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FÖRORD 

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och fler kvinnor än män avslutar sitt arbetsliv för tidigt på 
grund av hälsoskäl. De vanligaste orsakerna till kvinnors sjukskrivning är organisatoriska faktorer, 
social miljö och belastning (Arbetsmiljöverket, 2012). Mellan 2011 och 2014 genomför 
Arbetsmiljöverket, på uppdrag av regeringen, insatser för att förebygga att kvinnor slås ut på grund av 
arbetsmiljörelaterade problem och betonar vikten av att studera arbetsmiljöer där kvinnan är i 
minoritet eftersom mannen är norm. Kvinnor inom industrin arbetar i en mansdominerad miljö och är 
en grupp som har varit undanskymd inom arbetsmiljöforskningen. I Socialförsäkringsrapporten 
2011:17 visas exempelvis att fler kvinnor som är anställda i process- och maskinoperatörsarbete 
påbörjar sjukskrivning än andra kvinnor.  Mot denna belysning har föreliggande rapport tagits fram ur 
ett projekt som finansierats av AFA försäkring.                

AFA försäkring har mellan åren 2007 och 2011 bedrivit ett forskningsprogram om kvinnor inom 
industrin, och finansierat sex forskningsprojekt som syftar till att bidra till en förbättrad 
arbetssituation och hälsa för dessa kvinnor. Föreliggande rapport baseras på projektet ”Kvinnor i 
industrin: hälsopromotion och sjukprevention i den longitudinella WOLF kohorten" (dnr 070078), 
och belyser de organisationer som kvinnorna verkar i, kvinnornas psykosociala miljö och vilken fysisk 
belastning de upplever samt hur detta påverkar deras hälsa i ett senare skede. Detta görs i ett 
jämförande perspektiv där kvinnorna i industrin jämförs både med sina manliga kollegor och med 
kvinnor som arbetar inom servicesektorn. Ur dessa resultat försöker vi dra slutsatser och föreslå 
hälsopromotiva och sjukpreventiva insatser för ledning och företagshälsovård. 

Hur läsa rapporten? 
Denna rapport kan läsas på olika sätt: Vill du bara veta vad vi främst har kommit fram till? Läs den 
röda rutan. Vill du veta lite mer och är intresserad av våra tolkningar och? Läs de blå rutorna. Vill du 
veta ännu lite mer? Läs hela texten. Är du fortfarande inte nöjd? Eller är du intresserad av siffror och 
statistik? Läs också Appendix.  

Vår förhoppning är att denna skrift ska tjäna som ett diskussionsunderlag på olika sätt i industriell 
verksamhet och inom företagshälsovård med klienter från industrin.  

Tack! 
Vi vill först och främst skänka ett stort tack till AFA försäkring som generöst har finansierat projektet. 
Vi vill också tacka Annika Härenstam, Berndt Karlsson, Staffan Marklund och Lage Burström för goda 
kommentarer, Per Bengtsson för hjälp med att tolka resultaten och Erik Berntsson för hjälp med 
klusteranalyserna. Dessutom vill vi tacka hela WOLF gruppen för tillgång till material samt stöd och 
glada hejarop under projektets gång. Men det största tacket vill vi rikta till alla som har deltagit i 
WOLF studien och som därigenom har bidragit med sina erfarenheter genom intervjuer och enkäter, 
vilket vi har fått möjlighet att förvandla till kunskap. 

Trevlig läsning! 

Maria Nordin & Malin Bolin  

Umeå, 2012-03-31 
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SLUTSATSER 
Syftet med detta projekt var att studera hälsan hos kvinnor i industrin och jämföra om sambanden 
mellan organisation, arbetsmiljö och hälsa ser olika ut mellan män och kvinnor i industrin, kvinnor i 
olika yrken inom industrin och mellan kvinnor i industri- och servicesektor. Våra främsta slutsatser 
från projektet är: 

 Arbetsorganisation är till stor del sektorsspecifik och utgör en ytterligare källa till 
arbetsrelaterad exponering utöver yrke på arbetsplatserna.  

 Arbetsorganisation är övervägande könsspecifik då kvinnor och män till stor del återfinns 
inom olika typer av organisering.  

 Effekterna av arbetsorganisation är främst lika för kvinnors och mäns arbetsmiljö men 
undantag finns. Det största undantaget är organisering enligt den traditionella arbetsplatsen 
där skillnaderna i effekten på arbetsmiljö var genomgående negativ för kvinnorna. Den 
traditionella organiseringstypen är den vanligaste inom industrin. 

 Den grupporienterade arbetsplatsen uppvisar mest positiva effekter av alla typer av 
organisering på anställdas arbetsmiljö. Dock finns inte den grupporienterade arbetsplatsen 
representerad i industrin.  

 På den reglerande arbetsplatsen användes mycket av både traditionella och moderna 
styrformer i kombination. Denna typ av organisation har mest negativa effekter på de 
anställdas arbetsmiljö. 

 Arbetsmiljö ger upphov till tidiga ohälsoindikatorer som sömnproblem, trötthet, 
överengagemang i arbetet och självrapporterad ohälsa snarare än sjukdom som högt blodtryck 
och hjärt- kärlsjukdom. Forskning har visat att flera av dessa tidiga ohälsoindikatorer kan leda 
till allvarligare sjukdomar varför det är viktigt fokusera på dem i ett sjukpreventivt arbete. 

