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Förord 

Den här rapporten baseras på ett material som samlades in inom ramen för 

projektet Kön och Arbete vid dåvarande Arbetslivsinstitutet (ALI). Medarbetarna i 

projektet genomförde en befolkningsstudie på ett urval av 10 000 personer från 

tre kommuner i Östergötland år 2001. Materialet innefattade en enkät till 

samtliga individer och registerdata från SCB avseende perioden 1990 till 1999. I 

samband med ALI:s nedläggning 2007 överfördes datamaterialet från ALI till 

Sektionen för personskadeprevention vid Karolinska Institutet i Stockholm, 

efter tillstånd från Regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Inom ramen 

för projektet Kön och Arbete publicerades ett flertal rapporter och böcker där 

analyserna baserade på detta datamaterial ingår.  

    Rapporten sammanfattar resultat från en statistisk bearbetning av individuella 

sysselsättningsförändringar över tid och frågor kring arbetsvillkor och hälsa. 

Bearbetningarna utfördes i samarbete med Statisticon AB, Uppsala. Tanken är 

att denna analys skall följas av ytterligare, mer detaljerade bearbetningar inom 

specifika områden. Dessutom finns planer på att utvidga datamaterialet med en 

ytterligare en enkätomgång kompletterade med registerdata. Denna rapport 

publiceras i samarbete med Sektionen för personskadeprevention vid 

Karolinska institutet, där Arja Tyrkkö och Jan Hagberg, båda disputerade 

forskare vid sektionen, bidragit med goda råd. Birgitta Eriksson, prefekt och 

docent i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och Susanne Strömberg 

doktorand i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet har även lämnat 

värdefulla synpunkter under arbetet med denna rapport. 
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Inledning – projektet Kön och Arbete 

År 1999 startade projektet Kön och Arbete vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. 

Projektet behandlade frågor om könsuppdelningen i arbetsliv och på 

arbetsmarknaden och hade en specifik region i Sverige som sin empiriska bas. 

Tre kommuner i Östergötland, Norrköping, Söderköping och Finspång, bildade 

tillsammans denna region, som genom sin struktur motsvarade en genomsnittlig 

svenska arbetsmarknadsregion. Projektet hade både en vetenskaplig och en 

praktisk-politisk bakgrund. Den vetenskapliga bakgrunden inbegriper flera 

vetenskapliga traditioner och diskussioner. En av dessa härrör ur den mer 

samhällsvetenskapligt inriktade forskningen om kvinnor och arbete medan en 

annan har sitt ursprung i forskningen om kvinnors fysiska och psykiska ohälsa 

och dess orsaker. Den mer praktiskt – politiska bakgrunden till projektet hade 

att göra med det empiriska förhållandet att könsuppdelningen i arbetslivet 

verkar vara mer seglivad än vad politiska företrädare och lagstiftare förväntat sig 

(Gonäs red 2005).  

    Tanken bakom den regionala ansatsen var också att vi skulle kunna fånga 

samhällsutvecklingen under ett decennium, 1990-talet och studera i ett 

sammanhang arbetsmarknads- och arbetslivsförändringar samt hälsomässiga 

förhållanden för ett representativt urval av befolkningen. Dessutom kunde vi 

inom samma regionala arbetsmarknad genomföra studier av olika 

organisationer och deras arbetsorganisatoriska förhållanden. Därigenom skulle 

de tre nivåerna arbetsmarknad, organisation och individ lättare kunde knytas till 

varandra (Kilbom, Gonäs 1998). 

    Projektets övergripande syfte var att studera kvinnors och mäns arbetsliv och 

hälsa med fokus på processer och mekanismer som påverkar könsuppdelning i 

arbetslivet både i dess horisontella och vertikala dimensioner. Det innebar att vi 

ur ett könsperspektiv studerade förändringar på arbetsmarknaden och på 

arbetsplatser och hur dessa förändringar påverkade enskilda individers hälsa 

och arbetsförmåga.  

I projektet ingick att bedriva handlingsinriktad forskning och stödja 

utveckling/förändring mot ökad jämlikhet och bättre arbetsvillkor i företag och 
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organisationer. De enskilda projekten skulle tillkomma utifrån lokala behov av 

utveckling och lokala förutsättningar. Vi menade att forskningen skulle utgöra 

en stödjande resurs i det utvecklings/förändringsarbete som företag och 

anställda valt att bedriva.  

 

Med utgångspunkt i dessa syften formulerade vi våra övergripande 

frågeställningar: 

 

1. Vilka förändringar har skett på 1990-talets arbetsmarknad och i 

arbetsorganisationer och hur har dessa förändringar påverkat 

segregationsmönster, arbets- och livsvillkor samt hälsa? 

 

2. På vilka sätt påverkar könsuppdelningen på arbetsmarknaden kvinnors 

respektive mäns arbetsförhållanden, inflytandemöjligheter samt hälsa/ohälsa 

och välbefinnande? 

 

3. Hur kan lokala aktörer inom ramen för befintliga institutioner och regelverk 

påverka könsuppdelningen i organisationer? 

 

Projektet innehöll en flernivåansats. Vi menade att för att förstå 

könssegregeringens återskapande mekanismer var det nödvändigt att göra 

studier på flera analytiska nivåer. Men det innebär inte enbart studier på olika 

nivåer, utan även att studera samband och beroenden mellan dessa nivåer. 

Individers egenskaper och handlande, organisatoriska processer och 

arbetsmarknadens sätt att fungera hänger ihop (Gonäs red 2005 s. 22). För att 

kunna finna samband och söka förklaringar till könssegregering och ohälsa är 

det nödvändigt att studera både den privata och den offentliga sfären. Ohälsa är 

både ett utfall av vissa arbetsförhållanden och en orsak till diskriminering och 

utslagning. Samtidigt kan risk för ohälsa leda till krav på ändrad 

arbetsorganisation och förbättrade arbetsvillkor och förhoppningsvis till en 

ändrad könsuppdelning av arbetet, vilket var en viktig del av vårt 
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studieuppdrag. Figur 1 visar hur vi i projektet såg på relationen mellan de olika 

nivåerna och de områden som vi ville behandla. Fokus låg på 

arbetsorganisationens och arbetets fördelning efter kön, ålder, etnicitet, yrke 

och utbildning.  

 

Scen

Nivå

Arbetsorganisation



Arbetets fördelning efter kön,

ålder, yrke, etnicitet och utbildning



Interaktion och nätverk

Privat Offentlig

Samhälle

Individ

Välfärdspolitik

Familj

Hälsa
Arbetsmiljö

Lokal

arbetsmarknad

 

Figur 1. Forskningsobjekt i projektet Kön och Arbete placerade efter två 

dimensioner, nivå och scen. (ur Gonäs red. s. 22 ) 

 

I inledningsskedet till projektet diskuterade vi hur forskning om strukturer, 

processer och mekanismer sker på olika nivåer och med de metoder som är 

gängse inom respektive kunskapsområde (Gonäs a.a. s. 23). Begreppen scen 

och nivå är hämtade från Brante (1997) och Asplund (1980). Vi använde oss av 
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dessa för att avgöra på vilka nivåer och inom vilka fält vi bäst skulle kunna 

studerade olika förhållanden (Tyrkkö, A. & Blomqvist, M. 1999). 

 

Enkätundersökningen  

År 2001 genomförde projektets medarbetare en omfattande enkätundersökning 

i ”våra” tre östgötska kommuner, i syfte att kunna ge en bild av kvinnors och 

mäns betalda och obetalda arbete, fritidsvanor, återhämtningsmöjligheter samt 

hälsotillstånd. Skillnader mellan kvinnor och män i dessa avseenden var av 

särskilt stort intresse. En forskargrupp med många olika kompetenser 

(mångvetenskaplig grupp) arbetade fram en enkät som avsåg täcka de ovan 

nämnda aspekterna av arbets- och livsvillkor (Gonäs red. 2005, s. 110 - 111).  

    Utöver information som samlades in genom enkäten fick projektet tillgång 

till kompletterande uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) och deras 

Louise-databas rörande inkomster, utbildning och vissa bakgrundsdata. 

Enkäten skickades ut till 10 000 slummässigt utvalda personer som var 20-64 år 

gamla och folkbokförda i kommunerna Norrköping, Finspång och 

Söderköping. Vi valde detta åldersspann eftersom arbetets villkor är vår fokus 

och vi därmed bör studera den arbetande delen av befolkningen. Av de 10 000  

personerna som erhöll enkäten svarade 4965 personer (55% kvinnor, 45% 

män). Bortfallsanalysen visade att fler äldre än yngre, fler högutbildade än 

lågutbildade samt fler etniska svenskar än invandrade svenskar besvarade 

enkäten (Nyfjäll & Bildt 2004). Bortfallet i vår studie har därmed samma 

kännetecken som de flesta enkätstudier, vilket är problematiskt om man med 

säkerhet vill uttala sig om hur olika fenomen ser ut i befolkningen. Vi har valt 

att förhålla oss till bortfallet genom att använda oss av viktade analyser, dvs. vi 

har utifrån analyser av data från SCB gett olika studiepersoner olika hög vikt. 

Därigenom kompenserar vi för att vi har något färre personer med hög fysisk 

belastning i arbetet, något färre personer med invandrarbakgrund osv.  

    Enkäten innehåller många olika frågeområden (se bilaga 1). Frågeområdena 

speglar olika aspekter av arbetets villkor som man sedan tidigare vet har 
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betydelse för hälsa och välbefinnande. Till exempel har vi med frågor som 

fokuserar arbetsmarknadsaspekter såsom om man sökt jobb som man inte fått, 

och följdfrågor om vad man tror att det beror på. Sysselsättning och 

försörjningskälla är andra frågor som behandlas i enkäten. Ett antal frågor 

vänder sig till arbetslösa; hur länge de varit utan arbete, vad tror de om 

möjligheten att få ett arbete, vad skulle krävas för att de skulle få ett nytt arbete 

osv. De som arbetade, vare sig de var anställda eller egna företagare fick besvara 

frågor om företagets/organisationens storlek, könsfördelningen på 

arbetsplatsen, arbetsorganisatoriska förändringar under det senaste året, 

anställningsvillkor, arbetstidens förläggning och liknande frågor. De fick också 

besvara mera specificerade frågor om arbetsmiljön på arbetsplatsen, om såväl 

belastningsergonomiska förhållanden (arbetsställningar, manuell hantering, 

vibrationer mm), kemiska och fysikaliska förhållanden (buller, belysning, klimat 

mm) som psykosociala förhållanden (krav, kontroll, socialt stöd mm). Även 

frågor om det obetalda arbetet i hemmet samt fritidsaktiviteter, 

återhämtningsmöjligheter och livsstil ställdes. Enkäten innehöll även frågor om 

häls och det gällde såväl allmän hälsa och livskvalitet som fysiskt och psykiskt 

välbefinnande 

 

Syfte och frågeställningar  

I denna rapport är syftet att redovisa resultat från ett antal statistiska 

bearbetningar av material från Kön och Arbete – enkäten kompletterat med SCB-

material enligt beskrivningen ovan. Bearbetningarna gjordes i form av en stegvis 

analysmodell med syfte att studera samband mellan arbetsmarknadsposition, 

arbetsvillkor och hälsa för befolkningen i de tre kommunerna som materialet 

täcker. En viktig fråga var att studera konsekvenserna av 1990-talets 

strukturomvandling och hur de förändrade arbetsmarknadsförhållandena 

påverkat arbetsvillkor och hälsa.  

