
al 1999).  
 
Samtidigt som det finns en enighet om vad som är att betrakta som stressande 
livshändelser på ett allmänt plan, finns det stora individuella variationer beträffande 
upplevelserna av stress liksom copingstrategier. Att en individ varit utsatt för 
stressande situationer eller händelser (s.k. stressors) är inte detsamma som att en 
individ upplevt stress. Även om man kan konstatera att det finns ett samband mellan 
ohälsa och stressfulla livshändelser, är det svårt att förklara den exakta inverkan, 
inträffar de i närvaron av förexisterande sjukdom och hur förhåller de sig till andra 
riskfaktorer? Samspelet mellan omgivning, individ och reaktioner är komplex.  
 
En omvärldsfaktor som en kris, kan utlösa reaktioner hos individen som i sin tur är av 
betydelse för utveckling av ohälsa. Upplevelser och reaktioner på psykiskt belastande 
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situationer präglas av en individs erfarenheter, som i sin tur är av betydelse för vilka 
strategier och metoder individen väljer för att hantera kraven från sin omgivning och 
sig själv. En psykisk belastning är dels något som individen själv upplever, dels något 
som individen hanterar och försöker lindra med coping. Med det kan man lyckas mer 
eller mindre bra, och reagera på fysiologiskt eller psykologiskt på ett sätt och med en 
intensitet som i högre eller lägre utsträckning kan göra oss mottagliga för eller 
benägna att utveckla en hälsostörning. Reaktionerna kan vara medvetna eller 
omedvetna beteenden, som t.ex. nedsatt prestation till följd av alkoholkonsumtion, 
psykologiska som oro eller koncentrationssvårigheter, eller fysiologiska som 
exempelvis högt blodtryck. Sambanden mellan en psykologisk belastning och utfallet i 
form av ohälsa av olika slag är oerhört komplex. En psykiskt belastande situation 
måste ställas i relation till övriga faktorer – både de som kan moderera en situation 
(t.ex. socialt stöd) eller de som innebär en ytterligare belastning. Bland de 
modererande faktorerna har socialt stöd eller socialt nätverk visat sig vara en central 
faktor av betydelse för individens hälsoutveckling (Östergren 1999, Theorell 1998 
samt Theorell 1991, Kagan och Levi 1971 refererade i Westerholm 1999). 
 

c) Vi tror också att; om personen exponerats för många SLH, så ökar sannolikheten för 
negativt upplevd stress, dvs. vi antar att SLH kan ha en kumulativ effekt ( som innebär 
en högre grad av upplevd stress) som ökar sannolikheten för ohälsa, dvs. 

d) Ju fler och ju allvarligare SLH som personen utsätts för, desto högre grad av negativ 
upplevd stress kan personen förväntas vara utsatt för, vilket i sin tur leder till att 
sannolikheten förväntas öka för att personen utvecklar ohälsa. 

 
Med beaktande av den individuella variationen är den totala livssituationen av 
avgörande betydelse, summan av kriser eller belastande (respektive modererande) 
tillstånd. Holmes och Rahe (1967) fann i en undersökning att stress som genererades 
genom stressfulla livshändelser förföll vara kumulativ. Huruvida en viss belastande 
period genererade sjukdom framgent var beroende av hur mycket stress som hade 
ackumulerats. Individer som upplevt ett ovanligt högt antal belastande livshändelser 
under en given tidsperiod hade mycket högre sannolikhet att drabbas av långvarig 
sjukdom under de följande åren än människor som inte hade det. Forskarna föreslog att 
det var en effekt av fysiskt dränage av kroppen som ett svar på återkommande 
upprepad stress eller en generell fysisk anpassning till långvarig stress. Holmes och 
Rahe konstruerade även ett instrument, en skala över stressande livshändelser, 
bestående av 43 olika livshändelser. Egna barns död tilldelades det högsta stressvärdet 
följt av skilsmässa och separation, lägre värden hade t.ex. semester, förändrade mat 
och sovvanor. Resultaten i efterföljande studier har varit blandade, en del har funnit 
signifikanta skillnader i sjukdomsrisk mellan de som uppgivit en hög nivå stressande 
livshändelser, i andra studier har korrelationen mellan sjukdom och höga nivåer inte 
varit lika tydlig. Orsaker till variationen i resultat som framförts är bl.a. att 
instrumentet för stessbelastning kan ha fungerat olika bra i olika 
undersökningsgrupper, med avseende på exempelvis etniska och socioekonomiska 
skillnader i synen på vad som upplevs som stressande. Ytterligare tänkbara 
förklaringar till variationerna är skillnader i det exponeringsfönster (ofta ett år) man 
använt sig av, stress utanför denna tidsrymd kan ha haft effekter på individens 
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hälsoutveckling. Det är också möjligt att den orsaksmodell som sambandet stress-
ohälsa operationaliserats ifrån kort och gott varit ofullständig (Östergren 1999). 

 
e) Om personen under lång tid upplever en hög grad av negativ stress (vilket kan bero på 

samma händelse/situation, till skillnad från punkt d som är den kumulativa effekten av 
flera händelser) så ökar sannolikheten för ohälsa. 

 
Påfrestande och långvariga situationer, som att någon närstående plötsligt avlider, kan 
sätta igång kraftiga, långvariga och ofta upprepade akuta stressreaktioner (Theorell, 
1998). En singulär belastande händelse kan ofta avgränsas i tid, men inte dess effekt. 
Skilsmässa och separation har t.ex. i olika studier konceptualiserats som ”kroniska” 
stressors, eftersom anpassningen till den nya situationen anses inträffa över ett antal år 
(Adler, Hillhouse 1996). Reaktionerna på stress kan pågå långt efter den omedelbara 
uppvarvningen ifall den påfrestande situationen blir långvarig. De människor som har 
blivit sjuka av långvarig stress reagerar också annorlunda på akuta påfrestningar. 
Långvariga stressreaktioner rubbar kroppens sätt att reagera och kan skapa 
”felprogrammerade” följdreaktioner, vilket kan generera ohälsa. Hur sådana 
rubbningar uppstår är oklart, men det antas vara en kombination av arv, långvarig 
psykosocial belastning, fysisk belastning och infektioner. Förenklat uttryckt kan 
extrem psykisk påfrestning hos en individ med en kropp som går ständigt på högvarv 
p.g.a. stress resultera i tre kroppsliga rubbningar; kroppens ”bromsar” och ”gaspedal” 
slutar fungera som de ska och när det ska och kroppen blir extremt känslig. De 
förstnämnda rubbningarna innebär att kroppen går på högvarv även i lägen när den 
borde gå på låga varv eller – på låga varv i lägen då den borde vara på högvarv. Att 
kroppen är extremt känslig, innebär att cellerna är överkänsliga för bl.a. 
uppvarvningshormonet kortisol. Människor som upplevt långa perioder av extrem 
psykosocial belastning, som t.ex. upplevt krig, incest eller misshandel kan drabbas en 
regleringsrubbning som kallas posttraumatiskt stressyndrom. Så fort individen blir 
påmind om vad som hänt sätter stessreaktionerna igång och kroppen går på högvarv på 
ett onaturligt sätt (Theorell, 1998, Angileri 2000). Effekten av sådan här typ av extrem 
stress eller trauma, kan vara akut eller försenad i månader, eller kanske också år i 
förhållande till händelsens inträffande (Uddo, Allain, Sutker i Miller 1996).  
 
Det finns sammanfattningsvis ett mycket komplext samband mellan stressfulla 
livshändelser/situationer och risken att drabbas av ohälsa. Sociala kriser av olika slag 
kan vara riskfaktorer att ta hänsyn till, när ohälsomekanismer bland förtidspensionärer 
ska undersökas. Nedan ska en illustration göras av några individers upplevelse av 
sociala kriser som betraktas som stressfulla eller belastande inom stressforskningen 
och som inträffat i anslutning till förtidspensionstillfället. Med utgångspunkt från en 
social kris som inträtt inom tre år från förtidspensionstillfället ska individens 
beskrivning av denna händelse och upplevelse av dess eventuella hälsoeffekter 
åskådliggöras. Därutöver ska även förekomsten av stressfulla livshändelser sett över 
hela karriären illustreras. 
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8. Resultat  

8.1 Upplevelser av stressfulla livshändelser 
 
Här följer en beskrivning av fem individers upplevelser av sociala kriser som inträffat 
inom tre år från förtidspensionstillfället i form; av skilsmässa eller separation (fyra 
respondenter), respektive en familjekris utan förändring av civilstånd (en respondent). 
Hur beskriver individen upplevelsen av en livshändelse som betraktas som stressfull 
inom stressforskningen? Identifierar respondenten händelsen/situationen som en 
anledning till hälsoförsämringen och förtidspensioneringen och i så fall på vilket 
vis?52.  
 
Vid intervjutillfället fanns basuppgifter från enkäten tillgängliga, bestående av en 
grundläggande tidsättning av centrala livshändelser tillhörande familjelivslinjen. Den 
sociala historikkarriären åskådliggjordes genom livsvägskartan i form av tidpunkter 
för civilståndsändringar (giftermål, skilsmässa samt även sambo, separation, 
änka/änkling) liksom tidpunkter för barns födelse. Respondenterna ombads att 
beskriva (sätta ord på) den sociala historikkarriären med avseende på dessa händelser 
och sina upplevelser av desamma. De ombads också att berätta om 
levnadsförhållanden avsevärt förändrats under livet respektive - under varje 
anställning och i så fall på vilket vis (t.ex. nära anhörigs sjukdom, dödsfall, ökat 
omsorgsansvar om andra etc.). På så vis återgav respondenterna sina upplevelser av 
centrala händelser tillhörande familjelivslinjen liksom olika typer av livskriser. 
 
Analysen av den aktuella krisen är alltså en del av respondentens beskrivning av hela 
den sociala karriären, den har dock inte omfattats av någon särskild utfrågning t.ex. i 
relation till övriga kriser under livet.53 Här har respondentens egna beskrivningar och 
upplevelser av händelser som karaktäriseras som stressfulla fått vara styrande i hög 
grad. Kan den här händelsen bidra till förståelsen om varför en individ blivit sjuk och 
arbetsoförmögen? Hur beskriver individen det själv?   
 
Utöver skilsmässa och separation där urvalsgrunden varit en enskild 
punkthändelse/kris som kan ha effekter på hälsan, var avsikten att även 
undersöka/illustrera ytterligare någon belastande situation. Här var urvalsgrunden inte 
av ”punkthändelsekaraktär”, utan fokus var istället på en längre tids utsatthet av ett för 

                                                           
52Kriserna inträffade mellan 1995 och 1998.  
53 Genom respondentens beskrivning av händelsen kan man få en grov uppfattning om och i så fall hur 
påfrestande respondenten upplevt att den varit liksom i vad mån respondenten upplevt att händelsen kan relateras 
till den försämrade hälsan och förtidspensionen. Eventuella upplevelser av negativa hälsoeffekter och 
förtidspensioneringen har respondenten tagit upp spontant i samband med beskrivning av hur man upplevt den 
stressfulla livshändelsen, och/eller kopplat till kartläggningen av hälsokarriären när man uppgett det man tror kan 
ha orsakat de hälsoförsämringar som i förlängningen lett till förtidspension. Individens upplevelse av stress har 
inte graderats eller kvanitifieras, utan baserats på en tolkning av den påfrestning man beskrivit varit förenad med 
händelsen. Ibland har respondenterna själva talat i termer av stress, ibland beskriver de upplevelsen av händelsen 
som påfrestande – inte påfrestande. 
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hälsan allmänt belastande tillstånd i form av en individ som varit ensamstående under 
hela sitt hittillsvarande vuxna liv. 
 
8.1.1 Skilsmässa och separation 
 
Skilsmässa och separation är en av de vanligaste psykologiska och sociala 
stressfaktorerna i vuxet liv, vilka kan ha negativa hälsomässiga effekter (se t.ex. 
Björklund et al 1989, Angileri 2000, Orth-Gomér et al 1997, Wamela 2001). En av de 
fyra respondenterna identifierade skilsmässan som inträtt i anslutning till 
förtidspensionstillfället som en central händelse för den negativa hälsoutvecklingen 
och förtidspensioneringen. Långvariga svåra hemförhållanden som kulminerade i en 
separation 1995 och en uppslitande skilsmässa 1996 upplevde Ivan var 
huvudanledningen till ohälsans inträde, och i förlängningen till förtidspensionen 1998.  
 
”Jag gifte om mig för tjugotalet år sedan och det verkade gå bra till en början. Den jag gifte 
mig med hade också barn och med tiden blev det egna barn och andras ungar… Hon var elak 
mot dem”. Ivan beskrev att det ständigt var fel på hans barn eller honom själv. ”Jag kämpade 
på, lurade både mig själv och kroppen i över tio år. Säkert var hon också bra, men 
tillsammans, för mig, var det inte bra och jag var inte bra för henne. Det gick så sakta så man 
vande sig. Om man har en panna på spisen och sätter dit en groda och höjer värmen gradvis, 
så klarar sig grodan ganska länge. Men kommer grodan direkt i kokande vatten, dör den 
direkt. Det blev mer och mer pressande, det var faktiskt negativt att jag trivdes så bra på mitt 
jobb, på helgerna och efter jobbet var det inte bra hemma, men så fort jag fick komma till 
jobbet kände jag att det här kan jag. Jag kände mig trygg och hade fint folk omkring mig, fin 
stämning.  
 
Tiden gick fram till hösten 1995, då blev måttet rågat, jag sa att jag orkar inte mer. 
Anledningen var att jag började skaka, till och med när jag jobbade. 1995 på hösten, det var 
då mitt arbetsrum började spricka, för då orkade jag inte med det heller. Jag kunde inte koppla 
av, inte ens på arbetet, som hade varit min frizon. Livet rämnade, hela jag skakade. Då säger 
kroppen så här: Nu du hjärnan, nu har du lurat mig för mycket. Nu måste jag göra uppror! Jag 
hade lurat kroppen och den hade accepterat det till en viss gräns. Det går inte att vara mer nere 
än vad jag var då. Jag var tvungen att anstränga mig för att klara av det mest elementära. Jag 
tvivlade på allt, fast jag visste. Jag vågade inte utföra mitt arbete, det krävs en rytm och 
harmoni till det, men den hade jag förlorat…Målet för mig var att gå igenom den här 
skilsmässan och lösa ut henne men jag blev ju så himla sjuk, jag kunde ju inte ta vara på mig 
själv ens…” 
 
Ivan förtidspensionerades med en psykiatrisk huvuddiagnos och med mag-
tarmsbesvär. Orsakerna till sin ohälsa tvivlade han inte på. 
 
”Mina hemförhållanden kom att leda till ohälsa. Det var helt klart mina hemförhållanden, som 
orsakade det här. Jag var fel person, jag kämpade för länge. Jag hade ju fått lära mig hemifrån 
att om man har åtagit sig någonting måste man ro det iland. Omgivningen märkte att det som 
var onormalt, var normalt för mig… Jag var ett slagträ, inte respekterad som människa. I regel 
blir kvinnor misshandlade av sina män, för mig var det tvärtom. Vissa människor passar inte 
ihop. Min fru sparkade på mig när jag låg. Hon tog allt och satte mig på noll. Lyckan med 
livet är ändå att jag är fri, jag blev ändå vinnare till slut.  
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Ivan uppgav att skilsmässan var en livshändelse av avgörande betydelse för den 
kraftigt försämrade hälsan. Han såg ohälsan som en effekt av pressade 
hemförhållanden, där trivseln på arbetet fungerade som en modererande faktor och 
upprätthöll en balans för negativa hemförhållanden under en längre tid. Att arbetet kan 
fungera som en fristad vid misshandel, fann också Alexanderson, Hensing (2000). 
Skilsmässan föregicks av en lång tids påfrestning och en svår hemsituation där Ivan 
återgivit ett högt antal livshändelser och upplevelser av starkt stressrelaterad natur.  
 
Ivan beskriver med andra ord upplevelsen av skilsmässan som starkt stressrelaterad, en 
händelse som han också upplever varit av betydelse för hälsans försämring och 
förtidspensionen. De tre övriga tillmäter inte skilsmässan respektive separationen i sig 
någon betydelse för hälsans försämring eller förtidspensioneringen. Däremot uppgav 
två att faktorer i den privata sfären kunde vara av betydelse för den negativa 
hälsoutvecklingen. 1995 bröt Karolina slutgiltigt ett ca 20-årigt destruktivt förhållande, 
där hon kontinuerligt utsatts för både fysisk och psykisk misshandel. 1996 började 
Karolina bli sjukskriven med cirkulationssjukdomar och muskelotal ohälsa, 1998 
förtidspensionerades hon. Orsaken till hälsoförändringarna är hon inte säker på, men 
relaterar det höga blodtrycket till stressfaktorer i både hem- och arbetsmiljö. 
 
”Nej, det är svårt att säga, det är både arbets- och hemsituation skulle jag tippa…. Den där 
karln gjorde man sig ju inte kvitt förrän 1995 – jag kände mig ju stressad bara den människan 
var i närheten. Du blir stressad i ett förhållande där du aldrig vet hur det är, även fast man var 
vänner så kunde det ju fort ändras”. 
 
Hemstressen var oförutsägbar, hon fick ständigt parera för sambons tilltänkta 
uppfattningar och handlingar och levde ständigt på pass i en konstant otrygghet. Hon 
har under lång tid levt i en påfrestande situation där högt stressfulla livshändelser som 
fysisk och psykisk misshandel varit en del av vardagslivet. Offer för misshandel har, 
föga förvånande, förhöjda risker för såväl fysiska som mentala hälsoproblem (Angileri 
2000, Alexanderson, Hensing 2000 m.fl.). Även om steget till separation var svårt att 
ta liksom separationen, beskriver Karolina den föregående relationen av än mer 
stressrelaterad natur.  
 
Det var m.a.o. inte separationen utan den relation som föregick densamma som 
utpekades som en tänkbar stressfaktor, tillsammans med stressfaktorer i arbetet. Orth-
Gomer et al (1997) fann signifikant fler källor till stress samt en högre grad av 
påfrestningar i familjelivet (problem med make/och eller barn, separationer) hos 
kvinnliga hjärtkärlpatienter, än hos en frisk kontrollgrupp. Wamela (2001) fann i en 
undersökning baserad på samma material att upplevd familjestress (stress vid 
skilsmässa eller separation, i parrelationer och från problem med barn) har större 
effekt på utvecklingen av kranskärlssjukdom för kvinnor än arbetsstress, (mätt som 
höga krav kombinerade med bristande kontroll i arbetet). Bristande förmåga att 
hantera stress (coping), bristande socialt nätverk och brist på framtidstro identifierades 
som viktiga faktorer för ökad risk för krankärlssjukdom bland kvinnor i lägre 
socialgrupper. De fann vid en uppföljning av hjärtsjuka kvinnor att de kvinnor som 
rapporterade den svåraste stressen i äktenskapet hade tre gånger högre risk för 
försämring av kranskärlssjukdom. Arbetarkvinnor visade sig dessutom oftare vara 
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drabbade av familjestress, 52 procent av kvinnorna i okvalificerade arbetaryrken hade 
upplevt svår familjestress jämfört med akademikerkvinnornas 36 procent. I Wamelas 
studie utarbetades också en hypotetisk modell med avseende på de skillnader som 
framkom mellan socialgrupper. Låg social position bidrar till psykosocial stress, dels 
genom höga krav i arbetet och i familjen, dels genom brist på psykosociala resurser, 
t.ex. goda sociala nätverk och hög kontroll i arbetet. Att kvinnor i låg socioekonomisk 
position har en ökad risk att uppleva stressfulla livshändelser och bristande social stöd 
återgav också Hensing (1997).  
 
Den tredje av respondenterna, Ingela, har en muskelotal ohälsa som inträdde för drygt 
20 år sedan och har varierat över åren. Hon separerade 1995, ytterligare 2 år senare 
försämrades hennes hälsa och hon blev långtidssjukskriven med muskelotala besvär. 
Hon upplevde varken separationen som särskilt stressfull eller identifierar händelsen 
som en orsak till hennes försämrade hälsa. 
  
”Jag vet inte, jag var egentligen aldrig engagerad i den där mannen, jag brukar säga att det 
bara var någon som flyttade in… Han bodde fyra år hos oss. Han kom till mig någon gång och 
jag tror det var, han kunde sätta i motorvärmarsladden, städa ut köket, jag tyckte det var skönt 
att få lite hjälp. Han var omtänksam, men vi var väl inte direkt så där förälskade. Men jag tror 
vi har varit bra för varandra ändå, han tog med min son och fiskade och så där. Jag tror det var 
positiva saker kanske både för honom och för mig. Han drack inte, han var normal. Många var 
väl förvånade när vi separerade, för vi såg ut att trivas så bra ihop, det kanske vi gjorde, som 
kompisar.” 
 
Även om det inte var fallet den här gången, konstaterar hon att hon upplevt 
hälsoförsämringar i samband med tidigare skilsmässor och andra livskriser. Hennes 
uppfattning är att ohälsans inträde för 20 år sedan följde i spåren av en traumatisk 
livshändelse. 
 
…1990 på våren någon gång kommer jag ihåg att jag ringde min läkare och sa att jag var så 
sjuk.  Det var ju också det där att, det var ju en besvikelse det här att skiljas också, det fanns 
ju säkert någon förhoppning att det här ska hålla livet ut. Det var ju någon månad efter 
separationen, man kände att det här är något som är slut. Jag tror ju att det sätter ner bara det 
då, som jag har sagt förut, för mig har det handlat om sorg. När min bror dog och mitt barn 
dog, barnet som dog, det var ju det som utlöste det egentligen, sedan är det olika sorgefaser. 
Då har jag varit sämre, jag har inte kunnat gå ibland… Min svaga punkt var leder, annars 
kanske jag hade fått magsår eller något annat… Många får ju magsår när de blir stressade.  
 
Den mest stressfulla av livshändelser (Holmes och Rahe 1967) egna barns död, 
upplever Ingela vara den händelse som utlöste ohälsan. Hon sätter barnets bortgång 
och ohälsans inträde i samband med varandra. Ingela har levt under pressande 
livsförhållanden under större delen av sitt vuxna liv och har upplevt ett högt antal 
stressfulla livshändelser som kan karaktäriseras som allvarliga hänförliga till den 
privata sfären.  
 
Den fjärde respondenten ansåg att skilsmässan var en effekt av ohälsa och inte tvärt 
om. 1995 råkade Kristina ut för en olycka på arbetet. 
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”Mitt liv förändrades helt efter olyckan… Ena armen och vänster ben var utan känsel från och 
till och jag hade en sprängande huvudvärk i nästan två års tid. 1998 blev jag skjutsad till 
vårdcentralen då jag tappade känseln från midjan och neråt. Det var diskbråck, så det blev 
operation. Armen och nacken håller de fortfarande på med, det går inte att göra någonting, de 
har provat att operera axeln också, men det hjälper inte. Det värsta var att min läkare inte 
trodde på mig. Jag förklarade för honom att jag hade så ont, jag hade en svullnad på 
ryggraden och en bula på nacken. Då skickade han mig till psyket och sa att jag helt enkelt var 
inbillningssjuk, till den dag jag kom in och hade känselbortfall båda benen.  Jag blev 
sjukskriven för psykisk ohälsa, det blev så i mina papper.”…Precis ett år efter olyckan, ansåg 
läkaren att mina problem i huvudsak var av psykisk natur och sjukskrivningen fick 
fortsättningsvis skötas av psykvården. 
 
Kristina upplevde svåra smärttillstånd utan att några fysiologiska defekter kunde 
diagnostiseras, ett år efter olyckan sjukskrevs Kristina för psykisk ohälsa. Ytterligare 2 
år senare, 1998, diagnostiserades bl.a. diskbråck i rygg- och nackkotor liksom 
nervskador konstaterades. Året innan, 1997 separerade Kristina från sin man. Ohälsan 
och avsaknaden av en fastställd (korrekt) diagnos kom enligt Kristina att spela en 
betydande roll för separationen.  
 
”Det var därför det blev skilsmässa också, jag hade sån huvudvärk och värk i kroppen, så jag 
gjorde ingenting annat än grinade. Vi har aldrig tagit ut skilsmässa, jag valde att flytta själv. 
Det blev liksom ett avbrott i hela mitt liv, för barnen också. Hade jag vetat vad jag vet idag, 
när jag flyttade, att jag led av diskbråck och inte var knäpp i skallen, tror jag aldrig att vi 
flyttat isär. Det var inte kul för honom att se mig ligga och skrika och lipa. Och läkaren som 
sa, ”det är inget fel på henne”. Läkaren på psykiatrin sa att människor med mycket värk kan 
bli deprimerade, men jag var ju inte ens deprimerad, jag hade ju bara så fruktansvärt ont. När 
röntgen visade att jag hade diskbråck, kändes det precis som att allting släppte.  Jag ringde till 
vuxenpsyk och sa att jag inte behövde komma mer, för nu har de hittat diskbråck. Sedan gick 
jag aldrig dit igen.”  
 
Kristina hade drabbats av en arbetsrelaterad ohälsa som fått effekter på den sociala 
situationen. Den utpekade social krisen, dvs. separationen, upplevde hon var en effekt 
av ohälsan och inte en anledning till ohälsa. Ohälsan beskrev hon som den största 
stressfaktorn, där separationen snarast var ett sätt att hantera en ohållbar 
familjesituation relaterad till den.  
 
8.1.2 Familjekris utan förändring av civilstånd 
 
Förutom social kris i form av separation och skilsmässa, ska en individs upplevelse av 
en familjekris utan förändring av civilstånd illustreras. Beautrais et al (1982) har visat 
att stressfulla livshändelser för en individ också kan ha indirekta effekter t.ex. inom en 
familj. De undersökte hälsan för 1082 barn över en tre års period. Barn från familjer 
med högst antal stressfulla livshändelser under tidsperioden hade sex gånger högre risk 
att skrivas in på sjukhus än barn med lågt antal stressfulla händelser i familjen under 
samma period. Förekomst av sjukdom ökade i direkt proportion med antalet belastande 
familjehändelser. En implikation eller slutsats i studien är att stressfulla livshändelser 
kan ha indirekta effekter på andra familjemedlemmar än de som är direkt drabbade.  
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På motsvarade vis har också Ruth varit ett indirekt offer av den mobbing hennes make 
blivit utsatt för på sin arbetsplats. En händelse som primärt är tillhörig arbetssfären för 
en individ har kraftigt kommit att påverka en hel familjs funktion. Ruth 
förtidspensionerades 1998 med muskelotal ohälsa som huvuddiagnos och psykisk 
sjukdom som bidiagnos. Trots en ganska bräcklig fysisk hälsa några år innan 
förtidspension bedömer hon att den mobbing hennes make få utstå på sin arbetsplats 
de närmaste åren innan hon förtidspensionerades, är det som på ett avgörande vis 
påverkat hennes hälsa och arbetsförmåga i negativ riktning. 
 
”Min makes mobbing på arbetsplatsen har drabbat hela familjen. Det som tagit hårdast på min 
hälsa bedömer jag vara den långdragna och svåra mobbing som min man råkat ut för på sin 
arbetsplats då även vi som familj har varit väldigt utsatta. Vi mådde dåligt allihop när vi såg 
hur min make hade det. Han kräktes ofta på morgonen innan hann gick till arbetet. Jag kände 
till vid vilken tidpunkt han brukade ha möten och vem han skulle träffa, och var hela tiden 
orolig för hur han skulle behandlas… Förutom mobbingen på arbetsplatsen utsattes vi även 
för hotelser hemma, telefonsamtal och brev… Hade inte den situationen varit är min 
bedömning att jag nog fortfarande kunnat ha åtminstone en halvtidstjänst. Jag har fortfarande 
problem med sömnlöshet, koncentrationssvårigheter, perioder av minnesförluster osv.  
 
Utsatthet för diskriminering/mobbing samt relationsproblem i övrigt tillhör bland de 
vanligaste psykologiska och sociala stressorerna i vuxet liv (Holmes Rahe 1967, 
Angileri 2000 m.fl.). Trots att det är fråga om en riktad utsatthet mot en person finns 
det flera offer och en ökad total belastning för en hel familj. Den stress Ruth upplevde 
p.g.a. mobbingen påverkade hennes psykosociala hälsa, vilket i sin tur var avgörande 
för arbetsförmågans nedsättning. 
 
Här har fem fall illustrerats där en social kris i form av separation/skilsmässa 
respektive en familjekris utan förändring av civilstånd föregått förtidspensioneringen. 
Man kan konstatera att separation/skilsmässa precis som civilstånd är ett trubbigt mått 
och riskfaktor för ohälsa respektive hälsa (och än trubbigare för exit i form av 
förtidspension). Även om det är ett objektivt mått på familjesammansättning eller 
upplösning, är de individuella variationerna stora när det kommer till 
stressupplevelsen, liksom upplevelser av eventuella hälsoeffekter. Gemensamt för två 
av respondenterna är att de under lång tid levt i förhållanden som karaktäriseras av 
utsatthet och med inslag av misshandel, fysisk och/eller psykisk. Även om 
relationsuppbrott generellt sett kan ses som en stressfaktor, är det samtidigt rimligt att 
anta att skilsmässan i dessa fall- paradoxalt nog- varit hälsobefrämjande, och 
förhållandet utgjort en hälsorisk. En av individerna ser skilsmässan som en vändpunkt 
eller en förloppsavgörande händelse för den negativa hälsoutvecklingen och 
förtidspensioneringen. Ingen av de övriga ser skilsmässan eller separationen som en 
enskild händelse av betydelse för hälsoutvecklingen. Däremot uppger tre av fyra att 
andra stressfaktorer tillhöriga den sociala historikkarriären haft negativ inverkan på 
hälsan.  
 
Ytterligare en stressfull livshändelse i form av en familjekris har en respondent uppgett 
varit av avgörande betydelse för ohälsan och arbetsförmågans nedsättning. 
Sammantaget har två av de stressfulla livshändelser som var utgångspunkt vid urvalet, 
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av respondenterna identifierats som av betydelse för ohälsans och arbetsförmågans 
nedsättning. 
 