 Generellt sett har kvinnorna inom industrin inte mer ohälsa än jämförelsegrupperna (män 
inom industrin och kvinnor i servicesektorn). Likheterna är således större än skillnaderna i 
sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa.  

 För kvinnor som arbetar med ting inom industrin bidrar dock vissa aspekter av den 
psykosociala arbetsmiljön till högre risk för ohälsa än för män som arbetar med ting. 
Motsvarande mönster syns för män som arbetar med symboler inom industrin, då dessa har 
högre risk för ohälsa på grund av vissa aspekter i den psykosociala arbetsmiljön än kvinnor 
som arbetar inom samma yrkeskategori. 

 De skillnader som syns i materialet indikerar att den psykosociala arbetsmiljön manifesterar 
sig i olika typer av ohälsa hos kvinnor och män i industrin. Resultaten visar att den 
psykosociala arbetsmiljön ger upphov till nack- ryggbesvär hos kvinnor medan den ger mer 
psykologiskt relaterade besvär i form av trötthet och överengagemang i arbetet hos män. 

 Hälsan hos kvinnor som arbetar med ting inom industrin är mer påverkad av den fysiska 
arbetsmiljön än hälsan hos män som arbetar inom samma yrkeskategori och kvinnor i 
servicesektorn. Oergonomisk arbetsställning och exponering för buller och förorenad 
arbetsmiljö ger upphov till överengagemang i arbetet, sömnbesvär och nack- ryggbesvär hos 
tingarbetande kvinnor. 

 Kvinnor i olika sektorer (industri och service) skattar sin arbetsmiljö olika. Dock finner vi inga 
skillnader mellan sektorerna i sambanden mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Detta 
innebär att kvinnor inom industrin upplever sin psykosociala arbetsmiljö annorlunda än 
kvinnorna inom servicesektorn, men att dessa skillnader inte ger upphov till skillnader i hälsa. 

 En underliggande faktor som visar sig spela roll för hälsan både hos män och kvinnor är 
sociala relationer på olika nivåer både inom och utanför arbetsplatsen. Vi konstaterar att 
förutsättningar för sociala relationer alltid behöver vara i fokus i ett hälsopromotivt 
arbetsmiljöarbete och att med detta följer god kommunikation och konflikthantering.   
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BAKGRUND 

Såväl arbetsmiljöforskningen som den medicinska forskningen har kritiserats för att vara enkönad 
eller könsblind (Härenstam, 2009; Ekenvall m fl 1993). Teorier som ligger till grund för vår kunskap 
om arbetsmiljöns betydelse för hälsa härrör till 1960- och 70 talen när studier främst genomfördes på 
manliga industriarbetare, som exempelvis i Bertil Gardells klassiska studier (Gardell, 1971). Samtidigt 
har Sverige en starkt könssegregerad arbetsmarknad både vertikalt med kvinnor och män arbetandes 
inom olika sektorer och inom olika yrken, och horisontellt med kvinnor och män i olika positioner på 
arbetet. Endast cirka 10 procent av arbetskraften befinner sig i ett jämställt yrke där fördelningen av 
kvinnor och män ligger inom intervallet 40-60 procent (SCB, 2010). Det är därför inte givet att 
generell kunskap om samband mellan arbetsmiljö och hälsa är giltig för kvinnor. Eftersom kvinnor och 
män till stor del befinner sig på olika platser på arbetsmarknaden kan könsskillnader vara ett uttryck 
för skillnader i exponering, både på grund av olika organisatoriska förutsättningar att utföra sitt arbete 
och på grund av olika arbetsinnehåll. Att kvinnor ofta befinner sig i branscher med resursbrist är ett 
vanligt exempel på det förra och olika grad av krävande kundkontakter ett exempel på det senare när 
man pratar om könsskillnader i exponering. Att lyfta fram kvinnor inom industrin är därmed ett sätt 
att försöka komma åt vad könsskillnader är ett uttryck för. Genom att jämföra kvinnor med män inom 
samma sektor och med kvinnor som arbetar i andra sektorer, ges möjlighet att tydliggöra vad som är 
sektorsspecifikt och vad som är könsspecifikt.  

Syfte  
Syftet med föreliggande projekt har varit att identifiera om det finns särskilda hälsoproblem för 
kvinnor inom industrin, och om dessa kvinnor är exponerade för särskilda risk- och friskfaktorer. I 
arbetet har vi försökt besvara följande frågeställningar: 

1. Är arbetsorganisationen annorlunda utformad inom industrisektorn än i servicesektorn? 
2. Bidrar arbetsorganisation till skillnader i arbetsmiljön inom industrin? 
3. Har arbetsorganisation andra effekter på kvinnors arbetsmiljö än männens inom industrin? 
4. Bidrar arbetsorganisation till sektorsskillnader i kvinnors arbetsmiljö?  
5. Har arbetsorganisation andra effekter på kvinnor inom industrin än inom service? 
6. Finns det könsskillnader i arbetsmiljö inom industrin? 
7. Finns det sektorsskillnader i arbetsmiljö för kvinnor?  
8. Finns det könsskillnader i arbetsrelaterad hälsa inom industrin? 
9. Finns det sektorsskillnader i arbetsrelaterad hälsa hos kvinnor? 
10. Spelar kvinnors yrke inom industrin någon roll för deras hälsa? 
 