    Mer specifikt var frågeställningen: Hur såg arbetsförhållanden, 

familjesituation och hälsa ut för dem som hade olika arbetsmarknadskarriärer 
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under 1990-talet och olika grader av förankring på arbetsmarknaden år 2001?  

Analyserna har fokuserat på kvinnor och män i olika ålder, tillhörande olika 

yrken och socioekonomiska grupper. 

    Figur 1 visar hur projektet Kön och Arbete valde att sätta fokus på 

organisationsnivå när det gällde att studera könssegregringens orsaker. I den här 

rapporten är utgångspunkten den enskilda individens arbetsmarknadsposition och 

arbetsmarknadsförankring under en given tidsperiod och syftet är att studera 

samband mellan arbetsmarknadsposition, arbets- och familjeförhållanden samt 

hälsa. Vi befinner oss således på individ- och familjenivå och beskriver även 

organisatoriska förhållanden sedda utifrån den enskilda individens synvinkel. 

Scenen är arbetsplatsen och hemmet. Befolkningsurvalet ger oss dessutom 

möjlighet att göra en beskrivning av arbetsmarknadssituationen i regionen och 

därmed når vi i även till att göra en analys på arbetsmarknadsnivån.   

 

Teoretiska utgångspunkter  

En individ som har en stabil arbetsmarknadsposition har en högre sannolikhet 

att ha goda arbetsvillkor än en person som befinner sig i osäkra och tillfälliga 

anställningar (se t ex Wikman 2002,  Aronsson 2002).  Bilden är dock varierad. 

Senare års tillväxt av tillfälliga anställningar pekar på att även arbeten med goda 

villkor kan ha en tillfällig karaktär (Virtanen et al 2006). Vi kan dessutom säga 

att det finns olika grader av förankring på arbetsmarknaden. En väg är att mäta 

grad av förankring på arbetsmarknaden är med hjälp av den typ av 

anställningskontrakt som individen har, om det är permanent eller tidsbegränsat 

i någon form. Andra grunder för definition av arbetsmarknadsförankring är den 

varaktighet som anställningen haft, eller den sekventiella ordningen av olika 

verksamheter som individen befunnit sig i. Det kan ha varit upprepade 

pendlingar mellan olika typer av korta anställningar med mellanliggande 

arbetslöshetsperioder. Begreppet permanent tillfällighet har här kommit att 

användas (se t ex Gonäs 1989). Tillfälliga anställningskontrakt kan avspegla en 

bristande förankring på arbetsmarknaden. Detta behöver dock inte alltid vara 

fallet. Vissa yrken har av tradition haft det tidsbegränsade anställningskontraktet 
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som norm, t ex bygg- och anläggningsarbete. Inom kvinnodominerade sektorer 

och yrkesområden är det vård- och omsorgssektorn som kännetecknas av 

tillfälliga anställningskontrakt (Wikman 2002). 

    Flera studier visar samband mellan upplevd otrygghet i anställningen och 

psykisk och fysisk ohälsa för den enskilda individen (Sverke et al 2002, Virtanen 

et al 2003). Westerlund (2005) pekar på betydelsen av organisatoriskt stabilitet 

för de anställdas självuppskattade hälsa. En individs hälsa påverkas av dessa 

förhållanden, samtidigt som det också är möjligt att dålig hälsa leder till 

begränsade möjligheter att få ett kvalitativt bra arbete. Många studier har utförts 

rörande relationen mellan arbetslöshet och hälsa. Här finns åtminstone två 

hypoteser – den ena att arbetslöshet skapar ohälsa kallad 

arbetslöshetshypotesen, den andra att arbetslöshet leder till ohälsa vilket brukar 

benämnas selektionshypotesen (Hallsten s. 53 i Gonäs, Hallsten & Spånt 2006). 

En tredje hypotes är den dubbelriktade hypotesen som innebär att både 

arbetslöshets och selektionshypotesen är sanna (Hallsten a.a.). Arbetslöshet 

skapar ohälsa och ohälsa skapar arbetslöshet. Ohälsa kan skapas genom två 

processer, både genom utsortering från arbetsmarknaden och genom 

utestängning. Arbetslöshet är enbart en position av flera som individen kan inta 

i relation till arbetsmarknaden.  

Strukturomvandlingens konsekvenser 

En frågeställning som denna studie söker att besvara rör konsekvenserna av 

sysselsättningskriserna under 1990-talet, med specifik inriktning på eventuella 

könsvisa skillnader. Flera omfattande studier genomfördes inom ramen för 

Välfärdsbokslutet rörande förändringarna på arbetsmarknaden under 1990-talet 

i Sverige (se t ex SOU 2000: 41, 2001: 54). Några viktiga resultat från dessa 

studier var att även om det skedde en återhämtning fram till början av 2000-

talet, så var nivåerna fortfarande lägre avseende sysselsättningen och högre när 

det gällde arbetslösheten i slutet än i början av 1990-talet. Skillnaden i 

sysselsättningsnivå mellan den utlandsfödda befolkningen och den inhemska 

hade ökat under perioden. Därtill hade sysselsättningsnivåerna för de yngre 
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åldersgrupperna minskat. Fritzell och Lundberg (2000) pekade på att risken att 

ej få fast anställning var högre för kvinnor, utrikes födda, yngre och 

ensamstående personer. Internationellt visade olika studier att högutbildade 

yrkesgrupper drabbades av arbetsförlust och krav på omställning i en 

omfattning som inte tidigare registrerats (Faber 2005, OECD 2005). Även de 

anställda inom offentlig sektor drabbades av nedskärningar och uppsägning, 

vilket innebar att nya yrkesgrupper kom att beröras inom både kvinno- och 

mansdominerade yrken (Gonäs, Hallsten & Spånt 2006). Konsekvenserna för 

de enskilda individerna av dessa förändringar varierar.  

    Högre utbildade förefaller att ha klarat sig bättre när det gäller möjligheter till 

nytt arbete. Samtidigt fanns ett traditionellt klassrelaterat mönster, där personer 

i lågkvalificerade yrken drabbades av långvarig arbetslöshet och risk för 

utslagning. En orsak till att de individuella konsekvenserna av den strukturella 

omvandlingen ändrat karaktär är förskjutningarna i klasstrukturen. Andelen 

personer med ett tjänstemannayrke har ökat under perioden. Även 

segregeringsmönster ändrar sig successivt, samtidigt som man kan se tecken på 

en differentiering mellan olika grupper när det gäller stabilitet på 

arbetsmarknaden (Emerek 2006, Tilly 2006). Slutsatserna är dock att det 

fortfarande finns ett klassrelaterat mönster i hur de förändrade 

arbetsmarknadsförhållandena drabbar den arbetsföra befolkningen.  

    I detta mönster finns även en könsmässig dimension. Arbetsmarknadens 

könssegregering reflekteras i den strukturella omvandlingens konsekvenser 

(Tilly 2006, Crompton 2006, Perrons 2006). Den sneda fördelningen av kvinnor 

och män till på sektorer och yrkesområden gör att kvinnor och män påverkas i 

olika utsträckning av sektoriella förskjutningar i arbetsmarknadens struktur. 

Vårdsektorns omvandling påverkar kvinnors arbetsmarknadssituation, medan 

byggsektorn och stora delar av tillverkningsindustrins omvandling ger utslag för 

männens sysselsättningsmöjligheter. Samtidigt finns det ett samspel mellan 

klass, kön och etnicitet där klassmässiga förskjutningar tar sig uttryck i termer 

av kön och etnicitet. Kvinnor inom industrin finns inom icke facklärda yrken, 

med hög risk att rationaliseras bort i en allt hårdare internationell konkurrens. 
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Samma sak gäller den invandrade arbetskraften, de finns i stor utsträckning i 

jobb som kan betraktas som sårbara (Knocke m.fl. 2003).  

Förändrade arbetsvillkor 

Arbetsförhållandena hade förändrats mycket måttligt när det gällde 

förekomsten av enformiga och fysiskt krävande arbeten under 1990-talet. 

Förändringarna var betydligt större när det gällde arbetets psykiska belastning. 

Jäkt i arbetet var vanligare och det gällde främst för kvinnor (SOU 2000:41 s. 54 

ff). Risken att ha ett högstresssarbete var högst bland ensamstående med barn. 

Välfärdsbokslutet fann även tydliga klasskillnader i förekomsten av 

högstressarbete. Denna typ av arbete var vanligare bland arbetare än bland 

tjänstemän och varierade mellan kvalifikationsnivåer inom dessa grupper. 

Andelen tidsbegränsade anställningar av olika slag hade ökat och var vanligast 

bland yngre personer, kvinnor och utrikes födda. Osäkerhet och otrygghet i 

anställningen är således även det en klassrelaterad indikator.  

    När det gäller förändringar av arbetsvillkor under ett omvandlingstryck som 

omfattat allt fler yrkesgrupper visar arbetsorganisatorisk forskning att många 

olika yrkesgrupper fått en försämrad arbetssituation med förhöjda stressnivåer 

och minskad kontroll och socialt stöd (Härenstam, Rydbeck, Johansson, 

Karlqvist & Wiklund 2002, Härenstam, Karlqvist, Bodin, Nise, Schéele and the 

MOA research group 2003 ). Här är det dock viktigt att säga att det även finns 

studier som pekar på att högutbildade och professionella grupper av olika slag 

berörs av negativa förändringar som stress och bristande inflytande i 

förändringsprocesserna (Hallsten s. 81 ff i Gonäs, Hallsten & Spånt 2006). 

Familj och arbete 

En av de övergripande frågeställningarna i projektet Kön och Arbete berörde 

könsuppdelningen på arbetsmarknaden och hur den påverkade kvinnors 

respektive mäns arbetsförhållanden, inflytandemöjligheter samt hälsa/ohälsa 

och välbefinnande. Frågan låter sig inte besvaras om inte vi samtidigt med 

analysen av könsskillnader i det betalda arbetet också tar upp den totala 
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arbetsinsatsen och därmed det arbete och den belastning som sker inom 

familjens ram och utanför lönearbetet. Vilka begränsningar sätter ansvar för det 

oavlönade arbetet i hemmet på individens möjligheter i arbetslivet? Att det 

oavlönade arbete i hemmet är ojämnt fördelat till kvinnornas nackdel framgår 

av många studier och arbetstidsundersökningar (SOU 1997: 138, SCB 2003). 

Denna ojämna arbetsfördelning i den privata sfären får följdeffekter i 

lönearbetetssfären. Kvinnors arbetstidsuttag påverkas liksom vilka yrken och 

positioner de får tillträde till rent faktiskt, samt därmed även det ekonomiska 

utbytet av deras lönearbete. 

