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Sammanfattning 

I dagens samhälle är påtagliga skillnader i hälsa mellan olika sociala klasser ett välkänt 

faktum. Eftersom arbetet har en central plats i individens liv, är arbetsvillkoren som är direkt 

kopplade till klass, viktiga för skillnader i hälsa mellan olika yrkesgrupper. Utöver dessa 

kan en rad andra faktorer som påverkar sambandet mellan klass och hälsa nämnas. Frågan 

som uppstår och kommer att behandlas i denna undersökning, med hjälp av en 

regressionsanalys, är hur mycket av sambandet mellan klass och hälsa som kan förklaras med 

hjälp av yrkesrelaterade faktorer, såsom krav, kontroll och stöd. Vidare är vi intresserade av 

den relativt outforskade variabeln sjuknärvaro, och om den kan ge någon implikation på vårt 

samband. Separata regressionsanalyser för respektive kön kommer att genomföras för att 

undersöka om sambandet mellan klass och hälsa skiljer sig mellan män och kvinnor. 

 

Denna undersökning utgår från LNU-datamaterialet (2000). Resultaten påvisar att det finns ett 

icke-linjärt samband mellan klass och hälsa. När de yrkesrelaterade variablerna läggs till, blir 

sambandet mellan klass och hälsa svagare, vilket innebär att krav, kontroll och stöd i arbetet 

minskar antalet dagar i sjukfrånvaro. När sjuknärvaro läggs till blir sambandet mellan klass 

och hälsa något svagare för mellantjänstemän, samtidigt som sambandet blir starkare för 

högre tjänstemän. Kvinnor anger högre sjukfrånvaro jämfört med män. De utvalda variablerna 

förklarar en relativt liten del av sambandet mellan klass och hälsa, vilket innebär att det finns 

andra faktorer än arbetsrelaterade villkor och sjuknärvaro som påverkar sambandet. 
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1. Inledning 

Dagens Sverige ger en bild av ett jämställt land. Påtagliga skillnader mellan olika sociala 

grupper går emellertid att observera i samhället. Sociala klasser, som en följd av den sociala 

ojämlikheten, avgör individens hälsa. Detta genom att ju högre hierarkisk position i samhället 

en individ har, desto större tillgång till olika resurser exempelvis makt, pengar, högre 

boendestandard samt högre status på arbetsmarknaden (Rostila & Toivanen, 2012). Detta 

resulterar i olika möjligheter för att lyckas både på arbetsmarknaden och i det privata livet 

(Ibid.).  

 

Hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 2006) och är en 

förutsättning för ett stabilt och lyckligt liv för individen i allmänhet. En god hälsa för 

individen ger även möjlighet till att arbeta, som kan ge individen en bättre ekonomi, vilket i 

sin tur kan påverka individens hälsa positivt. På lång sikt kan friska medarbetare ge en ökad 

tillväxt för företagen och på ännu längre sikt, generera ett positivt utfall på samhällelig nivå. 

                                                                                                  

                                                                                       

                                                  , Bryngelson & Lundberg, 2007). 

 Sjukfrånvaron har förändrats över tid och historiskt sett har den präglats av fysiska besvär, 

vilket delvis förklarats av arbetsmiljön (Ibid.). Detta då typiska arbetaryrken, som var i 

majoritet, kännetecknades av mer fysiskt krävande arbetsmiljö än tjänstemannayrken. I takt 

med att arbetsmarknaden förändrats och färre typiska arbetaryrken finns kvar har sjukfrånvaro 

kopplat till psykiska besvär ökat (Bäckman, Bryngelson & Lundberg 2007; Theorell, 2006). 

På senare tid har även en annan aspekt uppmärksammats, nämligen individer som väljer att gå 

till arbetet trots sjukdom, så kallad sjuknärvaro. Det påverkar utfallet av sjukfrånvaro, men 

även individens hälsa på sikt (Bergström m. fl, 2009b; Gustafsson, Marklund & Vikman, 

2013). 

 

En rad andra faktorer än arbetsmiljön och sjuknärvaro kan påverka en individs hälsa, såsom 

kulturella, ekonomiska och sociala förhållanden samt boendesegregation (Rostila & Toivanen, 

2012). En varaktig debatt fortlöper, gällande vilka av dessa faktorer som har störst betydelse 
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för individens hälsotillstånd (Evertsson & Magnusson, 2014). På grund av att det inte finns 

något entydigt svar på vilket sätt klasstillhörighet och hälsa hänger ihop, medan sjukfrånvaro 

ökar framförallt bland kvinnor (Försäkringskassan, 2014), anser vi det viktigt att titta på 

sambandet mellan klass och hälsa samt undersöka hur mycket av sambandet som går via 

arbetsvillkor. En unik infallsvinkel i vår studie, och en faktor som vi tror kan bidra till 

forskningen inom klass och hälsa, utgörs av fenomenet sjuknärvaro. Detta mynnar ut i syftet 

med vår studie. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sambandet mellan klass och hälsa, i form av 

sjukfrånvaro från arbetet, samt att studera hur mycket av sambandet som kan förklaras av 

arbetsvillkor utifrån Krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990). Vidare är vi 

intresserade av den relativt outforskade variabeln sjuknärvaro, och om den kan ge någon 

implikation på vårt samband. Avslutningsvis vill vi undersöka om det förekommer några 

skillnader mellan kvinnor och män gällande sambandet mellan klass och hälsa. 

1.2 Definition av begrepp 

Klass operationaliseras utifrån EGP-klasschemat, där anställda delas in i olika grupper utifrån 

yrke (Erikson & Goldthorpe, 1992). Social klass mäter här såväl individens arbetsvillkor som 

arbetsförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Klass preciseras med utgångspunkt i 

individens faktiska ställning på arbetsmarknaden och är fri från dennes subjektiva 

uppfattning. 

 

Inom denna undersökning mäts graden a                                                    

                                                              (Institutet för social forskning, 

 0 0)  V                                                                                      

denna studie med avsikten att göra uppsatsen läsvänlig. 

 

Begreppet sjuknärvaro innebär att individen väljer att gå till jobbet trots sjukdom (SBU, 

2003). Individens arbetsvillkor operationaliseras i denna studie som krav, kontroll och socialt 

stöd utifrån krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990; Johnson, 1986). 
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1.3 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss enbart till den svenska arbetsmarknaden och 

tidsmässigt till året 2000 på grund av att LNU- datamaterialet är insamlat detta år. Vår 

unders                                                                        -       

                                                                                      

                                   . Detta då det inte är helt tydligt vilka arbetsvillkor som är 

typiska för dessa, och hur de förhåller sig till de övriga kategorierna. Dessutom kan de tillhöra 

såväl högre som lägre klasser. Med denna avgränsning minskar risken för att få tvetydiga 

tolkningar. 

2. Teoretisk bakgrund och tidigare 

forskning 

EGP-klasschemat har valts som ett teoretiskt ramverk för att operationalisera social klass i 

denna undersökning, trots att det finns en rad andra synsätt på begreppet. Karl Marx, vars 

teori har lagt grund för en stor del av forskning kring klassbegreppet, menade att skillnader 

mellan sociala grupper beror på maktrelationer som grundas i ägandeförhållanden. Weber 

som i sina arbeten återkopplar till vissa delar av Marx teori, diskuterar klass i termer av 

ekonomiska förhållanden (Heinrich, 2012). Pierre Bourdieu utgår från olika kapitalformer, 

ekonomiskt-, socialt- och kulturellt kapital och tillgång till olika typer av kapital kommer att 

avgöra klasspositionen (Jonsson, 2007). Att Goldthorpes klasschema (1992), som kan kopplas 

till både Marx och Webers teorier, valdes beror på att studien baseras på LNU-datamaterialet, 

där en variabel relaterad till EGP är inkluderad. 

2.1 Erikson-Goldthorpe-Portocareros klasschema 

(EGP) 

Enligt EGP klasschema (Erikson & Goldthorpe, 1992) anses klasstillhörighet vara kopplat till 

individens position på arbetsmarknaden. Enligt teorin delas individer in i grupper beroende på 
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om de köper andras arbetskraft eller om de säljer sin arbetskraft. Fokus i teorin ligger på 

anställda, eftersom de är i majoritet på arbetsmarknaden. En uppdelning av anställda i grupper 

genomförs för att definiera anställningsrelationer, och ser ut som följande: (1) graden av 

specifik kompetens, med vilket menas de kompetenskrav arbetet kräver av individen samt hur 

svår en arbetstagare är att ersätta utifrån den specifika kompetensen; (2) graden av 

kontrollerbarhet i arbetet det vill säga hur lätt det är att övervaka arbetet. Kombinationer av 

dessa arbetsvillkor ger upphov till tre möjliga anställningskontrakt (Ibid). 

 

Den första typen av anställningskontrakt ges av låg grad av kontrollerbarhet kombinerad med 

                                                                                     

         )  A                                         en företagsspecifik kompetens och är 

därför svåra att ersätta. Vidare är de relativt svåra att övervaka för arbetsgivaren. För att få 

arbetstagarna att stanna kommer arbetsgivaren att investera i deras företagsspecifika 

humankapital. På så sätt är arbetsgivare benägna att skapa ett ömsesidigt beroende genom 

belöningar. Det kan exempelvis röra sig om regelbundna löneökningar och karriärutveckling, 

utöver ersättningen för utfört arbete. Det ger arbetstagare incitament till att stanna kvar hos 

arbetsgivaren. Resultatet blir långsiktiga och säkrare anställningar (Erikson & Goldthorpe, 

1992). 