Hur sambanden mellan organisation, arbetsmiljö och hälsa har studerats illustreras i Figur 1. Data om 
organisation och arbetsmiljö har insamlats vid tidpunkt 1 och relationen mellan dessa har studerats i 
ett tvärsnittsperspektiv. Data om hälsa har samlats in vid både tidpunkt 1 och 2 och i separata analyser 
har arbetsmiljöns påverkan på hälsa studerats ur ett longitudinellt perspektiv.  

 
 

 

   
 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över analysgången som har följts i rapporten. Observera att sambanden 
mellan organisationsfaktorer och arbetsmiljö har studerats för sig och sambanden mellan 
arbetsmiljö och hälsa för sig.  

                  Tidpunkt 1                  Tidpunkt 2 

Individnivå  

Organisations-

faktorer 

(O)hälsa Arbetsmiljö 

Organisationsnivå 



7 

 

 

INLEDNING  

Organisation, arbetsmiljö och hälsa är tre centrala begrepp i våra studier. Nedan följer ett teoretiskt 
avsnitt med en kortare presentation av dessa begrepp, och några exempel på hur de teoretiskt är 
kopplade till varandra.  

Helhetsperspektiv 
Skillnader i hälsa är en komplex fråga med många orsaksfaktorer. Det finns därför ett behov av ett 
helhetsperspektiv för att förstå denna fråga. Vi har valt en kontextuell ansats i projektet för att få en 
bild av vad som kännetecknar industrikvinnornas och övriga gruppers villkor i arbetet. Därför 
inkluderar vi den kontext som arbetsplatsens organisering utgör. Organisationens betydelse framhävs 
ofta men studeras sällan. Bristande tillgång på genuina organisationsdata är en vanlig orsak till detta. 
Eftersom arbetsplatsen utgör en plats för hälsopromotion och sjukprevention ökar möjligheterna till 
ökad arbetshälsa med ökad kunskap om organiseringens betydelse. 

Ett annat sätt att studera kontextens betydelse är att kombinera klassiska sambandsanalyser mellan en 
orsaksfaktor och ett utfall med kontextuella metoder (klusteranalys) som identifierar hur olika 
exponeringsfaktorer i arbetet uppträder tillsammans och utgör olika risk- och frisksituationer. En 
sådan holistisk ansats gör det möjligt att bättre förstå hur kontexten ser ut där de anställda utför sitt 
arbete och ger en mer sammantagen bild av vilken exponering de har på sin arbetsplats. Detta ger även 
möjlighet att identifiera eventuella frisk- och riskgrupper till vilka olika slags åtgärder kan utformas.   

Organisation  
Liksom hälsa och arbetsmiljö fungerar organisation som ett samlingsbegrepp för en rad olika faktorer 
och perspektiv. Utformning av verksamhetens organisation inbegriper en rad organisationsfaktorer 
som löser frågorna kring arbetsdelning, koordinering, kontroll och beslutsfattande i verksamheten 
(Mintzberg, 1983). En lösning som bestämmer vem som gör vad, var man arbetar, hur man arbetar 
och när man arbetar (www.av.se). En vanlig klassificering av organisationens olika delar är struktur, 
kultur och omvärld (Flaa m fl, 1998; Thompson & McHugh, 2009). Struktur avser hur arbetsplatser 
löser frågor rörande arbetsdelning, beslutsfattande och koordinering av verksamhetens olika delar. 
Kulturen på arbetsplatsen innefattar till exempel de värderingar, normer, mål och visioner som finns i 
verksamheten och hur detta påverkar de anställda och möjligheten för arbetsplatsen att nå sina mål. 
Organisationen verkar hela tiden i en omvärld vilket påverkar både kulturen och strukturen. I vårt fall 
innebär ett organisationsperspektiv på arbetsmiljö och hälsa att arbetsplatsens organisering hamnar i 
fokus. Arbetsplatser är medvetet skapade enheter och olika val kan resultera i olika arbetsinnehåll 
beroende på hur jobben utformas. I Arbetsmiljölagen framhävs att arbetsmiljön och de sociala 
relationerna påverkas av hur arbetet är organiserat. Därför måste dessa effekter vägas in i en 
konsekvensanalys innan arbetet förändras (Danielsson, 1980).  

Olika modeller för vad som ansetts vara det mest effektiva sättet att organisera en verksamhet har 
varierat över tid; från taylorismens löpande band till dagens lösare former av organisering med 
individen i centrum (Allvin m fl, 2011). Variationen i vilken typ av organisation som har ansetts vara 
mest effektiv har följt arbetsmarknadens förändring. Taylorismen och den sociotekniska skolan med 
fokus på självstyrande grupper utgick från manuellt industriarbete och var dominerande när 
majoriteten av arbetskraften arbetade inom industrin. Idag, när tjänstesektorn utgör den största 
sektorn på arbetsmarknaden, så framhävs platta organisationer som det lämpligaste sättet att 
organisera arbetet.  