    Liselotte Jakobsen analyserar i sin studie av sjukvårdsbiträden 

konsekvenserna av strukturomvandlingen inom sjukvården under 1990-talet i 

Sverige (Jakobsen 2006). Jakobsen använder livsformsanalysen som ett redskap 

i detta arbete och visar på betydelsen av det hon kallar den blandade livsformen 

(mixed life mode). Den blandade livsformen består av två delar, den manliga 

försörjarmodellen i den ekonomiska sfären och den traditionella hemmafru 

livsformen, med ansvar för hem och barn, i familjesfären. Blandningen av krav 

och anspråk från de två sfärerna orsakar problem och stress. Även om vi med 

Rosemary Cromptons (2006) terminologi kan säga att det finns vissa 

irreversibla sociala utvecklingstendenser i samhällsutvecklingen som har 

generella drag, som kvinnors ökade utbildnings - och sysselsättningsnivåer, så 

kvarstår det traditionella könsrollsmönstret inom ramen för familjen i stor 

utsträckning. Attityder och värderingar kring kvinnors och mäns roller i 

samhälle, familj och arbetsliv håller på att förändras liksom arbetsdelningen i 

hemmet mellan kvinnor och män. Dessa generella tendenser ställer krav på 

samhällsutvecklingen och välfärdsstaternas organisering, inte minst när det 

gäller hur vård och omsorg skall vara organiserade. 

    Motståndet mot en marknadsstyrd tjänsteproduktion av vård och omsorg 

förefaller att vara störst hos högre utbildade kvinnor och män (Jakobsen 2006). 

Samtidigt är det dessa grupper som kan köpa dessa tjänster i ett marknadsstyrt 

system. I ett välfärdssystem där samhället har ansvaret för produktion av vård 

och omsorg blir tjänsterna organiserade på ett stabilare och mer reglerat sätt än 
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om de utförs i ett rent marknadsstyrt system (Esping-Andersen 1990, 1999, 

Crompton 2006). I det senare fallet kan jobben ofta karaktäriseras som 

lågbetalda och osäkra lågstatusjobb. Den mer välbeställda delen av 

arbetsmarknaden skapar en efterfrågan på lågstatusjobb och därmed förstärks 

den klassmässiga differentieringen inom ramen för en könsmässig integration 

av kvinnor i arbetslivet. USA och Storbritannien kan ses som exempel på detta 

(Crompton 2006). 

    Samtidigt kan vi se en utveckling i Sverige som Liselotte Jakobsen 

rapporterar från sin studie av sjukvårdsbiträdena. Deras erfarenheter speglar 

omstruktureringen av den offentliga sektorn under 1990-talet. I studien ingick 

en uppföljningsperiod som varierade mellan fem och åtta år. Sjukvårdsbiträdena 

blev pressade mellan nedbantningen och omstruktureringen av hälso-och 

sjukvården, där det största kvinnoyrket i Sverige förlorade en tredjedel av sina 

medlemmar under kort tid (Jakobsen 2006). Sedan kom en period där det rådde 

brist på denna kompetens inom sjukvården, samtidigt som arbetsuppgifterna 

var hårt rationaliserade och vården enligt intervjupersonerna försämrats kraftigt 

liksom deras möjligheter att kunna göra ett bra arbete. Yrkeskraven kunde inte 

tillgodoses samtidigt som de i sina familjeroller eftersträvade att leva enligt det 

mönster som de redan påbörjat. Resultatet blev att de pressades mellan den 

systemrationalitet som styrde deras yrkesroll och den omsorgsrationalitet som 

tillhörde den familjeorienterade livsformen. Resultatet blev en ständig känsla av 

otillräcklighet, stress, sjukfrånvaro och sjukskrivning, ofta en långvarig sådan.  

Hälsa och ohälsa 

Belastning i arbetslivet påverkar hälsotillståndet och specifikt för kvinnor gäller 

att den sammantagna belastningen med huvudansvar för det obetalda arbetet i 

hemmet påverkar deras hälsotillstånd negativt (Kilbom, Messing, Bildt 

Thorbjörnsson  1999). 

    En studie som behandlar hur segregering/integrering på arbetsplatsnivån 

hänger ihop med individens hälsa är projektet ”Moderna arbets- och livsvillkor 

för kvinnor och män” (MOA-projektet, se Härenstam mfl 2002). I denna studie 
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visade det sig att organisationsförändringar, förändrade arbetsförhållanden och 

arbetsplatsens könssammansättning påverkade sambanden mellan arbetsvillkor 

och individens hälsa/ohälsa. De anställda hade bättre arbetsförhållanden och 

bättre hälsa på könsblandade arbetsplatser än på mera enkönade. (Härenstam 

mfl 2002).  

 

Metod och material 

Bildt & Karlqvist (2004) har i en arbetsrapport från projektet beskrivit 

resultaten i enkätens huvudområden. Resultat från enkäten finns även i boken 

”På gränsen till genombrott. Om det könsuppdelade arbetslivet” (Gonäs red. 

2005).  

    För att kunna svara på frågan om hur de ekonomiska förändringarna under 

1990-talet påverkade människors situation på arbetsmarknaden har vi till 

enkäten fogat data från Statistiska Centralbyråns (SCB) Louise-databas som gett 

oss information om individernas arbetsmarknads- och inkomstförhållanden 

under 1990-talet (Bildt & Karlqvist, 2004). För klassificeringen av 

sysselsättningen har utgångspunkten varit individernas registrerade 

inkomstkällor.1 Individen har bedömts ha den sysselsättningsstatus varifrån den 

största sammanlagda inkomsten kommit under ett givet år. Data har på detta 

sätt kunnat beskriva individernas sysselsättningshistoria 1990 till och med 1999. 

För år 2001 fanns en fråga i enkäten om vilken inkomstkälla som varit den 

huvudsakliga försörjningen under året. Svaren på denna fråga gav underlaget 

för individernas arbetsmarknadsposition under 2001. Beräkningarna för 

perioden 1990-1999 baseras på uppgifter för samtliga 10 000 individer som 

ingår i urvalet, medan situationen för år 2001 baseras på enkätsvaren och de 

knappt 5000 individerna. Data angående arbetsvillkor och hälsa kommer från 

vår befolkningsenkät.  

                                                 
1
 Den statistiska bearbetningen har genomförts i samarbete med Statisticon AB, Uppsala. 
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Variabler 

Variablerna i denna studie är indelade i fyra grupper som speglar  

1. individens bakgrund  

2. arbetsvillkor 

3. familjesituation 

4. hälsa 

I gruppen bakgrundsvariabler ingår kön, ålder, arbetsmarknadsstatus 2001 och 

arbetsmarknadsrörlighet under perioden 1990-1999, näringsgrenstillhörighet för 

nuvarande arbete, socioekonomisk tillhörighet (SEI)2 baserad på yrke i 

nuvarande arbete och högsta formella utbildning. Därtill kommer att vi har tagit 

med en variabel i bakgrundsbeskrivning som anger den könsvisa 

sammansättningen på arbetsplatsen, enligt de svarandes egen uppfattning. 

    Arbetsmarknadsstatus har klassificerats i sju kategorier: förvärvsaktiv, studier, 

arbetsmarknadsåtgärd, arbetslöshet, ålderspension, förtidspension/ 

sjukpenning/rehab och övrig verksamhet (Statisticon 2004-12-20). En 

utgångspunkt för arbetet med klassificering var att skapa en metod för perioden 

1990-1999 som ger samma information om individernas sysselsättning som 

fråga A3 i enkäten avseende år 2001 (se bilaga 1). I fråga A3 efterfrågas vilken 

som är den huvudsakliga försörjningskällan vid frågetillfället. Uppgifterna för 

perioden 1990-1999 baseras på inkomstdata från Louise-databasen.  

    Vid en jämförelse av den beräknade andelen individer i respektive status ger 

klassificeringsmetoden en god överensstämmelse mellan åren 1999 

(inkomstklassificering) och 2001 (enkätsvarsklassificering). Andel individer med 

positiva belopp av de olika inkomstslagen har använts för klassificeringen. Här 

framgår att det är en betydligt högre andel individer som har utbetalda belopp 

för arbetsmarknadsstöd och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder än som 

faktiskt förts till dessa grupper. Detta gäller även andra 

inkomstkällor/sysselsättningsstatus och beror på att olika inkomstkällor ofta 

förekommer samtidigt. De transitionskedjor som bildas av respektive individs 

                                                 
2
 Enligt SCB:s indelning, såväl när det gäller näringsgren och socio- ekonomisk gruppering. 
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klassificering under perioden 1990-1999 och 2001 innehåller en stor mängd 

information. Informationen reducerades genom att den huvudsakliga 

klassificeringen 1990-1999 har beräknats som den enskilda status som har högst 

relativ frekvens under perioden, dvs som har förekommit oftast. Det är denna 

huvudsakliga klassificering som sedan valts för att ange sammanfattad 

arbetsmarknadsstatus under perioden 1990-1999 (se avsnitt Transitionskedjor).  

    När det gäller de variabler som speglar arbetsvillkor och familjeförhållanden 

så är de de grupperade i två nivåer i enlighet med det arbete som utförts av 

Bildt & Karlqvist (2004). Hälsovariabeln är den internationellt använda frågan 

(Hälsoenkät SF-36) där individen får uppskatta sitt eget hälsotillstånd (se bilaga 

1).  

 

Variabellista 

1. Bakgrundsvariabler 
 
a. Kön, två nivåer: 
 i. Man (referensnivå) 

ii. Kvinna  
 

b. Ålder (ettårsklasser) Ålder 
 

c. Arbetsmarknadsstatus 2001, tre nivåer: 
 i. Förvärvsarbete (referensnivå) (Förvärvsaktiv) 
 ii. Studier  
                    iii.    Övrigt (Arbetslös, Fört.pens.,  

  sjukp./rehab, Ålderspension,, Åtgärd  och Övrig) 
 

d. Sammanfattad arbetsmarknadsstatus 1990-1999, tre nivåer: 
i.  Förvärvsarbete (referensnivå) (Förvärvsaktiv) 

     ii.        Studier  
iii.       Övrigt (Arbetslös, Fört.pens.,  

 sjukp./rehab, Ålderspension, Åtgärd och Övrig) . 
 

e. Näringsgren, nio nivåer: 
i. Tillverkning, mineral, energi (referensnivå) 
ii. Byggverks  
iii. Finansiell verks, företagstjänster 
iv. Handel, kommunikation 
v. Jordbruk, skogsbruk, fiske 
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vi. Offentlig förvaltning 
vii. Personliga o kulturella tjänster 
viii. Utbildning, forskning 
ix. Vård, omsorg  

 
f. Socioekonomisk tillhörighet (SEI) tre nivåer: 

i. Arbetare (referensnivå) (Ej facklärda arbetare, 
tjänsteproducerande, Ej facklärda arbetare, varuproducerande, 
Facklärda arbetare, tjänsteproducerande, Facklärda arbetare, 
varuproducerande) 

ii. Tjänstemän på låg eller mellannivå (Lägre tjänstemän I 
(utbildningskrav, mindre än två år), Lägre tjänstemän II 
(utbildningskrav, två, men ej tre år), Tjänstemän på mellannivå) 

iii. Övriga  
 
g. Formell utbildning, tre nivåer: 
 i. Förgymnasial utbildning (referensnivå) 
 ii. Gymnasial utbildning  
 iii. Eftergymnasial utbildning  
 
h. Könsfördelning på arbetsplatsen, tre nivåer: 

i. ”Ungefär lika (mellan 40 % och 60 % av vardera könet) 
(referensnivå)” 

ii. ”Det är flest män (minst 60 % män)” 
iii. ”Det är flest kvinnor (minst 60 % kvinnor)”  