 

Arbeten med hög grad av kontrollerbarhet samt låg specifik kompetens hos arbetstagaren 

                                             )                                         

anställningar. Denna typ av kontrakt är mer vanligt bland manuella arbeten som är lätt att 

övervaka. Arbetstagare får betalt för den exakta mängd arbete som utförts och arbetstagaren 

är lätt att ersätta för arbetsgivaren eftersom arbetsuppgifterna ofta är standardiserade (Ibid). 

Goldthorpe (2000) menar att en kombination av dessa två grundläggande typer av 

anställningskontrakt kan existera, så kallad blandade positioner. Ett exempel på blandat 

kontrakt skulle kunna karaktäriseras av hög kontrollerbarhet samt hög specifik kompetens. 

Egenföretagare, anställda med servicekontrakt respektive arbetskontrakt samt de som befinner 

sig i en blandad position utgör de fyra huvudgrupper som Goldthorpes (2000) klasschema är 

baserat på (se tabell 1). 
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Tabell 1 Klasschema enligt EGP 

                                          

Beteckning Klasskategori  Anställningskontrakt 
I Professionella på högre nivå ex. läkare, civilekonomer, 

Storföretagare 

Servicekontrakt 

II Professionella på lägre nivå t ex sjuksköterska, förskolelärare  Servicekontrakt 

IIIa Icke-manuella rutinmässiga arbetsuppgifter på högre 

nivå t ex sekreterare 

Blandat kontrakt 

IIIb Icke-manuella rutinmässiga arbetsuppgifter på lägre 

nivå t ex lönekontorister  

Arbetarkontrakt 

V Tekniker på lägre nivå, förmän inom industri                             Blandat kontrakt 

VI Kvalificerade manuella arbetare t ex svetsare                         Arbetarkontrakt, 

VII Icke-kvalificerade manuella arbetare t ex vårdbiträde, 

städare            

Arbetarkontrakt 

IVabc Småföretagare och egenanställda inkluderat jordbrukare   Företagare, ej anställda 

Källa: Goldthorpe 2000: 209 

 

Troligtvis kan skillnader i hälsa delvis bero på vilken typ av anställningskontrakt individen 

har utifrån EGP-klasschemat. I denna studie vill vi undersöka hur mycket av sambandet 

mellan klass och hälsa kan förklaras av arbetsvillkor såsom krav, kontroll och stöd. I detta 

syfte har Karaseks (1990) Krav-kontroll-stöd modell inkluderats i studien. 

2.2 Krav-kontroll-stöd modellen 

Krav-kontroll-stöd modellen, till en början myntad av Robert A. Karasek (1990), utgår från 

att graden av krav respektive graden av kontroll en individ har i sitt arbete, kommer att 

påverka individens hälsa. Olika kombinationer av krav och kontroll bildar fyra kategorier av 

arbeten; högstressarbeten (höga krav och låg kontroll), lågstressarbeten (låga krav och hög 

kontroll), passiva arbeten (låga krav och låg kontroll) och aktiva arbeten (höga krav och hög 

kontroll). Krav innebär i modellen de krav som arbetet ställer på individen, som både kan vara 

fysiska och psykiska. Exempel på krav är tunga fysiska arbetsuppgifter men även psykiska 

upplevelser om en hög arbetsbelastning. I modellen delas kontroll in i två dimensioner: (1) 

arbetets kvalifikationsgrad, med vilket menas individens möjlighet för inlärning av nya saker 

på arbetsplatsen samt (2) individens möjlighet att utnyttja sina befintliga kvalifikationer för att 

fatta beslut. Arbeten kommer att kategoriseras genom olika kombinationer av krav och 

kontroll. Ett aktivt arbete anses ha mest positiva effekter på hälsan då det höjer 

prestationsnivån i arbetet samt framkallar motivation. Dock kan även lågstressarbeten ge 

individen en positiv effekt på hälsan (Karasek & Theorell, 1990).  Det motsatta gäller för 
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passiva arbeten, men även högstressarbeten, som riskerar att skapa psykisk ohälsa och stress 

hos individen (Eriksson & Larsson, 2009). 

 

Den ursprungliga krav-kontroll modellen kom att kompletteras med ytterligare en faktor, 

nämligen socialt stöd (Johnsson, 1986). Arbeten med socialt stöd kallas i modellen för 

kollektivt arbete, motsvarande kallas arbeten utan stöd för isolerade arbeten. Dessa 

kombineras med den tidigare modellens faktorer krav och kontroll, och en ny dimension ges i 

den utvidgade krav-kontroll- stöd modellen. Socialt stöd kan ge individer ett längre och 

hälsosammare liv (House, Landis & Umberson, 1988). 

 

Krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) kategoriserar arbeten utifrån krav 

och kontroll, där de aktiva arbetena är de som har störst chans att ha en positiv effekt på hälsa. 

Det finns forskning (Erikson & Torssander, 2008; Fritzell, Lennartsson & Lundberg, 2007) 

som visar att ju högre position på arbetsmarknaden desto bättre hälsa, och de högre klasserna 

(det vill säga servicekontrakt) enligt EGP-teorin torde delvis sammanfalla med arbeten som 

klassas som aktiva enligt Karaseks krav- och kontrollmodell. På samma sätt skulle arbeten 

som klassas som högstressarbeten, alternativt passiva arbeten enligt Karaseks teori, det vill 

säga arbeten som karaktäriseras av låg grad av kontroll och låg, alternativ hög, grad av krav, i 

viss utsträckning kunna liknas vid arbetarkontrakt enligt EGP-teorin. Detta då denna typ av 

kontrakt innebär att arbetet kräver låg grad av specifik kompetens samt hög kontrollerbarhet 

från arbetsgivarens sida. Dessa karaktäristiska stämmer väl överens med industriarbeten längs 

löpande bandet exempelvis. 

2.3 Arbete och hälsa 

Teorierna som redogjorts för ovan styrks av empirisk forskning som visar markanta skillnader 

i hälsa mellan högre och lägre klasser i termer av såväl sjuklighet som dödlighet, där de lägre 

klasserna har sämre hälsa (Erikson & Torssander, 2008; Fritzell, Lennartsson & Lundberg, 

2007). Troligtvis kan skillnader i hälsa till en viss del förklaras av yrkesrelaterade villkor i 

form av arbetsbelastning, kontroll och stöd i arbetet. Eftersom yrken skiljer sig beroende på 

kraven som ställs på individen antas arbetsrelaterade faktorer kunna påverka individens 

psykiska och fysiska hälsa (Ljungblad & Näswall, 2009; Schnall m.fl., 2000). Ett samband 

mellan arbetstagarens position på arbetsmarknaden och belastning i arbetet har visats 

empiriskt (Toivanen & Vinberg, 2011). Noterbart är också att både fysisk och psykisk 
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arbetsbelastning kan påverka individens hälsa negativt (Hemström, 2000; Levi, 1999; 

Socialstyrelsen, 2003). Eftersom olika yrken ställer olika krav på hälsan kan samma skada 

eller sjukdom leda till olika utfall beroende på klasstillhörighet. Det som leder till en 

sjukskrivning och därigenom ett eventuellt inkomstbortfall för en grävarbetare, kommer inte 

nödvändigtvis att leda till samma konsekvenser för en VD.  Fysiska arbeten kan vara svårare 

att utföra när man är fysisk sjuk, medan arbeten som sätter individens psykiska hälsa på prov 

förutsätter framförallt att individen mår psykiskt bra. På så sätt gäller resonemanget åt både 

håll och innebär                                                                   

                                                                , Bryngelson & Lundberg, 

2007).   

 

Kontroll nämns även som en faktor som antas lindra de negativa effekterna av kraven i arbetet 

(Grönlund, 2007). Vidare är forskning relativt ense om att högre socialt stöd genererar i ett 

positivt utfall för individens hälsa (Ljungblad & Näswall, 2009). 

2.4 Klass och hälsa  

Klassbegreppet omfattar en rad andra faktorer som inte är direkt förknippade med individens 

yrke, men även de anses kunna påverka hälsan i olika grad. Dessa kommer att redogöras för i 

föreliggande avsnitt. 

 

Sociala relationer, som kan skilja sig väsentligt beroende på individens klasstillhörighet, anses 

vara av betydelse för individens hälsa och kan påverka den både positivt och negativt (Rostila 

& Toivanen, 2012). Vidare bör även ekonomiska villkor tas i beaktande i diskussionen om 

mekanismer som ligger bakom klassens inverkan på hälsan (Hjort, 2004). Detta genom att 

individer som tillhör högre klasser oftast har bättre ekonomiska förutsättningar i form av 

högre lön vilket kan vara en förutsättning för att till exempel besöka gym, köpa hälsosam mat, 

och få tillgång till avkopplande aktiviteter (Kjellsson, 2014).  Den ekonomiska situationen ger 

således möjlighet till ett mer hälsosamt leverne. Forskning visar också att lågutbildade 

individer lever ohälsosamt i högre utsträckning (Rasmussen et al., 2004). Utöver ovan 

nämnda monetära resurser, som är direkt kopplade till klass, bör även oskrivna regler och 

normer som gäller inom respektive social klass nämnas. Exempelvis motionerar människor i 

högre klasser i högre utsträckning än de i lägre klasser (Gellerstedt, 2009), vilket eventuellt 

inte enbart beror på deras ekonomiska villkor, utan kan vara en följd av normer. Hälsosamma 
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levnadsvanor kan användas av högre klasser som en markör för deras klasstillhörighet. Till 

exempel frukt och grönsaker köps av högre klasser i högre utsträckning (Roos & Prättälä, 

2012).  Även kulturella aktiviteter skapar incitament för en god hälsa (Bygren m fl, 2009). 