Idealen som dominerar en viss tid framhäver vissa förutsättningar och egenskaper hos organisationer 
men det är inte givet att det är representativt för alla branscher. Även om det ofta påpekas, så glöms 
det också ofta bort att vad som är det bästa sättet att organisera en verksamhet är lika individuellt som 
vad som är ett lagom arbete för en enskild individ. En organisation måste alltid anpassas till de lokala 
förutsättningarna. Det betyder också att man inte kan anta att alla arbetsplatser är lika varandra i 
organisatorisk mening. Vidare är det problematiskt att anta att omvärldsförändringar påverkar alla 
organisationer lika, inte bara för att de agerar på olika marknader utan för att de har olika 
förutsättningar att möta dessa. Organisering är därför något som behöver studeras empiriskt precis 
som de anställdas arbetsmiljö, för att man faktiskt ska veta hur det ser ut.  
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Arbetsmiljö 
Arbetsmiljölagen utgör ett ramverk som väl summerar hur ett arbete bör utformas för att främja 
arbetsrelaterad hälsa och undvika skador i arbetet. Utgångspunkten är att arbetet ska vara så riskfritt 
som möjligt för att undvika ohälsa men även att det ska ge möjlighet till engagemang och arbetsglädje 
(Danielsson 1980) eftersom arbetet är en stark källa till identifikation och personlig utveckling. Man 
kan säga att det finns två huvudsakliga tankegångar om varför arbetsförhållandena är viktiga för hälsa. 
Det ena är att arbetsförhållandena påverkar individens självbild och värdering av sig själv. Det andra 
är att de krav som arbetet ställer ska vara i så god balans som möjligt med individens förutsättningar 
för att det ska resultera i utveckling istället för utslitning. Det är mot den bakgrunden som ett arbete 
bör vara varierande och omväxlande, samt ge möjlighet till påverkan av såväl upplägg som innehåll. På 
så vis får individen chansen att nyttja och utveckla sin kunskap och sina olika förmågor, vilket är 
viktigt för en positiv upplevelse av arbetet. Information om hur den egna och arbetsgruppens roll ingår 
i ett större sammanhang är också centralt, då det möjliggör för individen att värdera att det han/hon 
gör är viktigt och får bekräftelse på att det värderas som viktigt av andra. I arbetsmiljöenkäter är de 
krav som arbetet ställer, individens möjligheter till kontroll i och över arbetet samt tillgång till socialt 
stöd, klassiska frågor om den psykosociala arbetsmiljön.  

Arbetsmiljön är beroende av samspelet mellan individer på arbetsplatsen. Dels är individer i olika grad 
beroende av varandra för att kunna utföra sitt arbete, och dels är kontakten med andra på 
arbetsplatsen viktig för att känna trygghet, gemenskap, uppskattning och socialt stöd. Chefer, 
arbetskamrater och tredje part (kund, klient, patient, elev) är centrala källor till sociala relationer i 
arbetet. Tillgången till och upplevelsen av socialt stöd i olika former fungerar som en buffert mot 
arbetets krav. För att goda relationer ska kunna uppstå och fortgå krävs en god kommunikation. Goda 
förutsättningar för kommunikation och en god stämning, eller ett bra psykosocialt klimat på 
arbetsplatsen är därmed viktiga för ett bra socialt samspel på arbetet.  

God fysiska arbetsmiljö handlar mycket om att arbetsmiljön ska vara så riskfri som möjligt i termer av 
buller, felaktiga ljusförhållanden, kemiska faktorer och ergonomisk belastning. Enformiga och bundna 
arbetspositioner ska undvikas för att förhindra förslitningsskador.  

Den omfattande forskning som har bedrivits om samband mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa, 
visar hur aktuell arbetsmiljölagen är, då den ständigt bekräftas i olika slags studier. I Tabell 1 görs en 
summering av de faktorer som i vetenskapliga studier har visat sig bidra till en god respektive en dålig 
arbetsmiljö ur hälsosynpunkt.  

Hälsa och hälsopromotion 
Enligt världshälsoorganisationen, WHO, definieras hälsa "som ett tillstånd av totalt fysiskt, mentalt 
och socialt välmående och inte bara avsaknaden av sjukdom och svaghet" (WHO 1948; 2006, s. 1). 
Den biopsykosociala hälsomodellen föreskriver i enlighet med detta att hälsa har tre olika 
dimensioner; den fysiologiska dimensionen det vill säga angrepp av virus eller bakterier eller patogena 
cellförändringar som ger upphov till olika sjukdomar, den psykologiska dimensionen där negativa 
känslor (affekter) eller negativa tankemönster ger upphov till ett lågt mentalt välbefinnande, och den 
sociala dimensionen där brist på stöd från familj, vänner och arbetskamrater samt brist på integrering 
i samhället på olika nivåer leder till hälsoproblem. Man kan enligt denna förhärskande hälsomodell 
vara sjuk men ändå ha hälsa (t ex Lutgendorf & Costanza, 2010; Medin & Alexandersson, 2000). Ett 
exempel på detta är de smärtpatienter som trots stark smärta kan uppleva hög livskvalitet tack vare ett 
positivt tänkande, positiva känslor och stark integrering i samhället.  