 
 
2. Variabler rörande arbetsvillkor 

 
Det är nio variabler och samtliga arbetsvillkorsvariabler är dikotomiserade. 

 
a. ”Arbetskrav”, två nivåer: 
  i. Ökade arbetskrav 
 ii. Ej ökade arbetskrav (referensnivå) 
 
b. ”Arbetsutbyte”, två nivåer: 

i.  Minskat arbetsutbyte  
ii. Ej minskat arbetsutbyte (referensniv) 
 

c. ”Inflytande”, två nivåer: 
i.  Minskat inflytande  
ii. Ej minskat inflytande (referensnivå) 
 

d. ”Trivsel”, två nivåer: 
i. Låg trivsel  
ii. Ej låg trivsel (referensnivå) 
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e. ”Insecure”, två nivåer: 

i. Hög osäkerhet  
ii. Ej hög osäkerhet (referensnivå) 
 

f. ”Expect”, två nivåer: 
i. Låga förväntningar  
ii. Ej låga förväntningar (referensnivå) 
 

g. ”Krav”, två nivåer: 
 i. Höga krav  
ii. Ej höga krav (referensnivå) 
 

h. ”Kontroll”, två nivåer 
i. Liten kontroll  
ii. Ej liten kontroll (referensnivå) 

 
i. ”Socialt stöd”, två nivåer: 

i. Högt socialt stöd  
ii. Ej högt socialt stöd (referensnivå) 

 
3. Variabler rörande familjesituation  

 
Här är tre variabler använda i analysen och samtliga variabler är dikotomiserade. 
 
a. ”Huvudansvar för familjeförsörjningen”, två nivåer: 

i. Huvudansvar för familjeförsörjningen  
ii. Ej huvudansvar för familjeförsörjningen (referensnivå) 
  

b. ”Hemarbete”, två nivåer: 
i. Mest krävande  
ii. Ej mest krävande (referensnivå) 
  

c. ”Ansträngning”, två nivåer: 
i. Hög ansträngning  
ii. Ej hög ansträngning (referensnivå)  

 
4. Hälsovariabeln  

 
I denna analys använder vi en hälsovariabel och det är  
 
a. ”Hälsa”, två nivåer: 

i. Dålig hälsa  
ii. Ej dålig hälsa (referensnivå) 
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Stegvis analys  

Analysen av det insamlade materialet har skett i flera steg (se figur 2). I det 

första steget skapade vi en klassificering av varje individs sysselsättningsstatus 

för varje år från 1990 till 1999. Med utgångspunkt i denna klassificering gjorde 

vi för varje individ en övergångskedja. Denna bestämdes som den huvudsakliga 

klassificeringen under perioden 1990-1999, dvs. den enskilda status som hade 

högst relativ frekvens under perioden eller, med andra ord, förekom oftast 

(Statisticon 2004-12-20). Mot denna kedja ställde vi därefter den 

arbetsmarknadsposition som individen angivit för år 2001 i enkäten. Vi har 

således två mått på arbetsmarknadsposition. Ett som mäter den historiska 

utvecklingen under perioden 1990-1999 och ett som anger position 2001. Båda 

måtten skall ses som ett sammanfattande mått.  

 

Figur 2. Fyra steg i den statistiska analysen 

 

Arbetsmark-
nadssituation 
2001 
 

Arbetsvillkor 
2001 

Steg 1 

Steg 2 

Steg 3 Familje-
situation 2001 

Hälsa 

Bakgrundsfaktorer: 
kön, ålder, arbm.stat 90-99, yrke, 
socioekon.grupp, utbildning, 
könsfördeln. på arb.pl. 

Arbetsmarknadssituation 1990-
1999, 2001 och 
bakgrundsfaktorer 
 

Arbetsmarknadssituation 1990 - 
1999, 2001, bakgrundsfaktorer 
och arbetsvillkor 

Steg 4 Arbetsmarknadssituation 1990 – 
1999, 2001, bakgrundsfaktorer, 
arbetsvillkor, familjesituation 
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I det första resultatavsnittet presenteras resultaten från dessa beräkningar i 

förhållande till två bakgrundsvariabler, kön och ålder. Nästa steg i analysen 

innebar att arbetsvillkor 2001 analyserades med hjälp av logistisk regression.  I 

dessa analyser började vi med att bestämma en analysgång som innebar att vi 

definierade olika bakgrundsvariabler, totalt åtta inklusive sysselsättningsstatus 

under perioden som relaterades till olika arbetsvillkor. Det tredje steget innebar 

att vi analyserade familjesituation med tre variabler i relation till 

bakgrundsvariabler och arbetsförhållande. Slutligen i det sista steget analyserade 

vi hälsa med hänsyn tagen till bakgrundsfaktorer, arbetsvillkor och 

familjesituation. 

   I denna studie analyseras således hälsa som ett utfall av individuella 

förhållanden, individens arbetsmarknadserfarenhet, arbetsvillkor och 

familjeförhållanden.  

   Resultatredovisningen börjar med en beskrivning av 

sysselsättningsutvecklingen i regionen under undersökningsperioden. Därefter 

följer en presentation av situationen år 2001. I redovisningen av resultaten från 

de logistiska regressionerna är endast de variabler medtagna som givit ett p-

värde under 0,05 dvs. där det är meningsfullt att göra en åtskillnad mellan 

referensnivå och den uppmätta nivån för en viss variabel. 

 

Arbetsmarknadsposition och individuella karriärer 1990-2001 

Av figur 3 framgår att andelen förvärvsarbetande sjönk kraftigt under de första 

åren på 1990-talet i de tre kommunerna, mätt med hjälp av befolkningsenkäten. 

Kvinnornas förvärvsnivå sjönk från 85,9 procent 1990 till 69,8 år 1999. År 2001 

låg den på 70,4 procent. Männens förvärvsaktivitet visade en liknande 

utveckling i början av perioden, men stabiliserade sig från mitten av 1990-talet 

på omkring 77 procent (jfr Abbasian 2000).  
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Figur 3. Andel förvärvsarbetande kvinnor och män 1990-1999 samt 2001 i tre kommuner i 
Östergötland.  
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 

När det gäller de övriga statusgrupperna finner vi en stor variation över åren. 

Figur 4 visar utvecklingen för kvinnor och figur 5 för män under perioden 

1990-2001. Arbetslösheten steg dramatiskt för männen i början av perioden, 

medan ökningen för kvinnorna inte var lika stark. Från en nivå på 7 procents 

arbetslöshet för männen år 1993 sjönk den sedan successivt under perioden till 

omkring 4 procent år 2001. Kvinnorna genomgick en annan utveckling över tid, 

där deras arbetslöshet på nytt steg mellan 1994 och 1996, sannolikt i samband 

med neddragningar inom den offentliga sektorn, för att sedan successivt sjunka 

till 3 procent år 2001. Andelen som haft förtidspension, sjukpenning eller 

rehabersättning ökade under perioden för både män och kvinnor, dock 

betydligt kraftigare för kvinnor än för män.  Omkring 11 procent av samtliga 

kvinnor befann sig i denna grupp under 1999 och 7 procent av samtliga män. 

Även andelen som bedrivit studier har ökat under perioden för båda könen. 

Andelen i arbetsmarknadspolitiska stöd har varierat mellan 2 och 3 procent för 

både kvinnor och män under perioden, en förhållandevis låg andel med tanke 

på de stora sysselsättningskriser som kommunerna genomgick (Sundgren 

Grinups 2001). Studier och förtidspensionering förefaller att ha varit de 
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vanligaste ”åtgärderna” som individerna befunnit sig i, förutom att många 

lämnade arbetsmarknaden och klassificerats till gruppen övriga när det gällde 

huvudsaklig försörjning under 1990-talet. Variationerna över tid i figurerna 4 och 5 

pekar på att det fanns en stor rörlighet på arbetsmarknaden i de tre kommunerna 

under perioden ifråga.  
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Figur 4. Andel kvinnor i olika arbetsmarknadsstatus 1999-2001.  
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 
 
Enligt SCB:s klassificering i arbetskraftsundersökningarna (SCB/AKU) är det 

enbart gruppen arbetslös som här skulle räknas som tillhörande 

arbetsmarknaden. Övriga grupper i figurerna 4 och 5 står utanför densamma. 

Frågan är naturligtvis i vilken utsträckning detta blev ett varaktigt tillstånd. 

Andelen kvinnor och män i gruppen övriga har varierat över decenniet. 

Närmare 10 procent av kvinnorna tillhörde denna grupp under 1992 och 1993, 

dvs. de hade inkomster som kom från socialbidrag eller andra inkomster som 

inte kunde hänföras till de andra kategorierna. För männen inträffade en kraftig 
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ökning av den gruppen ett par år senare. En orsak skulle kunna vara 

långtidsarbetslöshet och utförsäkring från A-kassan (jfr Välfärdsbokslutet 

2001).  
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Figur 5. Andel män i olika arbetsmarknadsstatus 1990-2001. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen.  
 

Arbetsmarknadssituationen 2001 

För att kunna svara på frågan om hur arbetsmarknadssituationen såg ut för 

olika grupper ur befolkningen är materialet till att börja med uppdelat på ålder 

och kön. Av figurerna 6, 7 och 8 framgår fördelningen mellan olika 

arbetsmarknadsstatus för kvinnor och män år 2001 uppdelat på olika 

åldersgrupper. Figur 6 visar andelen förvärvsarbetande kvinnor och män i olika 

åldersgrupper i form av förvärvsprofiler. Den största skillnaden mellan mäns 

och kvinnors förvärvsnivå finns i åldersgruppen 30-39 år där skillnaden är hela 

13 procentenheter för att därefter successivt krympa. I den yngsta och i de två 

äldsta åldersgrupperna är skillnaden mellan nivåerna 5-6 procentenheter. Bland 
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kvinnorna hade åldersgruppen 40-49 den högsta förvärvsnivån, medan den 

högsta bland männen låg i åldersgruppen 30-39 år.     
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Figur 6. Andel förvärvsarbetande kvinnor och män fördelade på åldersgrupper 2001. 
Källa:  Kön och Arbetedatabasen. 
 

Detta mönster hade inte sin motsvarighet på den nationella nivån (SCB/AKU). 

I figurerna 7 och 8 framgår återigen den höga nivån på andelen 

förtidspensionerade bland både kvinnor och män. Redan för de kvinnor som 

var i åldern 40-49 år 2001 var närmare 10 procent förtidspensionerade medan 

motsvarande andel för åldersgruppen 50-59 år var 15 procent (figur 7). Studier 

är en annan åldersrelaterad verksamhet där andelen i studier sjunker snabbt 

med stigande ålder.  
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Figur 7. Kvinnor fördelade efter statusgrupp och ålder 2001, samtliga status förutom 
förvärvsarbete. Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 

 

Även andelen i gruppen övriga är åldersrelaterad, men skiljer sig något mellan 

kvinnor och män. I denna grupp ingår personer vars inkomster kan vara 

socialbidrag, föräldrar eller makes/makas eller annan inkomst. För kvinnorna 

sjunker denna nivå successivt ner till ungefär 3 procent i åldern 50-59 år. För 

männen sjunker däremot kurvan drastiskt från 14 procent i åldersgruppen 20-

29 till drygt två procent i åldern 30-39. Som framgick av figur 5 varierade 

andelen bland män som tillhörde gruppen övriga kraftigt under hela 1990-talet.  
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Figur 8. Män fördelade efter statusgrupp och ålder år 2001, samtliga status förutom 
förvärvsarbete. Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 

Transitionskedjor 

För att beräkna stabiliteten i de individuella arbetsmarknadspositionerna har vi 

sökt att beräkna övergången mellan olika arbetsmarknadsstatus över tid. 

