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Sammanfattning 

Studiens syfte är att öka kunskapen kring sjukfrånvaro utifrån en sociologisk synvinkel 

genom att använda Pierre Bourdieus klassteori som teoretiskt ramverk. Data från 

Levnadsnivåundersökningen LNU (2010) analyseras med multipel regressionsanalys. 

Tre hypoteser testas i studien där samband mellan självrapporterad sjukfrånvaro och 

lön, utbildning och socialt stöd från arbetskamrater undersöks. Resultatet visar att högre 

lön, högre utbildning och högre grad av socialt stöd från arbetskamrater leder till 

minskad sjukfrånvaro. Vidare kontrollerar studien för kön och ålder där resultatet visar 

att kvinnor har fler självrapporterade sjukdagar jämfört med män och att äldre har fler 

sjukrapporterade sjukdagar än yngre. Detta var genomgående för samtliga analyser. 

Resultatet i studien går i linje med tidigare forskning och bidrar till en bredare teoretisk 

förankring med sociologiskt fokus gällande skillnader i sjukfrånvaron hos den svenska 

befolkningen. Framtida forskning föreslås för att en djupare förståelse av sjukfrånvaro 

ska nås där fokus bör läggas på att analysera och mäta kapitalformer som behandlar 

kön. 
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1. Inledning 

Från år 2010 har det skett en ökning av antal individer som idag är borta från 

arbetsmarknaden på grund av fysisk och psykisk ohälsa vilket drabbar den enskilde individen 

och som även är ett stort samhällsproblem med ökade offentliga utgifter som följd 

(Försäkringskassan, 2014). Frågan om sjukskrivning har varit en återkommande het politisk 

debatt under 2000-talet och ett antal förändringar har skett inom sjukförsäkringen under denna 

tidsperiod (Försäkringskassan, 2017a). Det fanns en fallande trend med ett minskande antal 

sjukskrivningar hos Försäkringskassan fram till och med år 2010 som sedan har vänt till en 

kraftig ökning fram till år 2014 sett över alla yrkeskategorier. Den största ökningen återfinns 

inom serviceyrken. Till denna kategori räknas exempelvis vård och omsorgsarbeten, 

pedagoger och lärare. Om antalet sjukskrivningar fortsätter öka i samma takt kommer det 

inom några år att nå samma höga siffra som den hade i början av sekelskiftet 

(Försäkringskassan, 2014). 

Tidigare forskning har visat på att det finns skillnader mellan grupper i samhället angående 

orsak till sjukskrivning och i vilken grad de sjukskriver sig.  Kvinnor sjukskrivs i högre grad 

på grund av psykiatriska sjukdomar medan män har en högre grad av problem med 

rörelseorganen (Försäkringskassan, 2017b). De med lägre socioekonomiska förutsättningar 

riskerar att sjukskrivas i högre utsträckning (Åberg, 2015). Äldre löper större risk att insjukna 

inom fysiska åkommor medan yngre löper större risk att sjukskrivas för psykiska åkommor 

(Van den Berg m.fl., 2017). Teoretisering kring sjukfrånvaro har konstaterats vara bristfällig 

och denna studie har som syfte att öka kunskapen kring sjukfrånvaro utifrån en sociologiskt 

teoretisk synvinkel genom att använda Bourdieus klassteori (Alexanderson m.fl., 2011). 

Bourdieus (1984) teori valdes på grund av att den har möjlighet att förklara tendenser och 

varianser i sjukfrånvaro mellan olika grupper genom skilda kapitalmängder och 

kapitalsammansättningar. Detta kan leda till olika möjligheter och begränsningar hos 

individerna på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen. 
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1.1 Disposition 

I nästa avsnitt presenteras det teoretiska ramverket följt av tidigare forskning. Därefter följer 

ett metodavsnitt innehållande studiens datamaterial, variabelkonstruktion, motivering till vald 

analys, reliabilitet och validitet hos studien och dess datamaterial samt etiska överväganden. 

Därefter presenteras resultatavsnittet och uppsatsen avslutas med en diskussion av de 

viktigaste resultaten och slutsatserna. 

2. Teori och tidigare forskning 

Ohälsa som leder till sjukfrånvaro kan förklaras utifrån en mängd olika perspektiv. Bourdieus 

teori lämpar sig bra eftersom den inkluderar såväl ekonomiska som kulturella aspekter 

(Bourdieu, 1984). Då en varians i kapitalens mängd och sammansättning påverkar individers 

begränsningar och möjligheter i livet kan Bourdieus kapital tillämpas på sjukfrånvaro för att 

belysa tendenser utifrån ett sociologiskt perspektiv. Detta kan till exempelvis uttrycka sig 

genom lön som i denna studie representerar det ekonomiska kapitalet, där högre löner har 

visat kan leda till mindre psykisk press och därav friskare individer som inte löper samma risk 

att sjukskriva sig som för de med lägre löner (Ekberg m.fl., 2015). Det kulturella kapitalet 

representeras i denna studie av variabeln utbildning, och tidigare forskning har visat på att 

individer med okvalificerade arbeten löper större risk för sjukskrivning (Åberg, 2015). Det 

sociala kapitalet mäts genom stöd och hjälp från arbetskamrater på arbetsplatsen då tidigare 

forskning har visat på att avsaknaden av socialt stöd kan leda till psykisk och fysisk ohälsa 

(House m.fl., 1988). Diane Reays koncept om emotionellt kapital är användbart för denna 

studie då kapitalformen kan användas för att förklara skillnader inom klass och kön, något 

som genomsyrar områden såsom utbildning och arbetsmarknad (Reay, 2004, s. 57). Även om 

Huppatz koncept om det feminina eller kvinnliga kapitalet är något begränsat belyser den en 

aspekt som de andra kapitalformerna inte tar hänsyn till - nämligen att kvinnlighet i sig kan 

användas som kapitalform i rätt kontext och kan därför argumenteras vara av intresse för 

denna studie (Huppatz, 2009). Slutligen kan teorin om att göra kön förklara varför män och 

kvinnor söker sig till specifika yrken (West & Zimmerman, 1987), något som är av stor vikt 

då vissa yrken har högre grad av sjukskrivningar. Till exempelvis söker sig många kvinnor in 

till yrkeskategorier såsom undersköterskor som har en hög grad av sjukskrivningar (Jablonska 
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& Suares, 2003). Efter teoriavsnittet presenteras relevant tidigare forskning för studien som 

behandlar sjukskrivningar utefter kön, kapitalformer och ålder. 

2.1 Teori 

Det teoretiska ramverket som används för denna studie utgår från Bourdieus klassteori utifrån 

kapitalformer samt de senare sociologernas Reay och Huppatz vidareutveckling av dessa. 

Reay och Huppatz vidareutveckling av Bourdieus kapitalformer anses relevant för denna 

studie då deras kapitalformer kan användas för att belysa och förklara eventuella 

könsskillnader utifrån ett sociologiskt perspektiv och detta är av stor vikt då tidigare forskning 

har visat på att det finns könsskillnader i ohälsa och sjukskrivningar. Teorin om att göra kön 

används i denna studie för att förklara varför individer söker sig till specifika yrken som sedan 

kan komma att påverka risken för ohälsa och sjukfrånvaro. 

2.1.1 Pierre Bourdieus kapitalteori 

Enligt Bourdieu har individerna i samhället, även kallat det sociala rummet, olika mycket 

kapital. Det sociala rummet är hierarkiskt ordnat utifrån mängd och sammansättning av 

kapital. Sammansättningen av de olika kapitalen bestämmer positionen i hierarkin inom det 

sociala rummet individerna befinner sig i (Bourdieu, 1984, s. 6). Detta kan liknas vid 

individernas socioekonomiska status. För Bourdieus klassteori benämns även begreppet 

socialt fält, ett koncept som skiljer sig från det sociala rummet. Sociala fält är arenor inom det 

sociala rummet där ett fältspecifikt kapital råder. För varje fält existerar det ett underförstått 

grundläggande samtycke mellan individerna om vilket kapital som är rådande för fältet. Detta 

kallas även doxa och den utmanas ständigt av de som befinner sig i fältet (Bourdieu, 1984, s. 

471). 

Bourdieu benämner tre huvudformer av kapital - det ekonomiska, det kulturella och det 

sociala. Det ekonomiska kapitalet innebär allt som kan ge ekonomisk avkastning - exempelvis 

pengar, egendom, aktier med mera. Det kulturella kapitalet handlar exempelvis om att 

individen behärskar och uttrycker det som i samhället anses vara god smak, presterar väl inom 

utbildningsväsendet och deltar i politik, vetenskap och konst. Den tredje kapitalformen som 

Bourdieu benämner är det sociala kapitalet vilket innebär exempelvis tillgång till sociala 

nätverk (Bourdieu, 1984). 
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Bourdieu menar att individerna i samhället kan nyttja konverteringsstrategier för att deras 

kapitalform ska genomgå en volymförändring eller för att omvandla en kapitalform till en 

annan. Den vertikala förflyttningen, Bourdieus första exempel och den mest förekommande 

av de två förflyttningarna, innebär att en individ förflyttar kapital antingen uppåt eller nedåt i 

hierarkin inom samma fält. Kapitalformen för fältet behålls men volymen förändras. Detta 

kan ske när en egenföretagares företag expanderar till att klassas som ett större företag istället 

för ett mindre, eller när en förskollärare skolar om sig till att bli en gymnasielärare. Den andra 

typen av förflyttning, den transversala förflyttningen som kan liknas vid en horisontell 

förflyttning, behandlar övergången från ett fält till ett annat. Kapitalformen konverteras i 

syftet att brukas inom ett annat fält. Ett exempel på detta kan vara när en förskollärare skolar 

om sig att bli en handelsföretagare eller en industriföretagare (Bourdieu, 1984, s. 125–132). 