8.1.3 Ytterligare belastande tillstånd 
 
Inte bara större livshändelser utan även brist på dagligt välbefinnande och allmänna 
levnadsförhållanden kan vara av belastande natur för hälsan. Relationsproblem kan 
också handla om avsaknaden av en relation eller ett socialt stöd, vilket också brukar 
ses som en riskfaktor för ohälsa. Att vara ogift eller skild är också betydligt vanligare 
bland förtidspensionärer än bland befolkningen i övrigt. Det brukar förklaras endera 
med selektionseffekter, dvs. att människor som har hälsoproblem i högre utsträckning 
faktiskt lever ensamma eller separerar, av hälso- eller andra skäl. Glesare socialt 
nätverk och brist på socialt och emotionellt stöd är också vanligare bland 
ensamstående än bland sammanboende, det är möjligt att ensamhet och isolering i sig 
ökar risken för sjuklighet (Marklund 1994).  
 
Magnus har varit ensamstående under sitt hittillsvarande drygt 40 åriga liv. Hans 
hälsoproblem inträdde tidigt, redan som barn hade han bl.a. kraftigt nedsatt syn, som 
var den skada som låg till grund för den senare förtidspensionen. Därefter har ohälsan 
eskalerat, han har drabbats av en rad fysiska åkommor. Ensamheten har han upplevt 
som belastande, en börda på övriga bördor.  
 
”Sedan har man ju alltid varit ensam, ingen tjej och sådär… Just den där biten har man ju 
längtat efter, att träffa en tjej att leva med. Det har ju funnits i kanske 20-25 år… Sedan tycker 
man själv att man har så otroligt mycket. Man har ingen att jämföra med… Du kan bara se till 
dig själv och det är ofta problemet. Då börjar man ställa de här varförfrågorna, varför, varför 
är det så här? Det är en svår fråga att få svar på, men man mår ju inte mindre dåligt för det. 
Sedan när man ser andra som har tjej och barn, som kompisar, då tänker man varför man inte 
själv har det.” 
 
Ohälsan var i Magnus fall, i huvudsak, ett ”ingångsvärde” som påverkat både den 
sociala och arbetskarriären och accentuerats över tid.  Även om inte ensamheten varit 
en faktor av betydelse för Magnus ohälsa och förtidspensionering, kan däremot 
hälsoskäl ha varit en bidragande orsak till ensamheten. Han konstaterar att hans ohälsa 
varit en försvårande omständighet när det gäller att skapa relationer. ”När man ser dåligt 
är det svårt att veta, om man ska träffa tjejer och så, det svårt att hitta och veta signaler.” 
Förutom att avläsa signaler ligger det i sakens natur att synskadan även försvårar 
möjligheterna till att ta initiativ till nya relationer.  
 
8.1.4 Stressfulla livshändelser över hela den sociala karriären 
 
Den här delen av undersökningen har baserats på ett urval av kritiska livshändelser 
respektive belastande tillstånd i den sociala karriären. Utöver dessa enskilda händelser 
respektive tillstånd syftar undersökningen också till att på ett övergripande plan belysa 
den sociala historikkarriären som helhet – hur ser förekomsten av stressfulla 
livshändelser ut?  Här visade sig fyra av de sex respondenter som urvalet omfattade ha 
en social karriär som karaktäriserats av (1) en ansamling av svåra livskriser. (2) 
långvarig exponering av stressfulla livshändelser/ belastande faktorer. Bland dessa fyra 
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individer återfinns livskriser som t.ex. utsatthet för fysisk och psykisk misshandel, 
egna barns död, fosterhemsplacering av egna barn, egna barn som blivit våldtagna, 
egna självmordsförsök och nära anhörigas självmordsförsök, nära anhörigas missbruk 
m.m.54. I ljuset av dessa kriser framstår de sociala kriser som var utgångspunkterna vid 
urvalet, t.ex. skilsmässa, plötsligt som en relativt sett begränsad livskris. Det finns en 
anmärkningsvärd ansamling av kritiska livshändelser under den sociala karriären bland 
dessa respondenter, summan av sociala livskriser och belastning över tid är slående. I 
två av fallen har livsvägen kantats av sociala kriser av olika slag från barnsben och 
framåt vidare genom vuxenlivet, i de andra fallen har de i huvudsak varit att hänföra 
till vuxenlivet och den egna familjen.  

                                                           
54  Eftersom många av uppgifterna som visade sig vara karaktäristiska i livsberättelserna är av mycket känslig 
natur, återges de bara i sammanfattad form.  Tre av de fyra respondenter har upplevt minst tre av de livskriser 
som finns angivna ovan. Ytterligare en har upplevt en av de uppräknade livskriserna, men har därutöver ett antal 
andra livskriser av annan art. Bland de övriga respondenterna som inte omfattades av urvalet av sociala kriser 
har ytterligare en individ en ansamling av stressfulla livshändelser under karriären, dvs. fem av tolv individer 
utmärker sig i det här materialet. 
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8.2  Kategorisering social historik  
 
Den sociala historiken omfattar respondentens beskrivning och tidsättning av centrala 
livshändelser eller tillstånd tillhörande familjelivslinjen, framförallt rörande eventuell 
egen familj men även i kombination med vissa uppgifter om ursprungsfamiljen. Här 
återges några faktorer rörande ursprungsfamiljen, som kan säga något om 
respondentens utgångsläge och som kan vara av betydelse för livsvägens utformning. 
Därutöver återges förekomst av skilsmässor/separationer inom den egna familjen, som 
möjligen kan vara av betydelse för risken att drabbas av ohälsa och i förlängningen 
förtidspensioneras. Avsikten är att ge en kompletterande bild av faktorer kopplade till 
den sociala historiken, som inte baseras på individuella upplevelser, utan som kan ses 
som grundläggande ingångsvärden eller förekomst/icke förekomst av direkt eller 
indirekt möjliga hälsorelaterade riskfaktorer bland förtidspensionärerna.  
 

• Ursprungsfamiljen - faderns socioekonomiska position under respondentens 
uppväxt vara en (enskild) indikator av betydelse för respondentens förväntade 
livsväg och därigenom risker att drabbas av ohälsa och förtidspension (se t.ex. 
Palme, Bäckman 1998, Upmark 1999). I kombination med antalet syskon, kan 
det också fungera som en indikator på resurser och resursfördelning, som i sin 
tur också kan vara av betydelse för livsvägens utformning när det kommer till 
hälsorisker senare i livet (jfr Orth-Gomér et al. 1997).  

 
• Den egna familjen - här återges förekomst av skilsmässor/separationer 

respektive änka/änkling bland respondenterna. Att det är vanligare bland 
förtidspensionärerna att vara ogift eller skild jämfört med normalbefolkningen 
är väl känt. Orth-Gomér mfl (1997) fann också att separationer och skilsmässor 
var vanligare bland ohälsodrabbade (hjärtkärlsjuka) än individer i en 
kontrollgrupp.  

 
8.2.1 Ursprungsfamilj 
 
Som en ingångsvariabel när det gäller den sociala historiken har faderns 
socioekonomiska position55 (jmf. Upmark 1999, Palme & Bäckman 1998) använts. 
Risken att insjukna eller dö i förtid skiljer sig betydligt mellan socioekonomiska 
grupper som t.ex. arbetare och tjänstemän (se t.ex. Lundberg 1990). Lynch och Kaplan 
(2000) beskrev livsvägen som ett förkroppsligande av socioekonomisk position. Den 
socioekonomiska positionen har betydelse för vilka risker man förväntas utsättas för, 
som i sin tur i hög grad går vidare genom socialt arv. Det kan t.ex. gälla de miljöer 
man förväntas vistas i som vuxen (t.ex. arbetsmiljö) men även beteenden, livsstil och 
biologiska riskfaktorer som vuxen (Wamela 2001). Det finns olika syn på hur de 
överförande mekanismerna ser ut avseende det sociala arvet över generationer, men att 

                                                           
55 Faderns socioekonomiska position har använts då fadern är den av föräldrarna som i högre utsträckning varit 
förvärvsverksam. 
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förhållanden och omständigheter under barndomsåren kan ha hälsokonsekvenser 
senare under livet stöds av resultatet från flera studier (Palme och Bäckman 1998).  
 
Lundberg (1993) fann t.ex. att exposition för ogynnsamma förhållanden/tillstånd under 
tidiga år i livscykeln har betydelse för expositionen av ogynnsamma tillstånd under 
hela resterande livet, en ackumulering av riskfaktorer som kom att benämnas 
”unhealhty life career”. Palme och Bäckman (1998) studerade sjukfrånvaro under 
vuxenlivet och tog hänsyn till faktorer under barndomen. Den sociala bakgrunden (en 
låg socioekonomisk position hos fadern) var relaterad till ökad sjukfrånvaro i 
vuxenlivet. Palme och Bäckman introducerade det vidare begreppet ”unfavourable life 
career”, de fann att svåra barndomsförhållanden kan vara startpunkt för en socialt icke 
önskad livskarriär och kommer på så vis, indirekt, att via ohälsa och andra tillstånd, att 
leda till högre sjukfrånvaro. Det visade sig att effekten av social bakgrund på 
sjukfrånvaron påverkades av ett antal mellanliggande karriärvariabler, via 
händelsekedjor med selektionsprocesser. De fann därigenom stöd för hypotesen om 
unfavourable life career, där t.ex. arbetarklassbarn hade en ökad risk för ofördelaktiga 
uppväxtförhållanden, i högre utsträckning presterade sämre i skolan, vilket i sin tur 
ökade risken för en lägre utbildningsnivå och gav kvalifikationer till arbetarjobb med 
de sämsta arbetsmiljöerna. Vågerö, Illsley (1995 ref Upmark 1999) antog att ett 
samspel mellan social situation (händelser/tillstånd) och hälsa påverkar varandra 
ömsesidigt under en individs livstid och de kan samma underliggande orsaker (”co-
evaluation of health and social achivment”). Oberoende av exponering så har det 
också visat sig att beteenden formas i vissa miljöer, t.ex. när det gäller inställning till 
arbete, ta emot ersättning. Upmark och Thundal (1999) har studerat om sociala 
faktorer tidigt under livet kan vara predicerande för vem som får förtidspension. De 
fann att ofördelaktiga förhållanden under barndomen, skolproblem, tidigt avvikande 
beteende var faktorer som predicerade långa sjukfall och förtidspension som vuxen. 
Tillhörighet till låg socialklass, låg utbildning var andra faktorer som ökade risken för 
förtidspension och långa sjukfall. Koch-Nielsen (1980 ref. i Upmark 1999) fann att 
förtidspensionärer i högre utsträckning kom från hem med sämre ekonomiska 
förutsättningar, som oftare var splittrade och hade en väsentligt lägre utbildningsnivå. 
Här tolkade man det som att uppväxtvillkoren präglade utbildnings- och yrkeskarriären 
och på så vis ökade risken för förtidspension. Att utsatthet i det sociala livet (i 
huvudsak kopplat till familjesplittring) hade en överraskande stor inverkan på 
benägenheten att förtidspensioneras konstaterade Höög och Stattin 1994. Också 
Lidwall (1997) uppmärksammade ansamlingen av problem av mångfacetterad 
karaktär, bland annat kopplade till den sociala karriären. 
 
I tabellen nedan återges den huvudsakliga socioekonomiska positionen hos fadern 
under respondentens uppväxt, liksom motsvarande rörande respondentens 
socioekonomiska position under arbetskarriären56. 
 

                                                           
56 Måttet indikerar den grova tillhörigheten i tre socioekonomiska grupper, arbetare, företagare och tjänstemän. 
Den huvudsakliga socioekonomiska positionen är också densamma som den högsta socioekonomiska 
tillhörigheten i samtliga fall. Den socioekonomiska positionen baseras på en yrkesmässig kategorisering i 
enlighet med AMSYK (1996).  
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Tabell 8. Huvudsaklig socioekonomisk position hos fadern under respondentens uppväxt samt respondentens  
socioekonomiska position under arbetskarriären. 
                    Ursprungsfamiljen Den egna familjen 
Respondent Det totala 

antalet 
barn 
i familjen 

Socioekonomisk
rörlighet 
A = arbetare 
T = tjänsteman 
F= egen 
företagare 
Fader=>barn 

Skilsmässa/separation Änka/ 
änkling 

Y1 IIII F => A I    (skilsmässa)  
Y2  II A => A I    (separation)  
Y3  IIIIIII A => A    
Y4  IIIIIIII A => A II   (separation)  
Y5  III F => F I    (skilsmässa) I 
Y6  IIIIII A => A I    (skilsmässa)  
Y7  IIII A => A  I 
Y8  IIIIIIII T => T   
Y9  IIIII T => A    
Y10  III A => A II   (separation, 

      skilsmässa) 
 

Y11  III A => A   
Y12  III A => T III (1 skilsmässa, 

      2 separationer) 
 

 
Åtta av tolv fäder har en arbetarbakgrund, varav så många som sju av tolv 
respondenter uppgett att deras fäder huvudsakligen arbetat med skogsbruk, jordbruk 
och/eller vägarbeten under deras uppväxt. Två fäder var egna företagare, inom 
arbetaryrken. Två tjänstemän återfinns bland fäderna. När det gäller socioekonomisk 
position har en av respondenterna rört sig från arbetarbakgrund till tjänsteman över 
generationerna, en från tjänsteman till arbetare, en från företagarbakgrund till arbetare. 
Övriga är oförändrade. 
 
I Orth-Gomérs et al studie (1997) hade de ohälsodrabbade (kvinnliga 
hjärtkärlpatienter) fler syskon än kontrollgruppen57. Storleken på familjen kan 
möjligen vara av betydelse för fördelningen av resurser, fler syskon kan ha gett en 
sämre ekonomisk bas och därmed påverkat och förstärkt andra riskfaktorer (Orth-
Gomer et al 1997). Lundberg (1991) kunde också visa att de som levt i familjer med 
ekonomiska svårigheter under barndomen har en ökad sannolikhet att återfinnas i 
okvalificerade manuella arbeten som vuxen. Ovan återges det totala antalet barn 
(inklusive respondenten) i ursprungsfamiljen. I genomsnitt fanns det 4,6 barn i de tolv 
respondenternas ursprungsfamilj, eller 3,6 syskon.  
 
 
 

                                                           
57 Medelvärde plus/minus standardavvikelse för ohälsodrabbade [2,7 ±2,4] mot kontrollgruppens [2,1±2,1], 
P< 0,001. Att återge standardavvikelse på det här materialet är inte meningsfullt.  
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8.2.2 Den egna familjen 
 
Att den sociala historiken skiljer sig mellan förtidspensionärer och 
normalbefolkningen har kunnat konstateras i tidigare studier, vilka återgivits i avsnitt 
3.1.2. Det är betydligt vanligare att vara ogift eller skild bland förtidspensionärerna än 
bland normalbefolkningen. I den första delen av kapitel sju har vi behandlat hur fyra 
av respondenterna upplevt separationer/skilsmässor som inträffat i nära anslutning till 
förtidspensionstillfället. Här återges förekomst av skilsmässa/separationer bland alla 
tolv respondenter sett över familjelivslinjen som helhet. Sju av tolv respondenter har 
uppgett att de haft minst en separation/skilsmässa under livet, varav två haft två 
separationer och en tre. I Orth-Gomér et al (1997) hade de ohälsodrabbade fler 
skilsmässor och separationer än den friska kontrollgruppen, dessutom var de 
psykosociala påfrestningarna i samband med uppbrottet större bland de 
ohälsodrabbade58. Genomsnittet för dessa 12 respondenter är 0,9 
skilsmässor/separationer. Två respondenter har också blivit änka/änkling under 
livsvägen, som också kan ses som en påfrestning på kort och lång sikt.59  

8.3 Sammanfattning/diskussion 
 
Kategoriseringen av den sociala historiken visar att respondenterna i hög utsträckning 
tillhör samma socioekonomiska grupp som sina fäder, företrädesvis med 
arbetarbakgrund. Ursprungsfamiljerna förefaller även vara stora, med många syskon, 
som möjligen kan vara av betydelse för resursfördelningen och därmed livsvägens 
inriktning. Under den egna familjelivslinjen har sju av tolv respondenter haft minst en 
separation/skilsmässa, i genomsnitt 0,9 skilsmässor/separationer per respondent.  
 
Olika studier har kunnat visa att det finns ett samband mellan livshändelser som 
betraktas som stressfulla och risker att drabbas av olika former av ohälsa. Stressfulla 
livshändelser som skilsmässa och stress i parförhållanden har i t.ex. visat sig vara 
förenad med större risker för ohälsa än arbetsstress (Orth-Gomér et al 1997). 
Samtidigt, är förekomst och upplevelse av stressfulla livshändelser inte tillräckligt för 
att förklara ohälsa i det enskilda fallet, eller ge svaret på relationen mellan upplevd 
hälsa och sjukdom och än svårare i relation till förtidspension. Att den upplevda hälsan 
är sämre i samband med krissituationer i livet behöver inte betyda att man faktiskt är 
sjuk eller att händelsen lett till sjukdom och/eller permanent nedsatt arbetsförmåga. Att 
fastställa en renodlad hälsoeffekt av en individuell riskfaktor eller en händelse som 
t.ex. skilsmässa är i de flesta fall näst intill omöjligt. Avsikten har inte varit att 
använda illustrationerna i ett led i att (i orsak-verkan termer) försöka klargöra 
anledningen till ohälsans eller förtidspensionens inträde, som sannolikt är ett resultat 
av ett komplext samspel på många nivåer, utan att illustrera om och i så fall vilken 

                                                           
58 Medelvärde plus/minus standardavvikelse för ohälsodrabbade [0,6 ±0,9] mot kontrollgruppens [0,4±0,6]  
P< 0,001 respektive P< 0,01. Eftersom en skilsmässa/separation varit en urvalsgrund för fyra av de tolv 
respondenterna i den här undersökningen återspeglar frekvensen skilsmässor/separationer en något skev bild, 
vilket kan vara värt att notera även om materialet inte gör anspråk på representativt.   
59 Orth-Gomér et al 1997 fann inga skillnader mellan patienter och kontroller när det gäller förekomst eller 
upplevelse (påfrestning) av att bli änka/änkling. Både skilsmässor/separationer och änka/änkling kan dock vara 
mått att ta hänsyn till i framtida studier. 
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betydelse individen tillmäter en känd riskfaktor för ohälsa som inträtt i anslutning till 
förtidspensioneringstillfället.  
 
Med utgångspunkt i kända stressorer har sex individers upplevelse av stressfulla 
händelser och belastande tillstånd illustrerats, liksom dess eventuella roll för hälsan 
och förtidspensioneringen. Vi kan konstatera att individer upplevt att stressorer haft 
betydelse för den negativa utvecklingen av hälsan. Två upplever att den stressfulla 
livshändelse/situation som urvalet baserats på haft en avgörande betydelse för ohälsans 
utveckling och arbetsförmågans nedsättning. En individ upplever att skilsmässan var 
kulmen på en lång tids svåra hemförhållanden som i sig påverkat hälsan negativt. Här 
är det trots allt är svårt att avgöra vad som är en effekt av skilsmässan och i vad 
utsträckning både ohälsan och skilsmässan är en konsekvens av något som inträffat 
tidigare, dvs. ett dåligt äktenskap. Med andra ord är det svårt att avgöra vad själva 
händelsen (stressorn) genererat i förhållande till vad som genererat själva händelsen. 
Ingen av de övriga tillmäter skilsmässan/separationen i sig någon betydelse för 
hälsoutvecklingen. Man kan konstatera att en objektiv stressor upplevs stressande i 
vissa fall, inte andra. Även om t.ex. en skilsmässa generellt kan ses som en stressfaktor 
kan den vara lycklig eller olycklig, bra  - dålig eller utan betydelse för hälsan. Förutom 
att den stressande upplevelsen är individuell och relativ, finns det även variationer i 
relationen mellan stressorn och ohälsa, där ohälsa både identifieras som en möjlig 
effekt av ett relationsuppbrott och som en anledning till relationsuppbrott.  Vidare kan 
man också notera, att arbetslivet fungerat som modererade faktor i några av fallen, 
dåliga hemförhållanden har kompenserats med trivsel på arbetsplatsen. 
 
Ytterligare en respondent upplever att en stressfull livssituation (i form av makens 
utsatthet för mobbing) var tungan på vågen i en vågskål som sedan tidigare redan 
innehöll ohälsa och nedsatt arbetsförmåga. Den stressfulla livssituationen genererade 
psykisk ohälsa som lades till den tidigare fysiska som sammantaget låg till grund för 
förtidspensionen. Respondentens upplevelse är att den stressfulla situationen varit 
förloppsavgörande på så vis att den kom att leda till arbetsförmågan blev helt nedsatt. 
Att hälsoproblem kunde vara en bidragande orsak till att leva ensam, uppgav en 
respondent som varit ensamstående under hela sitt hittillsvarande vuxna liv. Han 
upplevde sina hälsoproblem som en försvårande omständighet när det kom till 
möjligheterna att skapa relationer med motsatt kön.  
 
Vidare finns det en ansamling av ett flera och/eller långvariga, allvarliga stressfulla 
livshändelser under den sociala historikkarriären hos några individer. Fyra av de sex 
individer som urvalet omfattade har en social karriär med en långvarig exponering av 
en eller flera stressfulla livshändelser, ofta av allvarlig natur, som t.ex. misshandel. 
Graden och/eller summan av stressfulla livshändelser liksom den långvariga 
exponeringen för fyra av de sex respondenterna, är anmärkningsvärd. Det är värt att 
uppmärksamma, inte minst mot bakgrund av Holmes och Rahes (1967) studie som 
visade att stress som genererades genom stressfulla livshändelser föreföll vara 
kumulativ, dvs. flera och allvarliga stresshändelser kan ackumuleras och sammantaget 
öka risken för negativa hälsoeffekter.   
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Det förefaller även finnas en koppling mellan en del stressfulla livshändelser och 
socialt stöd. Utan att socialt stöd/sociala nätverk varit föremål för någon kartläggning 
inom den privata sfären, har det genom individernas berättelser framkommit att 
förekomst av t.ex. missbruksproblem, misshandel inom familjen genererat en slags 
dubbel isolering. Att det sociala stödet i allt väsentligt saknas i ett äktenskap där man 
är utsatt för t.ex. misshandel är uppenbart, samtidigt som just utsattheten av 
misshandel i det egna äktenskapet är något man skäms över och vill dölja, vilket kan 
göra det svårt att söka stöd utifrån. Intrycket är att dessa individer i hög utsträckning 
varit ensamma om sina problem och hanteringen av dem, vilket är ytterligare en form 
av utsatthet. De sociala nätverken har i tidigare studier (t.ex. Östergren 1999) visat sig 
vara betydelsefulla när det gäller t.ex. hälsoeffekter av stressrelaterade livshändelser, 
med ett stödjande nätverk är man bättre rustad att klara svåra livskriser.  
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9. Hälsohistorik 

9.1 Vändpunkter, tidpunkter och orsaker 
 
En nedsatt arbetsförmåga av medicinska skäl är en förutsättning för att erhålla 
förtidspension. I många fall har ohälsan sannolikt inträtt långt innan arbetsförmågan 
påverkats till den grad att individen inte bedöms kunna återträda på arbetsmarknaden 
igen. Att känna till en individs hälsostatus vid tidpunkten för förtidspension och i 
synnerhet den hälsohistorik som föregår densamma är därför centralt som ett led i att 
kunna förebygga förtidspension. Med hälsohistorik avses här en individs samlade 
upplevda ohälsa under livsvägen, där den ohälsa som lett till en varaktig nedsättning 
av arbetsförmågan intar en särställning60. När i tid inträffade vändpunkterna i hälsan 
till de sämre och vilka var de? Vad upplevde respondenterna orsakade 
vändpunkterna?61 Hade ohälsan kunnat förebyggas – i så fall hur? Hur ser relationen ut 
till de övriga karriärerna, dvs. den sociala historiken och arbetshistoriken? Vilken är 
respondentens syn på tidpunkten för förtidspension? De är de huvudsakliga frågorna vi 
sökt svar på när det gäller kartläggningen av den hälsohistorik som föregått 
förtidspensioneringen. 

10. Resultat 

10.1 Vändpunkter - deras inträde och orsaker 
 
En del i livsvägsbeskrivningen har varit att be respondenten identifiera centrala 
vändpunkter beträffande hälsan. ”När du ser tillbaka, kan du peka ut något eller några 
tillfällen under livet som du skulle kalla vändpunkter när det gäller din hälsa, när 
hälsan försämrades?” Respondenterna utfrågades om vilka dessa vändpunkter var, 
vilken som var den viktigaste, när de inträffade och vad som de ansåg orsakade 
vändpunkterna. Nedan återges den vändpunkt man identifierade som viktigast, liksom 
respondenterna fått uppge om och i sådana fall vad som kunnat göras för att undvika 
ohälsan som låg till grund för den bestående nedsättningen av arbetsförmågan. 
 
Den viktigaste vändpunkt som Gunilla identifierade inträdde ca 23 år innan 
förtidspension, då hennes muskeloskeletala ohälsa inträdde. ”Det är den här första 
städningen. Det är den som har tagit hårdast”. 20 år innan förtidspension fick hon en godkänd 
arbetsskada, hon hade drabbats av muskeloskeletal ohälsa av förslitningsnatur. Gunilla 
arbetade som städerska på halvtid i 4,5 år, mellan 1971 och 1975. Hur såg en vanlig 
arbetsdag ut? ”Det var trappstädning. På den tiden fanns vatten enbart tillgängligt i källaren.  
Jag var tvungen att hämta vatten, bära från källaren och upp till tredje våningen och så skura.  

                                                           
60 Dessa uppgifter kompletteras med uppgifter rörande individens ersättningsberättigade ohälsa under 1990-
1998. Se avsnitt 10.3. 
61 Vändpunkt definierades av Hareven och Masaoka (1988) som ”en process involverande en förändring av 
livsvägen, en kursändring,” (egen översättning, ur Calusen 1998) här beträffande hälsans försämring. Det finns 
individuella variationer vad beträffar vändpunktens status, som kan vara både första symptom och/eller det 
tillfälle när ohälsan diagnostiserades. 
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Hinken var inte så lätt heller, det var galvaniserade hinkar, tunga och skramliga”. Var det 
bara trappstädning? Inga variationer? Nej, ingenting, bara trappstädning, uteslutande. Varje 
dag var det samma sak, det var trevåningshus, springa i trapporna, springa mellan husen, hela 
tiden bära hinkar…Det började kännas i armar, händer och nacke, både kyla och vatten har 
nog bidragit.”  Vad hade man enligt din mening kunnat göra för att undvika vändpunkten i 
hälsan?  ”Nja, det är svårt att göra något, ja det skulle i så fall vara i att vi kunde ha fått 
plasthinkar, så att vi slapp bära de här tunga galvaniserade hinkarna i onödan. Vi bad 
arbetsledaren att skaffa oss plasthinkar, men det var en arbetsledare av den gamla stammen 
som tyckte att vi måste slita ut de gamla hinkarna innan vi skaffade nya. Men innan jag 
slutade fick vi nya plasthinkar. Det var inte för att det var tungt, utan för skramlet. Vi började 
städa trapphusen vid sextiden på morgon, skramlet från den galvaniserade hinken lät så högt i 
trappgången att arbetsledaren tyckte det var bäst att skaffa plasthinkar. Då fick vi det”. 
Gunilla identifierar en för hälsan avgörande vändpunkt som legat till grund för den 
vidare ohälsan, men uppger att belastningen över tid med tunga jobb slutligen fällt 
avgörandet.  
 
Detsamma gällde Bengts hälsoproblem som inträdde första gången 1972, 26 år innan 
förtidspension. Även hans ohälsokarriär har varit lång och förslitningsskador låg till 
grund för förtidspensionen. Han spårar den negativa vändpunkten i hälsan till en 
enskild anställning som han fick sluta av (arbetsrelaterade) hälsoskäl 26 år innan 
förtidspension, men anser att det var summan av belastning under arbetskarriären som 
var orsak till ohälsans inträde. ”Det var för tungt under för lång tid. Så var man dessutom 
för duktig helt enkelt, man kände aldrig efter. Referensramen var tunga jobb och 
hjälpmedlen var få, belastningen långvarig. ” Det fanns ju som ingen begräsning för man, 
alla som jobbade där, hade ju alltid gjord si, och vad fan det är jävla tungt finns det inte något 
annat sätt? Det var den där traditionen vi har ju alltid gjort så här….. Dessutom fanns ju inga 
grejer, det började först bli hjälpmedel den dag det blev lönsamt att göra dem dvs. när man 
kunde köra mer transporter, man kunde ha mindre skadat gods osv. Det är ju inte hur 
människan far illa, utan det är det här med vi får grejorna dit de ska och på en gång”. Vad 
hade man kunnat göra för att undvika din ohälsa?  Man kunde ha haft rullskrindor, så man 
sluppit sprungit och lyft så förbannat mycket, haft en lättare hantering… men det var ju inte 
uppfunnit då, så alla höll ju på med det där jävla tungslitet, det var ju det som förstörde”.   
 