2.5 Kön  

Det förekommer könsskillnader i hälsa (Rostila & Toivanen, 2012). Kvinnor rapporterar 

högre ohälsa i form av sjuklighet (Folkhälsorapport, 2009) oavsett vilket mått man använder, 

dock lever kvinnor längre än män (Ibid). Hur är detta möjligt? Det kan bero på biologiska 

                                                                                        

                                  D                   y                            lan män 

och kvinnor (Bird & Rieker, 2008; Nermo, 1999). Kvinnor tar i högre utsträckning än män 

ansvar för det obetalda hushållsarbetet i hemmet samt barnomsorg, vilket innebär att kvinnor 

tenderar att ta ut merparten av föräldraledighet, VAB samt att de deltidsarbetar i betydligt 

större utsträckning än män (Försäkringskassan, 2013a, 2013b; Halldén, 2014; Wennemo & 

Sundström, 2014). Troligtvis väljer kvinnor utbildningar och yrken, där det finns möjlighet 

till exempel för deltidsarbete eller flexibla arbetstider, för att kunna kombinera hushållsarbetet 

med betalt arbete (Becker, 1985). Detta resulterar i en så kallad hori                         

                                                       - och serviceyrken t ex. sjuksköterska, 

barnskötare och assistent, som karaktäriseras av en sämre arbetsmiljö (Nermo, 1999; SCB, 

2008). Det kan även vara så att arbetsgivare                                                  

                                       0 0)  V                                                  

                                                                                       y    

(2008). Stress, psykisk ansträngning och olust på jobbet rapporteras till en större del av 

kvinnor som en följd av fysisk belastning, högt tempo på arbetsplatsen kombinerat med låg 

kontroll och sämre möjligheter till utveckling i arbetet (Socialstyrelsen, 2009; Toivanen, 

2007; Toivanen & Vinberg, 2011). Detta samtidigt som kvinnor tenderar att uppleva att de har 

en sämre hälsa (Hogstedt & Theorell, 2004). Således är det troligt att kopplingen mellan 

individens yrke (och klassposition) och hälsa delvis är relaterade till individens kön.  

2.6 Sjuknärvaro 

Flera studier visar att det finns ett samband mellan sjukfrånvaro och sjuknärvaro (Aronsson & 

Gustavsson, 2002; Gustafsson, Marklund & Vikman, 2013; SBU, 2003) och enligt Aronsson 
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och Gustavsson (2002) finns det samband med kontroll i arbetet och båda dessa faktorer. 

Sjuknärvaro, som är ett relativt outforskat ämne, anses kunna leda till konsekvenser på såväl 

individ- som samhällelig nivå. Att närvara på jobbet vid sjukdom kan innebära framtida högre 

risk för sjukfrånvaro (Bergström m.fl, 2009b; Gustafsson, Marklund & Vikman, 2013). Det 

kan bero på att individer anstränger sig i arbetet, istället för att vara hemma och återhämta sig, 

vilket ökar risken för sjukdom och i framtiden. För att kunna vara sjuknärvarande krävs det 

dock att arbetet tillåter det, det vill säga att arbetet kan utföras även vid sjukdom. Det innebär 

att alla inte kan vara sjuknärvarande (SBU, 2003). Orsaker bakom sjuknärvaro kan vara 

ekonomiska, då en del inte anser sig tjäna tillräckligt för att kunna frånvara från arbetet. Detta 

bekräftas av att högre sjuknärvaro återfinns hos individer med lägre löner (Aronsson & 

Gustafsson, 2002). Vidare har individer i omsorgsyrken, exempelvis utbildning, vård och 

service, en högre grad av sjuknärvaro än övriga (Ibid.). I dessa yrkesgrupper är kvinnor 

överrepresenterade och Aronsson och Gustafsson (2002)  visar också att kvinnor är 

överrepresenterade även vad gäller sjuknärvaro. Högre sjuknärvaro kan även bero på i vilken 

utsträckning en individ kan ersättas under sjukfrånvarotiden (Ibid.). 

2.7 Ålder 

Även ålder anses vara av relevans för denna studie, eftersom den är direkt relaterad till klass 

och hälsa. Man kan till exempel anta att ju äldre en individ är, desto längre tid har denne haft 

på sig att samla på sig erfarenhet från arbetslivet och därmed är sannolikheten högre att 

individen innehar en hög social position på arbetsmarknaden. Ålder korrelerar också med 

sjukfrånvaro genom att ju äldre en individ blir, desto större är risken för att råka ut för ohälsa. 

3. Hypoteser 

Med utgångspunkt i teorier och tidigare forskning som redogjorts för ovan formuleras 

följande hypoteser; 

 

1. Klass, som i denna studie operationaliseras utifrån individens position på arbetsmarknaden, 

antas påverka individens hälsa i form av sjukfrånvaro från arbete. Vi tror att ju högre 
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kla                                                                                  

            D                                       y                                    

                              00            2000). 

2. Enligt krav-kontroll-stöd modellen kan kombinationen av höga krav, låg kontroll och lågt 

stöd ha en negativ effekt på hälsan (Karasek & Theorell, 1990). Högre klasser kännetecknas 

av en högre grad av kontroll och/eller socialt stöd i arbetet, vilket antas vara positivt relaterat 

till hälsa, medan lägre graden av kontroll och stöd är mer vanligt i de lägre klasserna, vilket i 

sin tur antas påverka individers hälsa negativt. Med utgångspunkt i Karaseks teori (1990) 

samt tidigare forskning som bland annat tyder på att risken för ohälsa är större bland 

okvalificerade arbetare än för individer i tjänstemannayrken (Fritzell, Lennartsson & 

Lundberg, 2007; Erikson & Torssander, 2008) antar vi att en betydande del av sambandet 

mellan klass och hälsa kan förklaras av dessa arbetsvillkor. Av den anledningen tror vi att 

sambandet mellan klass och hälsa kommer blir svagare när krav, kontroll och stöd i arbetet 

kontrolleras för. 

3. Vi är även intresserade av att se hur mycket av sambandet mellan klass och hälsa som kan 

förklaras av variabeln sjuknärvaro. Individer med hög sjukfrånvaro har även en hög grad av 

sjuknärvaro enligt tidigare forskning (Aronsson & Gustavsson, 2002; Gustafsson, Marklund 

& Vikman, 2013; SBU, 2003). Vidare kan man tänka sig att det finns en systematik på så sätt 

att vissa yrkesgrupper är mer sjuknärvarande än andra, vilket gör att man missar en dimension 

av ohälsa genom att utelämna sjuknärvaro. Vi tror att arbetstagare i mindre kvalificerade 

yrken kommer att uppge en högre grad av sjuknärvaro i linje med resultaten från Aronsson 

och Gustafsson (2002). Sammanfattningsvis tror vi att variabeln sjuknärvaro kommer att 

inverka på sambandet mellan klass och hälsa.   

4.                                                  , Bryngelsson & Lundberg, 2007) och 

kvinnor rapporterar sämre hälsa oavsett vilket mått som används (Folkhälsorapport, 2009; 

Socialstyrelsen, 2009; Toivanen, 2007; Toivanen & Vinberg, 2011). Vidare vet vi att kvinnor 

i högre utsträckning än män återfinns i lågkvalificerade yrken på grund av horisontell (Nermo, 

1999; SCB, 2008) och vertikal könssegregering (SCB, 2008). Således torde variabeln kön 

korrelera både med klass och hälsa. 
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4. Metod 

4.1 Metodval och data 

Avsikten med denna studie är att undersöka om det föreligger ett samband mellan klass och 

sjukfrånvaro, och hur mycket av sambandet som kan förklaras av yrkesrelaterade villkor 

såsom krav, kontroll och stöd. Vidare är vi intresserade av hur sambandet mellan klass och 

hälsa påverkas av variabeln sjuknärvaro samt om det finns skillnader mellan kvinnor och 

män. För att på bästa sätt besvara studiens syfte använder vi oss av en kvantitativ ansats. 

 

Datamaterialet som används i denna studie är tvärsnittdata, och är hämtat från 

Levnadsnivåundersökningarna (LNU) från år 2000. Anledningen till att vi valt datamaterial 

från år 2000                                                                         

datamaterialet från 2010. Samtliga datainsamlingar har genomförts av forskare från Institutet 

för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet vid sex olika tillfällen med start 1968. 

LNU är en upprepad surveyundersökning för Sveriges vuxna befolkning i åldern 19-75 år. 

Det är ett riksrepresentativt urval, vilket innebär att resultaten kan generaliseras till Sverige. 

Urvalet för LNU 2000 omfattade 6713 respondenter med ett ext                               

D                                                                                    

                                , 2015). Vilket kan betraktas som en hög. Chansen till ett icke 

snedvridet resultat är således god (Edling              00 )                           

                          -                                                                     

                                                                                    , 2015).   