Fördelar kan uppnås på olika sätt beroende på kapitalsammansättning vilket gör det 

eftersträvansvärt att inneha en så hög kapitalmängd som möjligt. Då fördelningen av kapital i 

samhället är ojämnt fördelat uppstår en kamp mellan olika grupper och individer kring de 

olika kapitalen (Bourdieu, 1984, s. 114). 

2.1.2 Vidareutveckling av Bourdieus kapitalformer 

I Feminism after Bourdieu vidareutvecklar Diane Reay Bourdieus klassteori genom att 

utveckla en ny kapitalform - det emotionella kapitalet (Reay, 2004, s. 57). Denna kapitalform 

handlar om att hjälpa andra utvecklas och att nå sin potential vilket vanligen uttrycker sig i 

framförallt de emotionella känslorna som mödrar investerar i sina barn. Om mödrar lägger 

mycket tid på sina egna barns utveckling kan det hända att de försummar sin egen strävan 

efter en så hög kapitalform som möjligt genom att de exempelvis inte studerar vidare eller 

väljer att stanna hemma med barnen vid sjukdom vilket i slutändan kan leda till en lägre lön. 

Denna kapitalform kan därför främst anses vara till nytta för den som kapitalformen utövas på 

och inte för den som utövar den (Reay, 2004, s. 71). 

Huppatz (2009) argumenterar på ett likande sätt som Reay, att det förekommer en lucka inom 

Bourdieus kapitalformer som behöver fyllas. Hon argumenterar för en stark koppling mellan 

kön och klass och att Bourdieu förbisett vad hon kallar ’könat kapital’ som ytterligare en 

kapitalform. Huppatz utforskade därför denna enligt henne nya kapitalform som hon 

definierar på två sätt, dels den kvinnliga kroppen som fysiskt attribut och dels femininiteten 

som socialiserade färdigheter. Dessa bildar ett fältspecifikt kapital inom kvinnligt betingade 

yrken. Huppatz studie visade att kvinnor hade ett försprång i rekryteringsprocessen till yrken 
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inom vård och omsorg, samt även under arbetets gång vilket kunde användas som ett slags 

kulturellt kapital. Att vara kvinna inom detta fält visade sig vara en fördel då vård och omsorg 

associeras med kvinnliga kroppar, som i sin tur associeras med femininitet. Däremot visade 

sig det kvinnliga privilegiet vara begränsat på det sätt att kvinnlighet inte dominerade 

manlighet och att de högre chefspositionerna inom verksamheten fortfarande besattes av män. 

Detta tyder på att diskrimineringen och den ojämna maktbalansen är bestående mellan könen 

trots det feminina fältspecifika kapitalet. Fältet där det feminina kapitalet kan tillämpas verkar 

därför vara begränsat (Huppatz, 2009). 

2.1.3 Att ’göra kön’ 

West och Zimmerman (1987) menar på att det finns ett biologiskt kön och ett socialt skapat 

kön som är skilda från varandra. Vad som anses vara manligt och kvinnligt i samhället är inte 

något statiskt, och kön, i den sociala bemärkelsen, är något som individerna i samhället 

konstant reproducerar genom sociala handlingar i alla situationer de befinner sig i - en process 

som tycks vara omedveten. Att ’göra kön’ betyder att det skapas en skillnad mellan kvinnor 

och män, en slags uppdelning i samhället som varken är biologiskt förankrad eller nödvändig 

enligt West och Zimmerman. Dock menar de på att skapandet av kön är oundvikligt på grund 

av de sociala konsekvenser som uppstår för individerna som inte skulle reproducera kön - 

både i personliga relationer men också i samhället. Att ’göra kön’ är en ständigt pågående 

process som individer omedvetet blir del av på grund av yttre påtryckningar från samhället i 

stort och som kan användas för att förklara varför vissa individer söker sig till specifika yrken 

(West & Zimmerman, 1987). 

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som dels avhandlar biologiska faktorer som ålder 

och kön, som även är socialt skapat, samt tidigare forskning gällande de faktorerna som ska 

mäta kapitalformerna vilka handlar om ens livssituation. Faktorerna för kapitalformerna är lön 

som symboliserar ekonomiskt kapital, utbildning som symboliserar kulturellt kapital och 

socialt stöd som symboliserar det sociala kapitalet. De tidigare studierna argumenterar för 

sambanden mellan de ovan nämnda faktorerna och ohälsa. 
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2.2.1 Kapitalformer 

Varje kapitalform innehåller en mängd olika faktorer som mäter ekonomiskt, kulturellt och 

socialt kapital. Studien har valt att avgränsa sig till att mäta en faktor per kapitalform där lön 

mäter ekonomiskt kapital, utbildningsnivå mäter kulturellt kapital och socialt stöd mäter det 

sociala kapitalet. Denna avgränsning grundar sig i datamaterialets utformning och att de 

nämnda faktorerna ansågs mest lämpliga att representera kapitalen. Denna studie avgränsas 

från att inte mäta könat kapital eller emotionellt kapital, utan studien använder sig istället av 

kön som kontrollvariabel på grund utav att datamaterialet inte kunde erbjuda lämpliga 

variabler som skulle kunna tänkas representera dessa och på grund utav att studiens omfång 

inte gav möjlighet till eget empiriskt insamlande av data. En persons socioekonomiska 

position i samhället definieras genom en sammansättning av faktorer såsom grad av 

utbildning, inkomst och arbete (Evertsson & Magnusson, 2014 s. 17–21). Utifrån en 

sammanvägning av dessa faktorer går det enligt Bourdieu att placera en person inom olika 

skiktningar i samhället där en förändring av kapitalets storlek eller form kan förflytta 

personen inom de olika skikten (Bourdieu, 1984). Tidigare studier visar att individer med 

lägre socioekonomiska förutsättningar löper stor risk att bli sjukskrivna då dem tenderar att 

hamna i arbeten som är påfrestande både fysiskt och psykiskt (Åberg, 2015). 

Ekonomiskt kapital: En studie på 18 europeiska länder som studerade självskattad hälsa, 

visade att en högre inkomst hos en person är bra för hälsan medan ekonomiska ojämlikheter i 

samhället riskerar att påverka hälsan negativt (Chauvel & Leist, 2015). Pickett och 

Wilkingson (2015) har i sin studie om inkomstklyftor och dess relation till hälsa argumenterat 

för att det finns ett kausalt samband där ett mer ekonomiskt polariserat samhälle leder till en 

sämre hälsa överlag. De har i sin sammanfattning av forskningsfältet funnit studier som inte 

visade samband mellan en större ojämlikhet och sämre hälsa. Där argumenterar Pickett och 

Wilkingson för att variablerna är på en opassande skala, har fel mått på hälsa eller att 

tidsperioden för dessa studier var för kort. Deras resultat visar även på att effekten av större 

inkomstskillnader ökar den sociala distansen mellan socioekonomiska grupper vilket kan 

framhäva sociala klasstrukturer eller statusskillnader. Åberg (2015) finner i sin artikel belägg 

för en polarisering på den svenska arbetsmarknaden med ökade ekonomiska ojämlikheter som 

följd, vilket beror på en ökning av hög- och låglönearbeten. Många mellanlönearbeten har 

försvunnit på grund av ny teknologi vilka har automatiserat arbetsuppgifter med exempelvis 

robotar istället för människor. Dessa mellanlönearbeten hittas exempelvis inom industri och 

rutinartade administrationsyrken. Ekberg m.fl., (2015) argumenterar för användandet av 
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socioekonomisk status som en prediktionsfaktor där en lägre socioekonomisk status ökar 

risken för psykiska sjukdomar och ökad risk för sjukskrivning, delvis på grund av vilken typ 

av arbete som personer med en lägre socioekonomisk status ofta innehar. 

Kulturellt kapital: En studie av Cutler och Lleras-Muney (2006) har visat att utbildning är 

korrelerat med vissa beteenden som i sig är korrelerade med bättre hälsoutfall, så som 

rökning, alkoholkonsumtion och fetma. Studier finner även att en högre utbildningsnivå ger 

en längre förväntad livslängd och resultatet visade en starkare koppling för fattigare länder 

(Cutler & Lleras-Muney, 2006). Personer med en låg utbildning får många gånger endast 

tillgång till vissa yrken som har en högre risk för sjukskrivning på grund av bland annat fysisk 

belastning (Ekberg m.fl., 2015). Det finns en tendens att personer med lägre utbildning 

uppvisar kortare sjukskrivningar och blir tvungna att komma tillbaka till arbetet snabbare för 

att säkra sin ekonomiska trygghet. Detta delvis på grund av att arbeten som inte kräver en hög 

utbildning är lättare att ersätta med ny personal (Ibid). I kontrast till detta kräver mer 

kvalificerade arbeten en högre utbildning vilket gör det svårare för arbetsgivare att ersätta 

kompetensen vilket visar att personer med en högre utbildning tenderar att ha längre 

sjukskrivningar (Ibid). 