Den vändpunkt Carin identifierade var när de första symptomen på ohälsa dök upp. 
”Jag vet inte, det var ju när man började få besvär med ryggen och besvär med luftrör och 
hosta och damm och sedan blev det ju mer och mer eftersom.  Sedan har det ökat på hela 
tiden, så jag har ju ryggen, nacken, axlar, astma och bronkit”. Besvären började 1976, dvs. 22 
år innan förtidspension inträdde hälsoförsämringen, muskeloskeletal ohälsa och 
luftrörsbesvär. Vad orsakade enligt din mening denna vändpunkt?” Ja, det är nog trots allt att 
jag har jobbat tungt och att det har varit dammigt. Det har väl inte kommit så där hemskt på 
en gång utan det har kommit eftersom.” Vad hade man kunnat göra för att undvika din 
ohälsa? Ja, det är ju om jag kommit på något annat jobb, både ett lite renare och lite lättare 
jobb. Nu fanns det inte så mycket kvar av hälsan, jag var ju så pass dålig att det hade ju inte 
gått att fortsätta jobba, både rygg och nacke, och luftrör. Men det fanns inte så mycket annat 
….. Men, ohälsa som du säger, jag tror man måste vara ganska tuff själv som person för att 
stå på sig om saker….. Man tänker jag jobbar så länge det går. Man måste nog vara ganska 
tuff och själv säga ifrån att det här orkar jag bara inte med. Det kanske är att jag inte stod på 
mig, helt enkelt, men jag accepterade väl bara, jag stod inte på mig utan tänkte det går så 
länge det går”.   
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Muskeloskeletal ohälsa av förslitningsnatur och psykisk ohälsa till följd av mobbing 
på arbetsplatsen låg till grund för Lisens förtidspension, båda godkända arbetsskador. 
Den första godkändes 1984 och den andra 1997, efter en längre tid utsatthet i vad som 
också kan betecknas en lång ohälsokarriär. Den fysiska delen av ohälsan hänför Lisen 
till monotont och tungt arbete. Den utlösande orsaken till den psykiska ohälsan var 
mobbingen, som startade efter rykten om uppsägningar började cirkulera på 
arbetsplatsen i slutet på åttiotalet. ”Det gick rykten att det ska minskas på folk och då gav 
de där karlarna sig fan på att vi ska få iväg de där två kärringarna….De lyckades med sin 
taktik. De var så många. De hade en massa karlar och stöd av varandra”.  Vad som kunnat 
göras för att undvika ohälsan har Lisen svårt att svara på. I generella termer uttrycker 
hon önskemål om att i högre grad anpassa arbetsplatserna efter människor både vad 
beträffar den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 
 
Den negativa vändpunkt som Ingela identifierade var när hennes muskeloskeltala 
ohälsa diagnostiserades första gången, 18 år innan sjukbidraget 1998. Ingela upplever 
att inträdet av hennes ohälsa var relaterad till en stark negativ livshändelse som utlöste 
svår stress.” Min svaga punkt var väl leder, annars kanske jag fått magsår eller något annat. ”  
 
Den synskada som låg till grund för Magnus förtidspensionering inträdde första 
gången 1962, 36 år innan förtidspension. Hans ohälsokarriär har varit lång och 
mångfacetterad. Synskadan har han levt med i större delen av sitt liv, men 
vändpunkterna i hälsa har varit flera och av olika slag under en 30-års period. Den 
viktigaste negativa vändpunkten var synskadans inträde. Någon särskild yttre orsak till 
synskadan som var huvuddiagnos vid förtidspensioneringen går inte att identifiera. 
Några av de andra negativa vändpunkterna i hälsan anser Magnus var arbetsrelaterade, 
1988 var han sjukskriven för muskeloskeletal och psykisk ohälsa, ohälsa som han 
anses var en effekt av både den fysiska och psykiska arbetsmiljön på sin arbetsplats. 
 
Samtliga av de nu angivna ohälsokarriärerna kan betecknas som långa. Några har 
istället kortare ohälsokarriärer. En enskild punkthändelse i form av en olycka var 
vändpunkten på en kort ohälsokarriär för två av respondenterna.  
 
Den enskilt avgörande vändpunkten för Kristinas hälsoutveckling, var den olycka hon 
råkade ut för på arbetsplatsen, tre år innan hon fick sjukbidrag. Hälsokarriären har 
varit kort, en enskild olyckshändelse var den utlösande orsaken. ”På arbetsplatsen råkade 
jag ut för en olycka 1995. Jag arbetade som djurskötare och det var samband med förflyttning 
av ett djur som djuret slog ned mig, jag tappade balansen och flög med nacken mot ett 
järnrör”.  
 
Även Kalle råkade ut för en olycka. 1996 var han med om en trafikolycka. ”Vi fick 
sladd på bilen och åkte ner i en stenig ravin, eller ett 6-7 meters djupt dike, med ett litet träd 
där emellan. Vi kom i 80 km i timmen och så blev det tvärstopp”. Kalle skadade sig illa och 
fick skador av muskeloskeletal natur, i bl.a. nacken. Vad som skulle ha kunnat göras 
för att undvika olyckan har både Kalle och Kristina svårt att identifiera.  
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Ytterligare tre respondenter rapporterar om kortare ohälsokarriärer.  
 
1996 drabbades Berit av hjärtinfarkt, en händelse som hon pekar ut som den viktigaste 
negativa vändpunkten för hälsoutvecklingen. Den enskilda punkthändelsen inträdde 
två år innan förtidspension och var orsaken till att hon förtidspensionerades. Hade man 
kunnat göra något för att undvika din ohälsa? ”Nej det var dåligt med det. Ja, sluta röka, 
motionerat mer. Ja, det skulle väl ha varit mindre av den där stressen och jäkten, ackorden 
också (på arbetsplatsen). Vad orsakade enligt din mening denna vändpunkt? ”Det kanske var 
just, hjärtinfarkt är både av stress och arv. Allting tillsammans. Rökning. Alla riskmoment 
fanns. Farsan min dog i hjärtinfarkt. Det har ju varit mycket stress också, jag har alltid varit 
sådär att det ska gå undan, jag försöker lugna ner mig. Men det är svårt att lägga band på sig. 
Jag vet syrran säger alltid, du springer i skogen, vi plockar bär och hon hinner inte med. Det 
är ju sådant där som sitter i. Det har ju varit mycket stress och jag är ju en sådan som alltid 
ska, det ska gå undan i allting. Jag har alltid varit sådär så det ska gå undan säger de, jag 
försöker lugna ner mig. Det är kanske mycket det också.” Berit identifierar även andra 
vändpunkter i form av hälsoproblem av muskeloskeletal natur, 1990-1991 började hon 
få ont i axlar, armar och ryggen och det försämrades varefter. Slitage, tungt och 
monotont arbete upplever hon var orsaken till den hälsoförsämringen som hon dock 
inte bedömde vara av den arten att hon inte skulle kunna arbeta några år till. 
 
Den första vändpunkten som Ivan identifierade inträffade ett tiotal år innan 
förtidspension, då de första symptomen på det som senare skulle utvecklas till ohälsa 
kom. Tre år innan förtidspension diagnostiserades magtarmbesvär följt av psykisk 
ohälsa. Hans upplevda hälsa har varit sämre under en förhållandevis lång period, men 
med en akut försämring tre år innan förtidspension. Långvariga svåra hemförhållanden 
som kulminerade i en separation 1995 och en uppslitande skilsmässa 1996 upplevde 
Ivan var huvudanledningen till ohälsans inträde, som kom att leda till förtidspension 
1998.  Hade något kunnat göras för att undvika ohälsan? ”Jag tror att jag var för mycket av 
en möjliggörare och tänkte för lite på mig själv. Jag tänkte att om andra mår bra, så mår jag 
själv också bra. Man måste kunna stå på sig, vilket jag inte har kunnat. Man måste ha en egen 
uppfattning och inte vara för konflikträdd. Jag vill att alla människor ska vara sams. Men det 
finns även gränser där. Jag har orsakat lite av det här själv också, i god tro visserligen, men 
jag har varit möjliggörare åt dem som vill bryta sig fram, använda armbågarna.”  
 
Karolina identifierade den viktigaste hälsomässiga vändpunkten två år innan 
förtidspension, då hon började bli sjukskriven för sjukdomar i cirkulationsorganen och 
muskeloskeletala besvär. 1997 var hon heltidssjukskriven hela året, liksom större delen 
av 1998 fram tills dess hon beviljades förtidspension. Utöver det identifierar Karolina 
flera andra vändpunkter i hälsan under livet rörande bl.a. cirkulationsstörningar och 
endokrina sjukdomar.  Orsaken till ohälsan är Carolina inte säker på. ”Nej, det är svårt 
att säga, det är båda arbets- och hemsituation skulle jag tippa. Karolina identifierar 
stresstillstånd av lite olika karaktär tillhöriga både arbets- och hemsituationen som 
tänkbara faktorer svarandes mot delar av hennes ohälsa. Hon har under lång tid levt 
under svåra hemförhållanden med både fysisk och psykisk misshandel och upplever 
också att arbetet var stressigt. ”Det måste det ju vara, just oregelbundna arbetstider och 
stressen, men stressen var väl också hemma. I den mån cirkulationssjukdomarna var 
stressrelaterat kunde det lika gärna vara en effekt av hem som jobbstress. ”Stress och 
oregelbundna arbetstider menar de kan ge högt blodtryck. På min arbetsplats var det stressigt 
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hela tiden. Hade man enligt din mening kunnat göra något för att undvika ohälsan? 
”Undvika, det är svårt, det är ju arv, hela livssituationen, det går inte att svara på. Det är ingen 
som kan göra det, undvika ohälsa, den kommer ju bara”.  
 
Den första vändpunkt som Ruth identifierade inträdde ca 40 år innan förtidspension, 
då hon var med om en allvarlig bilolycka som hon haft sviter av under hela livet. Hon 
uppger att antal olika vändpunkter då hennes fysiska hälsa försämrats åren närmast 
innan förtidspension, t.ex. hjärtproblem. Den viktigaste vändpunkten hänför hon till ca 
tre år innan förtidspension, då även hennes psykiska hälsa kraftigt försämrades som ett 
svar på mobbingen som hennes man fått utstå på sin arbetsplats. 
 
Sammanfattningsvis har de vändpunkter som respondenterna anser vara de viktigaste i 
de flesta fall inträffat långt innan förtidspensioneringen. Sju av tolv respondenter har 
identifierat centrala hälsomässiga vändpunkter som ligger i intervallet 13-36 år innan 
förtidspensionens/sjukbidragets inträde 1998. 
 
Det finns en koppling mellan de långa ohälsokarriärerna och skador av 
muskeloskeletal natur i form av olika förslitnings- eller belastningsskador. 
Hälsoförsämringarna har inträtt tidigt och ökat i intensitet vartefter. Även om man kan 
tidsätta en enskild vändpunkt för försämringen, har belastningen över tid oftast 
uppgetts haft en avgörande betydelse. När det gäller de kortare ohälsokarriärerna har 
vändpunkten istället ofta karaktär av en enskild punkthändelse följt av ett akut 
sjukdomstillstånd. Olyckor är här ett exempel, eller sjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt.   
 
Hälften av respondenterna hänför de viktigaste vändpunkterna i hälsan till 
arbetssfären, dvs. arbetet i vid bemärkelse ses som orsak till ohälsan. Tre uppger att 
vändpunkterna varit relaterade till händelser i den sociala sfären, en uppger att en 
kombination av den sociala och arbetssfären varit av avgörande betydelse. Ytterligare 
två finner hänvisar till arv (genetik) och övriga miljö- och individrelaterade 
riskfaktorer.  
 
Vad hade man då kunnat göra för att undvika den ohälsa som låg till grund för 
förtidspensioneringen? Bland dom som upplever att ohälsan var arbetsrelaterad 
hänvisar flertalet till arbetsmiljöfaktorer och formerna för arbetets utförande. Här 
förekommer arbetskarriärer som karaktäriseras av fysiskt krävande arbeten och 
traditionellt ”tunga” jobb, dvs. fysiskt påfrestande arbetsuppgifter i typiska 
arbetaryrken, i vissa fall också med inslag av psykosociala arbetsmiljöproblem. Den 
egen referensram gällande arbete förefaller ha en betydelse som inte ska undervärderas 
när det kommer till individens förhållningssätt till och upplevelsen av ohälsa. 
Referensramen präglas bl.a. av den egna förankringen på arbetsmarknaden, den 
rådande arbetsmiljön och arbetsplats- och yrkeskulturen, dvs. normen och 
förutsättningarna för arbetets utförande på en viss plats i en viss tidsepok. Ett ”tufft 
klimat” präglar många av arbetsplatserna som karaktäriseras av både fysiskt och 
psykiskt påfrestande/krävande arbeten i vilka risker i arbetet och ohälsa kommit att bli 
en naturlig del. Att ha ”lite värk och ont” framstår som ett om inte normalt, så i alla 
fall inte ett onormalt tillstånd. Intrycket är att väl drabbad av ohälsa är det framförallt 
som något individen lärt sig leva med mer än något som förväntades försvinna. Vid 
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behov följde behandling och vila, därefter återgång till samma arbete eller ett i många 
stycken liknande arbete igen. Det finns, i efterhand, också en allmän inställning om att 
man varit för oförsiktig med sig själv och känt efter för lite/tagit i för mycket, delvis 
med hänvisning till referensramen. Förutom den egna insatsen framkommer också att 
en del upplever att arbetsgivare har en syn på människor som ”förbrukningsvaror”. 
Här finns en besvikelse som är kopplad både till den egna ”utsorteringen” och en 
bitterhet till ”insorteringen” av friska i ett oförändrat arbete. Incitamenten för 
förändringar i arbetslivet upplevs vara för svag eller saknas, där ohälsan i allt för hög 
grad blir ett individuellt problem istället för ett arbetsplatsproblem.  
 
Bland dom som uppgett att vändpunkten varit att hänföra till sociala sfären hänvisas 
orsakerna till livshändelser och livsomständigheter, olika former av utsatthet. Här har 
kopplingarna mellan ohälsan – den sociala situationen upplevts som mer eller mindre 
stark. Gemensamt är en uppfattning om att åt inträdet av händelsen eller utsattheten 
inte varit så mycket att göra, utan möjligen hanteringen av desamma, egna och andras 
roller och ansvar.  
 
Två respondenter identifierar inga särskilda enskilda händelser eller situationer i den 
sociala – eller arbetssfären som orsak till vändpunkten i hälsa. Endera saknas 
uppfattning om varför ohälsan inträtt eller så hänvisas orsaken till vändpunkten till 
livsstil (beteende), den genetiska betingningen och livssituationen som helhet, vilket 
kan omfatta både miljörelaterade och individuella faktorer.  

10.2 Tidpunkter för förtidspension  
 
Förtidspensionen ses som slutpunkten på den hälsohistorik som varit i fokus här, ett 
tillfälle vid vilken arbetsförmågan bedömts som varaktigt nedsatt av medicinska skäl. 
Vad har respondenterna haft för syn på inträdet av förtidspensionen – upplever de sig 
ha blivit förtidspensionerade vid rätt tidpunkt, för tidigt eller för sent? Hur motiverar 
de sitt ställningstagande? Härigenom kan man bl. a få viss kompletterande information 
om den betydelse man tillmäter hälsan och arbetsförmågan i relation till eventuella 
övriga faktorers inverkan på tidpunkten för förtidspensionen. Merparten (nio av tolv) 
upplever att de förtidspensionerades/fick sjukbidrag vid rätt tidpunkt. Fyra av 
respondenternas upplevelser illustreras mer utförligt nedan, med start för Gunilla. 
 
Din ohälsa började tidigt? Ja, det gjorde den. Vad tror du var orsakerna till din 
hälsoförsämring? Ja, det är så klart att det varit tunga jobb, det måste man säga. Det blev 
avslipat och sämre i nacken hela tiden. Jag ville inte sluta att arbeta, det är det viktigaste som 
finns. Det är inte det första man tänker på att man ska sluta jobba, man försöker allt möjligt 
som finns, för att få jobba. Att arbeta skiftgång, jobba 3 veckor och vara ledig i 2 veckor, blev 
en förutsättning för att Gunilla skulle orka arbeta. Det var avgörande för att du skulle klara av 
det? ”Det var för att jag skulle kunna vila upp mig. Barnen hade flyttat hemifrån. Jag har inte 
behövt jobba så hårt hemma, jag har alltid gjort det jag ska men min man har lagat mat och 
har också ställt upp. Det var inte alltid så fint och rent hemma, jag har tagit sådana där lediga 
veckor för att vila ut. Det måste göras också, det var tvunget. Vår företagsläkare sa att jag 
klarar inte av att arbeta utan ledigheter, det går inte, jag orkade inte jobba varje dag. Det 
måste vara så om man ska klara.” Gunilla gav sig den på att arbeta till den dag arbetsplatsen 
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slutligen lades ned, som varit nedläggningshotad under många år. Redan 1991 genomfördes 
större förändringar då personalen började sägas upp första gången. ”De visste inte vad de 
skulle göra med mig. De sa att du kan inte göra något mer, du kan inte jobba mera”. Men jag 
sa jag vill inte sluta innan arbetsplatsen läggs ned. Jag klarade det där slutet, det var tungt men 
det gick. Tycker du att du fick förtidspension vid rätt tidpunkt, för tidigt eller försent? Vid rätt 
tidpunkt, jag orkade inte mera. Jag kunde antagligen ha fått det tidigare också.  Men det blev 
en naturlig lösning när arbetsplatsen stängdes? Ja, så klart, jag ville inte ta före. Jag försökte 
orka så länge som det gick. Hur upplevde du att arbetsgivaren ställde sig till det att du ville 
jobba? Ja, de sa inte emot, de tyckte det var Ok, bara jag orkade. Läkaren tyckte det var dumt, 
men jag ville arbeta så länge arbetsplatsen var i drift”. I Gunillas fall var arbetet och viljan 
att arbeta antagligen mer styrande för förtidspensionstidpunkten än hälsan och 
arbetsförmågan. Hon beskriver att det var med mycket stor möda hon lyckades utföra 
sitt arbete den sista tiden, men hon var starkt motiverad att inte sluta före 
arbetsplatsens nedläggning. Idag upplever sig Gunilla mycket hindrad av sin ohälsa 
och har ständig värk. 
 
Såväl Lisen, Carin, Karolina och Ruth uppgav också att de förtidspensionerades vid 
rätt tidpunkt. Lisen; ”Ja, jag tycker att det var rätt tidpunkt, lagom, för jag hade inte klarat av 
att gå på jobbet något mer, absolut inte”.  Carin sa detsamma, ”Ja, inte var det då för tidigt, 
jag tror jag arbetade så länge jag kunde”, samma budskap hade även Karolina och Ruth. 
Samtliga dessa beskriver att deras arbetsförmåga var så pass nedsatt p.g.a. ohälsa vid 
förtidspensionstidpunkten att ett permanent utträde från arbetslivet i det skedet var 
nödvändigt. Beskrivningen av rätt tidpunkt skulle bland dessa respondenter också 
kunna uttryckas som ”inte en sekund för sent”.  
 
Bengt hade efter en längre tids ohälsa börjat inse att hans arbetskarriär närmade sig 
slutet. ”Det var ju mycket det också, man drog ner på personal, mycket ensamjobb, som 
gjorde att jag tänkte, att det här Bengt, det här kommer du ju inte att klara av till sist… och jag 
tänkte hur faen ska du orka det här Bengt, det blir tyngre och tyngre och då blev jag ju 
sjukskriven till sist, skadorna som jag hade blev ju inte bättre med åren, åldrandet tar ju också 
en del…. Och jag vill inte att någon annan ska göra det jag gör, jag vill kunna utföra jobbet, 
jag är ju väldigt noga, jag vill göra hela rutan, jag vill inte bara lira här uppe i hörnet för då 
blir det någon annan som gör den där biten. Bengt upplever sig ha förtidspensionerats vid rätt 
tidpunkt. ”Jag har jobbat från jag var 15 – tills jag var 54 år, jag fyllde 54 i december och i 
mars var det klart. Sedan var det slut. Erbjöds man p.g.a. sin skada att sluta sitt jobb med full 
lön 11 år tidigare, man blir bara tillfrågad en gång, stå då och vara duktig, ja då frågar man sig 
– för vem är jag är duktig? Inte mot mig själv, inte mot mina barn, inte mot mina barn-barn, - 
för jag vill inte komma i den sitsen som jag har sett många, de kan inte ens lyfta upp sina 
barn-barn och de är inte ålderspensionärer.  Jag har ju sett de som har legat i för länge - och 
vem faen tackar dom? Ingen.” Bengt hade klart för sig att hans ohälsa och nedsättning av 
arbetsförmåga var så väl utredd och dokumenterad att det var i huvudsak var upp till 
honom att ta ställning till frågan om förtidspensionering eller ej. Med vetskap om det 
upplevde han att beslutet blev lite lättare. ”Fast, det var det här också, det är också ett 
psykologiskt spel du gör med dig själv. Men det är ju så här, man måste tänka efter hur man 
ska göra, det är alltid lätt att säga åt andra gör si och gör så, men när du själv står inför 
beslutet att nu är din yrkesverksamma tid mot slutet… Jag menar, för mig var det ju ganska 
naturligt, jag hade ju aldrig jobbat med gamla människor, dvs. sådana som är över 58 år. Jag 
har aldrig jobbat med sådana, de har försvunnit före..… Det som knäckte ut en i om man 
säger i helhet, hela mitt yrkesverksamma liv har man haft jobb där man frågar efter mental 

 82



 

och fysisk styrka, det är ju det man frågar efter i tunga jobb idag. Det är bara att inse det, det 
har jag ju den erfarenheten själv att jag har aldrig jobbat med någon över 58 år, de har 
försvunnit, en del har grinat och en del har varit glad, det beror på själva individen. Därför 
säger jag åt alla människor som hamnar i min situation – det är du som väljer – när du står 
framför läkaren så det enda du behöver göra är att säga ja eller nej, för det är du som 
bestämmer. När läkaren föreslår måste han fråga dig - hur ser du på det här, så måste du så att 
säga se till att, du får bara en fråga. I verkligheten är det så att vi har en pensionsålder upp till 
58 år inom riktigt tunga jobb, det finns ingen som går längre. När man pratar om att höja den, 
jag tycker att det är att håna dem. Eller som min handläggare på försäkringskassan sa; jag 
känner det som att jag sparkar folk i ansiktet, men det här är mitt jobb. När man då hårdnar 
upp det här i beviskrav som det är idag, så betyder det att de som kan prata för sig, de kommer 
att klara sig i alla lägen, medan de här stackarna som inte kan, far så djävla illa så den dag de 
far hem så är det rullator. Jag menar, då blir det vårdkostnader istället, jag tycker inte det är 
bra som det är. 
 
Ivan upplevde också att förtidspensionstidpunkten var den rätta. ”Efter arbetsträningen 
var jag fortfarande för skör för att gå tillbaks till arbetslivet. Det blev för många måsten. Det 
brast också i motivationen. Hur lång tid har jag kvar (av arbetslivet) och hur mycket är jag 
beredd att skuldsätta mig? Och så naturligtvis hälsan, framförallt den psykiska, men dessutom 
mag-tarmproblemen och ryggen. Problem med ryggen har jag haft sen i början av 1970-talet. 
Det är skador, som jag har fått av mitt arbete. Först i efterhand har jag förstått, vilken tur jag 
hade, som var så vältränad. Min bästa pensionsförsäkring har varit mitt intresse för idrott. Jag 
har sparkat fotboll, spelat hockey, åkt skidor och hoppat backhoppning. Ofta på våren tog jag 
en timmes paus under arbetsdagen, för att åka skidor. Jag delade liksom upp dagen i två 
arbetspass. Jag tycker att jag blev förtidspensionerad i rätt tid. Det blev en omställning i 
tanken, men allt har sin tid. Allt går till sig och livet går vidare”. 
 
Några upplever istället förtidspensionen som för tidig och hade inte velat släppa 
kontakten med arbetslivet än. Berit tycker t.ex. att hon förtidspensionerades för tidigt. 
 
”Jag hade velat vänta med, för jag kände mig ändå arbetsduglig och det är ju ändå det här, 
sedan skämde de ju upp en mer än nödvändigt tycker jag. Ja, risken finns ju att det kommer 
tillbaka, jag har ju kärlkramp i kranskärlen, men att sköter man sig så. Jag räknar med att jag 
ska ha tre stycken infarkter, farsan hade ju tre stycken, om det är ärftligt (skratt). Man tror ju 
alltid att det händer inte mig. Och tur är ju det, att man tror. Man måste ju ändå ha lite 
framtidstro. Så fanns det inget jobb som jag kunde ha som var lättare. Man kunde inte jobba 
mycket med armarna. Jag hade ju velat fortsätta, men det fick jag inte för arbetsgivaren eller 
läkaren, för det fanns inget arbete som man kunde garantera att det skulle gå. Du skulle inte 
jobba med armar och så? Nä, inte mycket. Då fanns det inget du kunde omplaceras till? Nej. 
Jag hade velat prova att arbeta. Inget arbete fanns, jag hade tänkt få börja arbeta halvtid först 
men det fick jag inte ens. Var det för arbetsgivaren eller var det för läkaren? Båda två, 
läkaren också, men arbetsgivaren hade inget jobb åt mig. Var tyckte du om det? Ja, det var ju 
en besvikelse, jag hade ju inte tänkt sluta ännu. Men samtidigt fanns ju rädslan där att få igen 
det,  men det hade man ju förträngt för länge sedan”.  
 
Inte heller Magnus ville sluta och uppger att han hellre arbetat än fått förtidspension. 
Han upplever att han förtidspensionerats för tidigt. Hur upplevde du det (att 
förtidspensioneras)? Ja, det var jobbigt. Men de sa ju att det inte fanns något annat alternativ. 
Nej, jag ville inte ha förtidspension, jag gick ju på, då hade jag nästan stämplat ut så de sa du 
måste ju gå. Jag gick först på AMI i två omgångar de skulle försöka komma på vad jag kunde 
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syssla med, men de kunde inte hitta något, de hade ingenting. Då sa de att jag själv måste 
komma på vad jag ska göra – då la jag ju fram det här med dator, då menade de på att de 
skulle i sådana fall vara om jag skulle sitta hemma och arbeta, men det tyckte jag kändes så 
tråkigt. Man vill ju vara på en arbetsplats och ha det sociala också. Då sa de att de inte kunde 
hjälpa mig när det inte fanns något alternativ. Var det försäkringskassan? Ja, men även AMI, 
de utredde ju då under tiden. Jag, jag försökte ju. Jag jobbade ju med datorer en period. Jag 
gick på öppen datautbildning 1994 och då fick jag en utrustning av AMI sedan när jag började 
jag arbeta med dator, en praktiktid.. Det fanns inga möjligheter till fortsättning? Nej, det var 
först 1995 en period och sedan 1996, det var före jag sökte om förtidspension.  Jag har ringt 
runt till en massa arbetsgivare utan att få napp. Trots att jag skulle få merparten av lönen 
finansierad var det inte intressant för arbetsgivarna.  Det är billigast och enklast från 
samhällets sida att förtidspensionera mig.  Det är dessutom olika i olika län och kommuner, 
Norrbotten satsar inte. Skulle jag flytta till Stockholm skulle jag få jobb med en gång, där 
finns jobb för synskadade, möjligheterna är mycket mindre i Norrbotten.  Då sa en att det 
kanske vore lika bra att söka förtidspension, då jag inte ville flytta, för jag ville inte flytta då. 
Av vilken anledning var det du inte ville flytta? Jag vet inte vad det var, trygghet kanske, 
familj och släkt finns här. Jag tycker att jag förtidspensionerades för tidigt. Nu skulle jag velat 
prova på och jobba längre än vad jag gjorde… Det är många yrkesverksamma år kvar.  
 
Här har individens hälsa genomgående varit en styrande och begränsande faktor för 
många av vägval under livet, bl.a. av utbildning, yrke och bosättningsort. Det är 
faktorer som dessutom i mångt och mycket haft en förstärkande effekt av varandra. 
Utbudet av utbildning och arbeten på hemorten var begränsat, än mer för en 
ohälsodrabbad - samtidigt som den nedsatta synen var en anledning att befinna sig i 
bekanta miljöer, både fysiskt och socialt. Hans arbetskarriär genererade ytterligare 
fysisk ohälsa i form av rygg-, nack- och axelproblem som han upplever vara en följd 
av tunga lyft i ett tufft arbetsklimat. Arbetsmiljön in den anställning han vistats längst 
tid i beskrev han som belastande såväl fysiskt som mentalt, han fick uppleva 
trakasserier på sin arbetsplats som bottnade i hans dåliga hälsa, vilket han i sin tur 
hänför till en konkurrenssituation om jobb. Ohälsan har med andra ord varit kraftigt 
styrande för livsvägens utformning, där olika riskfaktorer förstärker varandra i loopar.  
 
Tre av respondenterna uppbar sjukbidrag 1998. Någon tvekan om behovet eller 
timingen vad beträffar sjukbidraget vid den aktuella tidpunkten finns inte hos någon av 
dem. Kalle, som uppbar sjukbidrag 1998, har erbjudits förtidspension, men har vägrat. 
 
 ”Försäkringskassan ville ge mig förtidspension, men jag vill inte ha det, för jag tänker 
fortfarande på att gå tillbaka till jobbet, eller rättare sagt jag vill att arbetsgivaren som jag är 
anställd hos ska fixa ett jobb som passar mig. Jag saknar ju jobbet något otroligt. Men det är 
klart när man är anställd inom vården och i det här fallet som jag – inte får lyfta någonting – 
vad är vården idag? Det är ju lyft. Det finns inga ”kaffekokartjänster” om jag säger som så. 
De har erbjudit mig att gå tillbaka, jag kunde göra sådana här småjobb bara. Bara de bästa 
bitarna i stort sett. Men det har jag sagt, det gör jag inte mot mina arbetskompisar. Jag orkar 
inte gå tillbaka till mitt gamla jobb, jag vet hur tufft de har det, de har tappat ytterligare en 
tjänst sedan jag slutat”. Du har inte provat jobba 25 % eller? ”Jag skulle ha fått prova, men 
läkarna stoppade det, jag får inte gå tillbaka till gruppboendet. För 25 % handlar ändå om lyft 
minst 20 % av den tiden. Vi har 3-4 mycket tunga boende. Jag får inte göra en enda 
förflyttning, duschningar och sånt, ibland är det nästa slagsmål för att duscha. Bara såna enkla 
saker. Jag kan ju inte bara ta de bästa bitarna, jag gör inte det eftersom jag tycker om jobbet så 
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mycket och mina arbetskompisar. Att gå tillbaka till mitt gamla jobb och ta en lyxtjänst, att 
sitta och prata med boende, sådana tjänster finns inte, det blir ingen meningsfull tjänst. 
Eventuellt drar de när ännu mer på personalen, de har ju redan så att de springer benen av sig, 
tar sönder ryggar, de är mycket kvinnor där och de har det tufft. Det är ju annorlunda om det 
är en riktig tjänst som kommer till, men det lär ju knappast inträffa. Inte är jag är hemma för 
skojs skull, jag tar vad som helst som fungerar och som är meningsfullt. Jag har många 
yrkesverksamma år kvar, det måste finnas något för mig också. Jag har varit arbetslös i 3-4 
veckor i hela mitt liv, klarar inte av att vara hemma, det är förödande, inte minst för familjen.” 
 