Informationen om varje individs arbetsmarknadsposition under 

undersökningsperioden är omfattande. Många har haft flera olika positioner 

under samma år. Vi har valt att sammanfatta informationen så att den omfattar 

den huvudsakliga klassificeringen under perioden 1990 till 1999, dvs den 

enskilda status som haft högst frekvens under perioden, förekommit oftast 

(Statisticon 2004-12-20).  De transitionskedjor som bildas av respektive individs 

klassificering under perioden 1990-1999 och 2001 innehåller en stor mängd 

information. Informationen bör därför reduceras på ett sätt som medger 

meningsfulla tolkningar av individens förehavanden under 1990-talet och som 

inte förstör onödigt mycket av den ursprungliga informationen.  

    Två olika angreppssätt har inledningsvis diskuterats för att mäta individens 

förändring i arbetsmarknadsposition under 1990-talet. Först beräknades, för 
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varje individ, de relativa frekvenserna av antalet perioder i respektive status. 

Detta bortser dock från den sekvens i vilken statusklassificeringar förekommer. 

Detta kan vara olämpligt till exempel om en individ blir förtidspensionär sent i 

perioden från att tidigare ha varit förvärvsaktiv. Individen kommer då att 

klassificeras som ”huvudsakligen förvärvsaktiv” men är i själva verket 

förtidspensionär och kan som sådan förväntas ha t.ex. sämre hälsa än en 

förvärvsaktiv individ i samma ålder. I det andra angreppssättet beräknades 

sekvensen av förekommande status under perioden. Resultaten blir en 

textsträng som maximalt innehåller 11 positioner (1990, 1991, …, 1999 och 

2001). Detta bortser dock från hur många år som spenderats i respektive status; 

sekvenserna A, A, B och A, B, B översätts båda till A, B.  

    Vi valde istället att presentera och sammanfatta både status 2001, vilket är 

mycket relevant ur ett analysperspektiv, och den huvudsakliga klassificeringen 

under perioden 1990-1999. Den huvudsakliga klassificeringen 1990-1999 har 

här beräknats som den enskilda status som har högst relativ frekvens under 

perioden, d.v.s som har förekommit oftast. 

 

Tabell 1 visar beräknade andelar av individer per status 2001 och huvudsaklig 

status under 1990-1999. 
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Tabell 1: Andel individer i olika arbetsmarknadsstatus 2001 fördelade efter deras 
huvudsakliga status under perioden 1990 till 1999. 
 
 
 Status 

2001 
      

Status 1990-
1999 

Arbets- 
lös 

Förtids/ 
pens.sjuk/ 
reh 

Förvärvs
-arbete 

Stu- 
dier 

Ålders- 
pension 

Åtgärd Övrig 

Arbetslös 16,7    2,7    1,0    3,0    0,0  19,2   3,1 
Förtids/ 
pens.sjukp/
reh 

 
 
  2,7 

 
 
 33,0 

 
 
   0,3 

 
 
   0,4 

 
 
 19,8 

 
 
  2,6 

 
 
  0,4 

Förvärvs-
arbete 

 
62,2 

 
 59,3 

 
 88,2 

 
  22,8 

 
 77,4 

 
51,3 

 
31,5 

Studier   5,4    1,2    4,9   33,3    0,0   3,9 10,0 
Ålders- 
pension 

 
  0,0 

 
   0,3 

 
   0,0 

 
   0,0 

 
   0,9 

 
  0,0 

 
  0,0 

Åtgärd   2,2    0,0    0,1    0,8    0,0   0,0   0,4 
Övrig 10,8    3,5    5,5  39,7    1,9 23,1 54,7 
Total 100   100   100  100   100 100 100 
Statisticon 2004-12-20. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 

Detta sätt att hantera individuella arbetsmarknadsdata reducerar mängden 

uppgifter som måste hanteras för varje individ samtidigt som 

variationsrikedomen och förändringar i sysselsättningsmönster försvinner. 

    Eftersom uppgiften var att använda arbetsmarknadsstatus som en 

bakgrundsvariabel i den fortsatta analysen så var denna begränsning en 

tvingande nödvändighet. Tabellen visar att de positioner som varit 

dominerande under 1990-1999 för de enskilda individerna i stor sett var de som 

de befann sig i år 2001. Av dem som tillhörde kategorin övriga, och således 

befann sig utanför den reguljära arbetsmarknaden 2001, hade närmare 55 

procent huvudsakligen tillhört denna kategori under perioden 1990  till 1999. På 

motsvarande sätt kan vi se att de som förvärvsarbetade 2001 hade till över 88 

procent främst tillhört denna kategori under perioden 1990-1999. 

Kategoriseringen är naturligtvis grov, men ger ändå uppfattningen att det finns 

ett visst mått av stabilitet i arbetsmarknadspositionerna. Drygt hälften av dem 

som befann sig i åtgärdsgruppen 2001 kom huvudsakligen från förvärvsarbete 

under den föregående perioden, medan omkring 40 procent hade varit 
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arbetslösa eller utanför arbetsmarknaden. Det förefaller att finnas en stabilitet i 

grad av förankring på arbetsmarknaden, men för att det skall gå att dra några 

slutsatser här behövs ett jämförelsematerial. I nästa avsnitt görs ett försök att 

utveckla analysen. 

Arbetsmarknadsstatus under 1990-talet och 2001 

I en binär logistisk regression har vi som förklarad variabel använt 

arbetsmarknadsposition 2001 och som förklarande variabler kön, ålder och 

sammanfattad arbetsmarknadsstatus 1990-1999. De två 

sysselsättningsvariablerna är i denna analys aggregerade till två nivåer. Vi ville 

studera sambandet mellan status 2001 och kön, ålder, samt 

arbetsmarknadshistoria under 1990-talet. Resultaten nedan belyser risken att 

inte ha ett förvärvsarbete år 2001. 

 

De förklarade variabeln arbetsmarknadsstatus 2001 har två nivåer 

i. Förvärvsarbete (referensnivå) 

ii. Övrigt (Studier, Arbetslös, Fört.pens.,sjukp./rehab, Ålderspension, 
Åtgärd och Övrig) 

 
De förklarande variablerna är: 
 

Kön med två nivåer: 

i. Man (referensnivå) 
ii. Kvinna 
 
Ålder år 2001 i ettårsklasser 

 
Sammanfattad arbetsmarknadsstatus 1990-1999 
 
i. Förvärvsarbete (referensnivå) 
ii. Övrigt (Studier, Arbetslös, Fört.pens.,sjukp./rehab, Ålderspension, 

Åtgärd och Övrig) 
 
Resultaten visade att kön, ålder och arbetsmarknadsposition under 1990-talet 

hade stor betydelse för möjligheterna att ha ett förvärvarbete år 2001. Att vara 

kvinna, yngre och utan förvärvsarbete under större delen av 1990-talet gav 
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sämre möjligheter att ha ett arbete år 2001 än för män som var något äldre och 

haft en stabil arbetsmarknadsposition i förvärvsarbete under 1990-talet, se tabell 

2. 

 
Tabell 2: Resultat från binär logistisk regression rörande arbetsmarknadsstatus 2001 och ett 
antal bakgrundsfaktorer 
 
Variabel och nivå Oddskvot P-värde 

Kön (referensnivå Man) 
Kvinna 

 
1,5414 

 
<0,0001 

Ålder 0,0438 <0,0001 
Sammanfattad arbetsmarknadsstatus 1990-1999 
(referensnivå Förvärvsarbete) 
Övriga 

 
 
15,804 

 
 
<0,0001 

Antal observationer 4839, Statisticon 2005-03-22.  
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 

Män hade 54 procent högre odds att ha ett förvärvsarbete år 2001 än kvinnor. 

Oddset för att ha ett förvärvsarbete var 4,4 procent högre för en respondent 

som var ett år äldre än en annan person i studien. Men det som var allra mest 

avgörande var arbetsmarknadspositionen under 1990-talet. Hade personen varit 

förvärvsaktiv under mesta delen av den perioden så påverkade det 

arbetsmarknadssituationen år 2001 på ett avgörande positivt sätt. Att ha varit 

utanför arbetsmarknaden av olika anledningar under större delen av 1990-talet 

verkar ha varit en starkt försvårande omständighet för individens möjligheter 

att ha ett förvärvsarbete år 2001. 

 

Arbetsvillkor, familj och hälsa 

Även arbetsvillkor, familjesituation och hälsa har analyserats med hjälp av 

logistisk regression. Det första steget i analysen (se figur 2) innebar att vi 

studerade arbetsmarknadsutfallet för de enskilda individerna och deras 

arbetsmarknadshistoria under 1990-talet och position 2001. I det andra steget 

tog vi med arbetsmarknadsutfallet som en förklarande faktor tillsammans med 

ett antal bakgrundfaktorer för att beskriva arbetsvillkoren för olika grupper 
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under år 2001, baserat på enkätmaterialet. Det tredje steget innebar att vi 

studerade familjesituationen med hjälp av både arbetsmarknadshistoria och 

arbetsvillkor. Slutligen har vi sökt att förklara skillnader i hälsa med hjälp av de 

olika områdena arbetsmarknadshistoria, arbetsvillkor och familjesituation.  

För var och en av regressionerna har det antal observationer tagits i anspråk 

som visar en full uppsättning förklarade och förklarande variabler. Det gör att 

antalet medtagna observationer ändras från regression till regression. I den 

följande redovisningen redovisas endast resultaten för de förklarande variabler 

som hade ett P-värde under 0,05. 

Förändrade arbetsvillkor  

Detta avsnitt innehåller resultaten från analysen av arbetsvillkor och 

bakgrundsförhållanden. Arbetsvillkor analyseras med hjälp av följande variabler: 

Arbetskrav, 

Arbetsutbyte, 

Inflytande,  

Trivsel,  

Säkerhet och trygghet i arbetet samt  

Krav –kontroll - socialt stöd 

 

Ökade arbetskrav 

Den första regressionen hade som förklarad variabel arbetskrav och som 

förklarande variabler kön, ålder, arbetsmarknadsstatus 2001, sammanfattad 

arbetsmarknadsstatus 1990-1999, yrkessektor, socioekonomisk grupp (SEI), 

formell utbildning samt könsfördelning på arbetsplatsen.  