Socialt kapital: Socialt stöd i stort kännetecknas bland annat i form av äktenskap, sociala 

relationer, sociala sammanhang och sociala aktiviteter. Det sociala stödet är en faktor som 

tidigare forskning har konstaterat påverkar hälsan, där det har visat sig att avsaknaden av 

socialt stöd eller lågt socialt stöd från omgivningen riskerar leda till en kortare livslängd 

(House m.fl., 1988). Arafa m.fl., (2003) fann att för sjuksköterskor så var de viktigaste 

faktorerna som påverkar psykisk ohälsa till det bättre, stöd av vänner och familj, erfarenhet i 

arbetet och huruvida en var missnöjd på arbetsplatsen. De argumenterar för att socialt stöd 

och det psykosociala arbetsklimatet behöver stärkas för att en bättre arbetsmiljö ska uppnås 

(Arafa m.fl., 2003). Även det instrumentella stödet vilket här avser att få hjälp och råd för att 

kunna lösa arbetsuppgifter påverkar sjukskrivningar (Cohen & Willis 1985). Ljungblad och 

Näswall (2009) argumenterade för att ett starkt socialt stöd från kolleger och chefer minskar 

stress, ett högt och önskvärt socialt stöd visade en mildrande effekt på sömnbesvär vid hög 

arbetsbelastning (Ljungblad & Näswall 2009). Det finns olika former av socialt stöd men i 

Ljungblad och Näswalls studie fokuserades det på dels det känslomässiga stödet där en person 

har möjlighet att prata och ventilera med sina arbetskamrater om arbetsrelaterade saker, men 

även få feedback på om en har gjort något bra. Däremot kan ett påtvingat socialt stöd som 
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exempelvis där en kollega eller chef talar om hur arbetet ska utföras utan att frågan har ställts 

ge en negativ effekt och snarare öka stressen (Deelstra m.fl., 2003). 

2.2.2 Kön 

Viss tidigare forskning kring sjukfrånvaro och sjukskrivningar har visat på både skillnader 

och likheter mellan könen. Weeks (2008, s. 194) menar att det finns en trend i välfärdsländer 

att kvinnor lever längre men har ett större ohälsotal och söker mer vård än män. I Sverige har 

kvinnor överlag en högre sjukfrånvaro än män men har en längre förväntad medellivslängd. 

Denna skillnad mellan könen visar sig genom att en större andel kvinnor blir 

långtidssjukskrivna (Alexanderson m.fl., 2011) och detta mönster återfinns även vid 

deltidssjukskrivningar (Försäkringskassan, 2017b). För kvinnor har muskuloskeletala 

diagnoser, som uttrycker sig i ibland annat led- eller ryggsjukdomar och sjukdomar i 

mjukvävnad, länge varit den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar men psykiska 

diagnoser har på senare tid ökat och nu blivit den vanligaste diagnosen. Dessa två 

diagnosgrupper är inte bara de vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivningar i Sverige 

utan även i andra västländer (Alexanderson m.fl., 2011). För kortare sjukskrivningar visade de 

största diagnoserna för de båda könen vara psykiatriska sjukdomar, sjukdomar i 

rörelseorganen och skador. Män är överrepresenterade i sjukskrivningsfall gällande 

rörelseorganen medan kvinnor är överrepresenterade inom psykiatriska diagnoser 

(Försäkringskassan, 2017b). Jablonska och Suares (2003) fann att kvinnor i större 

utsträckning än män arbetar inom psykiskt och fysiskt tunga arbeten såsom serviceyrken och 

vård- och omsorg. Ett exempel på ett kvinnodominerat yrke är undersköterska som både har 

tunga och monotona lyft, är psykiskt stressigt och där arbetstagarna har nästintill ingen 

möjlighet att påverka arbetssituationen, vilket kan leda till frustration och psykisk ohälsa samt 

smärta (Åsberg m.fl., 2010). En utredning visar på en segregering på den svenska 

arbetsmarknaden som pågått sedan 1970-talet där män, som överlag har lägre utbildning än 

kvinnor, oftare intar chefspositioner på arbetsplatser (SOU, 2004). Det finns dock inte bara 

skillnader mellan könen när det kommer till sjukskrivningar, utan även likheter. Med detta 

menas att de vanligaste förekommande sjukdomarna vid sjukskrivningar följer likartade 

mönster. De vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivningar har visat sig dels bero på 

muskuloskeletala sjukdomar där ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i 

mjukvävnader kan uttrycka sig i form av smärta och dels bero på psykiska sjukdomar hos 

både kvinnor och män (Alexanderson m.fl., 2011). 
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2.2.3 Ålder 

Tidigare forskning har visat på att ålder är en faktor som påverkar ett högre sjukskrivningstal 

där olika åldersgrupper har olika riskfaktorer. Van den Berg m.fl., (2017) fann att individer 

över 50 år i större utsträckning än yngre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt 

muskuloskeletala sjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar var som mest förekommande för 

denna ålderskategori. För personer i ålderskategorin 40–49 år är den mest förekommande 

åkomman muskuloskeletala sjukdomar, tätt följt av psykiska sjukdomar. Statistik från 

Försäkringskassan (2016) visar på att antalet sjukskrivningar ökar med åldern samt att 

ålderskategorin 50 och över är den ålderskategorin som har flest sjukskrivningsfall år 2016. 

2.3 Hypoteser 

En lägre lön har i tidigare studier visat sig ha en negativ effekt på hälsan (Chauvel & Leist, 

2015; Ekberg m.fl., 2015). Studiens första hypotes blir således:  

H1: Lägre lön ger högre sjukfrånvaro. 

Tidigare forskning visar på att en lägre utbildningsnivå i många fall leder till okvalificerade 

arbeten som förknippas med tunga och monotona arbetsuppgifter med ohälsa och 

sjukskrivningar som följd. En högre utbildningsnivå leder i sin tur till mer kvalificerade 

arbeten som innefattar större utformning och inflytande i arbetsvardagen vilket leder till en 

bättre hälsa (Ekberg m.fl., 2015). Studiens andra hypotes blir således:  

H2: Lägre utbildning ger högre sjukfrånvaro. 

House m.fl., (1988) fann att ett starkt socialt stöd påverkade hälsan hos människor till det 

bättre. Ett högt socialt stöd har även visat sig ge en positiv effekt vid sömnbesvär vilket kan 

leda till mindre sjukfrånvaro (Ljungblad & Näswall, 2009). Studiens tredje hypotes blir 

således:  

H3: Lägre socialt stöd leder till högre sjukfrånvaro. 
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3. Metodavsnitt 

3.1 Datamaterial 

Studien använder sig av data från den senaste omgången av Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) 2010 som är en återkommande surveyundersökning. Frågor angående respondenternas 

levnadsförhållanden inom bland annat familj, utbildning, och arbetsförhållanden samlas in. 

Urvalet är riksrepresentativt av Sveriges befolkning med ett åldersspann på 18–75 år. År 2010 

hade undersökningen 4415 respondenter vilket gav en svarsfrekvens på 60,9 procent (SOFI, 

2015, s. 2), se bilaga 1 för internt bortfall. Studien har valt att avgränsas till att enbart 

undersöka de som är anställda. Aspekter såsom rehabilitering för återgång till arbete, 

eventuella strukturella bias i läkarkåren och hos personal på Försäkringskassan, förändringar i 

lagar och regler kring sjukskrivningar, upplevd autonomi på arbetsplatsen, valmöjligheter 

kring arbetsförhållanden, och konsekvenser av att ha varit sjukskriven undersöks inte i denna 

studie, även om de är av stort intresse för området. Alla dessa faktorer kan tänkas belysa 

sjukskrivning som fenomen, dock har studien behövts begränsas utefter de variabler som 

datamaterialet kan erbjuda och utefter studiens omfång. 

3.2 Variabelkonstruktion 

I följande avsnitt beskrivs studiens variabler och hur de har kodats. 

3.2.1 Beroende variabel 

Sjukfrånvaro: Studiens beroende variabel bygger på respondenternas självrapporterade svar 

på frågan ”ungefär hur många dagar under det senaste året har du varit borta från arbetet på 

grund av egen sjukdom?” (SOFI, 2015, s. 254). Denna variabel befann sig på kvotskalenivå 

och löpte mellan värdena 0 till 365 dagar. Vid regressionsdiagnostik uppdagades att variabeln 

var snedfördelad då merparten av respondenterna hade angivit få antal självrapporterade 

sjukdagar, 90,5% har rapporterat under 15 sjukdagar de senaste 12 månaderna. Ett 

grundläggande krav för linjär regressionsanalys är att den beroende variabeln är 

normalfördelad. För att hantera problemet med snedfördelningen så logaritmerades den 

beroende variabeln så att en multipel linjär regressionsanalys skulle kunna användas (Edling 

& Hedström, 2003 s. 167), se bilaga 2 för histogram över fördelning både före och efter 
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logaritmeringen. Materialet har filtrerats som så att det bara är yrkesverksamma som studeras, 

de som arbetar eller de som är sjukskrivna. Alla andra sysselsättningskategorier har 

exkluderats då detta annars kan ha kommit att påverka validiteten negativt. 

3.2.2 Oberoende variabler 

För att kunna studera samband mellan sjukfrånvaro och socioekonomiska faktorer har 

variabler som anses utgöra mått för ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital inkluderats. 

Dessa variabler grundar sig i studiens teoretiska ramverk utifrån Bourdieus kapitalformer, det 

finns dock en mängd olika faktorer som denna studie inte mäter inom kapitalformerna utan 

studien har avgränsats till lön, utbildning och socialt stöd som representativa variabler på 

grund av det empiriska materialets utformning och begränsning.  