Merparten uppger att de förtidspensionerats vid rätt tidpunkt. Även om frågan 
medvetet hållits öppen, kan man fråga sig vad som är ”rätt” tidpunkt, ”för sent” eller 
för ”tidigt” för förtidspension? Svaret varierar mellan respondenterna och är inte bara 
relaterat till hälsoläget och arbetsförmågan, utan är också relaterat till t.ex. individens 
syn på arbete och relation till arbetsmarknaden. En del som uppgett att tidpunkten för 
förtidspension var rätt, förefaller inte bara arbetat så långt som hälsan och 
arbetsförmågan tillåtit, utan snarare på övertid i relation till desamma, där en stark 
pliktkänsla och yrkesstolthet spelat roll. Några uppger istället att förtidspensionen 
respektive förslag på förtidspension inträtt för tidigt. Tre individer har gemensamma 
erfarenheter av svårigheter att få anpassade arbeten på arbetsplatsen och/eller en 
begränsad lokal arbetsmarknad. Där har inte funnits plats för ohälsodrabbade, även om 
dom som i exempelvis ett fall här, erbjudit arbetsgivare sin tjänst med kraftigt 
subventionerad lön. Ingen uppger att förtidspensionen inträtt för sent.  
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10.3 Kategorisering hälsohistorik 
 
Som en del av hälsohistoriken har respondenterna beskrivit sin upplevda ohälsa under 
livsvägen, tidpunkter för inträde, utveckling över tid och upplevelser av dess orsaker. 
Dessa uppgifter har kompletterats med den registrerade sjukhistoriken, dvs. av 
hälsoskäl ersatta dagar från socialförsäkringssystemet under en period mellan 1990 
och 1998. Det har tjänat flera syften, där avsikten varit att bl. a belysa; 

 
• hur relationen ser ut mellan den upplevda ohälsan och den registrerade 

sjukhistoriken. 
• om det går att identifiera mönster när det gäller den sjukhistorik som föregår 

förtidspensionen och hur de i så fall ser ut.  
 
10.3.1 Upplevd ohälsa och registrerad sjukhistorik 
 
Det finns överlag en god överrensstämmelse mellan den upplevda ohälsan och den 
registrerade sjukhistoriken under den aktuella tidsperioden, 1990-1998. Den upplevda 
ohälsan har kartlagts på två sätt. För det första har respondenterna fått beskriva sin 
hälsostatus och eventuella förändringar av densamma för varje anställning. För det 
andra har de fått ange viktiga vändpunkter under hälsohistoriken när hälsan försämrats, 
när vändpunkterna trätt in, vilka de var och vad man ansåg orsakat dem, liksom vilken 
av dessa vändpunkter man ansåg vara viktigast och varför. Någon särskild fråga som 
omfattade om och när man varit formellt sjukskriven eller motsvarande fanns inte, 
även om det föll sig naturligt i flera samtal att också behandla det.  
 
Den registerbaserade sjukhistoriken kom alltså att knytas till uppgifter om vändpunkter 
man upplevt och när i tid de inträffat, liksom till beskrivningen av den allmänna 
hälsostatusen och eventuella förändringar av densamma under anställningen/arna 
kopplade till den aktuella tidsperioden. Om tidpunkterna överrensstämde ”bägge 
vägar”, tolkades det som en god överrensstämmelse. Det visade sig att 
överresstämmelsen mellan upplevd och registrerad ohälsa var god i tio av tolv fall. I 
dessa fall överrensstämmer respondenternas återgivelse av sin ohälsa väl i tid med den 
registrerade, liksom variationerna i den registrerade sjukhistoriken i allmänhet kunde 
utläsas och förstås genom intervjun.    
 
På vilket vis misstämde de två övriga? I ett fall framstår den upplevda hälsan som 
betydligt bättre än den registrerade sjukhistoriken. I det andra fallet är det tvärt om, där 
respondenten inte har någon sjukhistorik i någon nämnvärd omfattning men beskriver 
en ständigt försämrad hälsa. Det innebär att det inte finns någon tidsmässig eller 
innehållsmässig överrensstämmelse mellan den upplevda ohälsan och den registrerade. 
Det ska inte tolkas som att någon farit med ”osanning”, även om ett samstämmigt 
resultat förstås kan vara önskvärt ur reabilitetssynpunkt och stärka antagandet att man 
mäter på rätt sätt. En mis-match mellan beskrivningen av den upplevda ohälsan och 
den registrerade kan också illustrera skillnaden mellan ”disease” och ”illness” och ett 
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komplext sjukdomsbegrepp, hälsa behöver inte vara detsamma som frånvaro av 
sjukdom och inte heller betyder frånvaro av sjukdom att individen har hälsa 
(Alexanderson, Medin 2000). 
 
10.3.2 Sjukhistorik 
 
Som tidigare beskrivits (avsnitt 3.1.3) påverkas risken att förtidspensioneras starkt av 
innehåll och utseende på den föregående sjukhistoriken (Stattin 1998).  I nedanstående 
tabell återges respondenternas registrerade sjukhistorik 1990-1998. Sjukhistoriken 
utgörs av det genomsnittliga antalet hela ersättningsdagar med sjukpenningersättning 
enligt ALF (Lagen om allmän försäkring) liksom rehabpenning (RHB) och 
arbetsskadepenning (ASK).62 Ersättningsdagarna är fördelade på en sexgradig skala.63  
 
X1 till och med X12 utgör de olika respondenterna. Deras väg till förtidspension 
uttryckt som den samlade sjukhistoriken återges via en grafisk illustration. Blå färg i 
grafen illustrerar att omfattningen på individens sjukhistorik är oförändrad mellan 
mättidpunkterna, röd att den försämrats (fler sjukdagar), grön att den förbättrats (färre 
sjukdagar).  
 
Tabell 9. Registrerad sjukhistorik 1990-1998. 

 
 
 
 

Genomsnitt 
ersättnings- 
dagar AFL, 
ASK, RHB 
 
1990-1991 

Genomsnitt  
ersättnings- 
dagar AFL,  
ASK, RHB 
 
1991-1992  

Genomsnitt 
ersättnings- 
dagar AFL, 
ASK, RHB 
 
1992-1993 

Genomsnitt 
ersättnings- 
dagar AFL, 
ASK, RHB 
 
1993-1994 

Genomsnitt 
ersättnings- 
dagar AFL, 
ASK, RHB 
 
1994-1995 

Genomsnitt 
ersättnings- 
dagar AFL, 
ASK, RHB 
 
1995-1996 

Genomsnitt 
ersättnings- 
dagar AFL, 
ASK, RHB 
 
1996-1997 

Genomsnitt 
ersättnings- 
dagar AFL, 
ASK, RHB 
 
1997-1998 

> 0-
25 
dagar 

X3 
X4 
X5 
X6 
X8 
 
X11 

X3 
X4 
X5 
X6 
X8 
X9 
X11 

X12 
X4 
X5 
X6 
    X7 
X8 
X9 X11 

X12 
X1  X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X11 

X12 X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X10 X11 

X3 
X4 
 
 
X7 
X9 
X11 

 
X4 

 

> 25-
59 
dagar 

X7 
X9 

X7 X3 X3 X2 
X9 

X12 X2   

>59- 
100 
dagar 

X12 
 

X12 
X2 

 
X2 

 
X2 X9 

X1  X6 X8 X10 X7  

>100
-200 
dagar 

X2 
X10 

 X1  X2 X10  X5  X3 X9 X11 X2 X4 X7 
X9 X11 

>200
-300 
dagar 

X1  X1  X10   X1 X12 X2 X8 
X6 X10 

X1 X3 X5 
X6       X8 
X10 

>300 
dagar 

 X10     X1 X5 X12 

 

                                                           
62 Partiell ersättning är omräknad till hela dagar. Den genomsnittliga ersättningen återges med ett s.k. flytande 
medelvärde, för att få mindre årsvisa fluktrationer och ett jämnare mönster över perioden. 
63 Intervallet baseras på Stattins (1998) dito, där redan beviljade förtidspensionärers sjukhistorik vid en viss 
tidpunkt innan förtidspension jämförts med normalbefolkningens. Här är dock intervallet mellan > 25-100 
uppdelat i två kategorier istället för en, bl. a. för att kunna identifiera långa sjukfall, dvs. sjukfall > 59 dagar.   
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Allmänt kan man säga att grafen följer en förväntad utveckling såtillvida att den 
generella tendensen är en ökning av antalet ersatta dagar åren innan 
förtidspensionstidpunkten (1998). 64 
I grafen kan två övergripande mönster skönjas; 
 

I. Individer som haft ett lågt antal ersatta dagar (0- 25) följt av en plötslig och 
kraftig ökning av ersatta dagar och därefter förtidspension (t.ex. X6). 

 
II. Individer som haft ett högt antal ersatta dagar vid periodens början, följt av en 

markant minskning och därefter likaledes en markant ökning (t.ex. X1). 
 
Givet respondenternas beskrivningar av sin ohälsa och (övriga livsomständigheter) - 
hur kan mönstrena tolkas? När det gäller det första mönstret med en kortare, intensiv 
sjukhistorik som föregår förtidspensionen kan man identifiera två centrala faktorer för 
dess utseende: 
 

• sjukdomens art och allvarlighetsgrad har spelat in för utvecklingen med en 
drastisk ökning av antalet sjukdagar i de flesta av fallen. Här återfinns t.ex. 
olycksfall (och psykiatrisk ohälsa) där vändpunkten i hälsan varit plötslig och i 
det läget direkt mer eller mindre allvarlig. Men inte bara sjukdomens 
allvarlighetsgrad och art har inverkat, utan även andra förhållanden har haft 
betydelse, t.ex. 

 
• relationen till arbetsmarknaden. Få ersatta sjukdagar är inte detsamma som att 

en individ upplever sig ha god hälsa, är utan diagnostiserad sjukdom eller är i 
avsaknad av nedsatt arbetsförmåga. En av respondenterna med ett lågt antal 
sjukdagar har ett flertal diagnostiserade sjukdomar och en arbetsförmåga som 
varit begränsad under hela den yrkesverksamma karriären. Ett lågt antal 
sjukdagar som slutat i förtidspension förefaller här mer vara en effekt av en 
förändrad relation till arbetsmarknaden givet dessa förutsättningar än ett 
egentligt mått på sjuklighet och arbetsförmåga, eller någon förändring av 
desamma. Ytterligare ett exempel är en individ som beskriver en långvarig 
ohälsokarriär där individen parerat för ohälsan med egna strategier för 
återhämtning, kombinerat med rehabilitering och korta sjukfall till dess det inte 
längre var möjligt att fortsätta arbeta p.g.a. hälsoproblem. Här har individens 
dåliga konkurrenskraft på arbetsmarknaden i hög grad varit styrande för valet 
att fortsätta att arbeta i samma yrke, trots arbetsrelaterade hälsoproblem. 

 
Vad karaktäriserar den andra gruppen som har ett långt sjukfall som ingångsvärde vid 
periodens början? Förutom de som har ett långt sjukfall enligt den gängse definitionen 
(över 59 dagar) räknas även kategorin med mellan 25-59 ersatta dagar in. Två centrala 
faktorer har identifierats; 
 

                                                           
64 Att några kurvor i grafen indikerar en hälsoförbättring förtidspensionsåret är en chimär, en effekt av att man 
haft de aktuella ersättningsslagen olika lång tid in på året innan de övergått i förtidspension/sjukbidrag. 
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• sjukdomens art och allvarlighetsgrad har haft betydelse också för detta mönster.  
Här återfinns t.ex. muskeloskeletala diagnoser, där samma diagnos genererar en 
varierande nedsättning av arbetsförmågan över tid, ohälsan går i skov. 
Förloppet är inte lika drastiskt som i den föregående gruppen och på så vis inte 
lika allvarligt. 

 
• mångfacetterad ohälsa, där den ohälsa och nedsättning av arbetsförmågan som 

inträtt vid periodens början kan vara av helt annat slag än diagnosen vid 
förtidspensionstillfället.  

 
Häri ligger också förklaringen på mönstret med den drastiska minskningen av ersatta 
dagar som inträder under mitten av perioden. Endera har man en diagnos där 
nedsättningen av arbetsförmåga varierar över tid eller så har man olika slags ohälsa 
under perioden, där man tillfrisknar/får förbättrad arbetsförmåga från den ena 
(minskning ersatta dagar) och därefter återinsjuknar i ett annat sjukdomstillstånd, 
(ökning ersatta dagar) återigen med nedsatt arbetsförmåga som följd. Det förekommer 
också något fall med skillnader i exponering i arbetslivet som kan förklara den 
förbättrade arbetsförmågan t.ex. där hälsotillståndet förbättrats efter en tids 
sjukskrivning följt av studier. 
Sammanfattningsvis finns det en god överensstämmelse mellan den upplevda ohälsan 
och den registrerade sjukhistoriken. Två mönster framträder under respondenternas 
registrerade sjukhistorik, vars variationer tolkats utifrån sjukdomens art och 
allvarlighetsgrad, relationen till arbetsmarknaden samt förekomst av mångfacetterad 
ohälsa. 

10.4 Sammanfattning/diskussion 
 
Sju av tolv upplever att den viktigaste negativa vändpunkten i hälsan inträffat mellan 
13-36 år före förtidspension. Merparten av dessa har förtidspensionerats med varaktig 
muskeloskeletal ohälsa (t.ex. belastningsskador) i någon form, där förutom 
vändpunkten även belastningen över tid tillskrivs en central betydelse för förloppet. 
När det gäller de kortare ohälsokarriärerna har vändpunkten ofta karaktär av en enskild 
punkthändelse följt av ett akut sjukdomstillstånd. 
 
Hälften av respondenterna relaterar de viktigaste vändpunkterna i hälsan till 
arbetskarriären, dvs. arbetet i vid bemärkelse ses som orsak till ohälsan. Dessa 
upplever att ohälsans orsaker kan relateras till arbetsmiljöfaktorer och formerna för 
arbetets utförande i enskilda anställningar och/eller under hela karriären. Här upplever 
man att man ansträngt sig och tagit i för mycket/känt efter för lite (framförallt fysiskt), 
liksom att incitamenten för arbetsgivaren att förbättra arbetsförhållandena generellt 
sett varit för svaga. Den individuella referensramen när det gäller arbete (egen 
attraktivitet på arbetsmarknaden, arbetsplats- och yrkeskultur) framstår vidare som 
betydelsefull för individens förhållningssätt till och upplevelse av ohälsa.  
 
Tre uppger att vändpunkterna varit relaterade till händelser under den sociala 
historikkarriären, en uppger att en kombination av händelser och tillstånd i den sociala 
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och arbetssfären varit av avgörande betydelse. När det gäller händelser och tillstånd 
kopplade till den sociala karriären, uppger respondenterna att åt inträdet av dessa har 
det inte varit så mycket att göra åt, annat än möjligen den egna hanteringen och andras 
ansvar. Ytterligare två redogör för vändpunkter i hälsan som dock inte relateras till 
några särskilda händelser och tillstånd i den sociala karriären eller arbetskarriären utan 
hänvisar till arv (genetik) och allmänna övriga individrelaterade riskfaktorer, som t.ex. 
livsstil i största allmänhet. Det visar sig också finnas en god överrensstämmelse mellan 
upplevd ohälsa och registrerade sjukhistorik. 
 
Möjligheter att förebygga ohälsa som ett sätt att undvika förtidspension borde vara 
god, i synnerhet beträffande de långa ohälsokarriärerna där ohälsan uppges vara 
arbetsrelaterad. Här har vändpunkterna i hälsan inträtt många år innan ohälsan 
slutligen befästs i form av förtidspension. Därigenom borde det finnas möjligheter att 
arbeta preventivt både med individuell behandling och åtgärder på arbetsplatsen om 
hälsoförändringarna uppmärksammas och hanteras på ett tidigt stadium. 
 
Vad som kunnat göras för att undvika ohälsan bland de kortare ohälsokarriärerna är 
mer oklart, även i de fall där orsakssambanden mellan händelse och ohälsa framstår 
som tydliga (t.ex. en olyckshändelse som renderat en skada). Förutom olyckshändelser 
där förebyggande åtgärder är oklara, upplever några respondenter att man skulle kunna 
undvika ohälsan genom att ändra eget eller andras beteende och hantering av olika 
situationer som bl.a. är relaterade till den sociala sfären. 
 
Merparten av respondenterna upplever att de förtidspensionerats vid rätt tidpunkt. Här 
kan man fråga sig vad som är ”rätt” tidpunkt för förtidspension? När en individ är 
dokumenterat skadad eller motsvarande och arbetsoförmögen för resten av livet? När 
det inte går att finna ett anpassat arbete i relation till en (möjlig) restarbetsförmåga?  
Förutom att förebygga ohälsa som ett sätt att undvika förtidspension, kan man också 
konstatera att relationen till arbetsmarknaden spelat roll en central för om och när 
individerna förtidspensionerats. En medicinsk nedsättning av arbetsförmågan handlar 
per definition om ett förhållande till arbetsmarknaden, om länken mellan arbete, den 
individuella hälsan och arbetsförmågan. Den som är ohälsodrabbad med nedsatt 
arbetsförmåga kan ha stora svårigheter att finna ett för hälsan anpassat arbete på 
arbetsmarknaden.  
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Delstudie 2 – kön, otraditionella yrkesroller och 
förtidspension 

 
I den andra delstudien behandlas yrkesmässiga ”brytare” – dvs. män och kvinnor som 
förtidspensionerats ifrån ett yrke där de befunnit sig i extrem könsmässig minoritet, 
vilka visat sig ha högre ohälso- och förtidspensionsrisker (Alexanderson 1995, 
Hensing 1997 respektive Stattin 1998, Knutsson och Nilsson 1996 m.fl.) i jämförelse 
med könet i majoritet i yrket.  Här undersöks vissa aspekter av yrkesmässig 
könssegregering som en riskfaktor för ohälsa och i förlängningen förtidspension.   

11. Bakgrund 
 
Den svenska arbetsmarknaden karaktäriseras av att både män och kvinnor 
förvärvsarbetar i hög utsträckning. På så vis är arbetsmarknaden en av de mest 
jämställda i världen. Men, samtidigt tillhör den bland de mest könssegregerade, män 
och kvinnor arbetar i olika branscher, i olika yrken och med olika arbetsuppgifter 
(Abrahamsson 1999). Bara ca 12 % arbetar i yrken med en jämn könsfördelning, 40-
60 % av bägge könen. Ungefär 75 % arbetar i yrken som är dominerade av det egna 
könet. Ca 13 % arbetar i yrken där det egna könet är i minoritet, varav 2 % i yrken där 
de är i extremt minoritet, 0-10 % av det egna könet. (SCB 2000). 
 
Olika studier indikerar att män och kvinnor som ”bryter” etablerade könsbundna 
yrkesmönster har högre risker att drabbas av ohälsa och förtidspension (Alexanderson 
1995, Hensing 1997, Goine Knutsson et al 1994, Knutsson och Nilsson 1996, 
Holmgren och Knutsson 1994,  Stattin 1998, Wikman 2000 m.fl.). Mönstret återfinns 
oavsett om ohälsan mäts som självrapporterad eller diagnostiserad. Lägsta ohälsorisker 
återfinns i könsintegrerade65 yrken, högre risker i mans- och kvinnodominerande yrken 
där kvinnor i extremt mansdominerade yrkesgrupper uppvisar de högsta riskerna, följt 
av män i extremt kvinnodominerade yrken (Alexanderson 2000). Att befinna sig i en 
minoritetssituation på ett extremt mans- eller kvinnodominerade yrke framstår med 
andra ord som en riskfaktor för ohälsa och förtidspension. Här ska en uppföljning 
göras av sju individer som förtidspensionerats från extremt kvinno- respektive 
mansdominerade yrken i Norrbottens län  - en arbetsmarknad som är än mer 
könsuppdelad än i riket som helhet. Hur ser deras väg till förtidspension ut? På vilka 
vis kan yrkesmässig könssegregering vara en riskfaktor för ohälsa? 

11.1 Syfte och metod 
 
Undersökningen omfattar fem kvinnor och två män som i sista anställningen innan 
förtidspension tillhört en yrkesgrupp med en könsfördelning på 0-10 % av det egna 
könet. Respondenterna har inte bara varit i könsmässig extrem minoritetssituation 

                                                           
65 Dvs. yrken som med en förhållandevis jämn könsblandning, 40-60% män/kvinnor. 
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statistiskt på yrkesgruppsnivå, utan även i sin arbetsgrupp och/eller på sin 
arbetsplats.66 
 
Intervjudelen rörande minoritetssituationen följde direkt efter respondentens berättelse 
om sin väg till förtidspension och delade de grundläggande förutsättningar som 
tidigare beskrivits67 rörande intervjuns genomförande, med den skillnaden att intervjun 
genomfördes med strukturerade frågor (och öppna svarsalternativ). Trots upplägget 
med på förhand fastställda frågor hade intervjun karaktären av ett samtal där stort 
utrymme gavs för respondenten att ge kompletterande information utöver frågorna.  
 
Undersökningens syfte är att belysa vissa aspekter av yrkesmässig könssegregering 
som en riskfaktor för ohälsa och i förlängningen förtidspension. Dessa aspekter knyts 
till svaren på följande frågor;  
 

1. Varför befinner sig individen i yrket? 
2. Utför individen i minoritet samma arbetsuppgifter som könet i majoritet? 
3. Under vilka förutsättningar arbetar könet i minoritet? 

 
Genom studiens longitudinella ansats har det varit möjligt att relatera både selektions- 
och exponeringsfaktorer till fenomenet med överrisker för könet i minoritet i yrket. 
Forskningsfrågorna är baserade på resultat från tidigare forskning och har omvandlats 
till intervjufrågor deduktivt härledda ur teori (t.ex. Kanter 1977, Hirdman 1988) eller 
ur mer empiriskt baserade resultat (t.ex. Goine, Knutsson 1994). 68 Ansatsen är 
deskriptiv, med avsikt att belysa och beskriva förekomst av vissa faktorer som kan 
vara av betydelse för de överrisker minoritetsgrupperna uppvisar. Resultatet tolkas 
utifrån den giltighet som svaren på frågeställningarna kan tänkas ha som tänkbara (del) 
förklaringar till fenomenet. 

11.2 Minoritetssituation och ohälsa 
 
Vilka faktorer kan vara av betydelse när dessa överrisker hos män och kvinnor i en 
extrem minoritetssituation i ett yrke ska förstås? Några tänkbara teoretiska aspekter av 
dessa samband kommer att presenteras i det följande. Att män eller kvinnor befinner 
sig i en numerär minoritetssituation69, återspeglar att yrket är otraditionellt för könet. 
Att det ser ut så och vilka mekanismer som skapar traditionellt manliga eller kvinnliga 
sysslor är inte utan betydelse när hälsoskillnader mellan könen i minoritet och 
                                                           
56 För närmare information om data och urval, se avsnitt 4. Med yrkesgrupp avses yrkesgrupp på tresiffernivå 
enligt AMSYK (1997). Med arbetsgrupp avses den grupp man dagligen utför arbete tillsammans med, som man 
delar närmsta chef med, under gemensam ”flagg” (skiftlag, avdelning). För tre av respondenterna är yrkesgrupp 
och arbetsgrupp mer eller mindre detsamma, där den arbetsgrupp man tillhör i huvudsak består av individer i 
samma yrkesgrupp (t.ex. vaktmästare/postsorterare). För fyra av respondenterna skiljer sig arbetsgrupp och 
yrkesgrupp åt, dvs. den yrkesgrupp man tillhör (t.ex. maskinförare) är bara en del av en arbetsgrupp (skiftlag) 
innefattande många yrkesgrupper. När det kommer till erfarenheterna av att arbeta i minoritetssituation är därför 
inte bara yrkesgruppstillhörigheten utan även interaktionen med arbetsgruppen är central. Sex av sju 
respondenter är i extrem minoritet både i yrkesgrupp och i arbetsgrupp. Fem av sju respondenter är i extrem 
minoritet på arbetsplatsen som helhet.  
67 Jmf. avsnitt 4. 
68 Respektive frågas relevans för minoritetsgruppens överrisker återges närmare i avsnitten som följer, 11.2-11.6. 
69 Undersökningen omfattar extrem minoritetssituation där det egna könet utgör 0-10 %. 

 92



 

majoritet ska förstås. En grundläggande teoretisk utgångspunkt i undersökningen är 
genusteori, kön har betydelse för samhällets och arbetslivets organisering 
(Abrahamsson 1999).   

11.3 Genusordning – en utgångspunkt 
 
Jag har valt att se på begreppet kön som innehållande två aspekter, nämligen biologiskt 
kön och socialt kön, också kallat genus. Med biologiskt kön avses biologiska och 
fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor. Med socialt kön eller genus avses 
socialt konstruerade skillnader mellan män och kvinnor.  När avsikten är att konstatera 
könsskillnader t.ex. vad gäller ohälsa, är det naturligt att använda sig av det biologiska 
könsbegreppet. Men när dessa könsskillnader ska försöka förklaras, måste de sättas i 
sitt sammanhang vilket innebär att man kan behöva använda sig av både ett biologiskt 
som ett socialt könsbegrepp. Det finns i det följande ingen anledning att hålla en skarp 
gräns mellan biologiskt och socialt kön. Utgångspunkten är i stället att det finns ett 
komplicerat samspel mellan såväl biologiska och sociokulturella faktorer när det gäller 
kön och risken att drabbas av ohälsa (Östlin 1996). 
  
Yvonne Hirdmans (1988) teori om genusordning utgör den teoretiska ansatsen när det 
gäller köns inverkan på samhällets utformning. Hirdman anser att det finns en 
systematisk ordning eller mönster mellan könen som hon kallar för genussystem eller 
genusordning. Genusordningen är enligt Hirdman ett nätverk av processer, 
föreställningar, åsikter och förväntningar om vad som är manligt respektive kvinnligt, 
vilket i sig ger upphov till en social strukturell ordning av och mellan könen. 
Genusordningen omfattar bland annat föreställningar om egenskaper som följer med 
att vara man eller kvinna, sociokulturella mönster som förväntas återfinns mellan 
könen, vilka intressen, yrken och arbetsuppgifter som könen bör ha osv. Dessa 
mönster, egenskaper och möjligheter är historiskt, geografiskt och socialt betingade 
samt föränderliga över tid. Resultatet av genusordningen finns i våra handlingar, i 
familj och arbetsliv och verkar på flera plan samtidigt på såväl makronivå som i den 
individuella mikrovärlden. Även om Hirdman ser genusordningen som en dynamisk 
struktur, vilar strukturen på två grundprinciper som förhållit sig förhållandevis 
oförändrade över tid; 
 
1. Isärhållandet av könen. 
2. En generell underordning av kvinnor och överordning av män. 
 
Isärhållandets princip är en horisontell uppdelning, män och kvinnor, manligt och 
kvinnligt bör inte blandas. Isärhållandet av könen kan exemplifieras med uppdelningen 
av arbetsmarknaden, män och kvinnor arbetar i olika branscher, yrken och med olika 
arbetsuppgifter. Den andra principen rör den hierarkiska uppdelning, en vertikal 
ordning där män oftare befinner sig på ledarpositioner och är överordnade kvinnor, det 
är ett uttryck för maktrelationer. Den horisontella och vertikala uppdelningen återfinns 
i könsfördelningen på arbetsmarknaden, män och kvinnor gör olika saker och befinner 
sig på olika positioner. Såväl män som kvinnor bidrar till isärhållandet av könen och 
framhäver olikheter mellan kvinnor och män (Hirdman 1988, Abrahamsson 1999). Det 
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finns också regionala variationer i genuskontrakt i Sverige, där Forsberg (1997, ref 
Abrahamsson) funnit att längst i norr och längst i söder finns de mest traditionella 
könskontrakten och starkt könssegregerade arbetsmarknader.  
 
På samma sätt som det är rimligt att anta att det finns likheter vad beträffar riskfaktorer 
för män och kvinnor i extrem minoritetetssituation, är det också rimligt att anta att det 
finns olikheter, bl.a. tack vare genusordningens sorterande mekanism. Den rådande 
genusordningen är därför en central aspekt att ta i beaktande när hälsoskillnader 
mellan könen i minoritet och majoritet ska förstås, eftersom den har konsekvenser för 
båda könens hälsa (se bl. a Letho 1999). 

11.4 Hälsoselektion 
 
En viktig fråga att belysa när minoritetsgruppens överrisker ska undersökas är varför 
individen befinner sig i yrket. Vad är orsaken till inträdet i en otraditionell yrkesroll? 
Frågan kan vara intressent ur flera perspektiv, men framförallt kan det ge en indikation 
om hälsoselektion. Alexanderson (2000, sid. 159) beskrev hur hälsoskillnader mellan 
individer i könssegregerade respektive könsintegrerade yrken kan påverkas av 
selektionsfaktorer. Det kan ske antingen genom att 1) ”sjukare eller mer sårbara 
personer börjar arbeta i könssegregerade yrken, alternativt att friskare eller mindre 
sårbara personer söker sig/rekryteras till könsintegrerade yrken. 2) en selektion ut ur 
könssegregerade yrken av friskare personer alternativt att personer med hälsoproblem 
slutar sitt arbete i könsintegrerade yrken.” Hälsoselektion i form av ”exporterad” 
ohälsa från en anställning till en annan omfattas i föreliggande undersökning. 
”Exporterad” ohälsa för män och kvinnor in i otraditionella yrkesroller har påvisats i 
tidigare studier. Goine och Knutsson (1994) fann att 21,9 % av de manliga 
kontorssekreterarna hade bytt till yrket på grund av olika  (självrapporterade) 
sjukdomssymptom, samma sak gällde väktare/fastighetsarbetare och städare (16,9 %). 
Också en förhållandevis hög andel av kvinnorna hade bytt till dessa för könet 
otraditionella yrken p.g.a. sjukdomssymptom, det gäller bl.a. trävaruarbetare (22,4 %), 
kemiska processarbetare (17,6 %), mekaniker (15,4 %), massa- och 
pappersindustriarbetare (12,7 %). Höög och Stattin (1995) fann också överrisker för 
män och kvinnor i otraditionella yrkesroller och angav hälsoselektion som en möjlig 
delförklaring, dvs. individens ohälsa härrör egentligen från ett tidigare yrke. Även 
Östlin et al (1997) fann en ökad risk för hjärtsjukdomar hos män i kvinnodominerade 
yrken och där ansågs hälsoselektionsmekanismer (reträttyrken) vara 
huvudförklaringen. Hälsoselektion av det här slaget kan vara en förklaring till de 
överrisker som minoritetsgrupperna i könsmässigt otraditionella yrken uppvisar. Man 
kan konstatera att val av yrke kan påverka hälsan, men hälsan kan även påverka val av 
yrke. Samband mellan yrke och risk att drabbas av ohälsa kan hänföras både till 
egenskaper hos yrket samt egenskaper som är knutna till de individer som har yrket 
(Höög och Stattin 1995). Sammansättningen av de anställda är därför också intressant, 
det är ett urval av individer som vid i en viss tidpunkt återfinns i ett visst yrke (RFV 
1990). I vissa yrken är det uppenbart att faktorer som selektion och yrkesrörlighet gör 
att yrket har en viss sammansättning av individer, t.ex. med hälsoproblem. Detta gäller 
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i synnerhet i låglöne- och lågstatusyrken, där anställningskraven är förhållandevis låga 
(Wikman 2000).  