4.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara studiens syfte genomförs linjära regressionsanalyser. Den beroende variabeln i 

denna undersökning är sjukfrånvaro som är en kontinuerlig variabel på kvotskalenivå. Detta 

innebär att Ordinary Least Square (OLS), eller minstakvadratmetoden, lämpar sig bäst för att 

undersöka sambandet mellan klass och sjukfrånvaro (Edling & Hedström, 2003: 87). Vi vill 

skatta en regressionslinje som sammanfattar vår data på bästa sätt, vilket OLS gör genom att 

kvadrera avvikelser mellan det värde vi får fram                                   
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                             , 2003: 88). För att kunna avgöra egenskaper i materialet som 

fördelning, bortfall, eventuella extremvärden, centralvärde och spridningsmått genomförs en 

univariat analys för klass samt sjukfrånvaro. Genom en bivariat analys undersöks det om det 

föreligger något samband mellan den beroende variabeln sjukfrånvaro och den oberoende 

variabeln klass i modell 1 (se tabell 2). Följaktligen genomförs en multivariat analys. Genom 

           y                                                                                 

                                      )                y                                   

hälsa som kan förklaras med hjälp av dessa variabler. I modell 3 (se tabell 2) läggs variabeln 

                                                               D                     y        

sambandet mellan klass och hälsa som kan förklaras med hjälp av denna variabel. För att 

skapa en uppfattning om hur kön och ålder påverkar sambandet mellan klass och hälsa 

kommer dessa att inkluderas i modell 4 (se tabell 2). Nästa steg blir att göra separata analyser 

för män och kvinnor, för att se om sambandet skiljer sig mellan könen, då tidigare forskning 

visar att det förekommer könsskillnader i hälsa mellan män och kvinnor samt eftersom man 

kan anta en koppling mellan klassposition och kön (Rostila & Toivanen, 2012). I nästa steg 

tolkas resultaten. B-koefficienten visar linjens lutning och betyder att om X förändras med ett 

steg, kommer även Y att förändras enligt koefficientvärdet (Edling & Hedström, 2003: 89). 

 Med avsikten att bedöma i vilken utsträckning regressionslinjen faktiskt sammanfattar datan, 

undersöks determinationskoefficienten, även kallat R2-värdet. Detta R2-värde mäter andelen 

förklarad varians i den beroende variabeln, som de oberoende variablerna står för (Eggeby & 

Söderberg 1999: 141). Ju högre R2-värde, desto bättre gissar vi, jämfört med att gissa på 

medelvärdet. Under arbetet med SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) analyserar 

vi genomgående hur R2 förändras när flera oberoende variabler adderas i modellen. Vi 

kommer efterhand att titta på det justerade R2-värdet då det tar hänsyn till den automatiska 

ökningen av R2-värdet då fler variabler adderas i modellen. Inom denna undersökning skattas 

även P-värdet, som är ett signifikansmått för att ange risken att felaktigt förkasta en sann 

nollhypotes. Med nollhypotes avses att det inte finns något samband mellan den beroende 

variabeln och den oberoende variabeln i populationen (Edling & Hedström, 2003: 48). Vi 

kommer i denna undersökning att förkasta nollhypotesen för Typ I-fel om risken är under 0,05 

eller 5 %, vilket även kallas för att vara statistisk signifikant på 5 % -nivån (Edling & 

Hedström, 2003). 
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4.3 Variabler 

4.3.1. Beroende och oberoende variabler 

                                                                                      

                                -klasschemat (Er                        )  V           

                /                                                                             

att tolka. Av den anledningen väljer vi att utesluta dessa från vår undersökning. Därmed blir 

klasserna vi använder följan      )                     )                     )       

          , (4) kvalificerade arbetare och (5) okvalificerade arbetare, där den sistnämnda 

utgör vår referenskategori. En mer detaljerad definition av samtliga klasser finns i avsnittet 

2.1 om Erikson-Goldthorpe-Portocareros klasschema (EGP). Variabeln är på 

ordinalskalenivå. Totalt besvarades frågan av 4628 personer, vilket motsvarar (90%), med 

bortfallet på 10 %.   

         

Med avsikt att få kunskap om huruvida klass, relaterad till individens yrkesposition, påverkar 

dennes hälsa, använder vi oss av variabeln sjukfrånvaro. Valet av denna variabel grundar vi i 

tidigare forskning som visat på ett samband mellan klass och sjukfrånvaro (Bäckman       

 00            2000). Vid insamling av datamaterialet lydde frågan som ställdes till 

                                                  U                                        

                 D                                                   ?                    

                                                         0                                    

                                                           0                                

                                             ,                  00-           

                                                  . Variabeln är på kvotskalenivå. 

4.3.2. Kontrollvariabler 

I syfte att undersöka hur mycket av sambandet mellan klass och hälsa som kan förklaras av 

arbetstagarnas arbetsvillkor, relaterat till Karaseks krav-kontroll-stöd modell (1990) 

                                                                                              

F                                                                                        

bestämma d             ?                    0            0  %)                          

39,5%. Variabeln är på nominalskalenivå, med endast två svarsalternativ (1) ja, (2) nej, som 

                     y                           00               8%)                mer 
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                                       0                  %)                0            

utgör vår referenskategori.  

 

I samma syfte som ovan adderas en kontrollvariabel som är avsedd att mäta kraven som 

individen möter i sitt dagliga arbete, återigen med utgångspunkt i Karaseks krav-kontroll-stöd 

modell (1990). Frågan som ställdes till respondenterna under datainsamlingen var följande; 

                                                    ?        D    …  V               

ordinalskalenivå och består ursprungligen av fem svarsalternativ, (1) alldeles för mycket att 

göra, (2) något för mycket att göra, (3) ungefär lagom mycket att göra, (4) något för lite att 

göra samt (5) alldeles för lite att göra. Vi väljer att koda om frågan till en binär 

dummyvariabel,                                             -3) ingår. Totalt besvarades frågan 

av 3523 personer (68,5%) Sammanlagt var det 3460 personer (98,2 %) som svarade att de har 

mycket att göra. Svarsalternativ (4- )                                               0 och 

därmed utgöra referenskategorin. 63 personer (1,8 %) svarade att det har lite att göra på 

jobbet. 

 

Den tredje kontrollvariabeln, som inkluderas i modellen utifrån Karaseks teori (1990), är 

avsedd att avspegla det sociala stödet i vår analys. Variabeln är på ordinalskalenivå. Frågan 

som ställdes till respondenterna under datainsamlingen lydde;                        D    

           D                                                         ?  Ursprungligen hade 

variabeln fem svarsalternativ; (1) i mycket hög grad (2) i hög grad (3) i viss grad (4) i liten 

grad (5) inte alls. I syfte att göra den mer översiktlig kommer den att kodas om till en binär 

    y                          omfattar kategorier (1-4) och antar värde 1, medan svaret 

                   gorin (5) och antar värde 0, vilket innebär att den utgör vår 

referenskategori. Frågan besvarades totalt av 3124 personer (60,8%), där 3009 personer 

(96,3%) svarade ja utifrån vår kodning, medan 115 personer (3,7%) svarade nej. Det interna 

bortfallet var på 23 personer.  

 

V                                                                                               

                                                                                              

ha hög sjuknärvaro (SBU, 2003). En följd av detta tror vi kan vara att begreppet sjukfrånvaro 

inte täcker ohälsa då individer även kan gå till jobbet trots sjukdom, och därmed vill vi även 

kontrollera för sjuknärvaro. Variabeln är på ordinalskalenivå. Frågan som ställdes till 
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respondenterna under intervj    y          D                                          

                            D                                  ?   Ursprungligen hade variabeln 

tre svarsalternativ (1) ja, flera gånger; (2) ja, någon gång; (3) nej, aldrig. Vi kodar om 

variabeln t           y                                                     -2) och har värdet 

                                           )                  0                                 

Totalt svarade 3104 respondenter, vilket motsvarar 60,4% med bortfall på 39,6%. 2210 

              %)                                    8     8 8 %)               utifrån vår 

kodning. 

 

Ålder inkluderades i modellen som en relevant bakomliggande kontrollvariabel, eftersom den 

kan antas korrelera med både klass och sjukfrånvaro. Va                                  

         00 -           (100 eftersom födelseår anges i LNU-datamaterialet i tiotal) Ålder är 

en kontinuerlig variabel på kvotskalenivå. Eftersom vår undersökning är relaterad till 

arbetsmarknaden väljer vi att avgränsa oss till individer i ålder mellan 19-65 år, vilket ger oss 

ett urval på 4552 respondenter (88,5 %), med bortfall på 11,5%. 

 

Vidare har kön valts ut som en av flera relevanta kontrollvariabler med motiveringen att den 

korrelerar med variablerna klass och hälsa. Kön är en variabel på nominalskalenivå, som 

                     y                               0                      

                                                                            00%)          

frågan varav 2540 personer var kvinnor vilket motsvarar 49,4% och 2602 var män, vilket 

motsvarar 50,6%. Inget bortfall rapporterades på denna fråga. 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär att ett begrepp inte nödvändigtvis mäter vad som det är tänkt att mäta 

(Körner & Wahlgren, 2005). Vi har reflekterat över samt redogjort för frågorna som ställdes i 

LNU-undersökningen gällande de variabler vi valt att använda i denna studie och gjort 

bedömningen att de bör mäta vad de avser. Även gällande vår egen operationalisering av 

EGP-variabeln har diskuterats i termer av validitet, och vi anser att det uppfyller kravet om 

validitet i denna undersökning. Reliabilitet innebär i vilken utsträckning vi kan lita på att de 

värden som fås vid mätning av ett begrepp (Körner & Wahlgren, 2005). Det innebär att om 

samma undersökning görs igen så bör inte mätvärdet skilja sig så mycket att det påverkar 
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resultatet (Ibid.). Vi bedömer risken för att råka ut för reliabilitetsproblem som ganska låg då 

vi har använt oss av ett väl beprövat datamaterial. 