Ekonomiskt kapital: Det ekonomiska kapitalet mäts genom fast månadslön före skatt (SOFI, 

2015, s. 238). Variabeln var på kvotskalenivå och löpte mellan 1000 kr till 130 000 kr men 

omkodades till dummyvariabler utefter Statistiska Centralbyråns (SCB) definition av låg, 

medel och hög inkomst som användes i Inkomstfördelningsundersökningen 2005 (SCB, 

2006). Detta på grund av att det kan tänkas vara så att en ökning eller minskning i högre lön 

påverkar individen mindre än en ökning eller minskning i lägre lön. 12 500 kr eller mindre 

anger låg inkomst och omkodades till variabeln låg, denna variabel är referenskategori för lön. 

12 501 kr till och med 50 000 kr anger medelinkomst och omkodades till medel. 50 001 kr 

eller mer anger hög inkomst och omkodades till hög. 

Kulturellt kapital: Det kulturella kapitalet mäts genom respondenternas utbildningsnivå 

(SOFI, 2015, s. 151) och omkodades till dummyvariabler utefter Statistiska Centralbyråns 

definition av utbildningsnivåer (SCB, 2016a). Förgymnasial utbildning står för grundskola, 

folkskola eller motsvarande och omkodades till förgymnasial. Gymnasial utbildning står för 

gymnasieutbildning eller motsvarande och omkodades till gymnasial. Eftergymnasial 

utbildning står för högskoleutbildning, yrkesutbildning eller motsvarande och omkodades till 

eftergymnasial, denna variabel är även referenskategori för utbildning. 

Socialt kapital: Det sociala kapitalet mäts genom huruvida respondenterna upplever att de får 

stöd och hjälp av sina arbetskamrater i arbetslivet (SOFI, 2015, s. 246). Variabeln omkodades 

till dummyvariabler utefter datamaterialets uppdelning. Att inte alls få stöd eller att få stöd i 

liten grad omkodades till i liten grad, denna variabel är även referenskategori till socialt stöd. 

Att få stöd i viss grad behölls som mittpunkt som det var i datamaterialet och omkodades till i 
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viss grad. Att få stöd i hög grad eller i mycket hög grad omkodades till variabeln i (mycket) 

hög grad. 

3.2.3 Kontrollvariabler 

Tidigare forskning har visat på att faktorer såsom kön (Alexanderson m.fl., 2011; 

Försäkringskassan, 2017b) och ålder (Van den Berg m.fl., 2017; Försäkringskassan, 2016) 

påverkar sjukskrivningstalen och har därför inkluderats i denna studie som kontrollvariabler.  

Kön: I Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010 var variabeln kodad dikotomt (SOFI, 2015, 

s. 5), och dummyvariabeln benämns som kvinna i tabellerna då referenskategori för variabeln 

är man. Denna variabel visade sig vara någotsånär jämnt fördelad med 1699 män motsvarande 

53,2 % och 1494 kvinnor motsvarande 46,8 %. För denna variabel fanns inget internt bortfall 

utan alla respondenter svarade på frågan. 

Ålder: Respondenterna fyllde i sitt födelseår (SOFI, 2015, s. 5) och variabeln kodades om till 

ålder i siffror genom att subtrahera år 2010, då enkäten utfördes, med det angivna födelseåret. 

Den yngsta respondenten för studien är 19 år gammal medan den äldsta är 74 år gammal. 

Variabeln omkodades till dummyvariabler utifrån ålderskategorier hämtade från 

Försäkringskassans modell (Försäkringskassan, 2016) till 19–29 år, 30–39 år, 40–49 år, 50–

59 år, 60–64 år, samt 65 år och över. Ålderskategorin 19–29 år är referenskategori för ålder. 

3.3 Metod 

De statistiska analyserna för studien genomfördes i IBM Statistical Package for the Social 

Science 23 versionen, även kallat SPSS Statistics. Flera olika variabler kan tänkas påverka 

sjukfrånvaro och en multipel linjär regressionsanalys (MRA) lämpar sig när sambandet 

mellan den beroende och flera oberoende variabler ska undersökas. En grundförutsättning för 

en multipel linjär regressionsanalys (MRA) är att den beroende och oberoende variabeln är 

kvantitativa, dock kan oberoende variabler med lägre skalnivå behandlas som kvantitativa om 

den beroende variabeln är kvantitativ. Denna studie undersöker effekter av olika 

kapitalformer på sjukfrånvaron vilket gör att en multipel linjär regressionsanalys (MRA), som 

mäter effekten i den beroende variabeln vid enheters skillnad i den oberoende, lämpar sig 

bättre än en logistisk regression som mäter sannolikheter att en prediktion kommer att inträffa 

(Edling & Hedström 2003). I multipel linjär regressionsanalys (MRA) är det variansen som 

undersöks - hur mycket av den totala variansen som kan föras tillbaka på de oberoende 
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variablerna, det vill säga hur mycket den beroende variabeln förklaras av de oberoende 

variablerna. Detta är även kallat regressionen, och begreppet residualen är förknippat med 

regressionen. Residualen är hur mycket av den totala variansen som inte kan föras tillbaka på 

de oberoende variablerna, alltså det som blir utanför regressionen. Desto större förklarad 

varians i regressionen istället för i residualen, desto större sannolikhet att få statistisk 

signifikans (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 316). Variansen anger spridningen runt medelvärdet och 

är den kvadrerade standardavvikelsen, ett lägre värde betyder att observationerna är 

koncentrerade runt medelvärdet och ett högre värde betyder att observationerna är mer 

spridda (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 65). För multipel linjär regressionsanalys (MRA) är det 

determinationskoefficienten, även kallat R2, som anger värdet på variansen. Denna studie 

använder sig av en logaritmerad beroende variabel vilket medför en annan tolkning av den 

multipla linjära regressionsanalysen (MRA) än om en icke-logaritmerad beroende variabel 

hade använts. Istället för att tolka b-koefficientens effekt av en enhets skillnad på den 

beroende variabeln så tolkas den i procentuell förändring (Edling & Hedström, 2003 s. 160). 

Regressionsdiagnostik: Ett problem som kan uppstå i regressionsanalys är multikollinearitet 

där två eller flera oberoende variabler fångar upp effekten av varandra. Detta kan leda till att 

den ena oberoende variabeln förkastas då den erhåller ett icke-signifikant värde även om den 

borde vara signifikant (Edling & Hedström, 2003 s. 145). Multikollinearitet skapar därför 

svårigheter att hitta statistisk signifikans. De oberoende variablerna för denna studie testades 

för multikollinearitet genom så kallad ’variance inflation factors’ (VIF) där ett värde på 1,0 

innebär att det inte förekommer multikollinearitet mellan de oberoende variablerna, medan 

det kritiska värdet 2,5 anger samvariation mellan variablerna (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 

114). För denna studie erhölls inget värde över 1,04 vilket innebär att det inte finns 

multikollinearitet hos studiens variabler. Vid specifikationsfel kan oberoende variabler som 

inte bör vara med har tagits med eller oberoende variabler som bör vara med inte tagits med 

(Edling & Hedström 2003 s. 141). Kapitalformerna består av flera faktorer men i denna studie 

så mäts de enbart via en variabel per kapitalform vilket betyder att det finns en risk för 

specifikationsfel i denna studie genom att relevanta variabler inte inkluderats. För att lösa ett 

specifikationsfel behövs en teoretisk förankring för att se vilka variabler som skulle kunna 

tänkas representera kapitalformerna eller genom att logiskt resonera kring vad som verkar 

lämpligt att inkludera. För alla studiens variabler undersöktes det huruvida det existerar 

outliers som kan komma att påverka resultatet (Edling & Hedström 2003 s. 168). Analyser 

med och utan extremvärden påvisade ingen skillnad i resultatet vilket betyder att de är robusta 
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och därför gjordes bedömningen att alla värden för variablerna kunde inkluderas i analyserna. 

Övrig regressionsdiagnostik fann inte något problem i variablerna, exempelvis 

heteroskedasticitet där spridningen i regressionsmodellen inte är konstant (Edling & 

Hedström 2003 s. 163) eller interaktion där en variabel påverkar storleken på en annan 

variabels effekt (Edling & Hedström 2003 s. 149). 

3.4 Reliabilitet och validitet 

I Levnadsnivåundersökningen 2010 (LNU) fick respondenterna under intervjuns gång själva 

skatta sitt hälsotillstånd och rapportera antalet sjukfrånvarodagar från arbetsplatsen. På grund 

av självskattningens natur och att frågorna behandlade ämnen från det gångna året kan inte 

forskare säkerhetsställa att respondenternas svar helt överensstämmer med verkligheten då 

respondenternas minne och ärlighet kan komma att påverka deras svar. En annan aspekt av 

självrapporterat datamaterial som i denna studie bör nämnas är att kvantitativ forskning 

bygger på förutsättningen att respondenterna tolkar och värderar frågorna likartat, dock kan 

det vara svårt att kontrollera för (Bryman, 2011, s. 172). En tidigare studie menar på att 

kvinnor har en tendens att underskatta vid självskattning medan män tenderar att överskatta 

(Beyer, 1990). Detta betyder att det kan tänkas vara en osäkerhet i svaren som kan komma att 

påverka studiens reliabilitet.  Reliabilitet är förknippat med pålitligheten i mätningarna som 

utförs och om upprepade mätningar ger liknande resultat så finns det god reliabilitet 

(Björkman, 2004). 