11.5 Skillnader i arbetsuppgifter 
 
Kan hälsoskillnaderna mellan minoritet och majoritet förklaras av att män och kvinnor 
utför olika arbetsuppgifter, även om de befinner sig i samma yrke? Den 
könssegregering som återfinns på arbetsmarknaden som helhet och inom olika 
yrkesområden återspeglas ofta även i mäns och kvinnors arbetsuppgifter. Det kan få 
till följd att män och kvinnor utsätts för olika risker, vilket i sin tur kan vara av 
betydelse när hälsoskillnader ska förstås.  
 
Det är vanligt att yrken, arbetsuppgifter, maskiner och föremål ”könskodas” eller 
”könsmärks” som endera manligt eller kvinnligt. Könsmärkningen är en effekt av den 
rådande genusordningen och skapas av föreställningar om att män och kvinnor är 
lämpade för olika typer av arbeten. Såväl arbetsuppgifter, maskiner, föremål 
könsmärks och betraktas som manliga eller kvinnliga. Könsmärkningen blir en slags 
legitimerad skiljelinje mellan manligt och kvinnligt som i förlängningen får 
strukturella effekter i det dagliga arbetet. Manliga och kvinnliga egenskaper tillerkänns 
yrken, arbetsuppgifter och positioner. Könsmärkningen är både horisontell, dvs. en 
märkning av vad män och kvinnor bör göra och vertikal, på vilken nivå de bör finnas, i 
allmänhet och i förhållande till varandra. Genomgående värderas det manliga högre, 
vilket bl.a. kommer till uttryck i att män ogärna utför arbeten som kodats kvinnligt.  
Det är inte bara att tillskriva sig själv kvinnliga egenskaper, utan även att kliva ner en 
nivå i hierarkin (Hirdman 1988, Baude 1985, Abrahamsson 1999 m.fl.) 
Könsmärkningen kan också variera i styrka, både Lindgren (1992) och Hirdman 
(1998) har funnit att konservativa genuskontrakt är vara vanligare längre ner i 
hierarkin, bland arbetaryrken.  Hirdmans antagande är att; (1) ju längre ner man 
kommer i den manliga hierarkin, desto större behov finns det att markera kvinnors 
underordning, för att därigenom bekräfta männen överordning. (2) arbetarklassens 
kvinnor skapar klassen män genom en tydligt markerad kvinnlighet. Inom 
arbetarklassen är det extra viktigt att bevaka manligheten, där måste män vara ”mer” 
män än andra (Abrahamsson 2000). 
 
Arbetsuppgifter är med andra ord ofta sorterade efter kön, vilket får effekter på under 
vilka förhållanden män och kvinnor arbetar. Generellt sett har män haft en sämre 
fysisk arbetsmiljö än kvinnor, medan kvinnor har mindre inflytande över den egna 
arbetssituationen och oftare har arbeten med upprepade och ensidiga rörelser (Vogel, 
Kindlund et al 1992, SCB 1995, Lundberg, Parr 1999, Danford 1998). Av rapporten 
”Mäns och kvinnors arbetsmiljö” framgår att det inte kan förklaras med att kvinnor 
återfinns i andra yrken än män, könsskillnaderna är stora även när man ser på ett och 
samma yrke (SCB 1990). I Östlins studie (1996) kunde 44 % av kvinnorna i 
mansdominerade yrken påverka sitt eget arbete, 66 % av männen i samma yrke uppgav 
samma sak. Samma studie visar också att män har större möjligheter att påverka sitt 
arbete än kvinnorna, oavsett socioekonomisk status och oavsett om de arbetar i 
kvinnodominerade, mansdominerade eller könsintegrerade yrken (Alexanderson 
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2000). Hall (1990) fann också att den grupp arbetstagare som upplever minst möjlighet 
att ha kontroll över sitt eget arbete är lågutbildade kvinnor i mansdominerade yrken 
(ref. Theorell 1996). Även Mergler et al (1987) fann i en studie av yrkesverksamma 
män och kvinnor i ett kycklingslakteri, att arbetssituationen skiljde sig påtagligt mellan 
dem. Trots att de var innehavare av samma formella yrkesbeteckning, hade män och 
kvinnor väsentligt olika arbetsuppgifter. Kvinnors 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 kvinnor 
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). En studie omfattande knappt 400 
företag i USA fann också att män och kvinnor i samma yrken ofta utförde olika 
arbetsuppgifter, aggregerad statistisk yrkesinformation dolde ofta extrem intern 
segregration av arbetsuppgifter (Williams 1989). Könsmärkning av arbetsuppgifter 
kan med andra ord medföra olika hälsomässiga risker. 
 
Förutom skillnader i utfört arbete, kan förstås fysiologiska skillnader mellan män och 
kvinnor medföra att vissa yrken är mer lämpade för män. Kvinnor som arbetar i 
mansdominerade yrken riskerar vidare att arbeta med såväl organisationsformer som 
verktyg som är utformade med mannen som norm, vilket kan vara en hälsomässig risk. 
Att befinna sig i minoritet torde ytterligare kunna minska möjligheterna att påverka sin 
arbetssituation (Yrkesinspektionen 1994, Alexanderson 2000).  

11.6 Arbete i minoritet 
 
Är det minoritetssituationen per se som kan förklara skillnaderna i hälsa? Vad vill det 
säga att befinna sig i en minoritetssituation och vilka effekter kan det ha på hälsan?  
 
Könssegregering på arbetsplatser pekades ut som en viktig arbetsmiljöfråga redan på 
1970- talet av Rosabeth Moss Kanter. Kanter (1977) menade att det relativa antalet av 
socialt och kulturellt olika personer i en grupp är av avgörande betydelse för 
interaktionen dem emellan, för gruppbeteende och individuellt beteende. Kanter fann i 
sin forskning att kategorier som utgör en minoritet70, t.ex. vad gäller kön, ras, ålder, 
ses som ett ”tecken” av majoriteten, som symboliserar allt som förknippas med 
minoriteten.  
 
Kanter konceptualiserade processen som framkom mellan majoritet och 
teckenpersoner och fann framförallt tre fenomen eller effekter av att befinna sig i en 
teckenposition; synlighet, polarisering och assimilation.  Människor med teckenstatus 
blir mer synliga. Tecknets sociala kategori är fysiskt uppenbar och i kontrast till 
majoriteten. Eftersom de representerar en mindre relativ andel av gruppen, finns 
potentialen att fånga en större del av uppmärksamheten Teckenpersoner har på så vis 
svårare att smälta in som en i gänget, vara anonym, deras handlingar riskerar att i 
större eller mindre utsträckning bli publika. Såväl goda som sämre prestationer syns 
                                                           
70 Minoritet eller teckenstatus; 0-10% av den sociala kategorin. 
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mer, vilket kan leda till prestationsångest. Det tecknet presterar är inte bara av 
betydelse för det personliga avancemanget, utan för den framtida acceptansen av andra 
medlemmar i minoritetsgruppen. Ett misslyckande av t.ex. en kvinna i en yrkesmässig 
minoritetssituation kan tas som en intäkt för alla kvinnors olämplighet i yrket. 
Ytterligare en effekt av prestationsångesten är att prestera ”lagom”. Tecknet ska 
prestera bra, men inte heller för bra, för att den sociala kategorin ska accepteras. 
 
Polarisering är en effekt av hotet mot dominanter/majoritetens kultur. Kanter talar om 
kontrasteffekten, majoriteten blir medveten om sin kultur och vad som kan hota den 
när en avvikare (tecken) kommer in i bilden. Följden blir att majoriteten tenderar till 
att överdriva skillnader mellan majoriteten och minoriteten, man synliggör och höjer 
gränserna mellan tecken och majoritet. Det är ett uttryck för polarisering, 
karaktäristiska drag som särskiljer teckenpersonerna från medlemmarna i den 
dominerande gruppen värderas högt, oavsett om det är relevant för genomförandet av 
arbetsuppgifter eller ej. Den här typen av polarisering riskerar att leda till isolering av 
tecken i en grupp, speciellt vad gäller frågor av informell natur. På så vis blir 
teckenpersonen, påmind om sin ”outsiderstatus” och risker att utsättas för en slags 
informell isolation .   
 
Vidare förväntas tecknet assimileras, överensstämma med den stereotypa bilden av 
tecknets sociala kategori. Kanter talar om ”rollfälla”, tecknet ska passa de 
förexisterande generaliseringarna av den sociala kategorin och i och med att de 
befinner sig i ett numerärt underläge finns få exempel som kan motsäga 
generaliseringen. Tecknet förväntas ta på sig egenskaper och bete sig i enlighet med en 
stereotyp bild.  Det går att bryta sig ur detta, men bara om tecknet är villigt att utmana 
majoritetens förväntningar, oftast är det enklast att acceptera begränsade och givna 
möjligheter, något som kan medge en trygg och säker position. 
 
Sammantaget, kan man säga att individer med teckenstatus riskerar att arbeta under 
andra villkor än gruppen i majoritet och att det är möjligt att arbete under dessa 
förutsättningar påverkar risken att drabbas av ohälsa. Kanters teckenteori har 
applicerats som en tänkbar förklaring till minoritetsgruppers förhöjda ohälsorisker i 
olika studier (se bl.a. Alexanderson 1995, Hensing 1997, Bergman 1997, Bäckman, 
1998) Kanter såg minoritetssituationen som en slags arbetsrelaterad stress, 
teckenindivider måste lägga ner extra energi på att ha tillfredställande relationer på 
arbetsplatsen, de måste jobba dubbelt så hårt och spendera mer tid på interaktionen 
med omgivningen. Kanter fann att effekten av att befinna sig i en minoritetssituation 
bl. a. kunde vara att tecknet risker att inte ses i sin professionella roll, utan mer som en 
företrädare för sin kategori t.ex. kvinna eller man. Med det kan bl.a. följa risk för lite 
socialt stöd, isolering från viktiga informella beslutsvägar, sexuella eller andra 
trakasserier. Majoriteten i en grupp, förväntas kontrollera gruppen och dess kultur, 
medan minoriteten, eller tecknen oftast ses som en symbol för sin kategori snarare än 
som en individ. Teckenpersonerna måste därför hantera motsägelsefulla förväntningar 
på dem, både i egenskap av representant för sin sociala kategori och i sin yrkesroll. 
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Kanter hänförde segregeringsproblemet till framförallt det relativa antalet av en viss 
grupp. Hon ser tokenismen som ett svar på situationsbunden press snarare än 
könsskillnader. Detta har till viss del ifrågasatts. Kanter bortsåg bl.a. ifrån att kvinnor 
oftast är relativt underordnade den manliga motsvarigheten, vare sig han är svart eller 
vit, ung eller gammal, arbetare eller ingenjör. Det finns m.a.o. en kvalitativ skillnad 
mellan olika minoriteter, liksom mellan könen (Lindgren 1999). Olika studier har 
också visat att det finns vissa skillnader när det gäller effekten av att vara i 
teckenposition mellan män och kvinnor samt hur man hanterar teckensituationen. 
Heikes genomförde 1991 djupintervjuer med manliga sjukskötare och fann att 
synlighet, polarisering och assimilation även var gällande för männens del. Men 
effekten av att ha teckenstatus var inte riktigt desamma eftersom männen hörde till en 
social kategori med högre status än kvinnorna. Synligheten på arbetsplatsen hade t.ex. 
inte lika negativa konsekvenser som för kvinnor.  Bäckman (1998) hänvisar till Yoder 
(1991, sid. 181) som fann att synlighet kunde ha positiva effekter för män ”upper 
status tokens often rapidly achive positions of authority, are socially central, and 
allowed innovative role behavior”.  Effekten av tokenism kan med andra ord i vissa 
avseenden vara svagare för män, eller tom i vissa fall ha positiva effekter tack vare en 
högre status (Bäckman 1998). Även Alexanderson (2000) konstaterar att 
minoritetssituation inte påverkar män och kvinnor på samma sätt. Genusordningens 
genomslagskraft gör att män i minoritetsställning i kvinnodominerade yrken kan få 
fördelar i form av t.ex. mer prestigefyllda arbetsuppgifter, medan kvinnor som arbetar 
i mansdominerade yrken ofta har en begränsad utvecklingsmöjlighet.  Samtidigt, 
påpekar Alexanderson (1995, 2000) att mansjobb generellt sett har en högre status än 
kvinnojobb, vilket kan ge positiva effekter för kvinnliga brytare, men innebära en 
statussänkning för manliga brytare och på så sätt moderera övriga tänkbara 
förklaringar. Oro för hur andra män betraktar dem som valt att arbeta i ett kvinnligt 
yrke upplevde 40 % av de manliga förskollärarna i en norsk studie som ett problem 
(Kauppinen m.fl. 1993). Heikes (1991) fann exempel på polarisering bland manliga 
sjuksköterskor som distanserade sig från den traditionella (kvinnliga) 
sjuksköterskerollen genom att titulera sig som psykiatrisk sjuksköterska, för att 
omgivningens respons primärt skulle vara på det psykiatriska inslaget och inte 
sjuksköterskedelen. Att finna manliga nischer och skapa egna karriärvägar inom ett 
kvinnodominerat yrke kan vara ett sätt att omdefiniera yrkesrollen så att den bättre 
överrensstämmer med den manliga rollen.71 Här är det viktigt att uppmärksamma hur 
karriären skapas, vad är uttryck för strävan, vad är uttryck för utstötningsmekanismer 
samt för vem? (Kjellberg 1999). 
 
Kanter fann i tidiga arbeten att även hierarki och position är avgörande faktorer för 
individuellt beteende (Bäckman 1998). Tokenism faktorerna samvarierar därför 
sannolikt även med andra faktorer som status, hierarki och position, som via 
genusordningen på ett systematiskt sätt skiljer sig mellan män och kvinnor.  

                                                           
71 Carlsson och Bergknut (1988) fann att manliga sjuksköterskor är överrepresenterade inom psykiatrin, 
administration och i arbete med tekniskt avancerad utrustning. Att jämföra manliga och kvinnliga karriärer i 
minoritet i en yrkesgrupp är dock förenat med vissa svårigheter, då mansyrken generellt sett är kodade på mer 
detaljerad nivå än kvinnoyrken.  
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12. Resultat 

12.1 Hälsoselektion 
  
Tre av sju respondenter har uppgett att försämrad hälsa var huvudanledning till sista 
anställningsbytet innan förtidspension72.  Ohälsan kan på så vis sägas vara 
”exporterad” till den sista anställningen där respondenterna befunnit sig i extrem 
minoritetssituation, under vilken den förvärrats med förtidspension som följd.  
 
Efter långa sjukskrivningar var Bengt av hälsomässiga skäl tvungen att söka sig till en ny 
bransch och valde efter en tids arbetsprövning att bli arbeta inom vården. Efter en 
vårdutbildning om 1 år arbetade han lika länge – därefter satte hälsan stopp för vidare arbete 
och Bengt förtidspensionerades.  
 
Lisen arbetade som administratör, men ville inte ha ett stillasittande arbete. Hon sökte sig 
därför till en ny bransch och arbetsgivare hos vilken hon arbetat i ca 30 år. Hon har under 
perioden haft ett antal olika anställningar och omplacerats av hälsoskäl, senast till en 
anställning i yrkeskategorin postsorterare/vaktmästare.  
 
En av dessa tre har befunnit sig i ett yrke i könsmässig minoritet en längre tid, dvs. inte 
bara under sista anställningen utan även i anställningar dessförinnan.   
 
Gunilla arbetade i ett flertal olika anställningar sett över en 20-årsperiod varav ca hälften i 
extremt mansdominerade yrken. Hon har omplacerats ett flertal gånger av hälsoskäl, senaste 
gången från anställningen som maskinpassare till sista anställningen som 
kontrollrumsoperatör, bägge extremt mansdominerade yrken. 
 
Det finns med andra ord inslag av hälsoselektion till minoritetsyrket, som kan vara ett 
stöd för hälsoselektion och kan vara en möjlig delförklaring till överrisker som 
minoritetsgruppen uppvisar. Val av yrke kan påverka hälsan, likväl som hälsan kan 
påverka val av yrke. Man måste dock uppmärksamma valsituationens begränsningar. 
En intern omplacering eller yrkes/branschbyte av hälsoskäl ska i de flesta fall ställas i 
relation till individens utbildning, som oftast är låg, vilket ger en begränsad 
yrkesrörlighet.73. Respondenterna har arbetat i typiska arbetaryrken med 
arbetskarriärer som karaktäriseras av tunga och/eller monotona arbetsuppgifter. En 
omplacering går därför inte alltid till ett ”lättare” jobb, utan till ett annat tillgängligt 
jobb med annan typ av påfrestning. I de fallen sker reträtten eller hälsoselektionen 
framförallt från än till ett yrke.  

12.2 Skillnader i arbetsuppgifter 
 
Efter att respondenterna beskrivit sina arbetsuppgifter utförligt, fick de svara på (1) om 
de utförde samma arbetsuppgifter som könet i majoritet? (2) om fanns de några 

                                                           
72 Såväl enkätstudien som intervjun kartlägger hälsans förändring (till det bättre eller det sämre) under varje 
anställning. Under intervjun får respondenten ange vad som var huvudanledning till respektive anställningsbyte.  
73 Förtidspensionärernas utbildningsbakgrund är i allmänhet låg. Om yrkesrörligheten ses i ett lokalt perspektiv, 
dvs. till respondenternas geografiska lokalisering i Norrbotten, begränsas arbetsmarknaden ytterligare (se bl.a. 
Holmgren, Knutsson, Nilsson, 1994)  
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arbetsuppgifter var könsmärkta, kvinnogöra respektive mansjobb och i så fall vilka? 
Merparten av respondenterna (fem av sju) uppger att de i allt väsentligt utfört samma 
arbetsuppgifter som könet i majoritet i yrket. Könsmärkning av arbetsuppgifter har 
gjort sig gällande i ungefär motsvarande utsträckning, i något högre utsträckning om 
fördelningen även inbegriper allmänna uppgifter, som t.ex. städning av fikarum.   
 
Carin som arbetade inom traditionell basindustri74, uppgav att hon utförde precis 
samma arbetsuppgifter som männen i sitt yrke – det fanns inga skillnader. Hon var en 
del i ett skiftlag med fastlagda arbetsuppgifter. Carolina som också arbetade inom 
basindustrin uppgav samma sak, med undantag för hennes introduktionsperiod på 
arbetsplatsen (se nedan). Carin upplevde inte att det fanns någon könsmärkning av 
arbetsuppgifterna, inte heller Carolina, i alla fall bland de ordinarie arbetsuppgifterna.  
 
”Ibland hade vi driftstopp och då satt vi där och gjorde ingenting, kanske en hel dag – då 
kunde man putsa fönster eller diska alla våra kaffekoppar, de kunde bli gode skitiga, eller 
städa skåpet eller kylen. Förväntades det att du skulle städa? Nädå, många gjorde annat, jag 
städade kanske mer i matsalen, - det fanns ju städerskor. Jag städade också utanför, och 
sopade och så, men det gjorde andra också. På kontrollrummen brukade jag städa åt dem och 
putsa på panelen och de blev så glada när det var rent och fint.”  
  
Gunilla arbetade inom basindustrin och uppgav att hennes arbetsuppgifter som 
kontrollrumsoperatör var precis desamma som männens i yrket. Inte heller Gunilla 
upplevde att det var några särskilda karl- eller kvinnouppgifter i arbetet, bortsett från 
vissa städuppdrag i fikarummet, som var kvinnogöra.  
 
” Ja, vi har en städerska i fikarummet, men det är klart att vi torkade bord och så.  Det gjorde 
jag oftast, det är klart, vissa saker måste man.”  
 
Bengt och Kalle uppgav att manliga och kvinnliga vårdare utförde samma 
arbetsuppgifter. Bengt konstaterade att det fanns en könsmärkning av några 
arbetsuppgifter, som att köra bil, göra upp eld vid utflykter, som betraktades som en 
manlig syssla. Möjligen bakade kvinnorna mer, men för övrigt fann han inga 
skillnader. De dagliga arbetsuppgifterna skilde sig inte mellan minoritets- och 
majoritetsgruppen i yrket. På Kalles arbetsplats hade man aktivt agerat mot 
könsmärkning av arbetsuppgifter; 
 
”Nej, det fanns inga kvinno- eller mansuppgifter. Det tog vi bort när vi startade gruppboendet. 
Det var ett medvetet beslut. Vi var ju dessutom mycket ensamma, t.ex. när man gick natt. Är 
man ensam så finns det ingen att dela med. 
 
Lisen som arbetat inom basindustrin uppgav att hon i huvudsak utfört samma 
arbetsuppgifter som männen i hennes yrke, postsorterare/vaktmästare. Vissa 
variationer fanns, Lisen brukade t.ex. komma först och göra morgonens sorteringsjobb.  
 

                                                           
74 Basindustrin omfattar skogsindustri, kemisk industri, gruv- och mineralindustri, fordonsindustri och annan 
energiintensiv industri, som till exempel stål och metalltillverkning samt underleverantörer och 
återvinningsindustri (näringsdepartementets hemsida 2002).  
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”Könsmärkning, ja det var framför allt sortering av fakturor och papper som männen gärna 
ville slippa, de tyckte det var tråkigt. Jag brukade ta det. Äsch, det spelar ingen roll vad jag 
gör, jag är ju här i 8 timmar, jag hade ju inte behövt, men jag gjorde det bara för att de tyckte 
det var tråkigt och gärna ville slippa det.” Någon motsvarande manlig syssla kunde Lisen 
inte komma på. Att ta på sig dessa arbetsuppgifter var enligt Lisen ett sätt att undvika 
konflikter. ”ja, för att det skulle fungera och undvika allt sånt där tjafs och gräl, det gick så 
mycket lättare när man gjorde det, då slapp man det där tråkiga. Jag försökte lyssna och 
parera, jag ville inte fjäska in mig men för att det skulle flyta bättre, vi är ju vuxna 
människor”.   
 
Hela Lisens arbetssituation var dock präglad av det faktum att hon tillsammans med 
ytterligare en kvinnlig kollega utsattes för mobbing av sina manliga arbetskollegor, det 
fanns en maktrelation mellan männen och kvinnorna på arbetsplatsen som präglade 
hela arbetssituationen. Männen tog dock på sig vissa uppgifter, som ett led i 
utfrysningen av kvinnorna. Bland annat svarade de alltid i telefon, vilket var ett sätt att 
sitta på information och därmed makt, vilket i förlängningen även fick effekter på vem 
som gjorde vilket arbete.  
 
”Om någon sökte mig la de bara på luren. Syrran brukade ringa, hon undrade varför jag aldrig 
kom när hon ringde mig? Men de sa inget. De höll på information, även sådan som var 
arbetsrelaterad. Killarna diskuterade bara med varandra, sedan turades de om att gå runt på 
kontoret och tala illa om oss, hela tiden. Det slutade med att folk slutade komma till oss, utan 
kom alltid till karlarna för att få ett paket ivägskickat eller vad det nu kunde vara.” ”Ibland 
ringde Posten för att tala om att postleveransen skulle vara försenad, men de sa ingenting åt 
oss. Så vi ringde Posten, de tyckte säkert att det var dumt att vi ringde igen och frågade varför, 
men vi var tvungna att göra det. Det var maktbeteende helt enkelt, vi visste ingenting om vad 
som hände, absolut ingenting. Det var den där tystnaden, att de ingenting svarade vad man än 
frågade, absolut ingenting. Det var tungt. De gjorde allt, allt som stod i deras makt för att få 
iväg oss. Så länge vi var 2 kvinnor gick det an, men när man var ensam var det outhärdligt. 
De har ett sånt övertag för de har ett sånt nätverk och den informella kontakten. De hade så 
mycket kraft bakom, så många som höll med dom.” 
 
Berit arbetade på en verkstadsfabrik som verktygsmaskinopertör. Även om Berits yrke 
var extremt manligt dominerat, var det stansarbetet hon utförde ett typiskt kvinnojobb. 
3 kvinnor arbetade med samma typ av ordinarie arbetsuppgifter, mest stansning, 
arbetet ansågs lite lättare, men var mycket monotont. Berit uppgav att många 
arbetsuppgifter var desamma för män och kvinnor, men att det fanns skillnader, en hel 
del arbetsuppgifter var könsmärkta på arbetsplatsen. Berit berättade att städning och 
stansning ansågs vara kvinnogöra, andra arbetsuppgifter var vikta för männen som 
truck körning och svetsning. 
 
” Kvinnogöra, ja det finns ju stansning, men det hände ju att pojkarna fick hoppa in när de 
inte fanns folk, och stansa smått också som vi gjorde ibland – för det finns ju jättesmå saker 
som det ser lite barnsligt ut för en karl att sitta och göra. De fick hoppa in när det behövdes. 
Mansgöra det var ju det där med svetsning och sånt, det var vi kvinnor inte med om. 
Stansning var ett kvinnojobb? Ja, det är kvinnor som stansar för det mesta. Ja, det var väl det 
lättaste arbetet som de räknade med där, män ville inte ha det, men nu har de fått börja i och 
med att det är så få kvinnor.” Det hände också att Berit och hennes kvinnliga kollegor 
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använde trucken på kvällstid när inga män var där, vilket egentligen var en syssla 
förpassad till män.  
 
”Svetsning, det gjorde vi ju inte heller, det var väl karlgöra. Och gänga, det var karlar som 
gjorde sånt också men, annars var det just det här med svetsning. De svetsade för hand och det 
var nog något vi inte hade orkat med, det var stora tunga grejer som skulle svetsas. Det var 
aldrig aktuellt att svetsa för er del? Nej, det var inte aktuellt för det fanns karlar som kunde 
det. Så det har vi aldrig fått lära oss.  
 
Kvinnorna sågs som en flexibel arbetskraft, och fick hoppa in och ta över olika 
arbetsuppgifter efter behov, bland annat fick de hoppa in som städerskor.  
 
”Det kommer ju aldrig att komma ifrån det där kvinno- eller mansjobb, vi mistade städerskan 
– vilka skulle ut och städa? Vi tre tjejer fick turas om. Den där ordningen fanns bara och det 
kommer den alltid att göra. Aldrig att dom skickade en som kanske inte hade något att göra, 
inte behövde han städa, vi fick istället städa en vecka var. Vi var utan städerska minst ett 
halvår, kanske mer, så då fick vi eftermiddagsstäda. Först jobba halva dagen och sedan städa. 
Var det ledningen som beordrade er dit? Ja, de beordrade oss. Hur kändes det? Ja, det tyckte 
vi inte om. Just att karlarna inte hade samma, varför kunde inte de städa, de kunde lika gärna 
diska och skura? Vem tog över era arbetsuppgifter under tiden? Nä, det fick stå. Antingen 
fick karlarna gå dit eller så fick det stå till nästa dag. Så ofta var det jobb som det inte var så 
bråttom med, då fick det stå, men var det bråttom fick någon annan hoppa in. Det var inget 
lätt jobb den där städningen, det tog på ryggen om någonting, det var cementgolv, det var 
jobbigt helt enkelt. Skura, hall, kök och kontor, det är många kvadratmeter golv. Det var 
ingen fråga om det, vi provade att protestera, men dom skulle inte ta, karlarna. Karlarna 
vägrade? Ja, de skulle inte städa. Det där kommer aldrig att gå ur. Könsrollerna finns, 
kvinnogöra och mansjobb, vad det är och vad det inte är. Men fattades det arbetskraft, var det 
ont om folk kunde de skicka ut oss.  Varför det? För att det inte fanns någon annan att skicka. 
Vi var dom som fick transport när det behövdes. Det var lite irriterande. Varför tror du de 
skickade er? För att vi var kvinnor. Ja, tacka för det, vi var lättare att få iväg än de andra, det 
var bara det. Protesterade ni? Ja, vi provade att protestera, fast för lite, ja inte jag, men en 
annan men det gick inte. Det finns det där, hon är lättare att skicka iväg, skicka henne. Då kan 
man ju känna att mitt jobb är inte så viktigt. Fast många gånger var det viktigt, vi jobbade ju 
på helger och allt och då var det bråttom. Nog var det kvinnorna om det var något som skulle 
iväg på måndag och vara klart söndagkväll, då fick vi jobba helger istället för männen. Kunde 
det vara andra arbetsuppgifter än era ”ordinarie”? Ja, det kunde vara andra också, men 
oftast var det ju stansarbete, men det kunde vara annat också, borrning och sånt där. Kvinnor 
ställer upp och är lättare att styra”.   
 