   Nivån Ej ökade arbetskrav är referensnivå och den avsedda händelse som skall 

förklaras i denna regression är Ökade arbetskrav. Tabellen 3 visar att det är tre 

variabler som ger ett signifikant resultat när det gäller ökade arbetskrav, allt 

annat lika.  
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Tabell 3: Resultat från logistisk regression rörande arbetskrav och ett antal 
bakgrundsfaktorer 
 

Variabel och nivå Oddskvot P-värde 

Sammanfattad arbetsmarknadsstatus 1990-1999 
(referensnivå Förvärvsarbete) 
Övriga 

 
 
0,0713 

 
 
0,0095 

SEI (referensnivå Arbetare) 
Tjänstemän på låg nivå och mellannivå 

 
1,4354 

 
0,0004 

Formell utbildning (referensnivå Förgymnasial 
utbildning) 
Gymnasial utbildning 
Eftergymnasial utbildning 

 
 
1,3400 
1,3749 

 
 
0,0181 
0,0420 

Antal observationer: 2806, Statisticon 2005-02-28. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 

 
Det är sammanfattande arbetsmarknadsstatus 1990-1999, socioekonomisk 

tillhörighet, samt formella utbildningsnivå. De som tillhört gruppen övriga som 

sammanfattande arbetsmarknadsstatus för perioden 1990-1999 hade i betydligt 

lägre grad än de som tillhörde referensnivån, (de som främst hade inkomst av 

förvärvsarbete) eller gruppen i studier, mött ökade arbetskrav. Det är rimligt 

med hänsyn tagen till att de sannolikt haft en mer begränsad erfarenhet av 

förvärvsarbete över längre perioder. Däremot hade tjänstemän på låg och 

mellannivå mött ökade arbetskrav i större utsträckning än arbetargrupperna. 

Även de som hade gymnasial eller akademisk utbildning redovisade ökade 

arbetskrav i sina arbeten i större utsträckning än de som en förgymnasial 

utbildning.  

 

Minskat arbetsutbyte 

På samma sätt som när det gäller arbetskrav har vi analyserat individens 

arbetsutbyte och i vilken utsträckning händelsen minskat arbetsutbyte kan 

förklaras med samma uppsättning av bakgrundsvariabler. Ålder förefaller att ha 

betydelse för arbetsutbytet på så sätt att oddset för händelsen minskat 

arbetsutbyte är 1,3 procent högre för en respondent som är ett år yngre än en 
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annan respondent. För statusgruppen övriga, således de som inte främst hade 

inkomst av förvärvsarbete, var oddset för händelsen minskat arbetsutbyte 87 

procent högre än för en person som hade förvärvsarbete som främsta 

inkomstkälla år 2001. Vi bör hålla i minnet att gruppen övriga är bred och 

innefattar all de som inte har haft studier eller förvärvsarbete som den 

huvudsakliga aktiviteten under år 2001. Man kan t ex ha haft kortare tillfälliga 

arbeten varvade med arbetslöshet. Den grova grupperingen innebär att 

samtidigt som personer kan ingå i gruppen övriga kan de ha förvärvsarbetat en 

kort period under året. 

 
Tabell 4: Resultat från logistisk regression rörande minskat arbetsutbyte och ett antal 
bakgrundsfaktorer. 
  
Variabel och nivå Oddskvot P-värde 

Ålder 1,0134 0,0046 

Arbetsmarknadsstatus 2001 (referensnivå 
Förvärvsaktiv) 
Övriga 

 
 
1,8651 

 
 
0,0004 

Näringsgren (referensnivå Tillverkning, mineral, 
energi) 
Utbildning o. forskning 

 
 
1,6009 

 
 
0,0060 

SEI (referensnivå Arbetare) 
Tjänstemän på låg eller på mellannivå 
Övriga 

 
0,6678 
0,4447 

 
0,0000 
0,0000 

Formell utbildning (referensnivå Förgymnasial 
utbildning) 
Eftergymnasial utbildning  

 
 
1,4385 

 
 
0,0156 

Antal observationer: 2803, Statisticon 2005-02-28. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 
Ett noterbart resultat är att de som arbetar inom sektorn utbildning och 

forskning och de som har akademisk utbildning har ett högre odds för 

händelsen minskat arbetsutbyte än respektive referensnivå. I det första fallet är 

referensnivån de som var anställda inom tillverkningsindustri m.m., i det andra 

fallet är det respondenter med förgymnasial utbildning. Det motsatta 

förhållandet råder för dem som finns i SEI-gruppen tjänstemän på låg och 

mellannivå, samt SEI övriga, vilket bla är fria yrkesutövare och högre 
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tjänstemän. För dessa grupper var oddset för minskat arbetsutbyte betydligt 

lägre än för referensgruppen arbetare. Här finner vi ett intressant resultat som 

bör analyseras vidare. Frågan är om det är högre utbildade som grupp som mött 

minskat arbetsutbyte, eller om det bara är de högutbildade inom 

utbildningssektorn som gjort detta. 

  

Minskat inflytande 

Går vi vidare till variabeln inflytande och studerar händelsen minskat inflytande 

med samma förklarande variabler som tidigare finner vi att oddset för minskat 

inflytande är 41 procent högre för akademiskt utbildade än för en respondent 

på referensnivån förgymnasial utbildning. Precis som när det gäller det 

minskade arbetsutbytet rapporterar de med högre utbildning ett minskat 

inflytande på sina arbetsplatser.  

 

Tabell 5: Resultat från logistisk regression rörande inflytande och ett antal 
bakgrundsfaktorer. 
 
Variabel och nivå Oddskvot P-värde 

Ålder 1,0136 0,0061 

Arbetsmarknadsstatus 2001 (referensnivå 
Förvärvsaktiv) 
Övriga 

 
 
2,2698 

 
 
0,0000 

Näringsgren (referensnivå Tillverkning, mineral, 
energi) 
Byggverksamhet 

 
 
0,6209 

 
 
0,0306 

Formell utbildning (referensnivå Förgymnasial 
utbildning) 
Eftergymnasial utbildning  

 
 
1,414 

 
 
0,0264 

Antal observationer: 2802, Statisticon 2005-02-28. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 

 

Det finns således anledning att se mer på utbildningsbakgrund och förändrade 

arbetsvillkor i kommande analyser. Samtidigt ser vi att gruppen övriga anger att 

de mött försämrat inflytande i arbetslivet. Även denna grupp måste granskas 

mer ingående i en kommande analys. 
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Låg trivsel 

I detta fall är den förklarade händelsen låg trivsel och vi har använt samma 

bakgrundsvariabler som tidigare i den logistiska regressionen. Tabell 6 visar att 

byggnadsverksamma och tjänstemän på låg och mellannivå hade lägre odds än 

respektive referensgrupp när det gäller att uppleva låg trivsel på arbetsplatsen. 

Vad som kan tyckas anmärkningsvärt är de höga talen för studerande när det 

gäller låg trivsel, liksom de som inte hade förvärvsinkomst som främsta 

inkomstskälla 2001.  

 

Tabell 6: Resultat från logistisk regression rörande trivsel och ett antal bakgrundsfaktorer. 

 
Variabel och nivå Oddskvot P-värde 

Arbetsmarknadsstatus 2001 (referensnivå 
Förvärvsaktiv) 
Studerande 
Övriga 

 
 
5,6599 
2,2592 

 
 
0,0157 
0,0000 

Näringsgren (referensnivå Tillverkning, mineral, 
energi) 
Byggverksamhet 

 
 
0,6205 

 
 
0,0412 

SEI (referensnivå Arbetare) 
Tjänstemän på låg eller på mellannivå  

 
0,79 

 
0,0297 

Antal observationer: 2811, Statisticon 2005-02-28. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 

 

Osäkerhet och otrygghet i arbetet 

Här har vi frågat om hur individen upplever sin anställningssituation. Osäkerhet 

i arbetet har analyserats på samma sätt som övriga variabler. Flera 

bakgrundsvariablerna ger ett signifikant resultat när det gäller hög grad av 

osäkerhet (se tabell 7). Såväl arbetsmarknadsstatus 2001 som den summerade 

arbetsmarknadsvariabeln för 1990-1999 ger utslag. Även näringsgren, 

socioekonomisk grupp och utbildningsbakgrund visar sig alla ha betydelse. 

Anställda inom tjänstesektor, såväl privat som offentlig liksom de med 

gymnasial eller eftergymnasial utbildning, anger att de känner en lägre grad av 
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osäkerhet i sina arbeten än respektive referensgrupp. Oddset för hög osäkerhet 

när det gäller anställningen är 55 procent lägre för en respondent som arbetar 

inom vård och omsorg än för referensgruppen arbetare inom 

tillverkningsindustri. Lägst osäkerhet kände högre tjänstemän, fria yrkesutövare 

och akademiker. De högre utbildade har angivit att de har lägre inflytande och 

utbyte av sitt arbete, men de verkar inte uppleva ett större otrygghet i sin 

anställning som sådant. Det är således en differentierad bild som växer fram för 

de högutbildade i arbetslivet. 

 

Tabell 7: Resultat från logistisk regression rörande osäkerhet och otrygghet i arbetet och ett 
antal bakgrundsfaktorer. 
  
Variabel och nivå Oddskvot P-värde 

Ålder 1,0305 0,0000 

Arbetsmarknadsstatus 2001 (referensnivå 
Förvärvsaktiv) 
Övriga 

 
 
1,6845 

 
 
0,0058 

Sammanfattad arbetsmarknadsstatus 1990-1999 
(referensnivå Förvärvsarbete) 
Övriga 

 
 
2,5567 

 
 
0,0103 

Näringsgren (referensnivå Tillverkning, mineral, 
energi) 
Handel, kommunikation 
Vård, omsorg 

 
 
0,7296 
0,4542 

 
 
0,0176 
0,0000 

SEI (referensnivå Arbetare) 
Tjänstemän på låg eller på mellannivå 
Övriga 

 
0,5195 
0,3929 

 
0,0000 
0,0000 

Formell utbildning (referensnivå Förgymnasial 
utbildning) 
Gymnasial utbildning 
Eftergymnasial utbildning  

 
 
0,7732 
0,3392 

 
 
0,0246 
0,0000 

Antal observationer: 2811, Statisticon 2005-02-28. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 

 

Krav – kontroll – socialt stöd  

Resultaten från analyserna av dessa variabler redovisas här i ett gemensamt 

avsnitt och i tabell 8. Höga krav och liten kontroll leder till höga stressnivåer. 

Detta kan mildras om individen arbetar i en miljö med ett högt socialt stöd på 
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arbetsplatsen. Det finns en omfattande litteratur på området (se t ex Karasek, 

Theorell 1990, Eriksson & Karlsson 2002).  

    När det gäller höga krav finner vi att vi har tre olika grupper som rapporterar 

detta. För det första är det de som tillhörde gruppen övriga år 2001, för det 

andra är det de som arbetar inom byggnadsverksamhet och handel och för det 

tredje de som har en akademisk utbildning. Dessutom ser ålder ut att spela roll. 

När det gäller kontroll i arbetet finner vi för första gången i denna analys av 

arbetsvillkor att variabeln kön ger ett tydligt utslag. Tidigare har vi kunnat anta 

att kön finns inbäddat i sektors och utbildningsvariabeln. Här är det dock så att 

oddset för att kvinnor skall ha en låg kontroll i arbetet är 64 procent högre än 

för män. Det är också den enda variabel som ger ett tydligt utslag med avseende 

på låg kontroll.  