Björkman (2004) menar även på att god validitet existerar om det som mäts stämmer överens 

med det som faktiskt avses mätas. Flera variabler kan mäta de olika kapitalformerna på grund 

av att kapital består av många faktorer. Till exempelvis består det ekonomiska kapitalet inte 

enbart utav lön, utan av allt som kan ge ekonomisk avkastning. Denna studie kan därför inte 

argumentera att den uteslutande mäter alla aspekter av ett kapital, utan snarare använder sig 

av en representativ variabel för kapitalformerna. Valet av den representativa variabeln för 

respektive kapitalform grundar sig i vad som fanns tillgängligt i datamaterialet från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010 och vad tidigare forskning använt sig av. Då 

kapitalformerna inte uteslutande mäts till fullo finns det en osäkerhet i studiens validitet då 

andra variabler skulle kunna ge andra resultat (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 104).  
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3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets principer har tagits i beaktande för denna studie. Studien anses vara 

tämligen öppen då andra såsom lärare och studenter vid Stockholms universitet kommer ta del 

av resultatet (Vetenskapsrådet, 2011). Då studien kommer publiceras offentligt i sin helhet 

kan även allmänheten ta del av resultatet. Utöver detta rekommenderar Vetenskapsrådet att 

hänsynsfullhet bör tas i beaktande gentemot individerna som studeras (Vetenskapsrådet, 

2011). För Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010 har data som samlats in bevarats på ett 

sådant sätt att obehöriga ej haft tillträde till det och att enskild individ ej kunnat röjas. 

Samtycke har efterfrågats och individerna informerades att medverkan var frivillig (SCB, 

2012). Författarna till denna studie har inte haft möjlighet att påverka datainsamlingen för 

studien då sekundärdata från Levnadsnivåundersökningen (LNU) använts. Dock har de etiska 

aspekterna kring ordningssamhet tagits i beaktande av författarna till denna studie som har 

behandlat materialet från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010 utifrån gällande riktlinjer 

givna från den sociologiska institutionen på Stockholms universitet. 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat tematiskt utifrån ekonomiskt, kulturellt och socialt 

kapital för att sedan avslutas med en multipel linjär regressionsanalys innehållande samtliga 

variabler för studien. De enskilda kapitalen analyserades i multipla linjära regressionsanalyser 

tillsammans med kontrollvariablerna. För alla nedanstående modeller introduceras variablerna 

stegvis för att kontrollera för eventuell samvarians som kan påverka respektive variabel. 

4.1 Deskriptiv statistik 

Den logaritmerade beroende variabeln, respondenternas självrapporterade sjukfrånvaro, hade 

ett medelvärde på 1,713 och en standardavvikelse på 1,166, med ett minsta värde av 0 och ett 

högsta värde av 5,9. Detta betyder att en större del av respondenterna har ingen eller låg 

självrapporterad sjukfrånvaro. Det finns respondenter i materialet som inte haft någon 

sjukfrånvaro under ett år medan andra respondenter varit frånvarande på grund av sjukdom 

under ett helt år. Merparten av respondenterna hade en medellön, det vill säga en lön mellan 
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12 501 kr till och med 50 000 kr. Nästan hälften av respondenterna, den största gruppen, hade 

fullbordat en gymnasieutbildning eller motsvarande men inte studerat vidare. Merparten av 

respondenterna upplevde ett stöd i hög grad eller i mycket hög grad. Respondenternas 

åldersfördelning var jämn med en liten övervikt av äldre då medelvärdet för åldern låg på 44,5 

år. Könsfördelningen i datamaterialet visade sig vara 46,8 % kvinnor vilket är något 

underrepresenterat i förhållande till den svenska befolkningen som befann sig på en 

könsfördelning med 50,2 % kvinnor år 2010 (SCB, 2016b). I Bilaga 1 återfinns fördelningen 

för ovan nämnda variabler. 

4.2 Ekonomiskt kapital 

H1: Lägre lön ger högre sjukfrånvaro 

Studien testar samband mellan lön och sjukfrånvaro och hypotes 1 bekräftas. Resultat visas i 

tabell 1.  

Tabell 1. Multipel regressionsanalys. Beroende variabel: logaritmerad sjukfrånvaro (0–5,9) 

Oberoende variabler (1) (2) (3) 

Lön    

(Ref=Låg) 

Medel -0,438** (0,168) -0,407* (0,168) -0,398* (0,168) 

Hög -0,788** (0,235) -0,731** (0,237) -0,744** (0,236) 

Kvinna - 0,130* (0,066) 0,110 (0,066) 

Ålder    

(Ref=19–29 år)    

30–39 år - - -0,071 (0,107) 

40–49 år - - -0,048 (0,109) 

50–59 år - - 0,308** (0,112) 

60–64 år - - 0,343* (0,142) 

65(+) år  - - -0,443 (0,324) 

Konstant 2,168*** (0,165) 2,071*** (0,171) 2,014*** (0,185) 

R2 0,009 0,012 0,034 

P<.0,05=*, P<0,01=**, P<0,001=***.  Standardfel inom parantes. Data: LNU 2010. 

 

Variablerna lön, kön och ålder introduceras stegvis i tabell 1 och i modellerna är låg lön 

referenskategori. Lön visar på ett signifikant värde i alla tre modeller även när studiens 

kontrollvariabler kön och ålder inkluderas i modell 3. Modell 1 visar att respondenter som har 

en medellön har en minskad risk för sjukfrånvaro jämfört med de som har låg lön, då de har 
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43,8 % fler sjukfrånvarodagar. De respondenter med hög lön visar även dem på en minskad 

sjukfrånvaro jämfört med de som har låg lön med 78,8 % färre sjukfrånvarodagar. Det är 

tydligt att lön påverkar sjukfrånvaro och att högre lön leder till färre sjukfrånvarodagar. 

Kontrollvariabeln kön inkluderas i modell 2 och visar på att kvinnor har 13 % fler 

sjukfrånvarodagar jämfört med män. Dock så sjunker effekten av lön på sjukfrånvaro något 

när kön inkluderas vilket betyder att kön fångar upp en del av effekten av lön. I modell 3 

inkluderas även ålder i analysen. Sambandet mellan lön och sjukfrånvaro är fortsatt 

signifikant men lägre än i modell 2 för medellön och högre för hög lön. Att inneha en högre 

lön har därför större påverkan på sjukfrånvaro när ålder inkluderas än om det enbart skulle 

inkluderats en kontrollvariabel, det vill säga kön. Sambandet mellan kön och sjukfrånvaro 

visade i denna modell på ett icke-signifikant resultat och tolkas därför inte. Att variabeln inte 

är signifikant betyder att könsskillnaderna inte kvarstår när ålder kontrolleras för. Ålder visar 

signifikant ökad sjukfrånvaro för ålderskategorierna 50–59 år, samt 60–64 år. Respondenterna 

i åldern 50–59 år har 30,8 % fler sjukdagar jämfört med ålderskategorin 19–29 år, och de i 

åldern 60–64 år har 34,3 % fler sjukdagar jämfört med referenskategorin. R2 som är den 

förklarade variansen ökar stegvis i tabell 1 från att i modell 1 anta ett förklaringsvärde på 0,9 

% till att anta ett värde på 3,4 % i modell 3. Hypotesen bekräftas; då alla tre modeller i tabell 

1 visar på att en låg lön ger fler sjukfrånvarodagar än för de med en medellön, och detsamma 

för de med hög lön gentemot låg lön. Kön visade sig påverka sjukfrånvaro, kvinnor har fler 

sjukfrånvarodagar än män men när ålder kontrollerades för så visade kön på ett icke-

signifikant resultat. Ålder visade sig påverka för vissa av ålderskategorierna där en ökad ålder 

ger ökad sjukfrånvaro, med starkast effekt för de mellan 60–64 år.  

4.3 Kulturellt kapital 

H2: Lägre utbildning ger högre sjukfrånvaro 

Studien testar samband mellan utbildning och sjukfrånvaro och resultatet bekräftar hypotes 2. 

Tabell 2 visar analyserna av sjukfrånvaro i relation till utbildning.  
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Tabell 2. Multipel regressionsanalys. Beroende variabel: logaritmerad sjukfrånvaro (0–5,9) 

Oberoende variabler (1) (2) (3) 

Utbildningsnivå    

Förgymnasial 0,485*** (0,127) 0,505*** (0,127) 0,441** (0,129) 

Gymnasial 0,199** (0,060) 0,217*** (0,060) 0,209** (0,060) 

(Ref=Eftergymnasial)    

Kvinna - 0,157** (0,058) 0,136* (0,058) 

Ålder    

(Ref=19–29 år)    

30–39 år - - 0,034 (0,090) 

40–49 år - - 0,050 (0,091) 

50–59 år - - 0,350*** (0,095) 

60–64 år - - 0,330** (0,124) 

65(+) år  - - -0,168 (0,237) 

Konstant 1,586*** (0,043) 1,500*** (0,054) 1,401*** (0,087) 

R2 0,013 0,017 0,033 

P<.0,05=*, P<0,01=**, P<0,001=***.  Standardfel inom parantes. Data: LNU 2010. 

 

I tabell 2 introduceras variablerna utbildning, kön och ålder stegvis så att alla variabler är 

inkluderade i modell 3, i modellerna är eftergymnasial utbildningsnivå referenskategori. 

Utbildningsnivå påverkar sjukfrånvaro och är signifikant även när kontrollvariablerna kön och 

ålder är inkluderade i modell 3. Modell 1 visar att respondenter som endast har förgymnasial 

utbildning har en kraftig ökad risk för sjukfrånvaro jämfört med de som har eftergymnasial 

utbildning, då de har 48,5 % fler sjukfrånvarodagar. De respondenter med gymnasial 

utbildning visar även de på ökad sjukfrånvaro jämfört med de som har eftergymnasial 

utbildning med 19,9 % fler sjukfrånvarodagar. Utbildning påverkar tydligt sjukfrånvaro och 

starkast negativ effekt för de som endast har förgymnasial utbildning. I modell 2 inkluderas 

kön och resultatet visar att kvinnor har 15,7 % fler sjukfrånvarodagar jämfört med män. 