Även andra studier (Fürst, 1985) indikerar att kvinnor inom industrin har använts som 
en slags buffertarbetskraft. På så vis har kvinnorna varit till stor nytta i krympande 
organisationer där behov finns av en flexibel arbetsstyrka. Fürst fann att omplaceringar 
av kvinnor ofta motiverats med att jobbet varit olämpligt (tungt) för kvinnor, liksom 
att kvinnor anses lättare att flytta på än män. Allmänna föreställningarna om 
kvinnojobb och mansjobb baseras ofta efter hur pass tungt eller lätt jobbet anses vara 
med hänsyn till det enskilda godsets vikt. ”Eftersom tyngd och fysisk styrka är så 
allmänt erkända kriterier för att skilja kvinnojobb från mansjobb, så drar man helt 
enkelt slutsatsen att jobb som kvinnor har är lätta jobb… Ett tungt hantverksmässigt 
typiskt manligt arbete kan upplevas som lättare än ett typiskt kvinnojobb med 
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bundenhet, högt tempo och ensidig fysisk belastning som följd.” (Fürst, 1985, sid. 68) 
Kvinnorna ansågs bättre rustade med tålamod och fingerfärdighet och därigenom även 
bättre rustade för jobben. Det som talas om som om det vore medfödda egenskaper är 
med nödvändighet upptränade eller i bruk tagna färdigheter i arbeten som kvinnor 
tilldelats, och som man i brist på alternativ måste försöka behålla. Fürst finner dock att 
det inte primärt är tyngd utan jobbens attraktivitet som är den sorterande mekanismen. 
Lätta kvinnojobb finns ofta längst ner på statusskalan. Kvinnor arbetar i de arbeten 
som män inte vill ha, en könsstruktur med männen på toppen och kvinnorna på botten 
av organisationen. Ofta hänförs skäl som tunga jobb, när det i själva verket är så att de 
är arbetets attraktivitet som är avgörande – kvinnor har jobben som män inte vill ha 
(Fürst 1985).  
 
En av de manliga brytarna, Bengt, hade erfarit missnöjet från manliga arbetskamrater 
när kvinnor kommit in på männens arena inom basindustrin, en extremt manligt 
dominerad arbetsplats som han arbetat på under många år.  
 
”På en avdelning, var det högsta lönen när jag var där, men när tjejerna kom dit och tog 
jobben då vart det ju sämre lön. Bara för att det ansågs vara ett lättare jobb. Det är sånt jag 
retar mig på, jag blir bara förbannad. Ja, du vet det var ju likadant när det kom in tjejer för att 
bli maskinförare, det tyckte inte killarna om för de hade ju ofta det som reträttjobb, när de var 
slut i knäna och opererade. Så det var inte populärt, löne- och statusmässigt, när tjejer kom in. 
Bengt hade också erfarenhet av att inställningen kunde åtföljas av en strategi. ”Då sätter 
de tjejerna i de tyngsta jobben, speciellt om du har en gammalmodig arbetsledare, för han vill 
inte ha några tjejer på arbetslaget, han vill ha killar med fysisk styrka.” 
 
I det här fallet är könsmärkningen av arbetsuppgifter en medveten strategi för att 
sortera ut ”fel kön på fel plats”, med hälsorisker som en del av kalkylen. Om det är den 
strategin eller ingen strategi alls som Karolina fick uppleva under sin 
introduktionsperiod i arbetet i extrem minoritetssituation är omöjligt att säga. När hon 
introducerades på arbetsplatsen och gick vid sidan av upplevde Karolina att hon fick 
göra det tunga arbetet och sysslorna. 
 
 ”Jag fick göra det tunga. Vi gick en kontrollrunda och jag träffade en man från ett annat 
skiftlag, och han sa, hur ska du orka, hur ska du klara det här? Men jag skulle ju få ett fast 
jobb…Det var fel av förman vår att det blev som det blev, det var ju han som kunde ha 
bestämt och sagt ifrån. Jag fick inte prova kontrollrummen heller, han jag gick med menade 
att man som inte kunde det där, men man fick ju aldrig prova för honom. Men det var bara en 
kort tid”. 
 
Skillnader i arbetsuppgifter kan vara en tänkbar förklaring till hälsoskillnader mellan 
män och kvinnor i samma yrke – om arbetsuppgifterna inte är desamma är riskerna 
inte heller desamma. Även om det inte tycks vara en förklaring som finner stöd i 
merparten av fallen här, visar genomgången att det finns skillnader i arbetsuppgifter 
mellan män och kvinnor i samma yrke, som en effekt av genussystemet och/eller 
könsmärkning av arbetsuppgifter. Att inte bara uppmärksamma att det finns skillnader 
i arbetsuppgifter utan även söka dess orsaker, är förstås centralt för förståelsen av vilka 
mekanismer som skapar skilda hälsomässiga risker för män och kvinnor. 
Genusordningens sorterande mekanismer/system framstår i sammanhanget som en 
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faktor att ta hänsyn till och närmare undersöka när överriskerna för minoritetsgruppen 
ska förstås. 
 
Skilda arbetsuppgifter i samma yrke kan med andra ord vara en möjlig orsak till de 
överrisker som minoritetsgruppen uppvisar. I sammanhanget, måste man likafullt vara 
medveten om att skillnader i disposition kan leda till att samma arbetsuppgifter p g a 
olika benägenhet eller fysiologiska förutsättningar, individuellt och mellan könen, 
leder till variationer i hälsa mellan könen.75 Det är med andra ord ett komplicerat 
samspel mellan biologiska och sociala förutsättningar.  

12.3 Synlighet 
 
Hur har respondenterna upplevt arbetet i minoritetssituation?  Med utgångspunkt från 
Kanters teoribildning har frågor ställts som rör interaktion mellan majoritet och 
minoritet i yrket genom synlighet, assimilering och polarisering. 
 
Eftersom teckenpersonerna är ovanliga inslag i sitt sammanhang, riskerar de också att 
blir synligare än majoritetsgruppen. Den ökade synligheten kan leda till 
prestationsångest, som teckenpersoner enligt Kanter hanterar genom att antingen över- 
eller underprestera.  Fem av sju respondenter har uppgett att de känt sig mer synliga på 
sin arbetsplats p.g.a. av sitt kön. Samtliga respondenter har dock beskrivit situationer 
med inslag av synlighet som kan kopplas till att de är teckenpersoner. Man kan skilja 
synlighet av två slag, den första typen tar sikte på fysisk, visuell synlighet i egenskap 
könsmässig avvikare medan den andra formen av synligheten även kopplas till 
teckenpersonernas faktiska och/eller förväntade prestation.  
 
Karolina har upplevt sig synligare än majoriteten i samband med att de haft externa 
besökare på arbetsplatsen. Hon har blivit uppmärksammad genom att bara finnas till 
och beskriver synligheten på följande vis;   
 
”Ja, det var t.ex. när det kom besökare och när de ser att det är en kvinnlig processoperatör, så 
tittar de ju ännu mer. Hur kändes det? Det kunde kännas lite pirrigt. ” Carin upplevde också 
en ökad synlighet i samband med studiebesök på arbetsplatsen, en synlighet som Carin 
om möjligt försökte minimera. ”När de har sett att man har klättrat kring maskiner för att 
mäta har man ju sett blickarna, ibland har man nästan gått undan, för en utomstående ser det 
värre ut än vad det är.”  
 
Ett teckens synlighet, härstammar – förutom från det relativa antalet – från 
karaktäristiska attribut för den sociala kategorin. Synligheten och uppmärksamheten är 
därför ofta kopplad till de förutbestämda karaktäristiska drag som 
teckenpersonerna/den sociala kategorin anses stå för (Kanter 1977). Berit och hennes 
kvinnliga verkstadskollegor har därför inte bara varit mer uppmärksammade som 
minoritet/avvikare utan har fått arbeta dubbelt så hårt för att bevisa sin kompetens – att 
de kan utföra sitt arbete och hantera verktyg. 
 

                                                           
75 Kvinnor har t.ex. mellan 40-60%  procent av männens muskelstyrka (Vingård, Kilbom 1996). 
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 ”Nog har man fått uppskattning av karlarna också, när man har gjort en riktig sak, så nog har 
man ju fått höra att det har varit bra. Det har även funnits de som inte trodde att vi visste eller 
kunde något, det har ju alltid funnits sådana också. En kille menade på att vi inte behövde 
verktyg ens, mejslar och sånt där. Varför det?  Ja, han menade på att vi inte kunde. Men det 
slutade med att vi fick lära honom att byta verktyg, så han fick ge sig.” Hur kändes det? Nja, 
vi tog det mest från den humoristiska sidan och skrattade istället. Så tog vi inte åt oss så 
mycket”.  
 
Berit och hennes kvinnliga kollegor kunde även ibland göra vissa manligt könsmärkta 
arbetsuppgifter i smyg. De använde trucken som hjälpmedel i arbetet, men bara när det 
var själva, för att undvika exponeringen. ”Jag och Bettan, om vi var ensamma på ett 
kvällsskift, kunde ta trucken själv, när inte pojkarna var där, då gick det bra. Annars var det 
gnäll. Varför tror du det var gnäll? Ja, säg det, det är det där med kvinnor, det passar inte.” 
 
Lisen var tillsammans med sin kvinnliga kollega synlig (eller kanske snarare synad) på 
sin arbetsplats hela tiden, både i egenskap av representant för sin kategori och 
beträffande prestationer, synligheten var ett normaltillstånd som en effekt av 
mobbingen. Hon hade genomgående ”luppen på sig” vad beträffade hennes 
arbetsinsatser, det fanns inga felmarginaler. Under en period var hon dubbelt synlig, 
hennes arbetsledare var också hennes granne.  ”Tidigare hade vi en arbetsledare som satt 
där från morgon till kväll, men det togs bort. Det var väldigt jobbigt, det var flera år han satt 
där och stirrade på oss, vi råkade dessutom bo grannar och jag hade honom hemma också. 
Han kommenterade allt om han såg mig ute hemma. Hade jag haft främmande berättade han 
det på jobbet.”  
 
Bengt hade också erfarit en teckenpersons synlighet. När han lagade mat tillsammans 
med patienterna, kom en ung kvinnlig arbetskamrat regelbundet in i lägenheten för att 
höra sig för hur det gick. ”Sedan när jag jobbat med henne ett tag frågade jag, vad fan, 
kommer du och kikar efter mig? Det visade sig att hennes pappa aldrig gjort sådant, hon 
trodde det inte om mig.”  
 
I takt med att den relativa uppmärksamheten blir större för teckenpersoner, riskerar 
deras prestationer att bli synligare än majoritetsgruppens. Såväl goda som misslyckade 
prestationer risker att bli publika på ett sätt som de inte blir för majoritetsgruppen. 
Teckenpersonerna är dessutom ofta inte bara en representant bara för sig själva, utan 
även för sin sociala kategori, deras prestationer kan på så vis vara av betydelse för 
andra män/kvinnors möjligheter att komma in på arbetsplatsen (Kanter 1977).  
 
Kalle upplevde sig inte synligare än majoritetsgruppen när han arbetade på 
gruppboendet under sista anställningen innan han fick sjukbidrag. ”Nej, det var mer i 
hemtjänsten, när jag var där på praktik. Då var man mer omtalad. På vilket vis? För att det 
inte fanns en enda man innan, vi var 3 karlar som började i hemtjänsten samtidigt. Vi fick inte 
komma in till vissa kvinnor i början, de släppte inte in oss. Vårdtagarna? Ja, det var helt 
stopp. När vi slutat vår praktik började de istället fråga var vi försvann. Det hände så mycket 
på de där månaderna, vi blev som omtyckta, så de var ledsna när kvinnorna kom tillbaka och 
sa ”nu har ni förstört alltihop”. De frågade fortfarande efter oss 1 år senare. Det var roligt 
efteråt. Men det var tufft i början, när vi inte fick gå in. Men i slutet var det nästan tvärt om – 
vi tog över! Det var några boende, de som var mest negativa i början som man minns bäst, 
eftersom de blev så positiva efter ett tag. De andra vårdtagarna var inte lika negativa, men de 
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kunde ju undra varför jag var där. Man fick förklara, det var lite jobbigt i början, det var det 
ju. De förstod inte varför en karl kom till dem, varför en man jobbar i hemtjänsten. Jag 
kommer ihåg när vi skulle städa, det var en kvinna som följde efter för att se när jag skulle 
piska mattor, men hon tyckte till slut att jag var bättre än kvinnor på att piska mattor. Vi blev 
ganska omtyckta”. Teckenpersonerna måste m.a.o. gå i bräschen och både legitimera sin 
och sin sociala kategoris närvaro på ett sätt som majoriteten slipper.   
 
Gunilla upplevde, inte så mycket när hon arbetade som kontrollrumsoperatör som när 
hon var maskinpassare76, att hon inte bara var en representant för sig själv utan också 
för sin sitt kön. ”Det är sällan man ropar på hjälp, det måste göras själv även om det är tungt, 
annars är det lätt att gubbarna säger, det är kvinnorna som inte klarar sånt där. De kommer om 
du ropar, så klart.  Men att ropa, nej, det går inte, så klart man vill klara sitt jobb.” 
 
Även för Carin var det viktigt att utföra sitt jobb själv, och inte begära hjälp av 
männen när det t.ex. var fråga om tunga lyft. ”Jag sprang inte och sa, kan ni komma och 
hjälpa mig, utan ville ju klara mitt jobb. Det är ju från person till person alltså, men jag var ju 
enda kvinnan som jobbade på skiftlaget, annars var det bara karlar… ”För karlarna springer ju 
inte och ber om hjälp. Jag var en i arbetslaget och hade mina uppgifter. Så var det lite 
stoltheten också. Man lär sig lite andra knep också, om man inte orkar med råstyrka kan det 
finnas andra tekniker och modeller för att det ska fungera. Jag begjorde aldrig om hjälp, men 
om de gick förbi och såg att något behövde lyftas, då hjälpte de till. Men jag bad inte om det, 
jag tycker man är ju en i laget, jag gör väl mitt jobb.”  Carin respons på den ökade 
synligheten var att i tysthet prestera bra (eller under inga omständigheter 
underprestera).  
 
Även Karolina har varit representant för sitt kön; ” Du blir ju lite mer uppmärksammad, 
om det bänglar eller så, nej men kvinnor, inte kan vi ha dem som processoperatör. De klarar 
ju inte det eller så. Karolina konstaterade samtidigt att hon upplevt sig vara uppskattad 
av sina manliga arbetskamrater. ”Jag var ju hemskt noggrann och jag satt som på nålar när 
min avlösare inte gick upp direkt. De behövde aldrig vänta på mig, eller ytterst sällan i så 
fall.” Samtliga respondenter gav uttryck för en stark yrkesstolthet och poängterade 
vikten av att göra samma arbetsuppgifter som majoriteten, även de som kommit till 
yrket av hälsoskäl. De ville under inga omständigheter vara några ”lyxlirare”, något 
som deras teckenstatus antagligen inte medgjort heller. 
 
Teckenpersonernas svar på den ökade synligheten är ganska komplex. Kanter 
beskriver ett flertal strategier, t.ex. överprestationer, dvs. teckenpersonerna lägger in 
ett extra kol som ett svar på synligheten och lät omgivningen se hur bra de presterade. 
Ytterligare en strategi var att underprestera, ett sätt att försöka begränsa synligheten, 
hålla en låg profil i allmänhet och när det gäller att framhålla sina egna prestationer. 
Merparten av respondenternas strategier handlar om underprestationer. Att 
underprestera, behöver dock inte innebära att man inte överpresterar i förhållande till 
sin kapacitet. Om man presterar mer än vad man egentligen orkar, som ett svar på det 
tryck som vilar på teckenpersonerna, kan det få hälsomässiga konsekvenser. Risken 
finns att både drabbas av ohälsa när teckenpersonerna ska legitimera närvaron av sin 
sociala kategori, likväl som att de som redan är ohälsodrabbade, ytterligare tar i 

                                                           
76  maskinpassare var också ett extremt manligt dominerat yrke, den näst sista anställningen innan förtidspension. 
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överkant för att bevisa sin duglighet. Att visa sig svag (sjuk), vore att erkänna ett 
nederlag både för sig själv och sin sociala kategori. Troligen har en ohälsodrabbad 
person i majoritet större chanser att ses som en individ, medan en person i teckenstatus 
riskerar att ses som en representant för sin kategori. Sammantaget är det ganska 
uppenbart att synligheten bidrar till att teckenpersonerna inte arbetar under samma 
villkor som könet i majoritet, skillnader som sannolikt kan få hälsomässiga 
konsekvenser.  

12.4 Assimilering 
 
Ytterligare en konsekvens av att befinna sig i teckenposition är att tecknet assimilas, 
dvs. anpassas till de rådande generaliseringarna av sin kategori. Kanter talar om 
”statistisk diskriminering”, då tecknet blir en representerat för den sociala kategorin i 
genomsnitt. Teckenpersoner riskerar att bl.a. att drabbas av misstagen identitet, 
manliga sjukskötare tas t.ex. för läkare och kvinnliga försäljare ses som sekreterare 
eller assistenter. Även om omgivningen vet att de inte tillhör den tilldelade kategorin, 
finns en tendens att behandla eller ha krav och förväntningar på dem som om de gjorde 
det. En konsekvens av det kan vara att teckenpersonen ständigt riskerar att få signaler 
om att de befinner sig på fel plats (Kanter 1977, Heikes 1991).  
 
Män och kvinnor i teckenposition riskerar därför att få ”bevisa” sin manlighet eller 
kvinnlighet. Det kan t.ex. handla om att en manlig underskötare ska ikläda sig rollen 
som kraftkarl (”He-man”, Heikes 1991) genom att ta flera tunga lyft än sina kvinnliga 
kollegor. Att tecknet tilldelas roller sker enligt Kanter för att omgivningen 
(majoriteten) ska få ihop tillvaron, dvs. hantera den identitetsförvirring som följer av 
att tecknet befinner sig i ett otraditionellt yrke. 
 
Assimilering förkom, i viss utsträckning bland respondenterna. Män förväntas i regel 
vara framgångsrika i vilket yrke de än väljer, både mätt i position och inkomst. De ses 
och förväntas ofta vara yrkesmässigt ambitiösa (Heikes 1991), vilket i sig kan vara en 
stereotyp föreställning. Det kan ses som ett hot i en kvinnodominerad värld, vilket 
Bengt upplevt. ”Några, i synnerhet de äldre, ville sätta en på isen litegrann, de såg en som ett 
hot när man kom in, det var ju kvinnodominerat. Det var ju inget sådär direkt som du kunde ta 
på, men det var hela tiden. Jag kunde ju prata för mig, så det gick ju ganska hyfsat, men man 
kände det där att de skulle gärna vilja att man gjorde bort sig. Då var man ett hot där, de visste 
att man kunde få anställning fortare än de kunde få, det var ju mycket vikariejobb och män 
hade företräde…De spred ofta ut killarna, som var få, på olika arbetsplatser. Jag tror att 
tjejerna bara ville ha en kille på varje arbetsplats, så att killarna inte blev för starka. Det är en 
liten kampgrej, fast den är inte direkt synlig, men man känner att det är så.”  
 
En annan manlig stereotyp är rollen som ledare. Både Kalle och Bengt har från tid till 
annan tilldelats rollen som informell ledare. Kalle: ”den där ledarbiten kanske vart 
mycket, helst när det var möten och ta fram olika saker. Kvinnor lämnar över vissa bitar, 
småkonflikter blir det på alla jobb, så lämnar de över de till mig, man hamnar lite i centrum 
som man.” Även Bengt fick reda ut större och mindre konflikter och vara den som 
förde både arbetskamraters och vårdtagares talan i olika sammanhang, trots avsaknad 
av formell ledarposition.   
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Carins assimilering var av det något annorlunda slaget ”Jag vet inte. De sa åt mig att 
Carin, hon jobbar som en karl. Jag tror dom räknade mig som en av de, jag tror inte det var 
något mer”. Man kan konstatera att assimileringen i det här fallet inte var till Carin som 
kvinna, utan Carins arbetskvaliteter som en man. Att bli ”en av dem” är en av 
strategierna som Kanter utmålar för teckenpersonernas acceptans.  
 
Bland kvinnorna i övrigt förväntades flera att ta på sig städroller, i synnerhet Berit. På 
frågan förväntades du i din yrkesroll ta på dig egenskaper som anses höra till ditt kön svarade 
Berit: ” Ja, just den där städningen, att en kvinna ska städa. Och egenskaper hos en kvinna, att 
alltid ställa upp, ställa upp när de ska ha extra. Det är ju också kanske vårat fel när vi inte 
säger emot tillräckligt. Men man orkar ju inte hålla på att käfta emot hela tiden heller.” Att 
utmana gruppen hela tiden, är arbetsamt och kräver kraft, därför är det ofta lättare att 
acceptera givna roller och en begränsad men fast position. Genomgående finns det en 
parallell mellan könsmärkning av yrken/arbetsuppgifter och assimilering, dvs. att 
placera individen i stereotypa positioner kopplade till sin sociala kategori. 
Teckenpersonerna befinner sig dock i en speciellt utsatt position, då de i egenskap av 
sin numerära underlägsenhet har svårare att motsäga sig generaliseringen.  

12.5 Polarisering 
 
Polarisering av tecknets attribut i kontrast till majoritetsgruppen, då karaktäristiska 
drag som skiljer minoritet och majoritetgrupp lyfts fram, kan leda till social isolation 
och minskad social support för den som befinner sig i teckenposition. Inslag av 
polarisering förekom hos fyra av sju av respondenterna både på den formella och 
informella arenan. 
 
På frågan fanns det någon formell eller informell arena som du inte var en del av som 
majoriteten var svarade Bengt; ”Ja, samtalsämnena på fikarasterna, då kände man ju sig lite 
utanför. Man pratade bantning, stickning och barnen. Nog kan jag prata om barnen, men 
bantning och stickning var ju ingenting speciellt för mig. Det kände man ju, de drog sina 
historier och jag kunde dra mina, men de föll lite vid sidan om för de byggde på andra 
värderingar.  Vi kan ju alltid skoja om att vi har lika roller på en arbetsplats, men egentligen 
har vi inte det. Det är lite teater, spel, det behöver inte pratas om det så mycket, man kände 
när de ville att man skulle sjabbla lite att man var inne och trampade på någon annans revir, vi 
har ju bara varit tjejer, vi har ju aldrig varit några killar, det har varit vaktmästare som har 
fixat låsen, sånt där typiskt manligt då. Man kände det där lite outtalade, det var som ett litet 
hot på något vänster. Har du upplevt att majoriteten lyft fram/betonat skillnader mellan 
könen, även sådana som inte var relevanta för genomförandet av arbetsuppgifterna? Ja, det 
har jag, ibland, men man får hålla käft, de får spela så mycket de vill. Man vet ju vem man är 
och vad man står för och då är det ok, sedan får de tycka vad de vill.  
 
Även Heikes (1991) fann i sin studie att manliga sjukskötare kände sig utanför i 
kommunikationen med sina kvinnliga kollegor, dvs. en slags social isolation på den 
informella arenan. Genom att påminna om skillnaderna mellan majoritet och minoritet 
bekräftar majoriteten banden mellan varandra och drar gränsen mot minoriteten. 
Tecknet får lära sig att de bryter mönstret för ”normal” kommunikation, deras 
deltagande blir mer som en outsider än som en fullvärdig medlem i gruppen (Kanter 
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1977). Karolina: ”Det var ju i matsalen när jag kom ner, de kunde sitta och prata fruntimmer 
och kanske lite fräckt och jag tror någon gång att det var någon porrtidning de hade, men när 
jag kom sa de, nu kommer Karolina, och så var det slut.” Även om Karolina inte upplevde 
det särskilt besvärande, var det uppenbart att hon bröt i en situation där männen förde 
en ”normal” kommunikation, i en arena som uteslutande tillhörde majoriteten.  
 
Carin hade en informell arena i vilken hon inte var en del. ” Ja, det var ju när de åkte och 
fiskade och så. Men då ska jag ha egen stuga sa jag – nähä du, det får du inte sa de då. Fast 
jag var egentligen inte så intresserad, vi skojade lite och de frågade alltid om jag ville följa 
med.” Att teckenpersoner inte är en del av nätverk av mer informell karaktär är 
ytterliggare en risk som Kanter identifierade. Kanter fann att vissa frågor eller 
diskussioner aldrig lyftes i närvaron av teckenpersoner, utan bara inom 
majoritetsgruppen. På så vis är polariseringen dubbelsidig, majoriteten lyfter vissa 
frågor för att höja gränserna mellan minoritet och majoritet, men exkluderar samtidigt 
tecknen från vissa områden vilket kan leda till informell isolation. 
 
Lisen var ständigt utfrusen från både den formella och informella arenan och blev 
ständigt påmind om sin sociala kategoris position och värde. ”Det var männens värld och 
där hörde vi inte hemma.” Männen kommenterade vikt och klädval, ”varje morgon var det en 
kommentar, hade man vit krage, undrade de om man skulle servera, det var alltid 
kommentarer. Hon blev påmind om sin och sitt köns underordning hela tiden. Lisen 
sågs egentligen aldrig i sin yrkesroll. Det var hennes kön och de egenskaper som följer 
med att vara kvinna som var orsaken till att det fanns samarbetssvårigheter mellan 
männen och kvinnorna på arbetsplatsen.  Majoritetsgruppen lyfte ständigt fram 
skillnader mellan könen, även sådana som inte var relevanta för genomförandet av 
arbetsuppgifterna. En orsak till samarbetssvårigheterna var enligt männen kvinnliga 
intressen och egenskaper;  
 
” De skyllde på att vi pratade om virkning och stickning, därför ville de inte prata med oss. Vi 
pratade aldrig och stickning och virkning, det gjorde vi inte”.  
 
Medlemmarna i majoritetsgruppen lyfter fram och håller liv i konstruerade kategoriska 
skillnader mellan dem själva och teckenpersonerna, så att teckenpersonen förstår sin 
outsiderstatus och majoriteten sina gemensamma band, på så vis tydliggörs att 
interaktionen mellan minoritet och majoritet är en omöjlig ekvation.  

12.6 Sammanfattning/diskussion 
 
Här har några faktorer som kan påverka minoritetsgruppernas överrisker när det gäller 
ohälsa och förtidspension uppmärksammats; förekomst av hälsoselektion, skillnader i 
arbetsuppgifter samt effekter av arbete i minoritetssituation. Samtliga faktorer har i 
högre eller lägre utsträckning gjort sig gällande som tänkbara förklaringar till de 
överrisker som könet i minoritet i yrket uppvisar.  
 
Av resultatet framgår att en del individer befinner sig i minoritetsyrket av hälsoskäl. 
Det finns med andra ord stöd för förekomst av hälsoselektion där ohälsan exporterats 

 109



 

till sista anställningen innan förtidspension. Hälsoselektion kan vara en möjlig 
förklaring till de överrisker som grupper i minoritetsyrket uppvisar.  
 
Ytterligare en faktor är skillnader i arbetsuppgifter mellan majoritet och minoritet i ett 
yrke. Merparten av respondenterna utförde i huvudsak samma arbetsuppgifter som 
majoriteten, men det fanns undantag. Olika arbetsuppgifter förekom mellan minoritet 
och majoritet, där genusordningen hade en central betydelse för sortering av 
arbetsuppgifter mellan män och kvinnor, vilket kan leda till skilda hälsomässiga risker.  
 
Undersökningen visar vidare att minoritetsgruppen riskerar att arbeta under andra 
förhållanden än gruppen i majoritet, som en effekt av synlighet, assimilering och 
polarisering.  Teckenpersonernas ”outsiderstatus” kan bl.a. ha betydelse för det sociala 
stödet liksom den ökade pressen kan leda till skilda arbetsinsatser i sin tur kan ha 
betydelse för hälsoskillnader mellan minoritet och majoritet. Teckenpersonernas 
oförenliga status, med sociokulturella föreställningar om t.ex. manliga och kvinnliga 
egenskaper i kontrast med yrkeskulturella normer och könsstereotypa föreställningar 
om yrket, kan leda till mental stress. Teckenpersonerna ska hantera både egna och 
andras rollförväntningar och upplevelsen av att passa in i ett system. Redan 
Hawthornestudierna visade arbetets centrala funktion för människan, 
grupptillhörigheten kan överbrygga övriga missförhållanden på arbetsplatsen.  Känslan 
av att tillhöra en grupp, få ett erkännande och känna trygghet har upplevts som 
viktigare av individen än materiella förhållanden på arbetsplatsen (Abrahamsson 
1999). Frågan är hur interaktion mellan majoritet och minoritet ska tydas? Kanter 
hävdar att teckenpersonernas position är en effekt av den numerära representationen i 
gruppen. På så vis blir ”lösningen” på teckenpersonernas situation att öka numerären 
av den sociala kategorin, anställa mer män eller kvinnor i det för könet otraditionella 
yrket. Men, det finns anledning att även inrymma fenomenet i en större social kontext, 
där interaktioner mellan minoritet och majoritet inte bara är en effekt av numerär utan 
där sociokulturella mönster som genusordning har en avgörande betydelse, något som 
kan komma till uttryck i minoritetssituationen (se bl. a. Zimmer 1988) Möjligen kan 
det vara så att genusordningen är än mer aktivt konstruerad för män och kvinnor i 
minoritet, yrkesmässig segregering återupplivar skillnader mellan män och kvinnor 
(Williams 1988). Att genusordningen har betydelse för interaktionen mellan minoritet 
och majoritet framgår tydligt, liksom att det finns vissa skillnader i effekt av att ha 
teckenstatus mellan män och kvinnor. Generellt sett tycks kvinnor ha en mer utsatt 
position både vad gäller fördelning av arbetsuppgifter och arbete i minoritet, som en 
effekt av genusordningen. Även om samtliga nu undersökta faktorer kan utgöra en 
gemensam nämnare för både mäns och kvinnors överrisker i minoritet, är det troligt att 
faktorerna i olika hög grad och på olika sätt drabbar könen. Faktorerna måste sannolikt 
även kompletteras med andra och ses i kontext, där typ av yrke, organisationens 
utformning, geografisk lokalisering är exempel på ytterligare faktorer som troligen har 
effekt på t.ex. erfarenheten av att befinna sig i teckenposition (Heikes 1991).   
 