    Signifikanta utslag åt andra hållet, dvs när det gäller att ha kontroll finns för 

dem som arbetar inom byggsektorn, utbildning, vård och omsorg. Också 

tjänstemän på låg och mellan nivå, samt fria yrken visar på att de har kontroll i 

sitt arbete. Allra tydligast är det för de med eftergymnasial utbildning. För 

denna grupp är oddset för att ha låg kontroll 69 procent lägre än för 

referensgruppen som endast har förgymnasial utbildning.  

    De akademiskt utbildade och byggnadsarbetare är två grupper som båda har 

höga krav i arbetet och samtidigt hög kontroll (ej låg kontroll) i arbetet. 

Variabeln socialt stöd ger två intressanta utslag. Gruppen övriga när det gäller 

arbetsmarknadsposition år 2001 således de som i princip är utanför 

arbetsmarknaden, indikerar ett lågt social stöd, liksom de fria yrkesgrupperna.  

    Det är svårt att se något systematiskt samband i denna krav- kontroll – 

socialt stöd – analys så här långt. Intressant att notera är det klara utslag som 

variabeln gav för kvinnornas del när det gäller bristande kontroll i arbetet och 

att både byggnadsarbetare och högre utbildade anger att de har såväl kontroll 

som höga krav i sitt arbete.  
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Tabell 8: Resultat från logistisk regression rörande krav – kontroll – socialt stöd 

 
 Krav  Kontr  Socialt 

stöd 
 

Variabel och nivå Odds P-värde Odds P-värde Odds P-värde 

Kön (referensnivå Man) 
Kvinna 

 
 

  
1,6407 

 
0,0002 

  

Ålder 1,0305 0,0000   0,9876 0,01742 

Arbetsmarknadsstatus 2001 
(referensnivå Förvärvsaktiv) 
Övriga 

 
 
1,6222 

 
 
0,0063 

    

Sammanfattad 
arbetsmarknadsstatus 1990-1999 
(referensnivå Förvärvsarbete) 
Övriga 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
0,4453 

 
 
 
0,0015 

Näringsgren (referensnivå 
Tillverkning, mineral, energi) 
Byggnadsindustri 
Handel, kommunikation 
Utbildning, forskning 
Vård, omsorg 

 
 
2,5187 
1,3266 

 
 
0,0000 
0,0255 

 
 
0,4374 
 
0,3742 
0,5522 

 
 
0,0007 
 
0,0000 
0,0002 

  

SEI (referensnivå Arbetare) 
Tjänstemän på låg eller 
mellannivå 
Övriga 

 
 

 
 

 
 
0,5703 
0,3127 

 
 
0,0000 
0,0000 

 
 
 
0,6823 

 
 
 
0,0330 

Formell utbildning (referensnivå 
Förgymnasial utbildning) 
Gymnasial utbildning 
Eftergymnasial utbildning  

 
 
 
1,4436 

 
 
 
0,0137 

 
 
0,6215 
0,3127 

 
 
0,0000 
0,0000 

  

Antal observationer: krav 2789, kontroll 2787, socialt stöd 2758, Statisticon 2005-02-
28. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 

 

Betalt och obetalt arbete 

För att studera relationen mellan arbete och familj har vi valt variabler som 

speglar förhållandet mellan det betalda arbetet som individen gör i arbetslivet 

och det obetalda arbetet i hemmet. Här ingår följande variabler:  

Huvudansvar för familjeförsörjningen, 

Mest krävande hemarbete 

Kropplig ansträngning av det obetalda hemarbetet 
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Huvudansvar för familjeförsörjningen 

Oddset för att ha huvudansvar för familjeförsörjningen är 83 procent lägre för 

en kvinna än för en man (se tabell 9). Likaså är det lägre för dem som arbetar 

inom utbildnings- eller vårdsektorerna i förhållande till tillverkningsindustri. 

Det motsatta gäller för tjänstemän på låg och mellannivå och allra mest för dem 

som tillhör de fria yrkena eller är högre tjänstemän. Här ser vi hur 

könssegregeringen på arbetsmarknaden slår igenom i resultaten. 

    Den sista variabeln som är medtagen i tabell speglar inflytande i arbetslivet 

och här ser vi att det också finns ett samband mellan minskat inflytande i 

arbetslivet och försörjningsansvar som måste studeras närmare i kommande 

arbete. Sannolikt är det samma tendens som vi ser i tabell 6 när det gäller de 

högutbildades minskade inflytande.  

 

Tabell 9: Resultat från logistisk regression rörande huvudansvar för familjeförsörjning, 
arbetsvillkor och ett antal bakgrundsfaktorer. 
  
Variabel och nivå Oddskvot P-värde 

Kön (referensnivå Man) 
Kvinna 

 
0,1652 

 
0,0000 

Näringsgren (referensnivå Tillverkning, mineral, 
energi) 
Utbildning och forskning 
Vård, omsorg 

 
 
0,5315 
0,5345 

 
 
0,0474 
0,0230 

SEI (referensnivå Arbetare) 
Tjänstemän på låg eller på mellannivå 
Övriga 

 
1,4004 
2,1138 

 
0,0285 
0,0004 

Inflytande (referensnivå Ej minskat inflytande) 
Minskat inflytande 

 
1,6398 

 
0,0015 

Antal observationer: 2260, Statisticon 2005-02-28. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 

Mest krävande hemarbete 

Variabeln det mest krävande hemarbetet, om det är respondenten eller 

make/maka, visar att den traditionella könsuppdelningen inom familjen är 

förhärskande med stor tydlighet (tabell 10). Kvinnor har 22 gånger högre odds 

att ha det mest krävande hemarbetet i familjen. Personer inom vård och 
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utbildningsområdet har det mest krävande hemarbetet samt de som har höga 

krav och låg kontroll i sitt lönearbete. 

    I analysen av kontroll i arbetet gav variabeln kön ett tydligt utslag, kvinnor 

hade 64 procent högre odds (se tabell 8) att ha låg kontroll i arbete i jämförelse 

med män, allt annat lika. I tabell 10 ser vi ett exempel på hur den traditionella 

könsuppdelningen i familjen samverkar med ett klassuppdelat arbetsliv där 

kvinnorna har de jobb som traditionellt betraktas som de stressfyllda och 

påfrestande jobben, dvs jobb med höga krav och låg kontroll (Karasek, 

Theorell 1990, Eriksson & Karlsson 2002) 

 
Tabell 10: Resultat från logistisk regression rörande mest krävande hemarbete, arbetsvillkor 
och ett antal bakgrundfaktorer. 
 

Variabel och nivå Oddskvot P-värde 

Kön (referensnivå Man) 
Kvinna 

 
22,527 

 
0,0000 

Ålder   0,9743 0,0000 
Näringsgren (referensnivå Tillverkning, 
mineral, energi) 
Vård, omsorg 

 
 
  1,4727 

 
 
0,0482 

Krav (referensnivå ej höga krav) 
Höga krav 

 
  1,3408 

 
0,0224 

Kontroll (referensnivå Ej liten kontroll) 
Liten kontroll  

 
  1,3624 

 
0,0240 

Antal observationer: 2242, Statisticon 2005-02-28. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 

Kropplig ansträngning av det obetalda hemarbetet 

Den sista variabeln som speglar relationen mellan familj och arbete i denna 

analys är hög kroppslig ansträngning av det obetalda arbetet i hemmet (se tabell 

11). Här finner vi att arbete inom vård och omsorg, osäkra arbetsförhållanden, 

låga förväntningar och höga krav i lönearbetet är positivt relaterade till tungt 

hemarbete.  

    De som har hög kropplig ansträngning av hemarbetet har också mycket 

påfrestande arbetsuppgifter i sitt lönearbete. Resultaten är i överensstämmelse 

med föregående analys av vem som har det mest krävande hemarbetet i 
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familjen och kan egentligen sägas spegla i princip samma saker. Det är den 

ojämlika könsarbetsdelningen i arbets- och familjeliv och att dessa två 

fördelningar är relaterade till varandra. Frågan är hur dessa förhållanden 

avspeglar sig i kvinnors hälsa.  

 

Tabell 11: Resultat från logistisk regression rörande kroppslig ansträngning i det obetalda 
hemarbetet,, arbetsvillkor och ett antal bakgrundfaktorer. 
 

Variabel och nivå Oddskvot P-värde 

Ålder 0,9854 0,0031 
Näringsgren (referensnivå Tillverkning, 
mineral, energi) 
Vård, omsorg 

 
 
1,4791 

 
 
0,009 

SEI (referensnivå Arbetare) 
Övriga 

 
0,6534 

 
0,0114 

Osäkerhet (referensnivå Ej hög osäkerhet) 
Hög osäkerhet 

 
 1,2561 

 
0,0258 

Förväntningar (referensnivå Ej låga 
förväntningar) 
Låga förväntningar 

 
 
 1,2501 

 
 
0,0319 

Krav (referensnivå ej höga krav) 
Höga krav 

 
 1,4821 

 
0,0000 

Antal observationer: 2633, Statisticon 2005-02-28.  
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 

Hälsa 

Det sista området i denna analys är hälsa och vi har gjort en logistisk regression 

där samtliga bakgrundsvariabler och de variabler som speglar arbetsvillkor samt 

familjesituation är med i analysen. Resultaten framgår av tabell 12 Av 

bakgrundsvariablerna ger ålder, status 2001 gruppen övrig, samt SEI- 

tjänstemän på låg och mellannivå utslag. Det är minst tre gånger högre odds att 

individen har dålig hälsa om han eller hon befinner sig i gruppen övriga än i 

referensgruppen förvärvsarbete. När det gäller arbetsvillkoren så har inflytande, 

trivsel, trygghet i arbetet samt krav i arbetet betydelse för hälsan. 

    Hög ålder, utanförskap på arbetsmarknaden bidrar till ohälsa. Villkor på 

arbetsplatsen som förklarar ohälsa har med minskat inflytande och låg trivsel 
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samt otrygghet att göra, liksom höga krav i arbetet. Slutligen är oddset för dålig 

hälsa 53 procent högre för dem som har en hög ansträngning i det obetalda 

arbetet i hemmet. 

 

Tabell 12: Resultat från logistisk regression rörande dålig hälsa, arbetsvillkor, 
familjesituation och ett antal bakgrundfaktorer. 
 
Variabel och nivå Oddskvot P-värde 
Ålder 1,0481 0,0000 
Arbetsmarknadsstatus 2001 (referensnivå 
Förvärvsaktiv) 
Övriga 

 
 
3,1970 

 
 
0,0000 

SEI (referensnivå Arbetare) 
Tjänstemän på låg och mellannivå 

 
0,6656 

 
0,0057 

Inflytande(referensnivå Ej minskat inflytande) 
Minskat inflytande 

 
1,3694 

 
0,0251 

Trivsel (referensnivå Ej låg trivsel) 
Låg trivsel 

 
2,1688 

 
0,0000 

Osäkerhet (referensnivå Ej hög osäkerhet) 
Hög osäkerhet 

 
1,5772 

 
0,0007 

Krav (referensnivå ej höga krav) 
Höga krav 

 
1,4724 

 
0,0028 

Ansträngning (referensnivå Ej hög 
ansträngning) 
Hög ansträngning 

 
1,5279 

 
0,0005 

Antal observationer: 2179 Statisticon 2005-02-28. 
Källa: Kön och Arbetedatabasen. 
 