Effekten av utbildning på sjukfrånvaro ökar något när kön är inkluderat i modell 2 vilket 

innebär att när kön kontrolleras för så har utbildningsnivåerna större påverkan och betydelse 

för sjukfrånvaro. I modell 3 inkluderas även ålder i analysen. Sambandet mellan utbildning 

och sjukfrånvaro är fortsatt signifikant men lägre än i modell 2.  Även effekten av kön på 

sjukfrånvaro sjunker något i modell 3 jämfört med modell 2. Könsskillnaderna kvarstår dock 

när ålder inkluderas i modell 3. Ålder visar signifikant ökad sjukfrånvaro för 

ålderskategorierna 50–59 år, samt 60–64 år. Respondenterna i åldern 50–59 år har 35 % fler 
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sjukdagar jämfört med ålderskategorin 19–29 år, och de i åldern 60–64 år har 33 % fler 

sjukdagar jämfört med referenskategorin. Värdet för R2 ökar stegvis i tabell 2 från att i modell 

1 ligga på 1,3 % till att ligga på 3,3 % i modell 3. Hypotesen bekräftas; då de tre modellerna i 

tabell 2 visar på att enbart ha gått klart grundskolan ger fler sjukfrånvarodagar än de som gått 

ut gymnasiet och de som har eftergymnasial utbildning. I modellerna framgår det att kön 

påverkar sjukfrånvaro, att kvinnor har fler sjukfrånvarodagar än män. Ålder visade sig även 

påverka sjukfrånvaro, då äldre har fler sjukfrånvarodagar än yngre.  

4.4 Socialt kapital 

H3: Mindre socialt stöd leder till högre sjukfrånvaro 

Studien testar samband mellan socialt stöd och sjukfrånvaro och resultatet bekräftar hypotes 

3. I tabell 3 presenteras analyserna av sjukfrånvaro i relation till socialt stöd.  

 

Tabell 3. Multipel regressionsanalys. Beroende variabel: logaritmerad sjukfrånvaro (0–5,9) 

Oberoende variabler (1) (2) (3) 

Socialt stöd    

(Ref=I liten grad)    

I viss grad -0,382* (0,135) -0,382* (0,135) -0,376** (0,133) 

I (mycket) hög grad -0,431*** (0,119) -0,424*** (0,119) -0,406** (0,118) 

Kvinna - 0,126* (0,060) 0,109 (0,060) 

Ålder    

(Ref=19–29 år)    

30–39 år - - -0,030 (0,091) 

40–49 år - - -0,009 (0,092) 

50–59 år - - 0,341*** (0,097) 

60–64 år - - 0,370** (0,128) 

65(+) år  - - -0,387 (0,305) 

Konstant 2,106*** (0,114) 2,037*** (0,119) 1,946*** (0,133) 

R2 0,009 0,012 0,033 

P<.0,05=*, P<0,01=**, P<0,001=***.  Standardfel inom parantes. Data: LNU 2010. 

 

Socialt stöd, kön och ålder introduceras stegvis i tabell 3 och i modellerna är socialt stöd i 

liten grad referenskategori. I tabell 3 erhålls ett signifikant resultat där det framgår att socialt 

stöd påverkar sjukfrånvaro, även när kön och ålder konstanthålles för. Modell 1 visar att 

respondenter som har socialt stöd i (mycket) hög grad har en minskad risk för sjukfrånvaro 

jämfört med de som har stöd i liten grad, då de har 43,1 % färre sjukfrånvarodagar. De 
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respondenter med stöd i viss grad visar på en minskad sjukfrånvaro jämfört med de som har 

stöd i liten grad med 38,2 % färre sjukfrånvarodagar. Det sociala stödet från arbetskamrater 

påverkar tydligt sjukfrånvaro och starkast effekt för de som har socialt stöd i (mycket) hög 

grad. Precis som för de andra kapitalformerna så inkluderas kön i modell 2. Resultatet för kön 

visar att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, i detta fall 12,6 % fler sjukfrånvarodagar. 

Effekten av socialt stöd på sjukfrånvaro är densamma för i viss grad men minskar för i 

(mycket) hög grad när kön är inkluderat i modell 2. Detta innebär att när kön kontrolleras för 

så har den högre utbildningsnivån tappat effekt medan den inte påverkar i viss grad. I modell 

3 inkluderas kontrollvariabeln ålder i analysen. Sambandet mellan socialt stöd och 

sjukfrånvaro är fortsatt signifikant men lägre än i modell 2.  Kön är i modell 3 icke-signifikant 

och kommer därför inte tolkas, könsskillnaderna kvarstår inte när ålder kontrolleras för. Ålder 

visar signifikant ökad sjukfrånvaro för ålderskategorierna 50–59 år och 60–64 år. 

Respondenterna i åldern 50–59 år har 34,1 % fler sjukfrånvarodagar jämfört med 

referenskategorin som är 19–29 år, och de i åldern 60–64 år har 37 % fler sjukfrånvarodagar 

jämfört med referenskategorin. I tabell 3 ökar R2 stegvis när fler variabler inkluderas från 0,9 

% i modell 1 till 3,3 % i modell 3. Hypotesen bekräftas; de tre modellerna i tabell 3 visar på 

att få stöd i viss grad eller i hög grad leder till lägre sjukfrånvaro gentemot att få litet stöd. 

Kontrollvariabeln kön påverkar sjukfrånvarodagarna när inte ålder konstanthålles för. 

Variabeln ålder visar på, precis som för det ekonomiska och det kulturella kapitalet, att en 

högre ålder leder till fler sjukfrånvarodagar. 

4.5 Den sammanslagna kapitalmängden 

Denna studie har funnit samband mellan det ekonomiska kapitalet och sjukfrånvaro där låg 

lön ger fler sjukfrånvarodagar, det kulturella kapitalet där lägre utbildning leder till fler 

sjukfrånvarodagar samt för det sociala kapitalet där ett mindre socialt stöd leder till flera 

sjukfrånvarodagar. Kapitalen har testats separat för att öka den teoretiska förståelsen men då 

det är troligt att kapital samvarierar testas de även ihop. De olika kapitalformerna - 

ekonomiskt, kulturellt, och socialt – visas här nedan i en multipel linjär regressionsanalys med 

alla studiens variabler. 
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Tabell 4. Multipel regressionsanalys. Beroende variabel: logaritmerad sjukfrånvaro (0–5,9) 

Oberoende variabler (1) (2) (3) (4) 

Lön     

(Ref=Låg)     

Medel -0,412 (0,167) -0,396* (0,166) -0,361* (0,167 -0,373* (0,167) 

Hög -0,705** (0,236) -0,707** (0,235) -0,637** (0,237) -0,671** (0,237) 

Utbildningsnivå     

Förgymnasial 0,659*** (0,160) 0,625*** (0,161) 0,635*** (0,161) 0,546** (0,162) 

Gymnasial 0,172* (0,067) 0,186** (0,067) 0,200** (0,067) 0,184** (0,068) 

(Ref=Eftergymnasial)     

Socialt stöd     

(Ref=I liten grad)     

I viss grad - -0,370* (0,147) -0,371* (0,147) -0,376* (0,146) 

I (mycket) hög grad - -0,454** (0,132) -0,447** (0,131) -0,445** (0,131) 

Kvinna - - 0,139* (0,065) 0,121 (0,065) 

Ålder     

(Ref=19–29 år)     

30–39 år - - - -0,009 (0,107) 

40–49 år - - - -0,024 (0,108) 

50–59 år - - - 0,312** (0,111) 

60–64 år - - - 0,271 (0,142) 

65(+) år  - - - -0,574 (0,332) 

Konstant 2,031*** (2,031) 2,418*** (0,205) 2,299*** (0,212) 2,256*** (0,225) 

R2 0,024 0,034 0,037 0,055 

P<.0,05=*, P<0,01=**, P<0,001=***.  Standardfel inom parantes. Data: LNU 2010. 

 

I tabell 4, modell 1 inkluderas enbart månadslön och utbildning, i modell 2 tillkommer socialt 

stöd och i modellerna 3 och 4 tillkommer kön respektive ålder. Modell 4 innehåller alla 

variabler för denna studie. Modell 1 visar på ett icke-signifikant resultat för medellön när det 

kontrolleras för utbildningsnivå vilket visar på en förändring från tabell 1 då dummyvariabeln 

var signifikant. Då värdet inte är signifikant tolkas det inte. Hög lön däremot visar på ett 

signifikant resultat och effekten av hög lön har även sjunkit något mellan tabell 1, modell 1 

och tabell 4, modell 1 till att hög lön ger 70,5 % sjukfrånvarodagar färre än för låg lön. För 

utbildningsnivå var både förgymnasial och eftergymnasial signifikanta och visade på att 

enbart ha gått klart grundskolan gav 65,9 % fler sjukfrånvarodagar än eftergymnasial 

utbildning och att ha en gymnasieutbildning gav 17,2 % fler sjukfrånvarodagar än 

referenskategorin, konstanthållet för lön. Mellan tabell 2, modell 1 och tabell 4, modell 1 har 
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effekten för den förgymnasiala utbildningsnivån ökat från 48,5% till 65,9 % och den 

gymnasiala utbildningsnivån minskat från 19,9 % till 17,2 % när lön konstathålls för. Det 

ekonomiska och det kulturella kapitalen fortsätter att visa på den riktning de visat på i tidigare 

analyser. 