I en tänkt orsakskedja kan man konstatera att ohälsan både kan vara en anledning till 
och en effekt av inträdet i minoritetsyrket, de olika faktorerna inträder vid olika 
tidpunkter. Det är dock även viktigt att se dessa faktorer tillsammans, det kan finnas 

 110



 

kombinatoriska effekter som kan bidra till de överrisker gruppen har. Byte till ett 
otraditionellt yrke av hälsomässiga skäl kan försvåra situationen för en individ med 
teckenstatus.  Att arbeta i minoritet har visat sig kunna vara en utsatt position, något 
som antagligen ytterligare kan förstärkas om individen inte är frisk. Individen riskerar 
inte bara att tillhöra ”fel” kategori, utan sjuk fel kategori. Ett sätt att hantera detta kan 
vara att överprestera i förhållande till kapacitet vilket kan medföra ytterligare 
hälsorisker.  
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Summering, slutsatser och vidare forskning 
 
De följande kapitlen innehåller i tur och ordning en summering av resultatet på de 
inledningsvis ställda frågeställningarna, följt av slutsatser, diskussion och förslag på 
vidare forskning. Inledningsvis utvecklas svaret på den första frågeställningen - hur ser 
vägen till förtidspension ut med avseende på arbetshistorik, social historik och 
hälsohistorik? Respondenternas beskrivning av de tre karriärvägarna har summerats 
och analyserats med avseende på förekomst och exponering för hälsorelaterade risk 
faktorer liksom beträffande mönster avseende karriärvägarnas och livsvägens 
utformning, i synnerhet beträffande likheter av vägen till förtidspension. I det 
efterföljande kapitlet summeras svaret på den andra frågeställningen som syftat till att 
närmare undersöka vissa aspekter av yrkesmässig könssegregering som riskfaktor för 
ohälsa och i förlängningen förtidspension, där materialet analyserats med avseende på 
förekomst av hälsoselektion, skillnader i arbetsuppgifter samt effekter av arbete i 
minoritetssituation.  I det avslutande kapitlet diskuteras vilka slutsatser som kan dras 
av resultatet, vilket bidrag studien genererat liksom förslag på vidare forskning. 

13. Vägen till förtidspension 

13.1 Arbetshistorik 
 
När det gäller vägen till förtidspension och arbetshistorik, har framförallt exponering 
för arbetsrelaterade hälsorisker under arbetskarriären studerats tillsammans med 
selektion, kopplad till arbetskarriärens utformning.  
 
De flesta arbetskarriärerna är karriärer i arbetaryrken, där arbetets utförande medfört 
exponering för både lång- och kortsiktiga arbetsrelaterade hälsorisker. Det gäller i 
synnerhet den långvariga exponeringen för främst fysiskt påfrestande arbetsmiljöer, 
men även kortsiktiga hälsorisker kopplade till enskilda händelser och arbetssituationer 
liksom viss förekomst av psykosociala arbetsmiljöbelastningar. Det finns en tydlig 
exponering för välkända arbetsrelaterade hälsorisker under de flesta arbetskarriärerna, 
liksom det finns en överrensstämmelse mellan den här studien och andra studier när 
det kommer till den yrkesmässiga rekryteringen av förtidspensionärer. Resultatet av 
den här studien visar också att de yrken som förtidspensionärer varit 
överrepresenterade från i tidigare tvärsnittsstudier, återfinns och präglar hela 
yrkeskarriärer och inte bara det sista yrket innan förtidspension. Det faktum att det är 
samma typer av yrken som man förtidspensioneras ifrån i tvärsnittsstudier som 
förekommer under hela karriärer här skulle möjligen det kunna tas som intäkt för att 
exponering för yrkes- och arbetsrelaterade egenskaper har ett större genomslag som 
riskfaktor än selektion till vissa arbeten p.g.a. individegenskaper (hälsoskäl).  Det är 
dock en tolkning som behöver modifieras, analysen av materialet ger vid handen att 
både exponering för arbetsrelaterade egenskaper och individrelaterad selektion präglar 
vägen till förtidspension. 
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Vägen till förtidspension kan också beskrivas just som en väg av selektion, som i sin 
tur har betydelse för exponeringen av arbetsrelaterade hälsorisker. 
Utbildningsbakgrunden är den första och sannolikt kraftigast selekterande mekanismen 
när det kommer till arbetskarriärens utformning och därmed i förlängningen exposition 
för hälsorelaterade risker. Några respondenter har arbetskarriärer som kan 
karaktäriseras som yrkesmässigt homogena, dvs. man har varit förvärvsaktiv i samma 
yrke eller yrkesgrupp under hela eller större delen av sin arbetskarriär, men de flesta 
respondenters arbetskarriärer är heterogena beträffande yrkestillhörighet med en 
yrkesrörlighet som är begränsad till arbetaryrken som kräver låg eller ingen utbildning, 
som i sin tur generellt är utrustade med de sämsta arbetsmiljöerna.  
 
Av samtliga respondenters anställningsbyten under arbetskarriären var ca 55 % en 
effekt av attraktion till en annan anställning och 45 % en effekt av utstötning från en 
anställning. Generellt sett kan man säga att arbeta föreföll som mycket viktigare än 
vad man arbetade med bland merparten av respondenterna, arbetet relaterade man 
sällan till sig själv i termer av t.ex. intresse eller egen utveckling. Även i de fall 
attraktion till arbetets egenskaper var orsak till anställningsbyten så föreföll individens 
eget intresse vara indirekt, dvs. det var inte arbetet i sig utan arbetets förutsättningar 
(lön och anställningstrygghet, närhet till arbetet etc.) som bedömdes som attraktivt. En 
tredjedel av samtliga anställningsbyten var relaterad till arbetsegenskaper (i huvudsak 
attraktion). Ca en fjärdedel av anställningsbytena var effekter av utstötning p.g.a. 
strukturella förändringar på arbetsmarknaden, t.ex. nedläggning av arbetsplatser, 
vikariat som tog slut etc. Lika många var relaterade till attraktion till en anställning av 
sociala skäl (familjeskäl) och resterande sjättedel var relaterad till dålig hälsa 
(utstötning). Ett karaktäristiskt drag när dålig hälsa (hälsoselektion) var orsak till 
anställningsbytena var just utstötningsnaturen, dvs. att dessa i så hög utsträckning 
föreföll gå ”från” en anställning än ”till”. Hälsan omöjliggjorde arbete i nuvarande 
anställning, men individuella faktorer (låg utbildning och ohälsodrabbad) i 
kombination med strukturella faktorer (arbetsutbud på arbetsplatsen/den lokala 
arbetsmarknaden) gjorde att anställningsbytet gick till ett annat tillgängligt arbete, inte 
nödvändigtvis ett för hälsan lämpligt arbete. Samma grundläggande orsaker förefaller 
ligga till grund för ytterligare några individers beslut att inte byta anställning eller 
bransch, trots att man redogjort för arbetsrelaterade hälsoproblem många år innan 
förtidspension. En sedan tidigare allmänt svag konkurrenskraft på den allmänna 
arbetsmarknaden, försvagades ytterligare genom ohälsan, där den lokala 
arbetsmarknadens sammansättning t.ex. beträffande näringslivsstruktur i vissa fall var 
ytterligare en begränsande faktor när det kommer till möjligheterna att få ett för hälsan 
och arbetsförmågan anpassat arbete.  
 
När det gäller vägen till förtidspension med avseende på arbetshistoriken, kan 
hälsorisker spåras till flera nivåer; till arbetssituationer och arbetsmiljöer i enskilda 
anställningar, till den sammantagna exponeringen sett över hela arbetskarriären (t.ex. 
beträffande additativa effekter av fysiskt påfrestande arbeten) liksom de kan spåras till 
de mekanismer som är styrande för utformningen av arbetskarriären (t.ex. utbildning 
och orsaker till anställningsbyten) Både delar av och karriären som helhet utgör med 
andra ord riskfaktorer för ohälsa och i förlängningen förtidspension. Arbetskarriärerna 

 113



 

vittnar inte bara om att arbetsrelaterade hälsorisker förekommit, utan faktiskt också att 
de präglat de flesta respondenters karriärer, där riskfaktorer på olika nivåer förefaller 
förstärka varandra i loopar med en växelverkan mellan både exponering och selektion.  

13.2 Social historik 
 
Den sociala historiken har omfattat respondentens beskrivning och tidsättning av 
centrala livshändelser eller tillstånd rörande framförallt eventuell egen familj men även 
i kombination med uppgifter om ursprungsfamiljen. Det handlar framförallt om 
exponering för händelser och tillstånd som kan antas vara belastande för hälsan men i 
viss mån även selektionsprocesser kopplade till ursprungsfamiljen som i förlängningen 
kan ha betydelse för risken att förtidspensioneras. Illustrationerna av vägen till 
förtidspension med avseende på den sociala historiken, är knutna till händelser och 
tillstånd vid den sociala historikens början och ursprungsfamiljen, några är kopplade 
till ett urval av sociala kriser som inträffat under den sociala karriärens slut (enligt vår 
definition) liksom till förekomsten av stressfulla livshändelser och belastande tillstånd 
under hela karriären bland dessa respondenter.  
 
Tidigare studier visar att förhållanden och omständigheter under barndomsåren, kan ha 
hälsokonsekvenser senare under livet. Föräldrarnas socioekonomiska position kan säga 
något om vilka risker man förväntas utsätta sig för, vilka i sin tur i hög utsträckning 
går vidare genom socialt arv. Det gäller både vilka miljöer man förväntas vistas i som 
vuxen (t.ex. arbetsmiljö) men även beteenden och livsstil som vuxen. Gemensamt för 
merparten av respondenterna är att de i hög utsträckning tillhör samma 
socioekonomiska grupp som sina fäder, som företrädesvis har arbetarbakgrund. Det 
socioekonomiska arvet har ett stort genomslag, den sociala rörligheten är låg. 
Ytterligare gemensamma drag är att ursprungsfamiljerna förefaller vara stora, vilket 
möjligen kan vara av betydelse för fördelning av resurser inom familjen, vilket kan ha 
förstärkt och påverkat andra riskfaktorer som t.ex. möjlighet till utbildning. 
Sammantaget kan faktorer kopplade till ursprungsfamiljen i de flesta fall i sig indikera 
en åtminstone teoretisk ökad risk för att exponeras för riskfaktorer senare i livet. Det 
finns m.a.o. ett visst stöd för att den förväntade exponeringen för hälsorelaterade risker 
under livsvägen kan relateras till en selektion tidigt i livet kopplat till socialt arv.   
 
Hälften av respondenterna selekterades till studien via ett urval, där huvudkriterierna 
för urvalet baserats på förekomst av sociala kriser/belastande tillstånd som inträffat 
inom tre år från förtidspensionstillfället respektive sett över hela karriären. Gemensamt 
för dessa händelser eller tillstånd är att de karaktäriserats som stressfulla inom 
stressforskningen och därmed kan ses som en riskfaktor för ohälsa, och möjligen också 
förtidspension. Centralt var också tidsfaktorn, dvs. det faktum att en stressfull 
livshändelse inträffat i tidsmässig anslutning till förtidspensionens inträde. 
Upplevelsen av den objektiva stressorn visar sig variera ganska kraftigt mellan 
respondenterna, liksom upplevelsen av dess eventuella betydelse för ohälsan 
respektive förtidspensionens inträde. I några fall har respondenterna upplevt att de 
stressfulla livshändelser som urvalet baserades på haft, om än i olika omfattning, 
negativa effekter på hälsa och arbetsförmåga. I de allra flesta fall har de inte tillmäts 
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någon vikt. Det finns med andra ord såväl individuella variationer av rang när det 
kommer till stressupplevelsen kopplad till den objektiva stressorn, liksom det också 
kan visa sig svårt att avgöra vad själva händelsen (stressorn, t.ex. skilsmässa) genererat 
i förhållande till vad som genererat själva händelsen (ett dåligt äktenskap). Även om 
stressfulla livshändelser i form av t.ex. relationsuppbrott både generellt och 
individuellt kan upplevas som stressande, kan händelsen i vissa fall sammantaget 
snarast ses som hälsofrämjande, då förhållandet som föregått densamma innehållit 
uppenbara hälsorisker som fysisk/psykisk misshandel. Förutom att den stressande 
upplevelsen är individuell och relativ, finns också variationer i relationen mellan 
stressorn och ohälsa, där ohälsa inte bara identifieras som en möjlig effekt av ett 
relationsuppbrott, utan också som en anledning till relationsuppbrott.  
 
När det kommer till förekomst av stressfulla livshändelser sett över hela den sociala 
historikkarriären, visar det sig finnas en ansamling av många och/eller långvariga, 
allvarliga stressfulla livshändelser hos fyra av de sex individer som urvalet omfattade. 
Dessa har en social karriär med långvarig exponering av en eller flera stressfulla 
livshändelser, ofta av allvarlig natur, som t.ex. misshandel. Graden och/eller summan 
av stressfulla livshändelser liksom den långvariga exponeringen är värd att 
uppmärksamma, inte minst då stress som genereras genom stressfulla livshändelser 
kan vara kumulativ, dvs. flera och allvarliga stressrelaterade händelser bygger på den 
totala stressbilden med förhöjda ohälsorisker som en följd. I hälften av fallen har 
livskriser av olika slag funnits med i bilden från uppväxt, ursprungsfamilj och vidare 
genom vuxenlivet och den egna familjen, i de andra fallen har kriserna i huvudsak 
varit att hänföra till vuxenlivet och den egna familjen. Ytterligare en form av utsatthet 
som kan skönjas är att individer som beskrivit förekomst av missbruksproblem, 
misshandel inom familjen också ger uttryck för att de i hög utsträckning varit 
ensamma om hanteringen av dem. De har att hantera både den egna utsattheten inom 
familjen och i förhållande till omgivningen utom familjen. I några fall kan man också 
konstatera att arbetslivet fungerat som modererade faktor, dåliga hemförhållanden har 
kompenserats av trivsel på arbetsplatsen. 

13.3 Hälsohistorik 
 
Hälsohistoriken har omfattat de tillfällen under livet då individen upplevt att hälsan har 
försämrats, dvs. individens upplevelser av ohälsa och dess orsaker, tidpunkt för 
inträde, utveckling över tid, uppgifter som har kompletterats med den registrerade 
sjukhistoriken, dvs. av hälsoskäl ersatta dagar från socialförsäkringssystemet under en 
period mellan 1990 och 1998. En jämförelse visar att det överlag finns en god 
överrensstämmelse mellan den upplevda ohälsan och den registrerade sjukhistoriken 
under den aktuella tidsperioden. 
 
Som en del av beskrivningen av hälsohistoriken har respondenterna identifierat 
centrala vändpunkter när hälsan försämrats, vilken vändpunkt som den viktigaste och 
varför, när de inträffade och vad de ansåg orsakade vändpunkterna. De vändpunkter 
som respondenterna ansåg vara de viktigaste har i de flesta fall inträffat långt innan 
förtidspensioneringen. Sju av tolv respondenter har identifierat centrala hälsomässiga 
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vändpunkter som ligger i intervallet 13-36 år innan förtidspensionens/sjukbidragets 
inträde 1998. Här finns i de flesta fall en koppling mellan långa ohälsokarriärer och 
skador av muskeloskeletal natur i form av olika förslitnings- eller belastningsskador. 
Även om man kan tidsätta en enskild vändpunkt för försämringen och lokalisera dess 
orsaker, har belastningen över tid oftast uppgetts varit av avgörande betydelse. När det 
gäller de kortare ohälsokarriärerna har vändpunkten istället ofta karaktär av en enskild 
punkthändelse följt av ett akut sjukdomstillstånd. Olyckor är här ett exempel, eller 
sjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt.  Sjukdomens allvarlighetsgrad och art har, föga 
förvånande, präglat utseendet och längden på hälsokarriären som föregår 
förtidspensionen. 
 
Hälften av respondenterna hänför de viktigaste vändpunkterna i hälsan till 
arbetssfären, dvs. arbetet i vid bemärkelse ses som orsak till ohälsan. Bland de 
respondenter som uppgett att ohälsan var arbetsrelaterad hänvisar de flesta orsakerna 
till påfrestande arbetsmiljöer (främst fysiska) och arbetsförhållanden i enskilda 
anställningar och/eller hela arbetskarriärer. Den egna referensramen (egen förankring 
på arbetsmarknaden, normen för arbetets utförande på en viss plats i en viss tid) när 
det gäller arbete förefaller också ha betydelse för individens förhållningssätt till och 
upplevelse av ohälsa. Ett ”tufft” arbetsklimat präglar många av arbetsplatserna där 
risker i arbetet och viss ohälsa kommit att bli mer eller mindre en naturlig del 
samtidigt som det egna handlingsutrymmet på övriga arbetsmarknaden beskrivs som 
litet. Man upplever sig också i efterhand ha varit för oförsiktig med sig själv, delvis 
med hänvisning till referensramen. En del har också beskrivit incitamenten för 
förändringar i arbetslivet och hos arbetsgivare som för svaga eller saknas, där 
arbetsrelaterad ohälsa i allt för hög utsträckning ses som ett individuellt problem 
istället för ett arbetsplatsproblem.  
 
Tre uppger att de viktigaste vändpunkterna varit relaterade till händelser i den sociala 
sfären, en uppger att en kombination av den sociala och arbetssfären varit av 
avgörande betydelse. De har kopplat orsaken till vändpunkten i hälsan till 
livshändelser och livsomständigheter under den sociala karriären, och delar 
uppfattningen om att åt inträdet av händelsen eller utsattheten har inte varit så mycket 
att göra, utan möjligen hanteringen av desamma, egna och andras roller och ansvar. 
Ytterligare två identifierar inte några särskilda enskilda händelser eller situationer som 
orsak till vändpunkten i hälsa, utan hänvisar orsaken till vändpunkten till arv (genetik), 
och övriga individrelaterade riskfaktorer (t.ex. livsstil).  
 
Att förebygga ohälsa är ett centralt sätt att undvika förtidspension. Här kan man 
konstatera att möjligheterna att förebygga ohälsa som ett sätt att undvika 
förtidspension borde vara god, i synnerhet beträffande de långa ohälsokarriärerna där 
ohälsan uppges vara arbetsrelaterad.  Vändpunkterna i hälsan har inträtt många år 
innan ohälsan slutligen befästs i form av förtidspension och därigenom borde det 
finnas möjligheter att arbeta preventivt både med individuell behandling och åtgärder 
på arbetsplatsen om hälsoförändringarna uppmärksammas och hanteras på ett tidigt 
stadium. Vad som kunnat göras för att undvika ohälsan bland de kortare 
ohälsokarriärerna är mer oklart, även i de fall där orsakssambanden mellan händelse 
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och ohälsa framstår som tydliga (t.ex. en olyckshändelse som renderat en skada). 
Förutom olyckshändelser där förebyggande åtgärder är oklara, upplever några 
respondenter att man skulle kunna undvika ohälsan genom att ändra eget eller andras 
beteende och hantering av olika situationer relaterade till den sociala sfären. 
 
Men att undvika förtidspension handlar om mer än att bara förebygga ohälsa. Både 
kartläggningen av upplevd ohälsa under hälsokarriären tillsammans med den 
registrerade sjukhistoriken 1990-1998 indikerar att inte bara ohälsan eller 
arbetsförmågan per se utan relationen till arbetsmarknaden är en i allra högsta grad 
central komponent för fenomenet förtidspension. När den registrerade sjukhistoriken 
ställs i relation till den upplevda hälsan stärks bilden av att förtidspension i några fall 
inte primärt verkar vara en effekt av en förändring av hälsotillstånd och arbetsförmåga 
utan snarare av en förändrad relation till arbetsmarknaden givet ohälsa och nedsatt 
arbetsförmåga  
 
Kartläggningen av respondenternas syn på inträdet av förtidspension (vid rätt tidpunkt, 
för tidigt, eller för sent) gav kompletterande information om den betydelse man 
tillmäter hälsan och arbetsförmågan i relation till eventuella övriga faktorers inverkan 
som t.ex. relationen till arbetsmarknaden, för tidpunkten för förtidspension. Nio 
individer upplever att de förtidspensionerats/fått sjukbidrag vid rätt tidpunkt och 
motiverar det av hälsoskäl. Några av dessa individer verkar snarare arbetat på övertid i 
förhållande till hälsa och arbetsförmåga, drivna av en stark vilja att göra rätt för sig. 
Tre individer tycker att inträdet av förtidspension/förslag om förtidspension var för 
tidigt. Samtliga upplever att de har en restarbetsförmåga, men har gemensamma 
erfarenheter av svårigheter att få anpassade arbeten på arbetsplatsen och/eller en 
begränsad lokal arbetsmarknad, där det inte funnits plats för ohälsodrabbade. Ingen 
uppger att förtidspensionen inträtt för sent. Förutom att förebygga ohälsa som ett sätt 
att undvika förtidspension, kan man också konstatera att relationen till 
arbetsmarknaden, i synnerhet som ohälsodrabbad med nedsatt arbetsförmåga, spelat en 
central roll för om och när individerna förtidspensionerats.  
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14. Kön, otraditionella yrkesroller och förtidspension 
 
I delstudie två i den här undersökningen har minoritetsgruppernas överrisker för ohälsa 
och förtidspension uppmärksammats. Genom studiens longitudinella ansats har det 
varit möjligt att relatera både selektions- och exponeringsfaktorer till fenomenet med 
överrisker för könet i minoritet i yrket. Materialet har analyserats med avseende på 
förekomst av hälsoselektion, skillnader i arbetsuppgifter samt effekter av arbete i 
minoritetssituation. Samtliga faktorer har i olika hög utsträckning gjort sig gällande 
som tänkbara förklaringar till de överrisker som könet i minoritet i yrket uppvisar.  
 
Några individer befinner sig i minoritetsyrket av hälsoskäl, vilket stödjer antagandet 
om hälsoselektion som en delförklaring till de överrisker som grupper i minoritetsyrket 
uppvisar.  De flesta respondenter har i allt väsentligt utfört samma arbetsuppgifter som 
majoriteten, med några undantag. Olika arbetsuppgifter förekom mellan minoritet och 
majoritet, där genusordningen hade en central betydelse för sortering av 
arbetsuppgifter mellan män och kvinnor, vilket kan vara en anledning till skilda 
hälsomässiga risker. Vidare framkom det att minoritetsgruppen riskerar att arbeta 
under andra förhållanden än gruppen i majoritet, som en effekt av synlighet, 
assimilering och polarisering.   
 
Det finns anledning att fortsätta att uppmärksamma minoritetsgruppens arbetssituation. 
Medvetenheten om effekten av att befinna sig i minoritet tillsammans med 
genusordningens sorterande mekanismer framstår som centrala mekanismer att ta 
hänsyn till när det gäller hälsoskillnader mellan män och kvinnor i samma yrke. 
Genom att aktivt och medvetet uppmärksamma hur kön sorteras och konstrueras på 
olika arbetsplatser och i olika yrken kan sannolikt en del av de överrisker/skilda 
hälsorisker som uppkommer t.ex. som en effekt av könsmärkning av arbetsuppgifter 
dämpas. Det finns också anledning att uppmärksamma kombinatoriska effekter av 
hälsoselektion, arbete i minoritetssituation som en anledning till gruppens överrisker. 
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15. Slutsatser, diskussion och förslag till fortsatt forskning 
 
De två föregående kapitlen innehåller en summering av resultatet på de inledningsvis 
ställda forskningsfrågorna, beträffande vägen till förtidspension och yrkesmässig 
könssegregering som riskfaktor för ohälsa och i förlängningen förtidspension. I det här 
avsnittet kommer en diskussion att föras om några av studiens slutsatser baserade på 
dessa resultat och det bidrag studien genererat. Avslutningsvis ges förslag på hur man 
kan gå vidare med fortsatt forskning.  

15.1 Studiens bidrag 
 
Undersökningens främsta bidrag är dess ansats, där sättet att systematisera och 
analysera data runt livsvägen och dess karriärer genererat ny processorienterad 
kunskap rörande fenomenet förtidspension. Härvidlag kan studien ses som ett 
komplement till tidigare forskning inom området, där förtidspension i hög utsträckning 
studerats med avseende på; 1) individkaraktäristiska, dvs. uppgifter om vem den 
statistiske förtidspensionären ”är” vid tidpunkten för förtidspension, liksom 
företrädesvis statiska analyser av vilka enskilda faktorer (ålder, arbetsmiljö etc.) som 
förklarar ”mest” av fenomenet förtidspension baserat på multivariata analyser. 2) 
strukturella och institutionella faktorer (företrädesvis arbetsmarknads- och 
regelförändringar) på makronivå som förklaring till variationer i prevalens 
förtidspensionärer och variationer över tid. I det sammanhanget kan den longitudinella 
livsvägsansatsen i den här undersökningen ses som ett bidrag till förståelsen av 
förtidspension som en dynamisk process. Att med livsvägen som referensram pröva 
olika sätt att beskriva individers väg till förtidspension får därför ses som ett mer 
betydelsefullt bidrag än de enskilda resultaten i sig i den här undersökningen, även om 
en ny typ av ansats på fenomenet också naturligt genererat ny kunskap.   
 
Livsvägsansatsen stärker intrycket av förtidspension som ett i högsta grad sammansatt, 
multifaktorellt fenomen där sociala, arbetsmässiga, hälsomässiga livsvillkor, 
tillsammans med strukturella och individuella faktorer tillsammans skapar en total 
riskbild av betydelse för risken att förtidspensioneras. Illustrationen av vägen till 
förtidspension vittnar om förekomst av enskilda (hälsorelaterade) händelser och 
tillstånd i de respektive karriärerna, som var för sig skulle kunna vara mer än 
tillräckligt för negativ påverkan av hälsan. Men resultatet visar också att fenomenet 
förtidspension kan tillskrivas mer än utsatthet för en samling riskfaktorer, utan också 
processen intar en central ställning. Genom ansatsen kan man följa hur olika händelser 
inom och mellan de olika karriärerna bygger vidare på varandra i ett samspel mellan 
selektion och exponering, där inte bara enskilda hälsorelaterade händelser utan 
karriärvägens utformning eller livsvägen som helhet kan ses som en riskfaktor för 
förtidspension. Resultatet tillsammans med tidigare hälsorelaterad forskning som 
funnit ackumulering av riskfaktorer under karriärer (t.ex. Lundberg 1993, Palme och 
Bäckman 1998, Upmark 1999) förstärker intrycket av karriärer eller livsförlopp med 
gemensamma karaktäristiska drag där ackumulerade riskfaktorer tenderar att förstärka 
varandra (slutsats 1). De karaktäristiska gemensamma dragen i historikkarriärerna gör 
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att det preliminärt verkar rimligt att tala om karriärer som bygger vidare på varandra 
enskilt och sammantaget under livsförlopp, sannolikt också om en väg till 
förtidspension77(slutsats 2). Livsförloppsperspektivet, där händelser bygger vidare på 
varandra i karriärer, är också väl i överrensstämmelse med livsvägsforskningens 
grundtanke såsom den beskrivits av Giele och Elder (1998); “any point in the lifespan 
must be viewed dynamically as the consequence of past experince and future 
expectation. Equally important is the recognition that individual and social change are 
interconnected through mutual influence.” Händelser och tillstånd bygger vidare på 
varandra där livsvägens utformning både formas av individuella förutsättningar och 
handlingar, där handlingarna påverkas av (och i förlängningen kan påverka) de 
rådande strukturella och institutionella förutsättningarna. Genom att kartlägga dessa 
mönster kan livsvägsansatsen bidra till teoribildningen inom området, där man kan se 
hur ordningar skapas i och inte bara ”är”. Användandet av livsvägen som övergripande 
referensram och analysmodell har överlag verifierat/varit i överrensstämmelse med 
tidigare resultat samtidigt som ansatsen genererat ny processorienterad kunskap och 
därmed ett bidrag till vidare teoribildning inom området, vilket gör att ansatsen känns 
fruktbar att använda och utveckla framöver inom forskningsfältet. Ett 
helhetsperspektiv på hälsa och livssituation är som Härenstam et al (2000) påpekat ett 
angeläget men svagt utvecklat forskningsfält såväl teoretiskt som empiriskt, där få 
forskare har utvecklat metoder för studier av dessa sfärer och mötet mellan dem. 
Självfallet behöver ansatsen i den här undersökningen i olika avseenden modifieras 
och förfinas i metodutveckling (t.ex. beträffande retrospektion) och 
operationaliseringar (t.ex. nyansering av hälsobegreppet) i de enskilda delarna, men 
som övergripande ansats förefaller den ha en stor potential i att generera en helhets- 
och processorienterad bild av fenomenet förtidspension. Sammantaget har studien 
genererat en mer sammansatt (om än begränsad) kunskap om vägen till förtidspension 
och ett bidrag till en ökad förståelse för förtidspensionsprocessen och dess orsaker. 

15.2 Slutsatser och diskussion baserade på undersökningens resultat  
 
Undersökningen har syftat till att illustrera och därigenom identifiera hälso- och 
förtidspensionsrisker som kan kopplas till processer under livsvägen och på så vis 
fördjupa kunskaperna om de mekanismer som leder fram till förtidspension. I det 
följande kommer ett allmänt resonemang att utvecklas om några slutsatser som kan 
relateras till studiens resultat baserade på de karaktäristiska drag för vägen till 
förtidspension som framträtt i den här undersökningen. Här är det viktigt att påminna 
om att slutsatser som sträcker sig bortom detta material är förstås inte möjliga att göra, 
resultatet är representativt uteslutande för denna grupp individer.  
 
Vi har kunnat identifiera att individerna har en livsväg med gemensamma 
karaktäristiska drag, när det kommer till utsatthet för vissa typer av händelser och 
tillstånd under de respektive karriärerna och sammantaget. Men dessa händelser och 

                                                           
77 Möjligheterna att dra slutsatser när det kommer till att fastställa förekomst av en väg till förtidspension, är 
naturligtvis väsentligt begränsade i ett material av den här storleken och utan kontrollgrupp. Med en indirekt 
metod, baserat på stöd av tidigare forskning t.ex. om i vad mån förtidspensionären skiljer sig från 
normalbefolkningen, har rimligheten bedömts av att tala om en väg till förtidspension.  
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tillstånd som tillsammans formar karriärer och vägen till förtidspension ger också 
uttryck för individens ställning i en relation. Här finns en gemensam nämnare där 
individernas livsväg karaktäriseras av att de har en svag ställning i en relation inom en 
eller flera karriärer (slutsats 3). Det gäller relationen till arbetsmarknaden i allmänhet, 
det gäller för ”yrkesbrytare” i synnerhet liksom även sociala relationer i privatlivet. På 
sätt och vis har man också en svag ställning i relation till sin hälsa, i enlighet med 
Nordenfeldts holistiska definition av hälsa (1991) som relaterad till handlingsutrymme. 
Dessa slutsatser och hur de kommer till uttryck i karriärerna kommenteras i tur och 
ordning nedan. 
 