Analys 

Ansatsen i denna rapport är av explorativ karaktär. Den gjordes för att få en 

översikt över de viktigaste variablerna i datamängden från Kön och Arbete - 

databasen och för att pröva att besvara frågeställningen: Hur såg 

arbetsförhållanden, familjesituation och hälsa ut för dem som hade olika 

arbetsmarknadskarriär under 1990-talet och olika grad av förankring på 

arbetsmarknaden år 2001?   

    Vi finner att arbetsmarknadssituationen under 1990-talet var avgörande för 

positionen 2001. För dem som inte hade en stabil arbetsmarknadsförankring ser 

vi att det utvecklats något som vi kan kalla åldersrelaterade försörjningssystem. 
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Utbildning fungerar som ett alternativt system för de yngre, medan sjuk- och 

förtidspension fyller en liknande funktion för de medelålders, fram till att 

ålderspensionen tar över för de äldre grupperna. På så sätt kan vi se att vi för 

nästan hela den arbetsföra befolkningen har ett alternativt försörjningssystem i 

det fall inte arbetsmarknaden kan fylla den funktionen för den enskilda 

individen. Det gäller dock inte för samtliga individer. De som inte kan eller vill 

studera bland de unga, och de som befinner sig i det mellersta ålderskiktet, då 

sysselsättningsnivån traditionellt är som högst, har problem om de inte får en 

fast förankring på arbetsmarknaden. Här finner vi för både kvinnor och män ett 

klassrelaterat mönster av utanförskap. Att falla utanför arbetsmarknadssystemet 

på ett tidigt stadium i yrkeskarriären förefaller att ha varaktiga konsekvenser. 

Vad som är viktigt att hålla i minnet är att bilden är betydligt mer komplex än 

vad som framgår av analysen i denna rapport. Vad som vi ser här är att en stabil 

förankring i arbetslivet betyder något helt annat än att vara i olika typer av 

tillfälliga arbeten och försörjningssystem. Är man i det som kan kallas 

”permanent tillfällighet” under en lång period eller i arbetslöshet under långa 

perioder förefaller både de arbetsvillkor man sedan får och individens hälsa att 

påverkas i negativ riktning. Detta är emellertid inte entydigt. Tillfälliga kontrakt 

behöver inte generellt inte innebära dåliga arbetsvillkor. Tvärtom kan 

projektanställning mycket väl innehålla intressanta och stimulerande 

arbetsuppgifter, liksom provanställning som ofta leder till fast anställning. Vad 

som däremot bekräftas av flera studier är att behovsanställning och ”on-call”, 

dvs att man finns som en tillfällig resurs när arbetsgivaren oväntat saknar 

arbetskraft, innehåller arbetsuppgifter och skapar arbetsvillkor som är 

påfrestande för de anställda (Wikman 2002, Aronsson 2002).  Den finska 

studien av Virtanen et al (2006) visar liknande resultat samtidigt som forskarna 

pekar på ett varierat mönster. Personer med tidsbegränsade kontrakt upplevde 

tyngre arbetsbörda än fast anställda oberoende av vilken del av 

arbetsmarknaden som individen arbetade på och skillnaden mellan könen var 

större i privat än offentlig sektor. Det förefaller att mer vara en fråga om 

arbetets innehåll och arbetsmarknadssektor än kontraktsformen som sådant när 
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det gäller att förklara dåliga arbetsvillkor. Bilden är inte entydig. Virtanen et al 

(2006) rapporterar de tillfälligt anställda inom offentlig sektor lägre belastning 

än de som arbetar inom privat sektor.  

 
Mångdimensionell underordning 

I vår analys är de som haft en större del av sin inkomst från förvärvsarbete 

hänförda till denna grupp medan de som haft sina inkomster till större delen 

från en annan inkomstkälla har förts till gruppen övriga. Gruppen övriga 

innehåller således personer som har haft lönearbete, men under en mindre del 

av antingen år 2001 eller perioden 1990-1999. De kan under den övriga tiden ha 

varit arbetslösa, erhållit studiemedel eller sjukpenning. När det gäller oddset för 

att vara utan förvärvsarbete 2001 så är det 15 gånger högre för en person 

tillhörande gruppen övriga än en person som var i förvärvsarbete under större 

delen av perioden 1990-1999. Detta är som påpekats tidigare ett mycket grovt 

mått, men visar ändå på att anställningshistorien har betydelse för den aktuella 

arbetsmarknadspositionen. Kön var även viktigt. Mäns odds att ha ett 

förvärvsarbete 2001 var 54 procent högre än för kvinnor, allt annat lika. Att 

vara kvinna, i yngre ålder och i övriggruppen under 1990-talet innebar låga 

chanser att ha ett förvärvsarbete 2001 i våra tre kommuner.  

    Övriggruppen hade däremot inte mött ökade arbetskrav på samma sätt som 

tjänstemän på låg och mellannivå, eller de mellan eller högre utbildning. 

Däremot rapporterar de minskat arbetsutbyte, vilket kan ha olika 

förklaringsgrunder. Men eftersom enkäten är så uppbyggd att frågor om 

arbetsförhållanden endast besvaras av dem som hade ett arbete så kan vi trots 

allt utgå från att individen har kunnat jämföra mellan nuvarande och tidigare 

arbete, oavsett kontraktsform. De har även minskat inflytande, i dubbelt så stor 

utsträckning som förvärvsarbetsgruppen, liksom låg trivsel samt hög grad av 

osäkerhet och otrygghet i sitt nuvarande arbete. Av krav – kontroll- socialt stöd 

analysen framgår att övriggruppen angivit att de möter höga krav i sitt arbete. 

Här gäller det således inte om de erfarit förändring av krav utan enbart frågan 

om kravens nivå. Familjevariablerna ger inte något utslag för övriggruppen, 
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däremot gör hälsovariabeln det. Gruppen har ett odds som är tre gånger högre 

än för de i gruppen förvärvsarbetande när det gäller rapporterad dålig hälsa.  

   Genom den grova gruppering som vi gjort efter största källa till inkomst har 

vi således i variabeln Arbetsmarknadsstatus 2001 och gruppen övriga fört samman 

personer med låga chanser att få ett förvärvsarbete och som haft ett minskat 

utbyte av sitt arbete, minskat inflytande, låg trivsel, hög osäkerhet och 

otrygghet, höga krav i arbetet och dålig hälsa. En viktig kommande uppgift är 

att analysera denna grupp närmare.  

 

De högre utbildades roll – minskat inflytande 

De förändrade arbetsvillkoren för de högre utbildade är viktiga att analysera 

vidare. Resultaten i denna rapport visar att de som hade gymnasial eller 

akademisk utbildning redovisade ökade arbetskrav i sina arbeten i större 

utsträckning än de med en förgymnasial utbildning. Dessutom framkom ett 

minskat arbetsutbytet och minskat inflytande för de akademiskt utbildade i 

arbetslivet. Samtidigt anger de högutbildade att de hade både höga krav och hög 

kontroll i arbete, dvs. positiv stress enligt Karasek och Theorells (1990) 

terminologi. Men de hade även lågt socialt stöd på sin arbetsplats. När det 

gällde osäkerhet visar akademiker, högre tjänstemän och fria yrkesutövare 

mindre osäkerhet i sitt arbete än arbetargrupperna. Det finns således anledning 

att se mer på utbildningsbakgrund och förändrade arbetsvillkor i kommande 

analyser. Samtidigt ser vi att gruppen övriga återigen anger att de mött 

försämrat inflytande i arbetslivet. Även denna grupp måste granskas mer 

ingående i en kommande analys. 

 

Segregation är inbäddat i närings- och klasstrukturen 

En av de tydligaste skillnaderna mellan kvinnor och män rör möjligheten att ha 

ett förvärvsarbete år 2001. Av analysen av sysselsättningsutvecklingen under 

1990-talet ser vi att kvinnors sysselsättning sjönk mer än mäns och att de i 

större utsträckning än män blev beroende av andra försörjningssystem än 

förvärvsarbete under denna period. Vi kan även se att deras möjligheter att ha 
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ett förvärvsarbete 2001 var betydligt lägre än män. Oddset för att ha ett 

förvärvsarbete 2001 var 54 procent högre för en man än för en kvinna. Ser vi 

sedan till arbetsvillkoren så finner vi att de könsvisa skillnaderna mer framträder 

genom näringsgrens- och yrkestillhörigheten än genom att faktorn kön ger 

utslag. Personer tillhörande den mansdominerade byggsektorn rapporterar om 

att trivsel och inflytande inte minskat till skillnad mot respondenter från andra 

näringsgrenar som utbildning och forskning. Personer inom den 

kvinnodominerade sektorn vård och omsorg anger ett lägre odds för ökad 

osäkerhet och otrygghet i jobbet än referensgruppen, de som arbetade inom 

tillverkningsindustri. Byggsektorn har en positiv utveckling när det gäller 

arbetsinnehåll, medan anställda inom tillverkningsindustri kände otrygghet och 

osäkerhet, båda mansdominerade sektorer.  

 

Kön och familjeansvar 

Könsskillnaderna framträder som tydligast när det gäller huvudansvar för 

familjeförsörjningen. Detta ansvar är lägre för dem som arbetar inom 

utbildnings- eller vårdsektorerna än för dem som arbetar i tillverkningsindustri. 

Könsuppdelningen i arbetslivet slår igenom i resultaten. Variabeln det mest 

krävande hemarbetet visar likaså den traditionella könsrollsuppdelningen med 

stor tydlighet, liksom den rent kroppsliga ansträngningen av det obetalda 

arbetet i hemmet. 

 
Hälsa som en klassfråga 

Slutligen avspeglar sig dålig hälsa i ett antal klass- och könsrelaterade 

förhållanden. Dålig eller ingen förankring på arbetsmarknaden bidrar till ohälsa, 

liksom lågt inflytande, otrygghet och höga krav i arbetet. Personer som hade en 

hög kropplig ansträngning i det obetalda arbetet i hemmet rapporterade ohälsa. 

Det handlar om skillnader mellan könen och här visar resultaten att den ojämna 

fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet mellan kvinnor och män 

påverkar kvinnors hälsa. Inte enbart de dåliga arbetsvillkor i lönearbetet, utan 
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även ett kroppsligt ansträngande arbete i den privata sfären bidrar till kvinnors 

ohälsa 

.  

Avslutande kommentar 

Materialet i Kön och Arbetedatabasen kommer att analyseras vidare. I den här 

rapporten är de statistiska analyserna gjorda på kvinnor och män sammantagna. 

Nästa steg är att göra könsuppdelade analyser där kvinnor och män kommer att 

bearbetas var för sig. Analyserna i denna rapport visar på konsekvenser av en 

könsuppdelad och segregerad arbetsmarknad och de ojämlika villkoren i arbets- 

och familjeliv för kvinnor och män. Kön ligger inbäddat i de segregerade 

strukturerna. Klass är på samma sätt en viktig faktor som vi skall söka att 

analysera vidare liksom samspelet mellan klass och kön.   
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