Hälsa kan ses som en resurs. En resurs som, om rätt bibehållen, ger möjlighet för oss att göra saker 
här i livet som är nyttiga för både oss själva, arbetsgivare och samhället (se Hanson, 2011). Därför 
borde alla arbetstagares hälsa vara av högsta prioritet för alla arbetsgivare. Hälsa definieras på ett 
kontinuum snarare än som en dikotomi (sjuk eller frisk). Aron Antonovsky, skaparen av modellen 
känsla av sammanhang, KASAM (1992), menar att det dikotoma synsättet ”sjuk eller frisk” leder till en 
väldigt begränsad syn av individer och grupper då det fokuserar bara på en begränsad del av 
människan. Synsättet att hälsan är ett kontinuum är mer verklighetsförankrat. Även den som är sjuk 
är till viss del frisk och kan behöva bemötas utifrån ett hälsoperspektiv snarare än ett sjukperspektiv 
för att må så bra som möjligt.  
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Tabell 1. Översikt över goda och dåliga arbetsmiljöfaktorer i arbetet som har identifierats i 
vetenskapliga studier. Tabellen är baserad på Hultberg m fl (2010).  

HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER SJUKFRAMKALLANDE FAKTORER 

 Balans mellan arbetets krav och 
individens resurser 

 Krav i form av stor arbetsmängd, 
tidspress och högt arbetstempo 

 Chefen är chef; hjälper till med 
prioritering och arbetar strategiskt och 
långsiktigt  

 Auktoritärt, fientligt, orättvist och 
självcentrerat ledarskap 

 Rollklarhet i arbetet   Rollkonflikter eller otydliga roller  

 Tydliga och kända mål för arbetet  Oklara förväntningar på arbetsinsatsen 

 Ansvar och befogenheter följs åt  För svåra och komplexa arbetsuppgifter 

 Inflytande över arbetet och dess 
planering  

 Bristande kontroll över det egna arbetet 

 Fungerande kommunikation  
 Konflikter, kränkningar och trakasserier, 

risker för hot och våld samt upplevelse av 
orättvisa 

 En god gemenskap och fungerande 
socialt stöd  

 Ensidigt/monotont arbete  

 Att arbetet känns meningsfullt  
 Ständiga förändringar/otrygghet i 

anställningen 

 Att det finns rimlig förutsägbarhet  
 Bristande erkännande för genomfört 

arbete 

 Positiv återkoppling och belöning för 
genomförda arbetsinsatser 

 Skiftarbete och oregelbundna arbetstider 

  Ensamarbete 

 

Att se hälsan som ett kontinuum tillsammans med Antonovskys salutogena (hälsofrämjande) 
perspektiv ger en grund för hälsopromotivt tänkande inom arbetet. Det hälsopromotiva arbetet 
handlar om att identifiera individen, eller gruppen, där han/hon/de befinner sig och sedan skapa 
insatser för att få dessa att röra sig mot den friska polen i kontinuumet hälsa. Eftersom vi har olika 
erfarenheter har vi olika tolkningsmodeller av vad som sker runt omkring oss. Därför upplever vi alla 
verkligheten olika. Om vi upplever att vi är sjuka tar det längre tid för oss att bli friska än om vi ser det 
friska i oss. På motsvarande sätt reagerar vi negativt om vi upplever att de strukturer som omger oss 
på till exempel arbetsplatsen är negativa. Detta kan få stresspåslag som följd vilket kan leda till 
allvarligare sjukdomar.  

Hanson (2011) förespråkar att hälsopromotion ska bedrivas utifrån fyra kriterier; främjande, 
systemtänkande, delaktighet och processorientering. Det hälsofrämjande arbetet bygger på 
helhetssynen av hälsa som beskrivits ovan och systemtänkandet innebär att arbetsplatsen är den arena 
där individen verkar och både påverkar och påverkas av (eftersom det är ett system). Individen 
påverkar och påverkas således av det kontext hon befinner sig i. För att fungera optimalt måste 
individen anpassa sig så gott han/hon kan till de miljöer han/hon vistas i. Tolkning av miljön/kontext 
(både den fysiska och sociala) som individen befinner sig i är individuell och beror på individens 
biologiska och psykologiska resurser samt på hans/hennes erfarenheter. En förändring i miljön bidrar 
således till en förändring i individen då han/hon måste anpassa sig. För att anpassningen ska vara så 
enkel som möjlig för individen förespråkas delaktighet starkt i det hälsopromotiva arbetet. Utan 
individens delaktighet är det svårt att få till stånd ett engagemang, en legitimitet och en acceptans av 
förändringar. Arbetsplatsen är ett komplext system (se ovan om organisation), precis som individen. 
Båda är svåra att styra och därför måste man vara beredd på att det hälsopromotiva arbetet inte kan 



10 

 

 

planeras till punkt och pricka utan måste vara processtyrt, det vill säga vara en process som utvecklas 
under tidens gång. 

Samband mellan organisation, arbetsmiljö och hälsa  
I Figur 2 nedan presenteras en schematisk bild över hur organisation, arbetsmiljö och hälsa är 
relaterade till varandra. Hur verksamheten organiseras påverkar utformningen av arbetena på 
arbetsplatsen och därmed arbetsmiljön för de anställda. En ökad mängd arbetsuppgifter i ett arbete 
ökar exempelvis kraven i arbetet medan en decentralisering av beslut kan öka egenkontrollen i arbetet. 
Organiseringen kan även påverka de förutsättningar som en anställd har för att utföra sitt arbete. 
Tilldelning av resurser, psykosocialt klimat och tillgången till olika former av socialt stöd är exempel 
på faktorer som kan variera mellan arbetsplatser och bidra till hälsa eller ohälsa.  