I modell 2 återfår medellön ett signifikant resultat och även de övriga oberoende variablerna 

från modell 1 fortsätter att vara signifikanta i modell 2 när socialt stöd kontrolleras för. Socialt 

stöd både i viss grad och hög grad får signifikanta värden där en person som upplever ett stöd 

i viss grad från sina arbetskamrater har 37 % färre sjukfrånvarodagar än en person som 

upplever ett litet stöd från sina arbetskamrater. Stöd i (mycket) hög grad ger 45,4 % färre 

sjukfrånvarodagar än stöd i liten grad. Effekten som stöd i viss grad ger på sjukfrånvaro har 

ökat med 1,2 % när alla kapitalformerna kontrolleras för i tabell 4 gentemot när kapitalet 

analyserades separat i tabell 3 och stöd i (mycket) hög grad ökar med 2,3 %. Effekten av hög 

lön ökar marginellt mellan modell 1 och 2 medan variabeln medellön ger 39,6 % färre 

sjukfrånvarodagar än referenskategorin. Utbildningsnivå förändras även denna marginellt 

mellan modellerna där effekten för förgymnasial minskar medan den för gymnasial ökar, 

konstanthållet för övriga kapitalformer. 

De inkluderade variablerna i modell 3 visar alla på statistisk signifikans. I denna modell 

tillkommer kön som visar ett signifikant värde där kvinnor har 13,9 % fler sjukfrånvarodagar 

än män. Lön sjunker något i effekt vilket det även gjorde i tabell 1 när kapitalet analyserades 

separat och hög lön ger nu 63,7 % färre sjukfrånvarodagar än låg lön medan en medellön ger 

36,1 % färre sjukfrånvarodagar jämfört med referenskategorin, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Däremot så ökar värdena för utbildningsnivå mellan modell 2 och 3 

vilket följer samma mönster som tabell 2 när utbildning analyserades separat. Effekten av kön 

på utbildning minskade något mellan tabell 2 och tabell 4 då fler variabler hölls konstanta i 

den senare vilka kan tänkas ha fångat upp effekten. Att enbart ha en förgymnasial utbildning 

ger i denna modell 63,5 % fler sjukfrånvarodagar än de med eftergymnasial utbildning och att 

ha en gymnasial utbildning ger 20 % fler sjukfrånvarodagar än referenskategorin, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det sociala kapitalet visar endast en marginell 

skillnad mellan modell 2 och 3 där stöd i viss grad ökar med 0,1 % och stöd i (mycket) hög 

grad minskar med 0,7 % vilket följer ett motsvarande mönster som tabell 3, modell 3 där stöd 

i viss grad var oförändrat medan stöd i (mycket) hög grad minskade med motsvarande 0,7 %. 

I modell 4 tappar ålderskategorin 60–64 år signifikans, denna ålderskategori har visat 

signifikans i alla tidigare tabeller, vilket innebär att enbart ålderskategorin 50–59 år visar 
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signifikant värde i denna modell. De som är mellan 50–59 år har 31,2 % fler 

sjukfrånvarodagar än för de som är mellan 19–29 år, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. När ålder testades i de separata tabellerna fick ålderskategorin 50–59 ett värde 30,8 

% konstanthållet för lön, 35 % konstanthållet för utbildning och 34,1 % konstathållet för 

socialt stöd. Effekten av lön ökar något mellan modell 3 och modell 4 för både hög och 

medellön vilket skiljer sig mot tabell 1, modell 3 där medellönens effekt minskade medan hög 

lön ökade i effekt. Effekten för det kulturella kapitalet i modell 4 sjunker likt tabell 1 när 

studien kontrollerar för ålder, men har i modell 4 högre effekt än tabell 1, modell 3 när 

samtliga variabler i studien kontrolleras för. Kön visar inte på någon statistisk signifikans och 

kommer därför inte tolkas i denna modell. I tabell 4 ökar variansen, det vill säga R2, stegvis 

från att i modell 1 ligga på 2,4 % till att anta ett värde på 5,5 % i modell 4. De samband som 

tidigare analyser påvisat har ytterligare bekräftats i tabell 4, dock verkar effekten på 

sjukfrånvaro av de olika kapitalen te sig något annorlunda när de ekonomiska, kulturella och 

sociala kapitalen introduceras i samma modell än om de analyseras separata då värdena 

skiftar. 

5. Diskussion 

Syftet med studien var att öka kunskapen kring sjukfrånvaro utifrån en sociologiskt teoretisk 

synvinkel genom att använda Bourdieus klassteori. Resultatet visade att den ekonomiska 

kapitalformen, vilket i studien mäts som lön, påverkar sjukfrånvaro och att en högre lön är 

associerat med minskad sjukfrånvaro. Detta går i linje med tidigare forskning som fann att en 

högre lön ger bättre hälsa (Chauvel & Leist, 2015; Ekberg m.fl., 2015). Exakt hur sambandet 

mellan lön och sjukfrånvaro ser ut är svårt att säga i denna studie men ett exempel är att de 

med högre lön i större utsträckning kan investera i hälsofrämjande aktiviteter jämfört med de 

med lägre lön. På så sätt kan en högre lön ge lägre sjukfrånvaro eftersom de med högre 

ekonomiskt kapital kan investera detta kapital i hälsofrämjande aktiviteter. Kön påverkar 

effekten av det ekonomiska kapitalet vilket kan bero på att kvinnor i större utsträckning än 

män arbetar inom lågavlönade yrken som tidigare forskning har förknippat med fysiskt tunga 

arbetsuppgifter, psykiska påfrestningar och liten eller ingen möjlighet att påverka 

arbetssituationen vilket kan leda till en ökad ohälsa (Åsberg m.fl., 2010). En sociologisk 
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förklaring till detta är att det sociala rummet är en påträngande mekanism som upprätthåller 

vad som anses vara kvinnliga och manliga yrken, där kvinnliga yrken värderas lägre med 

lägre löner och sämre arbetsvillkor i relation till mansdominerade yrken. Det är 

könsstrukturen i samhället som leder många kvinnor till att söka dessa arbeten där en påtaglig 

problematik av sjukfrånvaro råder (West & Zimmermann, 1987). Den ökade ekonomiska 

ojämlikheten på den svenska arbetsmarknaden (Åberg, 2015) leder till en sämre hälsa över lag 

för de ekonomiskt svaga grupperna i samhället och inte enbart för kvinnor (Pickett & 

Wilkingson, 2015). Antalet individer i samhället med låg lön, det vill säga individer som löper 

en större risk för sjukfrånvaro, kommer troligtvis öka om polariseringen av arbetsmarknaden 

fortlöper. En ökad sjukfrånvaro ger inte enbart konsekvenser för samhället, utan även för den 

egna individen. Den redan ekonomiskt utsatta gruppen kan få svårigheter att få ekonomin i 

vardagen att gå ihop vid sjukfrånvaro då sjuklön inte ges från första dagen vid 

sjukfrånvarotillfället och enbart 80 % av lönen de nästkommande dagarna (Försäkringskassan, 

2017c). Ekonomiskt utsatta grupper kan tänkas påverkas i större utsträckning av ekonomisk 

förlust vid sjukfrånvaro. 

Det visade sig även i denna studie att utbildning, som representerar det kulturella kapitalet, är 

associerat med sjukfrånvaro där personer med lägre utbildning har fler självrapporterade 

sjukfrånvarodagar. En lägre utbildningsnivå behöver inte i sig leda till sämre hälsa men kan 

vara relaterat till arbeten med sämre arbetsförhållanden som de med en lägre utbildningsnivå 

får nöja sig med, arbeten som kräver en högre utbildning blir svårare att ersätta vid 

sjukskrivning vilket skapar ett behov att främja en bra arbetssituation från arbetsgivarens sida 

(Ekberg m.fl. 2015). Högre utbildning kan också tänkas medföra bättre kunskap om effekten 

av osunda livsval och därmed bidra med ett bättre hälsobeteende vilket även tidigare 

forskning har funnit belägg för (Cutler & Lleras-Muney, 2006). Bourdieus teori kring vertikal 

transferering av kapital kan användas för att förklara studiens resultat - att investera i 

kulturellt kapital, det vill säga vidareutbilda sig, ökar chanserna att utveckla det ekonomiska 

kapitalet genom att erhålla arbeten med högre löner och bättre arbetsförhållanden vilket i sin 

tur kan leda till en bättre hälsa (Bourdieu, 1984, s. 125–132). För de resurssvaga grupperna i 

samhället belyses vikten av en övergripande satsning på att förbättra arbetsförhållanden och 

minska löneklyftor för att främja en bättre hälsa. De med enbart förgymnasial utbildning visar 

på en högre sjukfrånvaro vilket belyser vikten av att motivera elever att genomföra en 

gymnasieutbildning då skolplikten upphör i nionde klass (Skolverket, 2016). Effekten av det 

kulturella kapitalet påverkas av kön, detta beror på att de yrken där kvinnor främst arbetar 
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generellt har lägre löner och att det finns en könsdiskriminering som gör att män i högre grad 

har chefspositioner (SOU, 2004). Att utveckla det kulturella kapitalet genom att nå en högre 

utbildningsnivå har därför inte samma effekt för kvinnor som det har för män på hälsan 

genom att det finns en diskriminering i vilka positioner som tillsätts av könen på 

arbetsmarknaden, dessutom kan det även vara så att kvinnor ändå inte alstrar lika mycket 

ekonomiskt kapital som männen med samma position och utbildningsgrad på grund av 

exempelvis lönediskriminering.  