4.5 Metoddiskussion 

Kausalitet innebär att det finns ett orsakssamband mellan två variabler (Eggeby & Söderberg, 

1999). För att kausalitet ska kunna fastställas krävs det att två aspekter uppfylls där den första 

handlar om att en riktning, exempelvis att den oberoende variabeln påverkar den beroende 

variabeln och inte tvärtom. Tidsaspekt är relevant här, eftersom vi vill veta i vilken ordning 

påverkan sker (Ibid.). Den andra aspekten är att om kausalitet föreligger mellan två variabler 

bör en mekanism kunna identifieras mellan dessa som förmedlar en eventuell kausalitet 

mellan dessa (Ibid.). I denna undersökning utgår vi ifrån att en individs klass påverkar dennes 

sjukfrånvaro. Det är dock inte otänkbart att sjukfrånvaro även kan påverka en individs klass, 

så kallad omvänd kausalitet. Det är troligt att en individ som är sjukfrånvarande under längre 

perioder inte kommer att kunna avancera inom arbetet i samma utsträckning som en individ 

som alltid är på plats, allt annat lika. Vi kan inte uttala oss om kausalitet i denna undersökning 

då vi inte kan fastställa vilken riktning sambandet faktiskt går (Bryman, 2011). Även på grund 

av att LNU-data baseras på en tvärsnittsundersökning och vi endast undersöker 

datainsamlingstillfället 2000, kan det inte fastställa tidsaspekten. Det vill säga, vi vet inte om 

klass kommer före sjukfrånvaro eller tvärtom. 

 

                                                                          y                      

 y                                         V                                                 y     

                       y                                                                    

multikollinearitet kodades arbetsbelastning om till en binär variabel med resultatet att 

multikollineariteten försvann. Vid nästa omkodning till en binär dummyvariabel så får 

                                                           resultatet. 

 

Vår analys visar betydligt starkare estimat för kvinnor jämfört med män, vilket tyder på att det 

finns en stor skillnad mellan könen. Vi har emellertid inte signifikanstestat estimaten mellan 

modellerna för respektive kön, vilket innebär att vi inte statistiskt kan säkerställa att estimaten 

faktiskt skiljer sig åt och de inte beror på slumpen. Dock så hänvisar vi här istället till tidigare 

forskning som pekar                                                                      

                           , Bryngelsson & Lundberg, 2007; Folkhälsorapport, 2009). 
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5. Resultat 

5.1 Linjär regressionsanalys 

I modell 1 (tabell 2) får lägre tjänstemän och kvalificerade arbetare inga signifikanta värden. 

Däremot har högre tjänstemän i genomsnitt 11,5 färre sjukfrånvarodagar än vad en 

okvalificerad arbetare har. Mellantjänstemän har i genomsnitt 7,1 dagars färre sjukfrånvaro än 

vad en okvalificerad arbetare har. Det justerade R2-värdet är 0,008, vilket innebär att klass 

kan förklara 0,8 % av variansen i sjukfrånvarodagar. Utifrån dessa resultat ges en indikation 

på att det finns ett negativt samband mellan klass och sjukfrånvaro, vilket innebär att ju högre 

klass, desto färre sjukfrånvarodagar. 

 

I modell 2 (tabell 2) läggs variablerna krav, kontroll och stöd in. Liksom i modell 1 får både 

högre tjänstemän och mellantjänstemän signifikanta värden också i modell 2, medan 

estimaten för lägre tjänstemän och kvalificerade arbetare, som i den första modellen, inte når 

signifikans. B-koefficienten för variablerna högre tjänstemän och mellantjänstemän kom att 

minska i modell 2 jämfört med modell 1, från -11,460 till -9,515 respektive -7,080 till -5,988. 

Detta visar att viss del av sambandet mellan hög klassposition och sjukfrånvaro går via krav, 

kontroll eller stöd. De nya värdena innebär att för högre tjänstemän kommer antalet 

sjukfrånvarodagar i genomsnitt att vara ca 9,5 dagar färre än för okvalificerade arbetare, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Motsvarande för mellantjänstemän kommer 

antalet sjukfrånvarodagar att i genomsnitt vara ca 6 dagar färre än motsvarande för 

okvalificerade arbetare konstanthållet för övriga oberoende variabler. Kontrollvariabeln 

arbetsbelastning hade ett signifikant värde i modell 2. Tolkningen av denna är att en person 

som har mycket att göra på jobbet i genomsnitt har 13 sjukfrånvarodagar färre än vad en 

person har som har lite att göra på jobbet, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

Likaså hade variabeln som mäter om en individ kan bestämma arbetstakten ett signifikant 

värde. Individer som har möjlighet att bestämma arbetstakten har i genomsnitt 9,2 dagar färre 

sjukfrånvarodagar per år, jämfört med individer som inte har den möjligheten, konstanthållet 

för övriga oberoende variabler. När det gäller stöd så kan vi utläsa att individer som har stöd i 

arbetet i genomsnitt har 16,7 dagar färre sjukfrånvarodagar per år jämfört med individer som 

inte har stöd i arbetet, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det justerade R2- värdet 
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ökade från modell 1 till 0,02 i modell två. Det innebär att klass, krav, kontroll och stöd i 

arbetet förklarar 2 % av variansen i sjukfrånvaro. 

 

I modell 3 (tabell 2) läggs kontrollvariabeln sjuknärvaro till och för högre tjänstemän ökar den 

signifikanta b-koefficienten jämfört med modell 2, till -9,945 Det ger att högre tjänstemän i 

genomsnitt har 10 sjukfrånvarodagar mindre per år än vad okvalificerade arbetare i 

genomsnitt har, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Mellantjänstemän har i modell 

3 ett signifikant värde på b-koefficienten som är -5,941, vilket är något svagare jämfört med 

modell 2, och som innebär att mellantjänstemän i genomsnitt har ca 6 dagar färre 

sjukfrånvarodagar per år jämfört med en okvalificerad arbetare, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Även i modell 3 resulterar regressionen inte i signifikanta värden för 

lägre tjänstemän samt kvalificerade arbetare. Den signifikanta b-koefficienten för 

arbetsbelastning i modell 3, högre jämfört med modell 2, kan tolkas som att en person som 

har mycket att göra på jobbet i genomsnitt har ca 13 sjukfrånvarodagar färre än individer som 

har lite att göra på jobbet, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Värdet på b-

koefficienten för individer som kan bestämma arbetstakt är -9,584, vilket är något högre än i 

modell 2. Det betyder att personer som kan bestämma sin arbetstakt i genomsnitt har ca 10 

sjukfrånvarodagar färre jämfört med individer som inte kan bestämma sin arbetstakt, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Vid mätning av stöd i den tredje modellen kan 

vi urskilja att b-koefficienten minskat nämnvärt jämfört med modell 2 till modell 3. I modell 3 

finner vi att individer som har stöd i arbetet har i genomsnitt ca 13 dagar färre 

sjukfrånvarodagar än motsvarande för individer som inte har stöd i arbetet, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. När det gäller sjuknärvaro går det att utläsa att individer som varit 

sjuknärvarande i genomsnitt har ca 5 färre sjukfrånvarodagar jämfört med individer som inte 

har varit sjuknärvarande, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det justerade R2-

värdet i modell 3 ligger 0,021, vilket ger att klass, krav, kontroll, stöd, sjuknärvaro förklarar 

2,1 % av variansen i sjukfrånvaro. 

 

I den fjärde modellen (tabell 2) kommer en åldervariabel samt kön att läggas till. Detta ger att 

b-koefficienten för högre tjänstemän, som är signifikant även i modell 4, ökar. Det innebär att 

högre tjänstemän i genomsnitt har ca 11 sjukfrånvarodagar färre än vad en okvalificerad 

arbetare har, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Samma indikation ses för 

mellantjänstemän, med ett signifikant värde på b-koefficienten, där estimatet också ökar 
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mellan modell 3 och 4. Vidare ger detta att mellantjänstemännens sjukfrånvarodagar är i 

genomsnitt ca 7 dagar färre än motsvarande för okvalificerade arbetare konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. I modell 4, liksom för de övriga tre modellerna, ges inga 

signifikanta värden för lägre tjänstemän eller kvalificerade arbetare. För individer som har 

mycket att göra på jobbet ökar den signifikanta b-koefficienten från modell 3 till modell 4. 

Detta innebär att individer med mycket att göra på jobbet i genomsnitt har ca 16 

sjukfrånvarodagar färre jämfört med individer som har lite att göra på jobbet, konstanthållet 

för övriga oberoende variabler. Även för individer som kan bestämma arbetstakten ses en 

liten ökning av b-koffecienten mellan modell 3 och 4 och dessa personer har i genomsnitt ca 

10 sjukfrånvarodagar färre per år jämfört med individer som inte kan bestämma arbetstakten, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Även detta värde är signifikant. Variabeln stöd, 

vars b-koefficient är signifikant i den fjärde modellen, minskade något mellan modell 3 och 4. 