Organisationens betydelse för arbetsmiljö och därmed hälsa är inte på långa vägar lika utforskat som 
arbetsmiljöns betydelse för hälsa, men det finns studier gjorda. Waldenström & Härenstam (2006) 
fann exempelvis att följande organisationsfaktorer bidrog till att skapa en god arbetsmiljö:   

 Tydlig ansvarsfördelning och formell beslutstruktur  

 Resultatmätning; om det används för att åstadkomma balans mellan mål och medel 

 Individanpassad arbetsfördelning  

 Fler verksamhetsmål än att bara hålla budget  

 Möjlighet att hjälpas åt vid arbetstoppar och ett kollektivt ansvarstagande för helheten  

 Chefen deltar i diskussioner med anställda och är ett stöd vid problemlösning  

Inom projektet Friska arbetsplatser har det inom olika studier framkommit att:  

 Arbetsplatser med en hög grad av kundanpassning där kunden är med och utvecklar varor 
eller tjänster och där arbetsplatsens varor eller tjänster anpassas efter varje enskild kunds 
behov, har en ökad risk för sjukfrånvaro (Marklund m fl 2008, Bolin m fl 2010). Detta 
samband kan vara ett uttryck för att det i denna typ av verksamhet kan saknas stöd för den 
enskilde anställde att hantera själva kundanpassningen. 

 På arbetsplatser med en hög grad av individualiserat ansvar för beslut som rör den dagliga 
verksamheten har de anställda högre kontroll i det egna arbetet men även högre krav (Bolin, 
2009, Bolin & Höckertin, 2010). 

 På arbetsplatser med hög grad av formalisering med regler och rutiner för hur arbetsuppgifter 
ska utföras, har de anställda lägre kontroll och högre krav i sitt arbete än anställda på andra 
arbetsplatser (Bolin, 2009; Bolin & Höckertin, 2010).  

 På arbetsplatser med mycket mjuka styrsystem, där ledningen styr med kvalitativa metoder 
som värderingar, dialog och fysiska möten mellan personal och ledning, har de anställda högre 
kontroll i arbetet (Bolin, 2009; Bolin & Höckertin, 2010).  

 På arbetsplatser med hög grad av centralisering, då beslut rörande basverksamheten fattas av 
högsta ledningen eller av ägare eller politiker, har de anställda lägre kontroll i sitt arbete 
(Bolin, 2009; Bolin & Höckertin, 2010).  

 På arbetsplatser som tillämpar arbetsberikning i utformningen av arbeten, har de anställda 
högre kontroll i sitt arbete (Bolin, 2009; Bolin & Höckertin, 2010). 

 
I ett projekt om vad som kännetecknar långtidsfriska företag inom privat sektor identifierades bland 
annat följande kännetecken för företag med låg sjukfrånvaro (Ahlberg m fl, 2008): 

 Bättre utvecklat organisatoriskt stöd till ledarna  

 Tydligare och mer övergripande ledarskapsfilosofi 

 Långsiktighet när det gäller rekrytering  

 Större ansträngning för att integrera nyanställda i både arbetsgruppen och den rådande 
företagskulturen 
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 Cheferna har stor kännedom om vad som sker i organisationen och nyttjar direktkontakten 
med anställda och informella kommunikationsvägar för att få denna information 

 Det råder ett psykosocialt klimat som tillåter anställda att komma med kritik mot cheferna 
och peka på missförhållanden inom företaget 

 Ledningen delegerar och det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika cheferna i 
kombination med utvecklade strategier för återkoppling 

 Ledningen är tydlig med att de förväntar sig att de anställda ska vara delaktiga  

 Det finns rutiner för ständiga förbättringar, vilka hanteras i diskussioner i arbetsgrupper  

 Visioner och affärsidéer är väl förankrade i företagets traditioner och värderingar 

 Det finns en stor medvetenhet om sjukfrånvarons omfattning och arbetets roll för 
sjukfrånvaron 

 Det finns en tydlig ansvarsfördelning i arbetet med hälsa och sjukfrånvaro 

 
Slutligen har studier av sociala relationer på arbetsplatser funnit vissa kännetecken för vad som 
karakteriserar den goda arbetsplatsen (Härenstam & Bejerot, 2010):  
 

 Arenor för dialog 

 Tydlig struktur 

 Avgränsade och tydliga uppdrag 

 Samsyn om mål, medel och hur man når dit 

 Gemensamt språk 

 Respekt för varandras roller och kompetenser 

 Stöd till både chefer och anställda 

 Högt i tak 

 Tillit  
 

Sammantaget visar de olika studierna att (i) tydlighet i ansvarsfördelning och beslutsstruktur, (ii) 
styrning som främjar deltagande, (iii) tydlighet i vad som ska utföras, (iv) en arena för dialog och stöd 
samt (v) långsiktighet är faktorer som främjar en god arbetsmiljö och som ger god hälsa vilket i sin tur 
bidrar till låg sjukfrånvaro.  
 