Merparten av arbetskarriärerna har det gemensamt att individen har en svag relation 
till arbetsmarknaden. Relationen till arbetsmarknaden styrs framförallt av 
utbildningsbakgrund som genererar tillträde till en viss arbetsmarknad, som i sin tur är 
utrustad med vissa egenskaper som kan leda till förhöjda/sänkta risker att drabbas av 
ohälsa/förtidspension. Här har de flesta individer en lägre utbildning, som genererar en 
yrkesrörlighet inom en begränsad arbetsmarknad, där de generellt sett mest 
påfrestande arbetsmiljöerna återfinns vilket i sin tur genererar förhöjda ohälsorisker 
och därmed förtidspensionsrisker. Trots att det är fullt klart att respondenterna i många 
fall arbetat i belastande riskfyllda miljöer och har en utsatthet på arbetsmarknaden 
kopplad till t.ex. arbetsmiljöexponering av visst slag, förefaller individens relation till 
arbetsmarknaden sett över karriären som helhet vara en näst intill lika stor riskfaktor 
som arbetsmiljön per se. Individernas svaga ställning i relation till arbetsmarknaden 
illustreras väl av det faktum att ca 45 % av anställningsbytena under arbetskarriärerna 
varit av utstötningskaraktär. Andra exempel är individer som stannat kvar i 
anställningar trots utsatthet för mobbing, vilket bl.a. motiverats av svårigheter att få ett 
annat arbete, dvs. en svag ställning i relation till arbetsmarknaden som helhet. För att 
bryta ett mönster med hälsorisker och förtidspensionsrisker är det individens relation 
till och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, som förefaller vara en av de faktorer som 
har störst betydelse för karriärvägens utformning och därmed i förlängningen utsatthet 
för vissa typer av arbetsmiljöer och hälsorisker. Konkurrenskraften har betydelse för 
både möjlig och faktisk yrkesrörlighet och förekomst av anställningsbyten eller brist 
på anställningsbyten, vilket i sin tur visat sig kunna ha hälsokonsekvenser.  
 
Relationen till arbetsmarknaden riskerar att ytterligare förändras och försämras om 
individen drabbas av ohälsa, då respondentens konkurrenskraft blir än mindre. Här 
finns ett flertal exempel på individer som upplever sig ha arbetsrelaterade hälsobesvär, 
men som fortsätter arbetet i samma anställning och motiverar det med brist på 
alternativ, liksom exempel på individer som byter anställning av hälsoskäl där det nya 
arbetet har en lika hög grad av fysisk belastning som det tidigare. Men det är inte bara 
individegenskaper (t.ex. utbildningsbakgrund, kompetens, hälsotillstånd) som har 
betydelse för hur relationen till arbetsmarknaden ser ut, utan även 
arbetsmarknadsegenskaper har betydelse. En med avseende på arbetsutbud begränsad 
lokal arbetsmarknad i kombination med ett ensidigt näringsliv kan ytterligare påverka 
relationen. Ensidiga arbetsmarknader med en viss typ av arbetsmarknadsstruktur 
riskerar att slå ut individer i högre grad, dessutom minskar sannolikt möjligheterna att 
tillvarata eventuell restarbetsförmåga (jmf. Höög och Stattin 1994). De reella 
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möjligheterna att bryta en negativ karriärtrend beträffande relationen till 
arbetsmarknaden, såsom de beskrivs i livsförlopp i den här undersökningen, är 
relaterad till individegenskaper, arbetsmarknadsegenskaper och relationen dem 
emellan. Det är uppenbart att relationen inte bara handlar om individens faktiska 
arbetsförmåga utan också om arbetsmarknadsegenskaper/arbetsgivares intresse av att 
ta tillvara på densamma.  
 
”Yrkesbrytares” ställning är också generellt sett svag i relationen minoritet – majoritet 
på arbetsplatsen. Individer i extrem könsmässig minoritet i ett yrke måste aktivt arbeta 
med relationer på arbetsplatsen och bevisa sin lämplighet på ett sätt som majoriteten 
slipper och de riskerar att inte ses som person utan som representant för sitt kön.  I 
några fall kan redan inträdet i yrket vara ett uttryck för en svag ställning i relation till 
arbetsmarknaden, åtminstone bland några med hälsorelaterade skäl till inträdet.  
 
Mönster i den sociala karriären vittnar också om individer med ett svagt utgångsläge 
och en svag ställning i en relation. Här finns ett mönster med ett socioekonomiskt 
”arv” mellan generationer, en låg social rörlighet där de flesta individer har samma 
socioekonomiska tillhörighet som sina fäder – företrädesvis med arbetarbakgrund, 
vilket har betydelse för sannolikheten att utsättas för framtida hälso- och 
förtidspensionsrisker. Det finns också en ansamling av ett flertal/allvarliga stressfulla 
livshändelser under den sociala karriären bland ett urval respondenter där 
respondenterna har en i olika avseenden utsatt och många gånger underordnad position 
(t.ex. utsatthet för misshandel) eller andra typer av stressfulla livhändelser. 
 
Sammanfattningsvis kan man identifiera en svag ställning i en relation och ett 
begränsat handlingsutrymme inom en eller flera karriärer. Möjligen kan den position 
individen har relateras till grad av kontroll över sitt liv, vilket bl.a. Härenstam m.fl. 
(1996, 2000) pekat på har stor betydelse för hälsan.  Det kanske viktigaste mönstret är 
den sammansatta, ackumulerade problematik individer haft under livsvägen som 
helhet. I den mån de uppträder tillsammans under en individs livsväg, genereras en 
komplex sammansatt, total förstärkt riskbild. Undersökningens resultat stärker 
intrycket av att det finns ett behov av longitudinella studier på det komplexa 
fenomenet förtidspension med avseende på livsvägen och det som formar livsvägen. 
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15.3 Vidare forskning  
 
Det finns anledning att i vidare forskning utgå från ett livsloppsperspektiv vid studier 
av fenomenet förtidspension. Denna studie kan ses som ett försök att prova olika sätt 
att beskriva vägen till förtidspension, där delar av resultat/angreppssätt skulle kunna 
fungera som ett grovt underlag för framtida undersökningar med större populationer 
och kontrollgrupper, där förtidspensionärernas respektive normalbefolkningens 
livsväg kan jämföras. På så vis skulle möjligheterna öka till generalisering av vägen till 
förtidspension. 
 
Livsvägen kan ses som en komplex historia där tidigare händelser och tillstånd 
tillsammans skapar det sammanhang som framtida handlingar baseras på, liksom man 
kan få en uppfattning om i vilka sammanhang individuella valmöjligheter är bestämda 
av andra villkor i omgivningen och hur de i sin tur skiljer sig åt mellan grupper. 
Genom en livsvägsansats kan man göra detaljerade beskrivningar av naturligt 
förekommande händelser under livsvägen och på så vis följa hur ordningar skapas. 
Denna typ av ansats kan på så vis öka förståelsen för de processer som leder till 
skillnader mellan t.ex. socioekonomiska grupper och förtidspensionsrisker. 
 
Genom att konstruera karriärvägar inom arbetshistorik, social historik och 
hälsohistorik som sammanflätas till livshistorier, kan vägen till förtidspension också 
jämföras mellan t.ex. olika regioner. Härigenom kan man få en uppfattning om i vad 
mån regionala skillnader kan hänföras till variationer i livsvillkor, eller om det är andra 
strukturella eller institutionella faktorer som kan tillskrivas vikt. 
 
Det finns också möjlighet att urskilja grupper inom gruppen förtidspensionärer, som 
har likheter med avseende på arbetshistorik, social historik, hälsohistorik. Preliminära 
analyser78 visar att det kan vara möjligt att identifiera olika typkarriärer inom vägen 
till förtidspension, vilket skulle kunna vara ett stort preventivt bidrag när avsikten är 
att undvika förtidspension. Kan man identifiera typkarriärer, kan man också ha fokus 
på dessa vid förebyggande insatser som svarar mot olika gruppers behov, t.ex. när det 
kommer gäller matchning mot arbetsmarknaden. För att svara mot dessa behov finns 
redan genomförda enkätdata med livsvägsansats där vidare analyser kan genomföras 
när det gäller regionala jämförelser och identifieringen av typkarriärer inom vägen till 
förtidspension. Det skulle också finnas vissa möjligheter att beskriva vägen till 
förtidspension baserat på socioekonomisk tillhörighet. För jämförelser av livsvägen 
mellan förtidspensionärer och normalbefolkning, måste materialet kompletteras med 
en ny population.  
 
 
 
 
 
                                                           
78 Inom den totala undersökningen, som den här rapporterade undersökningen utgör en del av, har även bredare 
undersökningsansatser (analyser av registerdata och enkätdata) använts som ger möjlighet till typifiering av 
karriärer. 
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Bilagor 
 
Bilaga A  
Fysisk arbetsmiljöpåfrestning i respektive anställning och sett över hela arbetskarriären  
för samtliga respondenter. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x fysisk 
påfrestning) 

            Kvinna, 55 år 
 

1 6 1 3  
 

6x3= 18 poäng  

Självupplevd 
viktigaste 
negativ 
vändpunkt av 
hälsan 

 2 4,5 0,5 4 
 

2,25x4=9 poäng 

  3 1  0,5 2 
 

1x1=1 poäng 

           4 2 0,75 4 
 

1,5x4=6 poäng 

  5 4 1 4 
 

4x4=16 poäng 

  6 3 1 3 
 

3x3= 9 poäng 

  7 11 1 3 
 

11x3=33 poäng 

 Summa 7  snitt; 3,3     92 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären                     

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

Pil = 
hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                0 år 
Låg medium (2) =  1 år 
Hög medium (3) = 20 år 
Hög (4)=                10,5år 

31,5 x 1 = 31,5 poäng 
31,5 x 2 = 63 poäng 
31,5 x 3 = 94,5 poäng 
31,5 x 4 = 126 poäng 

31,5 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  



 

 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning  

Tjänstgörings-
grad i andel  
 
 

Fysisk 
påfrestning   

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x fysisk 
påfrestning) 

 Kvinna, 61 år   
 

1 2 1 3 
 

2x3=6 poäng 

  2 
 
 
 
 

0,5 1 4 0,5x4=2 poäng 

  3 1 1 4 
 

1x4=4 poäng 

  4 8 0,33 4 
 

2,64x4=10,56 
poäng 

  5 1  1 4 
 

1x4=4 poäng 

  6 4 1 1 
 

4x1= 4 poäng  

  7 0,5  0,75 1  
 

0,35x1=0,375 
poäng 

Självupplevd 
viktigaste 
negativ 
vändpunkt av 
hälsan 

 8 17 1 4 17x4=68 poäng 

 Summa 8 34 år   Snitt;3,1 98, 93 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären                     

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

Pil = 
hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                4,5 år 
Låg-medium (2) =  0 år 
Hög-medium (3) = 2 år 
Hög (4) =               27,5 år 

34 x 1 = 34poäng 
34 x 2 = 68poäng 
34 x 3 = 102 poäng 
34 x 4 = 136 poäng 

 

 2  



 

 
 
 

 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x påfrestning) 

 Kvinna, 59 år 
 

1 5,5 1 3 
 

5,5 x3=16 poäng 

  2 8,5 0,80 1  
 

6,8x1=6,8 poäng 

Självupplevd 
viktigaste 
negativ 
vändpunkt av 
hälsan 

 3 14     1 4 
 

14x4=56 poäng 

  4 1 1 1  
 

1x1=1 poäng 

  5 8 1 4 
 

8x4=32 poäng 

 Summa 5 37 år  Snitt; 2,6 111,8 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären                     

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

Pil = 
hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                9,5 år 
Låg-medium (2) =  0 år 
Hög-medium (3) = 5,5 år 
Hög (4) =               22 år 

37 x 1=  37 poäng 
37 x 2 = 74 poäng 
37 x 3 = 111 poäng 
37 x 4 = 148 poäng 

 
 
 

 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x påfrestning) 

Den viktigaste 
självupplevda  
negativa 
vändpunkten av 
hälsan inträdde 
före 
arbetskarriärens 
start. 

Man, 38 år 1 1 1 2 
 

1x2=2 poäng 

  2 16 1 4 
 

16x4=64 poäng 

  3 0,5 1 1 
 

0,5x1=0,5 poäng

  4 0,5 1 1  
 

0,5x1=0,5 poäng

 Summa 4 18 år  Snitt; 2,0 67 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären                     

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 
 

Pil = 
hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                1 år 
Låg-medium (2) =  1 år 
Hög-medium (3) = 0 år 
Hög (4) =               16 år 

18 x 1=  18 poäng 
18 x 2 = 36 poäng 
18 x 3 = 54 poäng 
18 x 4 = 72 poäng 

 
 
 

 3  



 

 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x påfrestning) 

 Kvinna, 51 år  51 år 
  

1 1 2 2 1 1 3 3 
  

2x3=6 poäng 2x3=6 poäng 

  2 7 1 2 
 

7x2=14 poäng 

  3 3 0,50 2  
 

3x2=6 poäng 

  4 1 1 4 
 

1x4=4 poäng 

  5 1 1 1 
 

1x1=1 poäng 

Självupplevd 
viktigaste 
negativ 
vändpunkt av 
hälsan 

 6 12 1 4 
 

12x4=48 poäng 

  7 0,5 1 2 
 

0,5x2=1 poäng 

  8 0,5 1 3 
 

0,5x3=1,5 poäng

 Summa 8 27 år  Snitt; 2,6 81,5 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären   

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

Pil = 
hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                1 år 
Låg-medium (2) =  10, 5 år
Hög-medium (3) = 2,5 år 
Hög (4) =               13 år 

27 x 1=  27 poäng 
27 x 2 = 54 poäng 
27 x 3 = 81 poäng 
27 x 4 = 108 poäng 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x påfrestning) 

 Man, 60 år 
 

1 7 1 4 
 

7x4=28 poäng 

  2 2 1 4 
 

2x4=8 poäng 

  3 21 1 4 
 

21x4=84 poäng 

Självupplevd 
viktigaste 
negativ 
vändpunkt av 
hälsan 

 4 8 1 4 
 

8x4=32 poäng 

 Summa 4 38 år  Snitt:4,0 152 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären   

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

Pil = 
hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                0 år 
Låg-medium (2) =  0 år 
Hög-medium (3) = 0 år 
Hög (4) =               38 år 

38 x 1=  38 poäng 
38 x 2 = 76 poäng 
38 x 3 = 114 poäng 
38 x 4 = 152 poäng 

 4  



 

 
 

 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x belastning) 

 Man, 55 år 1 1,5 1 4 
 

1,5x4=6 poäng 

  2 0,5 1 3 
 

0,5x3=1,5 poäng

  3 0,5 1 4 
 

0,5x4=2 poäng 

  4 3 1 4 
 

3x4=12 poäng 

  5 1 1 3 
 

1x3=3poäng 

  6 3 1 3 
 

3x3=9 poäng 

Självupplevd 
viktigaste 
negativ 
vändpunkt av 
hälsan 

 7 1 1 4 
 

1x4=4 poäng 

  8 1 1 4 
 

1x4=4 poäng 

  9 4 1 4 
 

4x4=16 poäng 

  10 11 1 4 
 

11x4=44 poäng 

  11 5 1 4 
 

5x4=20 poäng 

  12 2 1 3 
 

2x3=6 poäng 

 Summa 12 33,5 år  Snitt:3,7 127,5 poäng 
   Fördelning av fysiskt 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären   

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

Pil = 
hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                0 år 
Låg-medium (2) =  0 år 
Hög-medium (3) = 6,5 år 
Hög (4) =               27 år 

33,5 x 1=  33,5 poäng 
33,5 x 2 = 67 poäng 
33,5 x 3 = 100,5 poäng 
33,5 x 4 = 134 poäng 

 
 

 5  



 

 
 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x belastning) 

Självupplevd 
viktigaste negativ 
vändpunkt av 
hälsan 

Kvinna, 41 år 
 

1 0,5 1 3  
 

0,5x3=1,5 poäng

  2 6 1 2 
 

6x2=12 poäng 

  3 0,5 1 2 
 

0,5x2=1 poäng 

  4 1  1 2 
 

1x2=2 poäng 

  5 2 1 2 
 

2x2=4 poäng 

  6 3 1 2 
 

3x2=6 poäng 

 Summa 6 13 år  Snitt; 2,2 26,5 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären   

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

Pil = hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                0 år 
Låg-medium (2) =  12,5 år 
Hög-medium (3) = 0,5 år 
Hög (4) =               0 år 

13 x 1=  13 poäng 
13 x 2 = 26 poäng 
13 x 3 = 39 poäng 
13 x 4 = 52 poäng 

 

 6  



 

 
 

 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x påfrestning) 

 Kvinna, 32 år 
 

1 1 1 3 
 

1x3=3 poäng 

  2 0,5 1 4 
 

0,5x4=2 poäng 

  3 2 1 1 
 

2x1=2 poäng 

  4 5 1 3 
 

5x3=15 poäng 

  5 3 1 3 
 

3x3=9 poäng 

  6 1 1 1  
 

1x1=1 poäng 

  7 1 1 3 
 

1x3=3 poäng 

  8 1 1 3 
 

1x3=3 poäng 

Självupplevd 
viktigate 
negativ vändpunkt 
av hälsan 

 9 1 1 3 
 

1x3=3 poäng 

 Summa 9 15,5 år  Snitt; 2,7 41 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären   

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

Pil = hälsorelaterat 
anställningsbyte 
 
 

  Låg (1) =                3 år 
Låg-medium (2) =  0 år 
Hög-medium (3) = 12 år 
Hög (4) =               0,5 år 

15,5 x 1=  15,5 poäng 
15,5 x 2 = 31 poäng 
15,5 x 3 = 46,5 poäng 
15,5 x 4 = 62 poäng 

 

 7  



 

 
 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad
x fysisk 
påfrestning) 

 Man, 36 år 
 

1 1 1 4 
 

1x4=4 poäng 

  2 1 1 4 
 

1x4=4 poäng 

  3 4,5 1 4 
 

4,5x4                    
=18 poäng 

Självupplevd 
viktigaste 
negativ vändpunkt 
av hälsan 

 4 3 1 3 
 

3x3=9 poäng 

 Summa 4 9,5 år  Snitt;3,8 35 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären                     

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 
 

Pil = hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                0 år 
Låg-medium (2) =  0 år 
Hög-medium (3) = 3 år 
Hög (4) =               6,5 år 

9,5 x 1=  9,5 poäng 
9,5 x 2 = 19 poäng 
9,5 x 3 = 28,5 poäng 
9,5 x 4 = 38 poäng 

 
 
 

 
 
 
 

Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning 

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad
x påfrestning) 

Självupplevd 
negativ vändpunkt 
av hälsan 

Kvinna, 60 år 
 

1 1 1 1 
 

1x1=1 poäng 

  2 4 1 1 
 

4x1= 4 poäng 

  3 7 1 1 
 

7x1= 7poäng        

  4 15,5 1 1 
 

15,5x1=15,5 
poäng 

Självupplevd 
viktigaste 
negativ vändpunkt 
av hälsan 

 5 5,5 1 1 5,5x1=5,5 poäng

 Summa 5 33 år  Snitt; 1,0 33 poäng 
   Fördelning av fysisk 

påfrestning årsvis över 
arbetskarriären                     

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 
 

Pil = hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                33 år 
Låg-medium (2) =  0 år 
Hög-medium (3) = 0 år 
Hög (4) =               0 år 

33 x 1=  33  poäng 
33 x 2 = 66 poäng 
33 x 3 = 99 poäng 
33 x 4 = 132 poäng 
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Individdata; 
kön, ålder vid 
förtidspension 

Anställningar 
i tidsmässig 
kronologisk 
ordning  

År i 
anställning

Tjänstgörings-
grad i andel 

Fysisk 
påfrestning  

Summerat; 
(År x 
tjänstgöringsgrad 
x fysisk 
påfrestning)  

 Kvinna, 53 år 
 

1 4 1 3 
 

4x3=12 poäng 

  2 2 0,5 3 
 

1x3=3 poäng 

  3 5,5 1 4 
 

5,5x4=22 poäng 

  4 3,5 1 4 
 

3,5x4=14 poäng 

  5 1,5 1 3 
 

1x3=4,5 poäng 

  6 1 0,75 4 
 

0,75x4=3 poäng 

  7 1 0,75 3 
 

0,75x3=2,25poäng

  8 2 1 3 
 

2x3=6 poäng 

Självupplevd 
viktigaste 
negativ 
vändpunkt av 
hälsan 

 9 9 1 4 
 

9x4=36 poäng 

 Summa 9 29,5 år  Snitt;3,4 102,75 poäng 

   Fördelning av fysisk 
påfrestning årsvis över 
arbetskarriären                     

Jämförelsetal fysisk 
påfrestning 

Pil = 
hälsorelaterat 
anställningsbyte 

  Låg (1) =                0 år 
Låg-medium (2) =  0 år 
Hög-medium (3) = 10,5år 
Hög (4) =               19 år 

29,5 x 1 = 29,5 poäng 
29,5 x 2 = 59 poäng 
29,5 x 3 = 88,5 poäng 
29,5 x 4 = 118 poäng 
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Bilaga B 
 
De sex största huvuddiagnosgrupperna totalt och fördelat på civilstånd vid förtidspensionstidpunkten bland de 
svarande i enkäten (se avsnitt 3.1.2, ; 4.1).  
 

 
 

     Förenklad huvuddiagnoskod                                       Civilstånd vid förtidspensionstidpunkten 
 Gift Sambo Ensamstående Totalt % 
Psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar 

6,2%    (4) 16,4%    (2) 23,2%            (2) 15,2%    (2) 

Sjukdomar i nervsystemet 3,4%    (6) 14,5%    (3) 6,5%              (5) 8,1%      (4) 
Cirkulationsorganens sjukdomar 12,4%  (2) 10,9%    (4) 8,7%              (3) 10,6%    (3) 
Andningsorganens sjukdomar 4,1%    (5) 3,6%      (6) 4,3%              (6) 4,0%      (6) 
Hudens och underhudens sjukdomar 7,2%    (3) 9,1%      (5) 7,2%              (4) 7,8 %     (5) 
Sjukdomar i muskelskeletala systemet och 
bindväven 

50,9%  (1) 25,5%    (1) 32,6%            (1) 36,6%    (1) 

Totalt av samtliga diagnoser ( %) 84,2 % 80 % 82,5 % 82,2 % 
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Bilaga C 
Yrken klassificerade efter grad av fysisk arbetsmiljöpåfrestning. 
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Bilaga D 
Intervjuguide 
 
 
 
Presentation av projektet och dess syfte, genomförande och arbetsgång. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Uppväxt och familj 
 
Var är du född (land, län, kommun)? 
 
Var är du uppväxt (land, län, kommun)? 
 
Flyttade ni under din uppväxt? 

- I så fall, var (land, län, kommun)? 
- När (år)? 
- Vad var (huvud)anledningen till flytten? 

 
Hur såg din barndomsfamilj ut; 

- Hur många var ni i familjen? 
- När föddes dina föräldrar? 
- Lever de idag, om inte, när dog de? 

 
Arbetade dina föräldrar under din uppväxt? 

- I så fall, med vad (yrke, bransch)? 
 
Allmänt om upplevelser av uppväxten. 
 
Relevans (kort) 
 
Uppväxtförhållanden och socioekonomisk bakgrund är viktiga faktorer när det gäller 
fördelning av ohälsa och förtidspension i befolkningen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Utbildning och skoltid 
 
Nu övergår vi till frågor som handlar om din skoltid. Av enkäten framgår din 
utbildningsbakgrund, där högsta utbildning är; 
 

- Folkskola, grundskola eller motsvarande, högst 9 år 
- Yrkesskola eller gymnasieutbildning, högst 2 år 
- Gymnasieutbildning, 3 år eller mer 
- Universitets/högskoleutbildning 
- Annan utbildning 

 
Det framgår vidare att du påbörjade högsta utbildning_______(år) och avslutade högsta 
utbildning______(år). 
 
Kan du beskriva hur ditt val av utbildning gick till? (vilka faktorer var styrande vid valet? 
Egna motiv, regionalt utbud etc?) 
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Relevans (kort) 
 
Utbildning påverkar yrkestillhörighet som i sin tur är av betydelse för risken att drabbas av 
ohälsa och förtidspensioneras. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Bosättning och flyttningar 
 
Här följer ett antal frågor som handlar om var du har varit bosatt när du flyttat under ditt 
vuxna liv, med start från det tillfälle när du flyttade hemifrån.  

- Var flyttade du (land, län, kommun)? 
- När (år)? 
- Vad var (huvud)anledningen till flytten? 
- Har du flyttat därefter? Osv. 
- Om du inte flyttat under ditt vuxna liv, vad var huvudanledningen till att du stannat 

kvar? 
 
Relevans (kort) 
 
Är en väsentlig del av livslinjen, geografisk lokalisering är en faktor som är av intresse när 
det kommer till fördelning av ohälsa och förtidspension. Kan t.ex. ses som ett uttryck för 
mobilitet/brist på mobilitet liksom orsaker. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Anställningar (från skoltid till pension) 
 
Nu övergår vi till frågor om ditt arbetsliv, från det tillfälle du slutade skolan fram till idag. 
Visa bild med enkätresultat (händelser, tidsatta). I sammanställningen är den första 
anställningen du angivit____________. Innan vi går in närmare på den här bilden skulle jag 
vilja veta; 
 

- Stämmer den? 
 
- Har du haft någon anställning innan de här angivna? 

 
- I så fall, vilken var din allra första anställning? 
 
- Arbetsgivare, bransch? 

 
- När började du den här anställningen (år)? 

 
- Vad var (huvud) anledningen till att du började den här anställningen (kan du 

beskriva ditt val, vilka faktorer var styrande)? 
 

- Vilket yrke hade du? 
 

- Hur mycket arbetade du (omfattning/heltid-deltid)? 
 

- Vilka var dina arbetsuppgifter? (vad man gjort, hur, former för arbetets utförande) 
 

 2  



 

- Kan du beskriva en vanlig arbetsdag (som ovan)? 
 

- Utformning av fysisk arbetsmiljö? (hur, vad,? Under vilka förhållanden har arbetet 
utförts notera beskrivning/upplevelse av omgivande fysisk arbetsmiljö). 

 
- Trivdes du med anställningen? 

 
- I så fall, vad trivdes du med/vad trivdes du inte med? (Under vilka förhållanden har 

arbetet utförts, notera beskrivning/upplevelse av psykosocial arbetsmiljö) 
 

- Har din hälsa förändrats under anställningen? 
 

- I så fall, på vilket vis? 
 

- Vad är orsakerna till förändringen enligt din mening? 
 

- När slutade du den här anställningen (år)? 
 

- Vad var (huvud)anledningen till att du slutade anställningen? (kan du beskriva ditt 
val, vilka faktorer var styrande) 

 
- Har du haft fler anställningar (än de angivna i enkäten)? 

 
- Osv. åter första frågan, samtliga anställningar. 

 
Arbetshistorik 
 
När, var, hur, varför – tidpunkter för och anledningar till inträde och utträde ur 
anställningar, arbetsuppgifter och arbetsförhållanden i de enskilda anställningar. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Familjelivslinje 
 

- Enligt enkäten är ditt nuvarande civilstånd_________, stämmer det? 
 
- Av sammanställningen framgår din familjelivslinje, dvs. hur ditt civilstånd ändrats 

under ditt vuxna liv och när barnen fötts etc. Stämmer bilden? 
 

- Kan du beskriva/sätta ord på din familjelivslinje när det gäller dessa händelser och 
dina upplevelser av dem? 

 
- Finns det andra tillfällen under livet då dina levnadsförhållanden avsevärt 

förändrats? (centrala livshändelser när, vad)? 
 

-  Förändrades dina levnadsförhållanden avsevärt under anställning x? (Omvårdnad –   
ökad omsorg om andra, anhörigs sjukdom etc.)  
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Social historik 
 
När, var och hur – en beskrivning och tidsättning av tidigare och aktuella 
familjeförhållanden, centrala livshändelser. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Ohälsa 
 

- När du ser tillbaka, kan du peka ut något eller några tillfällen under livet som du 
skulle kalla vändpunkter när det gäller din hälsa, när hälsan försämrades? 

 
- Vilka är dessa vändpunkter(tidsätt)? 

 
- Vilken upplever du vara den viktigaste? 
 
- Vad orsakade enligt din mening dessa vändpunkter? 

 
- Hur yttrade sig ohälsan? 

 
- Vad hade man, enligt din mening, kunnat göra för att undvika din ohälsa? 

(rel. vändpunkt, rel .förtidspension)  
            

- Tycker du att du förtidspensionerades/fick sjukbidrag vid rätt tidpunkt, för sent eller 
för tidigt? Varför? 

 
Hälsohistorik 
 
När, var och hur har ohälsan trätt in. Centrala vändpunkter, tidpunkter och orsaker. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Arbete i minoritetssituation 
 

- Vad var huvudanledningen till att du började anställningen som__________? (Kan du 
beskriva ditt val, vilka faktorer var styrande?) 

 
- Hur såg fördelningen av män/kvinnor ut på din arbetsplats / i din arbetsgrupp/ i din 

yrkesgrupp? 
 

- Utförde du samma arbetsuppgifter som könet i majoritet i yrket? 
 

- Fanns det några arbetsuppgifter som var könsmärkta, ”kvinnogöra” eller 
”mansjobb”? I så fall, vilka? 

 
- Kände du dig mer ”synlig” ( i din yrkesroll) p.g.a. ditt kön? 

 
- I så fall på vilket vis, kan du exemplifiera? 
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- Agerade du på något vis för att möta den ökade synligheten (ex. dra sig tillbaka – ta 
mer plats)? 

 
- Fanns det någon formell eller informell arena i vilken du inte var en del, som 

majoriteten var? 
 

- I så fall, vilken då, kan du exemplifiera? 
 

- Har du upplevt att majoritetsgruppen lyft fram/betonat skillnader mellan könen, även 
sådana som inte varit relevanta för genomförandet av arbetsuppgifterna? I så fall, 
vad? 

 
- Förväntades du i din yrkesroll ta på dig egenskaper som anses höra till din kategori/ 

kön? 
 
- I så fall vilka då, kan du exemplifiera? 

 
Arbete i minoritetssituation 

 
Hälsoselektion, skillnader i arbetsuppgifter, interaktion minoritet och majoritet avseende 
synlighet, polarisering, assimilering 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