Det resulterar i att individer som har stöd i arbetet har i genomsnitt ca 11 dagar färre 

sjukfrånvaro per år än individer som inte har något stöd i arbetet, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Sjuknärvarons b-koefficient i modell 4 har minskat jämfört med modell 

3, men är fortfarande signifikant. Följden av det blir att personer som varit sjuknärvarande har 

i genomsnitt 4 sjukfrånvarodagar färre än individer som inte varit sjuknärvarande, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Variabeln kön lades till i modell 4 och av den 

signifikanta b-koefficienten kan vi utläsa att kvinnor i genomsnitt har ca 4 sjukfrånvarodagar 

mer än män, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Ålder lades även till i den sista 

modellen och estimatet är signifikant. Av det resultatet går det att utläsa att när ålder ökar med 

ett år kommer sjukfrånvaron i genomsnitt att öka med 0,443 dagar, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Det justerade R2-värdet ökade mellan modell 3 och 4 vilket innebär att 

klass, krav, kontroll, stöd, sjuknärvaro, kön och ålder förklarar 3,5 % av variansen i 

sjukfrånvaron. 
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Tabell 2. Resultat från OLS regressionsanalys med antal dagars sjukfrånvaro under senaste 

året som beroende variabel. 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 B-koefficient B-koefficient B-koefficient B-koefficient 

Högre tjänstemän -11,460* -9,515* -9,945* -10,988* 

Mellantjänstemän -7,080* -5,988* -5,941* -7,024* 

Lägre tjänstemän -0,980 -0,705 -0,362 -2,374 

Kvalificerade arbetare -2,250 -0,556 -0,247 1,316 

Arbetsbelastning  -12,999** -13,348** -15,503** 

Kan bestämma arbetstakt  -9,206* -9,584* -9,631* 

Stöd   -16,662* -13,227* -10,636** 

Sjuknärvaro   -4,610** -3,761** 

Kvinna     3,800** 

Ålder    0,443* 

Konstant 16,892 * 51,251* 49,708* 29,554* 

N 3171 3171 3171 3171 

Justerat R2 0,008 0,020 0,021 0,035 

*Signifikant på 1 % nivå 

**Signifikant på 5 % nivå 

Källa: LNU 2000 

5.1.1 Separat analys för kvinnor 

I tabell 3 testas hur sambandet mellan klass och sjukfrånvaro ser ut för kvinnor. Av modell 1 

kan man utläsa att kvinnliga högre tjänstemän i genomsnitt har ca 14 färre sjukfrånvarodagar 

på ett år än kvinnliga okvalificerade arbetare, och estimatet är signifikant. När det gäller 

kvinnliga mellantjänstemän, som också har ett signifikant värde, så har de i genomsnitt ca 8 

färre sjukfrånvarodagar på ett år jämfört med kvinnliga okvalificerade arbetare. Gällande 

lägre tjänstemän och kvalificerade arbetare, ges inga signifikanta värden för dessa. Det 

justerade R2-värdet ligger på 0,007, vilket innebär att klass förklarar 0,7 % av variansen i 

sjukfrånvaro hos kvinnor. 

 

I den andra modellen (tabell 3), där krav, kontroll och stöd läggs till, kan det utläsas att b-

koefficienten för högre tjänstemän har minskat något, till -13,554. Värdet är signifikant och 

innebär att kvinnliga högre tjänstemän i genomsnitt har ca 14 sjukfrånvarodagar färre på ett 

år, jämfört med kvinnliga okvalificerade arbetare, konstanthållet för övriga oberoende 
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variabler. I denna modell blir inte b-koefficienten för mellantjänstemän signifikant, och inte 

heller estimaten för lägre tjänstemän och kvalificerade arbetare. 

 

Variabeln arbetsbelastning blir signifikant i modell 2 vilket innebär att kvinnor som har 

mycket att göra på jobbet i genomsnitt har ca 23 dagar färre sjukfrånvarodagar på ett år än 

motsvarande för kvinnor som har lite att göra på jobbet, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Kontroll-                                    )                               

innebär att kvinnor som kan bestämma arbetstakten i genomsnitt har ca 9 dagar färre 

sjukfrånvaro än kvinnor som inte kan bestämma sin arbetstakt, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Kvinnor som har stöd i arbetet har i genomsnitt ca 19 dagars färre 

sjukfrånvaro jämfört med kvinnor som inte har stöd i arbetet, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Även denna variabel var signifikant. Det justerade R2-värdet ökade 

mellan modell ett och två till 0,022, vilket innebär att klass, krav, kontroll och stöd förklarar 

2,2 % av variansen i sjukfrånvaro hos kvinnor. 

 

När sjuknärvaro läggs till i den tredje modellen (tabell 3) ökar b-koefficienten en aning till -

13,756, vilket innebär att kvinnliga högre tjänstemän i genomsnitt har 14 dagar färre 

sjukfrånvaro än kvinnliga okvalificerade arbetare, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Mellantjänstemän, lägre tjänstemän och kvalificerade arbetare får inte signifikanta 

värden i modell 3. Variabeln arbetsbelastning får ett signifikant värde vilket innebär att 

kvinnor som har mycket att göra på jobbet har i genomsnitt ca 23 sjukfrånvarodagar färre än 

kvinnor som har mindre att göra på jobbet, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Med 

avseende på kontroll-variabeln så ser man att kvinnor som kan bestämma sin arbetstakt i 

genomsnitt har ca 11 sjukfrånvarodagar färre än kvinnor som inte kan bestämma sin 

arbetstakt, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Signifikansen för variabeln stöd i 

arbetet försvann när sjuknärvaro kontrollerades för i modell 3. Ett signifikant värde gavs för 

variabeln sjuknärvaro vilket innebär att kvinnor som är sjuknärvarande i genomsnitt har ca 8 

dagars färre sjukfrånvaro per år jämfört med kvinnor som inte är sjuknärvarande, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det justerade R2-värdet ökade från modell 2 till 

0,026 i modell 3, vilket innebär att klass, krav, kontroll, stöd och sjuknärvaro förklarar 2,6 % 

av variansen i sjukfrånvaro. 
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När variabeln ålder läggs till i den fjärde modellen (tabell 3) kan vi se att högre kvinnliga 

tjänstemäns b-koefficient ökar jämfört med modell 3. Det innebär att högre kvinnliga 

tjänstemän i genomsnitt har ca 15 färre dagar sjukfrånvaro än motsvarande för kvinnliga 

okvalificerade arbetare, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Mellantjänstemän får 

ett signifikant värde i modell 4.  Kvinnliga mellantjänstemän har i genomsnitt ca 8 dagar färre 

sjukfrånvaro än kvinnliga okvalificerade arbetare, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Även i den fjärde modellen fås inga signifikanta resultat gällande variablerna lägre 

tjänstemän och kvalificerade arbetare. Variabeln arbetsbelastning ger ett signifikant värde 

som har ökat jämfört med modell 3. Det innebär att kvinnor som har mycket att göra på jobbet 

i genomsnitt har ca 26 sjukfrånvarodagar färre per år än kvinnor som har mindre att göra i 

arbetet, konstanthållet för övriga oberoende variabler. När det gällde kontrollen i arbetet 

ökade även denna b-koffecient något, och liksom i modell 3 blir värdet signifikant. Det 

innebär att kvinnor som kan bestämma sin arbetstakt i genomsnitt har ca 11 sjukfrånvarodagar 

färre per år, än kvinnor som inte kan bestämma sin arbetstakt, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. I den fjärde modellen är, liksom i modell 3 stöd i arbetet inte signifikant. 

Estimatet för sjuknärvaro minskade efter att ålder lagts till i modell 4, men är fortfarande 

signifikant. Tolkningen av b-koefficienten blir då att kvinnor som har varit sjuknärvarande i 

genomsnitt har ca 7 sjukfrånvarodagar färre per år, än kvinnor som inte är sjuknärvarande, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Ålder, som är signifikant, ger att när ålder ökar 

med ett år, kommer sjukfrånvaron i genomsnitt att öka med ca 0,5 dagar per år, konstanthållet 

för övriga oberoende variabler. Det justerade R2-värdet ökade när ålder lades till i modell 4 

till 0,036. Det innebär att klass, krav, kontroll, stöd, sjuknärvaro och ålder förklarar 3,6 % av 

sjukfrånvaron hos kvinnor. 
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Tabell 3. Resultat från OLS regressionsanalys med antal dagars sjukfrånvaro under senaste 

året som beroende variabel. Separat analys för kvinnor. 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 B-koefficient B-koefficient B-koefficient B-koefficient 

Högre tjänstemän -14.281* -13.554* -13.756* -14.929* 

Mellantjänstemän -8.274** -6.931 -6.697 -7.901** 

Lägre tjänstemän -2.459 -2.057 -1.228 -2.929 

Kvalificerade arbetare 3.295 4.345 5.392 5.865 

Arbetsbelastning  -22.770** -23,481** -26,473* 

Kan bestämma arbetstakt  -10.563* -11.139* -11.443* 

Stöd   -18.895* -13.469 -11.577 

Sjuknärvaro   -8.423* -7.407** 

Ålder    0.475* 

Konstant 20.405 * 66.543* 64.555* 46.677* 

N 1548 1548 1548 1548 

Justerat R2 0.007 0.022 0.026 0.036 

*Signifikant på 1 % nivå 

**Signifikant på 5 % nivå 

Källa: LNU 2000 

5.1.2 Separat analys män 

I den första modellen (tabell 4) kan vi se att variabeln högre tjänstemän har ett signifikant 

värde. Tolkningen av b-koefficienten är att manliga högre tjänstemän i genomsnitt har ca 8 

färre sjukfrånvarodagar än vad okvalificerade manliga arbetare har. Värdet för 

mellantjänstemän är också signifikant och visar att manliga mellantjänstemän i genomsnitt har 

ca 6 dagar färre sjukfrånvaro per år än okvalificerade manliga arbetare. Dock ger inte modell 

1 signifikanta värden för lägre tjänstemän och kvalificerade arbetare. Det justerade R2-värdet 

för modell ett är 0.007, vilket innebär att klass förklarar 0,7 % av variansen i sjukfrånvaro för 

män. 