Vidare så visade denna studie även på att det sociala kapitalet, vilket mäts som socialt stöd på 

arbetsplatsen, är associerat med sjukfrånvaro. Ett starkare socialt stöd på arbetsplatsen visar 

på färre självrapporterade sjukfrånvarodagar. Tidigare forskning har argumenterat för att ett 

starkt socialt stöd i tillvaron är viktigt för den psykiska och fysiska hälsan (House m.fl., 1988) 

och att det är viktigt att trivas och känna tillhörighet i det sociala sammanhanget på 

arbetsplatsen med kolleger och chefer. Det sociala sammanhanget och stödet mildrar stressen 

vilket i sin tur bidrar till färre sjukskrivningar och en bättre psykisk hälsa (Arafa m.fl., 2003; 

Ljungblad & Näswall, 2009). Dock måste det sociala stödet vara välkomnat annars kan det 

uppstå en förlorad initiativförmåga och psykisk stress med sjukskrivning som följd (Deelstra 

m.fl., 2003). Det är därför av stor vikt att arbetsgivare för alla yrkeskategorier och tjänster 

kontinuerligt följer upp social arbetsmiljö och främjar rutiner och arbetsförhållanden som 

gynnar alla arbetstagare, främst för exempelvis lågavlönade kvinnodominerade arbeten då en 

könsskillnad erhållits även för denna kapitalform. 

Utöver de tre kapitalformerna som återfinns i denna studies analyser kan även det emotionella 

och det könade kapitalet användas för att förklara skillnader mellan män och kvinnor. Det 

emotionella kapitalet, det kapital som mödrar investerar i sina barns utveckling (Reay, 2004) 

kan komma att påverka kvinnors hälsa då det kan bli en form av dubbelarbete– att både 

förvärvsarbeta och att ta hand om uppfostran av barn vilket kan påverka sjukfrånvaron genom 

exempelvis ökad stress. Huppatz (2009) argumenterar för att kvinnor har vissa fördelar inom 

specifika yrkeskategorier genom det könade kapitalet, dock har tidigare forskning visat att 

dessa yrkeskategorier är förknippade med ett högre sjukskrivningstal i Sverige såsom vård- 

och omsorgsarbeten (Åsberg m.fl., 2010). Denna kapitalform är mer än de andra begränsad i 

vilka möjligheter och fördelar den kan ge, men det kan vara så att vissa socioekonomiskt 

svaga kvinnor i samhället behöver använda sig av denna kapitalform i det fältet där den råder 

på grund av att andra kapitalformer inte kan alstras i lika stor utformning för dem. 
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Kapitalformen kan ge dem den fördel de behöver för att bli anställda inom lågavlönade 

kvinnodominerade yrken såsom undersköterska (Huppatz, 2009).  

För kontrollvariabeln ålder så har tidigare forskning visat på att högre ålder kan leda till en 

högre sjukfrånvaro (Van den Berg m.fl., 2017), något som denna studie kan bekräfta då ålder 

påverkar sjukfrånvaro för det ekonomiska, kulturella och sociala kapitalen. Van den Berg 

m.fl., (2017) har visat på att de över 50 år har som mest sjukskrivningsfall av alla 

ålderskategorierna och att den vanligaste orsaken till sjukskrivningar beror på hjärt- och 

kärlsjukdomar samt muskuloskeletala sjukdomar. Denna studie har dock inte studerat i vilken 

sjukdom respondenterna insjuknat i och kan inte uttala sig i skillnader mellan åldrarna 

gällande olika sjukdomar. Då äldre har en högre grad av sjukfrånvaro kan detta leda till 

problem på individnivå genom exempelvis minskad lön men även på samhällsnivå om 

eventuell åldersdiskriminering skulle uppstå på grund av att äldre har en högre grad av 

sjukfrånvaro. Det är av stor vikt att den äldre åldersgruppens hälsa beaktas då det är troligt att 

pensionsåldern kommer att höjas i framtiden.  

 

5.1 Kritisk reflektion 

Specifikationsfelet, som tidigare benämnts i denna studie under regressionsdiagnostik och 

avsnittet för reliabilitet och validitet, är en stor potentiell svaghet för studien. Då de 

ekonomiska, kulturella och sociala kapitalen enbart mäts av en representativ variabel kan 

andra faktorer inom kapitalformerna ha gett andra resultat vilket betyder att det finns en 

osäkerhet i denna studies validitet (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 104). Ytterligare något som bör 

diskuteras är att denna studies beroende variabel logaritmerats på grund av den 

snedfördelning som återfanns i variabeln så att en multipel linjär regressionsanalys (MRA) 

skulle kunna utföras. Frågan är om andra resultat hade erhållits om en annan typ av metod 

använts, exempelvis en logistisk regression, som även den kan behandla en snedfördelad 

beroende variabel. Dock förlorar man djup i datan genom att gå ned i skalnivå vilket är ett 

krav för en logistisk regression där den beroende variabeln är dikotom. En annan potentiell 

svaghet i studien är att det benämns två kapital till i teoriavsnittet, det emotionella och det 

könade kapitalet, som inte inkluderats i analyserna. De har avsiktligen exkluderats på grund 

av att det inte funnits någon variabel i datamaterialet som ansetts lämplig för att representera 

dessa. Ett inkluderande av de två kapitalformerna hade därför varit godtyckligt. Det betyder 

att dessa kapital inte explicit mäts i denna studie utan enbart används för att, precis som teorin 
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om att ’göra kön’, ge en möjlig förklaring till de skillnader som har visats i kontrollvariabeln 

kön. Det hade dock lyft studien om lämpliga variabler erhållits. Utöver detta bör det även 

hållas i åtanke att denna studies resultat ställs i förhållande till resultat från internationella 

studier och att utformningen på sjukförsäkringen i Sverige och i andra länder inte alltid är 

densamma vilket kan komma att påverka normer kring sjukfrånvaro och även 

sjukskrivningsmönster. I denna studie studeras en population som är arbetsföra eller 

sjukskrivna som har angett en fast månadslön. Det tolkas här som en relativt säker anställning 

med stadigvarande inkomst. Grupper som inte studeras i denna studie är bland annat de 

respondenter som har angivit att de har ett arbete med timlön vilket kan tänkas utgöra 

individer som inte har samma förankring på arbetsmarknaden (Åberg, 2015). Detta blir en 

begränsning då studien inte kan jämföra grupper med timlön och den studerade populationen 

med månadslön utifrån datamaterialet. Detta kan tänkas påverka resultatet avsevärt då den 

svenska arbetsmarknaden har tendenser att gå mot en polarisering (Ibid) där det tillkommer 

flera låg respektive höglönejobb medan antalet arbeten i mellanskiktet minskar (Ibid). 

 

5.2 Sammanfattning och framtida forskning 

Denna studie visar att en högre lön, högre utbildningsnivå och starkt socialt stöd från 

arbetskamrater leder till minskad sjukfrånvaro på arbetsplatsen, vilket har konsekvenser för de 

olika socioekonomiska grupperna. De resurssvaga grupperna i samhället blir som mest 

lidande med ökade offentliga utgifter som följd. Eventuell diskriminering, vid bland annat 

kön och ålder, kan leda till ett samhälle med ökad ohälsa. Exempelvis kan en minskad 

lönediskriminering motverka könsskillnader i sjukfrånvaro. Även vikten av en 

gymnasieutbildning och en bra arbetsmiljö har belysts i denna studie. Det könade kapitalet 

och det emotionella kapitalet behöver empiriskt mätas och studeras för att en djupare 

förståelse av ämnet ska kunna nås då denna studie påvisat skillnader mellan könen gällande 

sjukfrånvaro och det ekonomiska, det kulturella och det sociala kapitalen. Därför föreslås 

framtida forskning kring detta. Det föreslås även att undersöka andra aspekter av de 

ekonomiska, kulturella och sociala kapitalen förutom lön, utbildning och socialt stöd på 

arbetsplatsen. Det finns många skilda framtida studier som kan belysa och öka förståelsen 

kring sjukfrånvaro och sjukskrivningar som fenomen utifrån ett sociologiskt perspektiv. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Variabelöversikt 

 

Tabell 1. Variabelöversikt över variablerna i studien 

Variabler och frekvenser Centralmått 
 

Internt  
bortfall % 

Totalt 
(n=3193) 

Sjukfrånvaro antal dagar 
Min 0,00 
Max 5,90 

1,713* 49,7 1586 

Lönekategori:  
Låg=Ref 3,4 %   
Medel 90,5 %  

Hög 6,0 % 

Medel** 0,31 2208 

Utbildning 
Grundskola eller lägre 8 %  

Gymnasium 49,2 %  
Eftergymnasial utb=Ref 42,8 %   

Gymnasium** 

0,00 3192 

Socialt stöd 
I liten grad 7,4 % 
I viss grad 18,3 % 

I (mycket) hög grad=Ref 74,3 % 

I (mycket) hög 
grad** 

0,19 2582 

Ålder 
19-29=Ref 15 %  

30-39 22,1 %  
40-49 24,6 %  
50-59 22,4 % 
60-64 12,9 %  

65(+) 2,9 %  

44,5 år* 0,00 3193 

Kön 
Man=Ref 53,2% 

Kvinna 46,8% 
 Man** 0,00 3193 

*medelvärde 
   **typvärde 
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7.2 Bilaga 2. Fördelning beroende variabel 

 