Organisation, arbetsmiljö och hälsa påverkar inte bara varandra utan representerar även olika 
analytiska nivåer. Detta illustreras i Figur 2. Organisation härrör till arbetsplatsen där arbetet utförs, 
arbetsmiljö till innehållet i arbetet, och hälsa är något som tillhör individen. Det som blir tydligt är att 
dessa nivåer även representerar olika strategier för sjukprevention och hälsopromotion. Förändringar 
av verksamheten syftar till att förändra flera personers förutsättningar att utföra sitt arbete, medan 
”job redesign” syftar till att förbättra de anställdas hälsa genom en förändring av arbetsinnehållet. Den 
vanligaste strategin i ett hälsofrämjande arbete är åtgärder som syftar till att stärka individens resurser 
och kapacitet att orka med sitt arbete. Livsstilsförändringar som rökavvänjning, friskvård och 
stresskurser är några exempel på detta. Andra hälsopromotiva insatser på arbetsplatsen kan hänföras 
till att öka individens delaktighet i hur arbetet utformas och utförs samt till att stärka de sociala 
relationerna och sociala kanalerna på arbetsplatsen (t ex Hanson, 2011). 

Olika typer av organisering leder till olikheter i hälsa (Marklund m fl 2008) och hur arbetet är 
organiserat är viktigt för den psykosociala arbetsmiljön (Bolin, 2009). Många studier har dessutom 
visat på den psykosociala arbetsmiljöns bidrag till ohälsa. Sammanfattningsvis visar forskningen att 
höga krav och låg kontroll har ger ökad risk för hjärt- kärlsjukdom (Belkic m fl, 2004); lågt socialt stöd 
på arbetet gör likaså, särskilt i kombination med låg kontroll (Johnson, 1986), och sömnproblem 
(Nordin, 2006) och oklara roller på arbetet bidrar till ökad risk för till exempel utbrändhet och 
sjukskrivning (Väänänen m fl 2004; Blumenthal m fl, 1998). Att ha ett överengagemang i arbetet, det 
vill säga att inte kunna släppa tankarna på arbetet har också visat sig få hälsokonsekvenser såsom 
sömnproblem (Åkerstedt m fl, 2012), muskuloskeletala besvär (Joksimovic m fl, 2007) hjärt-
kärlsjukdom samt depression (Dragant m fl, 2008). 
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Figur 2. Schematisk bild över tänkt samband mellan organisation, arbetsmiljö och hälsa. 
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MATERIAL 

I detta projekt användes data som insamlades i det så kallade WOLF (Work Lipids & Fibrinogen) 
projektet. WOLF projektet består av flera datainsamlingar över tid, vilket illustreras i Figur 3 nedan. I 
det föreliggande projektet har tre datainsamlingar använts. Alla tre genomfördes i Västernorrland och 
Jämtland. Mellan åren 2000 och 2003 besvarade 5 441 anställda på en enkät om sin hälsa, 
livssituation och arbetssituation (WOLF-F). Enkäten delades ut till anställda av Företagshälsovården 
(FHV) i samband med en hälsoundersökning. Eftersom datainsamlingen som skedde mellan 2000 och 
2003 var en uppföljning av en tidigare datainsamling (WOLF-N) fick de deltagare som inte kunde nås 
via FHV enkäten hemskickad med ett bifogat svarskuvert. Två påminnelser skickades ut om deltagarna 
inte själva aktivt avböjde deltagande. 

Vid samma tidpunkt som enkäterna delades ut till deltagarna i WOLF-F genomfördes intervjuer med 
chefer vid de arbetsplatser som deltagarna arbetade. Totalt deltog 90 arbetsplatser. Intervjuerna avsåg 
att kartlägga hur arbetsplatserna organiserade sin verksamhet utifrån en intervjumall som var 
utformad som en enkät. De två forskarna som utförde intervjuerna hade vissa givna kriterier för de 
olika svarsalternativen och gjorde bedömningen av vilket svarsalternativ som bäst svarade mot 
beskrivningen av verksamheten. Dessa intervjuer sammanställdes sedan i en databas och utgör 
studien Friska arbetsplatser. Detaljerad information om datainsamlingarna av Friska arbetsplatser 
finns beskriven i en teknisk rapport av Marklund m fl (2006). Av de 5 441 deltagarna kunde 4 236 
personer hänföras till en organisation och det är dessa individer som ligger till grund för de analyser 
som härrör till organisation och arbetsmiljö. 

År 2009 gjordes en ny datainsamling inom WOLF projektet, WOLF-Uppföljning (WOLF-U). Då 
skickades en enkät hem till alla anställda som någonsin deltagit i projektet, d v s de 10 000 som hade 
deltagit i WOLF-Stockholm (WOLF-S), WOLF-Norrland (WOLF-N) och WOLF-Fortsättning (WOLF-
F). Av de 10 000 som bjöds in till WOLF-U svarade 67 %. Av de 6 700 svarande personer tillhörde       
2 821 WOLF-F. Således är det dessa 2 821 personer som ingår i de longitudinella analyserna som 
handlar om sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa. I den föreliggande studien har datamaterialet 
använts på följande sätt: Information om arbetsorganisation och de anställdas arbetsmiljö 
(exponering) samlades in vid datainsamlingen 2000-2003 och utgör tidpunkt 1 i våra analyser, medan 
uppgifter om de anställdas hälsa (utfall) samlades in vid datainsamlingen år 2009. Fördelen med att 
studera samband mellan exponering och utfall över tid är att det gör det möjligt att diskutera vad som 
kommer först och vad som kommer sedan. Det vill säga att få en möjlig bild av orsak och verkan. 