 

I modell 2 (tabell 4) kan det utläsas att b-koefficienten för manliga högre tjänstemän har 

minskat något jämfört med modell 1. Det nya värdet innebär att manliga högre tjänstemän i 

genomsnitt har ca 6 sjukfrånvarodagar färre per år jämfört med okvalificerade manliga 

arbetare. Estimatet för mellantjänstemän i modell 2 blir inte signifikant, vilket också gäller 

lägre tjänstemän samt kvalificerade arbetare. Variabeln kopplad till arbetsbelastning samt 
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variabeln som avser stöd i arbetet får inga signifikanta värden (modell 2). Däremot får 

kontroll-variabeln ett signifikant värde, som kan tolkas som att män som kan bestämma sin 

arbetstakt i genomsnitt har ca 6 sjukfrånvarodagar färre än män som inte kan bestämma sin 

arbetstakt, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det justerade R2-värdet ökar i 

modell 2 till 0.01. Det innebär att variablerna förklarar 1 % av variansen sjukfrånvaro för 

män. 

 

I den tredje modellen läggs sjuknärvaro till (tabell 4). Det kan vi se är att manliga högre 

tjänstemän i genomsnitt har ca 6 sjukfrånvarodagar färre än vad manliga okvalificerade 

arbetare har, konstanthållet för övriga oberoende variabler. I modell 3 finner vi återigen 

osignifikanta värden för mellantjänstemän, lägre tjänstemän samt kvalificerade arbetare. Och i 

likhet med de tidigare modellerna för män blir inte arbetsbelastning eller stöd i arbetet 

signifikant i modell 3. Ett signifikant värde ges dock för variabeln som mäter kontroll, och 

denna ökar en aning jämfört med modell 2. Män som kan bestämma sin arbetstakt har i 

genomsnitt ca 6 sjukfrånvarodagar färre än vad män som inte kan bestämma sin arbetstakt 

har, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Sjuknärvaro får inget signifikant värde. Det 

justerade R2-värdet i modell 3 är oförändrad från modell 2, det vill säga att variablerna 

förklarar 1 % av variansen i sjukfrånvaro för män. 

 

I modell 4 (tabell 4) läggs variabeln ålder till. Det påverkar b-koefficienten för manliga högre 

tjänstemän som ökar jämfört med modell 3. Det innebär att manliga högre tjänstemän i 

genomsnitt har ca 8 färre sjukfrånvarodagar jämfört med manliga okvalificerade arbetare, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Gällande variabeln mellantjänstemän blir den 

signifikant i modell 4. Det innebär att manliga mellantjänstemän i genomsnitt har ca 6 

sjukfrånvarodagar färre än vad manliga okvalificerade arbetare har, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. I modell 4 ges inget signifikant värde för lägre tjänstemän, kvalificerade 

arbetare, arbetsbelastning, stöd i arbetet samt sjuknärvaro, i likhet med tidigare modeller. Kan 

bestämma arbetstakt ger däremot ett signifikant värde och det har ökat något från modell 3. 

Det leder till att män som kan bestämma arbetstakt har i genomsnitt 7 sjukfrånvarodagar färre 

per år än män som inte kan bestämma sin arbetstakt, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Variabeln ålder är signifikant och innebär att när ålder ökar med ett år kommer 

sjukfrånvaron i genomsnitt att öka med 0,4 år konstanthållet för övriga oberoende variabler. 
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Det justerade R2- värdet i modell 4 ökade från modell 3 till 0,026. Det innebär att klass, krav, 

kontroll, stöd, sjuknärvaro och ålder förklarar 2,6 % av variansen i sjukfrånvaro hos män. 

 

Tabell 4. Resultat från OLS regressionsanalys med antal dagars sjukfrånvaro under senaste 

året som beroende variabel. Separat analys för män. 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 B-koefficient B-koefficient B-koefficient B-koefficient 

Högre tjänstemän -7.581* -6.036** -6.198** -8.013* 

Mellantjänstemän -5.825** -5,203 -5,294 -5.981** 

Lägre tjänstemän -2.322 -1.638 -1.732 -1.876 

Kvalificerade arbetare 0.880 -1.508 1.511 1.247 

Arbetsbelastning  -0.375 -0.336 -1.914 

Kan bestämma arbetstakt  -5.962* -6.058* -7.167* 

Stöd   -11.946 -11.901 -9.241 

Sjuknärvaro   -0.642 0.539 

Ålder    0.412* 

Konstant 12.608* 28.654* 28.898* 12.279 

N 1623 1623 1623 1623 

Justerat R2 0.007 0.010 0.010 0.026 

*Signifikant på 1 % nivå 

**Signifikant på 5 % nivå 

Källa: LNU 2000 

5.2 Analys 

Analysen visar att det finns ett samband mellan klass och hälsa, vilket går i linje med tidigare 

forskning (Erikson & Torssander, 2008; Fritzell, Lennartsson & Lundberg, 2007). Sambandet 

mellan klass och hälsa i vårt resultat är icke-linjärt (se tabell 2). Beträffande högre tjänstemän 

och mellantjänstemän urskiljs ett negativt samband mellan klass och hälsa (se tabell 2). 

Värdena för lägre tjänstemän och kvalificerade arbetare är inte signifikanta på 5 % nivån.   

 

När de yrkesrelaterade variablerna läggs till blir sambandet svagare, vilket innebär att högre 

tjänstemän samt mellantjänstemän uppger att de har mycket att göra, att de har kontroll och 

socialt stöd, faktorer som i sig är positivt kopplade till hälsa, vilket minskar sjukfrånvaron. 

Detta stämmer överens med krav-kontroll-stöd modellen och forskning om kontrollens och 
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det sociala stödets inverkan på individens hälsa (Grönlund, 2007; Karasek & Theorell, 1990; 

Ljungblad & Näswall, 2009).  

 

När sjuknärvaro läggs till i analysen blir estimatet starkare för högre tjänstemän (tabell 2), 

vilket innebär att högre tjänstemän som har mycket att göra och som i högre utsträckning kan 

bestämma sin arbetstakt uppger lägre grad av sjuknärvaro jämfört med okvalificerade 

arbetare. Vi ser även att när sjukfrånvaron ökar kommer sjuknärvaron att minska något, det 

vill säga att de är ömsesidigt uteslutande. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

avseende att det finns ett samband mellan sjukfrånvaro och sjuknärvaro (Aronsson & 

Gustavsson, 2002; Gustafsson, Marklund & Vikman, 2013; SBU, 2003).  

 

En skillnad kan ses beträffande mellantjänstemän där estimatet blir svagare när sjuknärvaro 

justeras. Denna minskning kan bero på att individer istället är sjuknärvarande. Det intressanta 

är att skillnader mellan två närliggande klasskategorier går att observera, trots att arbetstagare 

i både kategorierna tillhör det högre skiktet. Något som tidigare forskning behandlar i relativt 

begränsad utsträckning. När sjuknärvaro lades till i de separata analyserna för män respektive 

kvinnor gavs bara signifikanta värden för sjuknärvaro för kvinnor. Således tycks denna faktor 

vara av särskild betydelse för kvinnors hälsa. 

 

När ålder och kön läggs till blir estimaten starkare för högre tjänstemän och mellantjänstemän 

då de uppger att de har mycket att göra, mindre kontroll, socialt stöd, sjuknärvaro, om 

individen är kvinna och med ett års ökning i ålder, ökar sjukfrånvaron. Detta stämmer överens 

med tidigare forskning som visar att kvinnor rapporterar sämre hälsa samt en högre grad av 

stress, psykisk ansträngning och olust på jobbet (Socialstyrelsen, 2009; Toivanen, 2007; 

Toivanen & Vinberg, 2011).  

 

Vår studie visar att kvinnliga högre tjänstemän har mindre sjukfrånvaro än övriga kvinnor, 

men vid en jämförelse med män på samma position har kvinnor mer sjukfrånvaro. Samma 

mönster kan ses i de separata modellerna för respektive kön, vilket stämmer överens med 

tidigare forskning som påvisar skillnader i hälsa beroende på kön (Bird & Rieker, 2008; 

Nermo, 1999). Det kan bero på att de har det huvudsakliga ansvaret för barn och hushållet. 

Det obetalda arbetet som kvinnor utför samt deras investeringar i humankapitalet som är 

relaterat till hushållet, kan bidra till skillnader i hälsa mellan män och kvinnor. Dessa 
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mekanismer skapar incitament för kvinnor att bl. a söka sig till arbeten där föräldraskapet och 

föräldraledigheten är mer acceptabla.  

6. Diskussion 

Syftet med denna undersökning är att med hjälp av en regressionsanalys undersöka om det 

föreligger ett samband mellan klass och sjukfrånvaro och hur mycket av det som kan förklaras 

av arbetsvillkor såsom krav, kontroll och socialt stöd. Vidare undersöks om variabeln 

sjuknärvaro modifierar sambandet                         U                                

                                                       A   y                          

                                                                                     

        , Bryngelsson & Lundberg, 2007; Fritzell, Lennartsson & Lundberg, 2007; Rostila 

& Toivanen, 2012), och stämmer även överens med våra hypoteser. Dock visar vår 

undersökning att sambandet mellan klass och hälsa inte är linjärt. Vidare kan vi inte uttrycka 

oss i termer av kausalitet då vi enbart undersöker data insamlat vid ett tillfälle. Det kan vara 

mål för framtida forskning att se hur detta samband har sett ut över tid och om det har 

förändrats. 

 

När vi lägger till yrkesrelaterade variabler blir sambandet mellan klass och hälsa svagare 

vilket innebär att en del av sambandet går via arbetsvillkor såsom krav, kontroll i arbete samt 

socialt stöd. Detta går i linje med krav-kontroll-stöd modellen, (Karasek & Theorell, 1990) 

och stämmer även överens med vår andra hypotes, då kontroll i arbetet kan mildra de negativa 

effekterna av höga krav (Grönlund, 2007). Vårt resultat avviker från teorin (Karasek & 

Theorell, 1990) i den mening att samma mönster inte kan observeras vid separat analys för 

män, där stöd i arbetet inte blir signifikant. Krav-kontroll-stöd modellen tar inte hänsyn till 

kön, så det torde bli liknande utfall för båda könen. För kvinnor visar analysen brist på stöd 

genererar fler sjukfrånvarodagar än vad bristande kontroll gör (modell 2, tabell 3), vilket är 

intressant då kontroll ofta har lyfts fram som viktigast för att mildra de negativa effekterna av 

höga krav i arbete (Theorell, 2006). 
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För högre tjänstemän blir sambandet mellan klass och hälsa starkare när sjuknärvaro läggs till. 

Det tror vi kan bero på att högre tjänstemännen i större utsträckning är hemma och är sjuka i 

relation till sjuknärvaro eller arbetar hemifrån, vilket stämmer överens med vår tredje hypotes 

samt tidigare forskning (Aronsson & Gustafsson, 2002). Detta samtidigt som EGP-

klasschemat menar att personer i högre klasser är svårare att ersätta, vilket skulle kunna 

resultera i att högre klasser har en högre grad av sjuknärvaro än lägre klasser. Det blir dock 

inte resultatet för denna undersökning, vilket tyder på att trots att högre tjänstemän är svårare 

att ersätta, kommer de att stanna hemma och vara sjukfrånvarande i högre utsträckning. En 

förklaring till detta kan vara att högre tjänstemän kan jobba hemifrån, vilket innebär att de är 

sjukfrånvarande från jobbet men ändå jobbar hemifrån. 

 

I övrigt stämmer vår analys med tidigare forskning med avseende på en möjlig orsak bakom 

sjuknärvaro (Ibid.), där högre sjuknärvaro är mer vanligt bland individer med lägre löner. 

För att kunna vara sjuknärvarande krävs det att arbetet kan utföras även vid sjukdom (SBU, 

2003). Detta kan tolkas som att vara sjuknärvarande och sysselsatt inom okvalificerade yrken 

är svårt, eftersom det är troligt att okvalificerade arbeten är fysiskt krävande i högre 

utsträckning än andra och att dessa arbeten således är svåra att utföra när man är fysisk sjuk. 

Detta samtidigt som psykiska påfrestningar rapporteras av arbetstagare från 

tjänstemannayrken i högre utsträckning. Tidigare forskning har kunnat fastställa att det finns 

samband mellan sjukfrånvaro och sjuknärvaro (Aronsson & Gustavsson, 2002; Gustafsson, 

Marklund & Vikman, 2013; SBU, 2003). Därför tror vi att det är samma mekanismer som 

ligger bakom att sjuknärvaro respektive sjukfrånvaro förekommer i större utsträckning i lägre 

klasser (Aronsson & Gustafsson, 2002). Den tidigare forskningen om sjuknärvaro som finns 

tillgänglig ger ingen entydig bild om hur sambandet mellan sjukfrånvaro och sjuknärvaro ser 

ut. Dels hävdas det att dessa faktorer är ömsesidigt uteslutande (Aronsson & Gustafsson, 

2002) eller att de ökar varandra (Aronsson & Gustavsson, 2002; Gustafsson, Marklund & 

Vikman, 2013; SBU, 2003). Vår undersökning visar att för kvinnor så ger ökad sjuknärvaro 

minskad sjukfrånvaro, vilket kan tolkas som att de är ömsesidigt uteslutande. Detta kan leda 

till en ökad sjukfrånvaro på långt sikt, vilket inte fångas upp i våra analyser. 

 

Resultatet av vår analys tyder på att kvinnor har högre sjukfrånvaro än vad män har, vilket 

stämmer överens med tidigare forskning (Rostila & Toivanen, 2012). Det går även i linje med 

vår fjärde hypotes, det vill säga att kvinnor rapporterar högre sjukfrånvaro. Det kan ha sin 
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grund i vertikal och horisontell könssegregering (Bird & Rieker, 2008; Nermo, 1999; SCB, 

2008; Socialstyrelsen, 2009; Toivanen, 2007; Toivanen & Vinberg, 2012).  Det kan även bero 

på biologiskt eller socialt kön (Bird & Rieker, 2008; Nermo, 1999). Det kan även vara en 

följd av det större ansvar som kvinnor lägger på obetalt arbete i hushållet. 

 

Genomgående i denna undersökning får vi ett lågt R2-värde vilket innebär att våra utvalda 

variabler endast förklarar en liten del av variationen i hälsa. Det skiljde sig även i de separata 

analyserna mellan män och kvinnor, där variationen i hälsa för kvinnor förklaras i högre grad 

än för män. Det kan vara en indikation på att samma variabler påverkar sjukfrånvaro olika 

beroende på kön. Med avseende på hur mycket arbetsrelaterade villkor förklarar variansen i 

hälsa, stämmer detta inte överens med vår andra hypotes, som gav att det skulle ha större 

betydelse för sambandet mellan klass och hälsa. Värt att poängtera är att hälsa är ett väldigt 

komplext och omfattande begrepp. Vi har tidigare diskuterat ett antal andra faktorer relaterade 

till klass som skulle kunna ha betydelse för sambandet mellan klass och hälsa exempelvis 

kulturella och sociala förhållanden, ekonomiska villkor, uppväxt och levnadsvanor (Rostila & 

Toivanen, 2012). På så sätt kan man tänka sig att socialt kapital i form av kontakter kan ha 

större betydelse för vilket yrke individen hamnar i än man tror. Möjligheten till avkoppling 

och vad individen gör på sin fritid kan vara viktigt för individens hälsa (Bygren m fl. 2009; 

Evertsson & Magnusson, 2014) och detta kan skilja sig efter klass. Det kan även vara så att 

andra faktorer relaterade till arbetslivet exempelvis belöningar i form av förmåner och lön har 

betydelse. 

 

I denna studie har vi diskuterat att en god hälsa är viktig för individen och samhället i stort 

samt kunnat se att skillnader i hälsa mellan olika sociala grupper är ett faktum på den svenska 

arbetsmarknaden. Vårt resultat har kunnat påvisa att en ganska begränsad del av sambandet 

mellan individens klass och dennes hälsa går via arbetsvillkor. Då sjukfrånvaron ökar och 

likaså skillnader mellan sociala grupper kommer det över tid att skapas utrymme för ännu 

större klyftor inom samhället, vore fler studier inom ämnet till fördel.  

6.1 Kritisk reflektion 

Det hade kunnat vara till fördel att lägga till flera variabler relaterade till EGP- klasschemat, 

nämligen de som mäter nivå på individens humankapital samt graden av övervakning. Att 

mäta graden av företagsspecifikt humankapital skulle behövas för att kunna se i vilken 
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utsträckning EGP- klasschemat kan ha en påverkan på sambandet mellan klass och hälsa. På 

grund av tidsbrist och studiens begränsade omfattning har vi valt att utesluta dessa från 

analysen, dock har deras eventuella betydelse för sambandet mellan klass och hälsa lyfts fram. 

 

I vår undersökning har vi valt att utesluta individens inkomst på grund av att klass antas 

plocka upp dess inverkan på sambandet mellan klass och hälsa. Det visade sig dock i 

diskussionen att det hade varit till fördel att ha den för att kunna uttala sig mer konkret om 

eventuella orsaker bakom sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Vi kan ha underskattat dess betydelse 

för analysen. 

 

Variabeln arbetsbelastning har vi valt att dela upp så att väldigt få hamnar i referenskategorin. 

Det skulle vara empiriskt bättre att slå ihop kategorierna 4-6 och 1-2. 

 

Frågan i variabeln sjuknärvaro är formulerad på ett sådant sätt att individer som arbetat trots 

att de varit sjuka på grund av andra orsaker än att de inte vill ha avdrag på lönen, till exempel 

som följd av lojalitet till arbetsgivare som att de känner att de måste slutföra vissa 

arbetsuppgifter, eventuellt inte kommer svara ja här. 
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Appendix 

Tabell 5 Visar korstabell mellan sjukfrånvaro och klass 
 0-50 51-100 101-150 151-200 201- 250 251-300 301-365 

Högre tjänstemän 578  7 2 1 0 1 1 

Mellantjänstemän 671  13  6 3 1 1 4 

Lägre tjänstemän 469 13  4 4 1 2 8 

Kvalificeradearbetare 415 14  4 0 1 2 6 

Okvalificerad arbetare 463 27  7 9 1 3 17 

Totalt 3008 74 23 17 4 9 36 3171 

Källa: LNU 2000 

Denna korstabell visar sambandet mellan sjukfrånvaro och klass, där vi kan se att majoriteten 

har mellan 0- 0                                                                            

sjukfrånvaro mellan 301-365 dagar. 

 