 

 

Figur 3. Flödesschema över datainsamlingarna som är gjorda inom WOLF projektet. Den inringade 
delen utgör den del av projektet som används i föreliggande studie. 
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Variabler 
Som tidigare har framgått är både organisation, arbetsmiljö och hälsa komplexa entiteter. Vi har 
därför studerat relationen mellan flera faktorer för att få en helhetsbild av både arbetsmiljön och 
hälsan. Hur de studerade faktorerna är mätta och distribuerade i de olika grupperna vi har studerat är 
redovisat i Appendix A. Nedan följer dock en kort sammanfattning av de variabler som har haft störst 
betydelse i analyserna om organisation och arbetsmiljö samt i hälsoanalyserna. 

 Arbets- familjekonflikt 
Att uppleva att arbetet inte är förenligt med fritid och familj, att kraven i arbetet påverkar 
hem och familjeliv negativt och/eller att kraven från hemmet/familjen påverkar arbetet 
negativt. 

 Arbetsställning 
Att utföra arbetsuppgifter med händerna placerade ovanför axelhöjd eller under knähöjd 
samt att lyfta, bära eller hantera tunga bördor. 

 Fysisk exponering 
Att under en stor del av arbetstiden arbeta i så bullrig arbetsmiljö att man måste skrika eller 
ställa sig på en meters avstånd från den man talar med för att göra sig hörd, att arbeta i en 
så bullrig arbetsmiljö att man har svårigheter att koncentrera sig och att arbeta i lokaler där 
luften är förorenad av motoravgaser, förbränningsprodukter eller sot. 

 Tillfredsställelse med förmåga att utföra arbete 
Att vara nöjd med sin förmåga att lösa problem på arbetet och att vara nöjd med sin 
förmåga att upprätthålla ett gott förhållande med arbetskamrater. 

 Öppen konflikthantering 
Att protestera eller resonera direkt med den person man är i konflikt med. 

 Krav 
Att arbetet kräver att man arbetar mycket fort, att arbetet kräver att man arbetar mycket 
hårt; att arbetet kräver en för stor arbetsinsats, att man inte har tillräckligt med tid för att 
hinna med arbetsuppgifterna, att det förekommer motstridiga krav i arbetet och att man 
inte får lära sig nya saker i arbetet. 

 Mastery 
Att vara nöjd med kvaliteten på arbete man utför och att vara nöjd med mängden arbete 
man utför. 

 Nack- ryggbesvär 
Att ha haft ont i nacken och ryggen minst tre månader i sträck, vilket har varit påtagligt 
störande under den senaste femårsperioden. 

 Psykosocialt klimat 
Att det är en lugn och behaglig stämning på arbetsplatsen, att det är god sammanhållning, 
att arbetskamraterna ställer upp, att man har förståelse för att någon kan ha en dålig dag, 
att komma bra överens med arbetskamrater och att det är lätt att diskutera med 
arbetskamraterna. 

 Rollkonflikt 
Att behöva utföra saker man tycker skulle göras annorlunda, att få arbetsuppgifter utan att 
få resurser till dem, att det ställs oförenliga krav och att arbetsuppgifterna är i konflikt med 
personliga värderingar. 

 Rolloklarhet 
Att det inte finns klart definierade mål för arbetet, att man inte vet vilka ansvarsområden 
man har och att man inte vet precis vad arbetet kräver av en. 

 Sociala hinder 
Att ha oklara eller svårtolkade arbetsuppgifter, att personer stör direkt eller via telefon och 
att uppleva svårigheter att få kontakt med uppdragsgivare, arbetsgivare/arbetsledare. 

 

 Sömnproblem 
Att för det mesta ha svårigheter att somna, uppleva upprepade uppvaknanden med 
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svårigheter att somna om och för tidigt uppvaknande och störd/orolig sömn. 

 Trötthet 
Att vara trött i huvudet. 

 Överengagemang i arbetet 
Att komma i tidsnöd när man arbetar, att tänka på arbetsproblem redan vid uppvaknandet, 
att inte kunna koppla av från arbetet, att andra säger att man ägnar mig för mycket åt 
arbetet, att aldrig kvitt arbetet och att inte kunna sova på natten om man inte har hunnit 
klart arbetet. 

De anställda 
Vad man arbetar med har betydelse både för vad arbetet innehåller, arbetsmiljön man utsätts för och 
den framtida hälsan (Bejerot, 1998). Genom att klassificera detta i termer av människoyrken (M), 
tingyrken (T) och symbolyrken (S) kommer vi närmare den exponering av arbetet som män och 
kvinnor faktiskt utsätts för i sitt dagliga arbete (Härenstam, 1999). På detta sätt kan vi utveckla frågan 
om det är olikheter i exponeringen av arbetet eller olikheter i individens resurser, åtminstone delvis på 
grund av könsroller, som bestämmer den könsskillnad vi ser i arbetsrelaterad ohälsa. Klassificeringen 
bygger på Nordisk Yrkesklassificering (NYK, 1983). 

Människoyrken definieras som ett arbete i direkt kontakt med andra människor, såsom vård, service 
och undervisning. I vår rapport har vi uteslutit de som arbetar med människoyrken i hälsoanalyserna 
eftersom syftet är att studera industrikvinnor och endast ett fåtal inom industrin arbetar med 
människoyrken. Tingyrken är yrken som innebär att man arbetar med just ting och att arbetet innebär 
någon form av manuell hantering av konkreta saker. Exempel på tingyrken är mekaniker och 
underhållspersonal. Symbolyrken är yrken som har symboler som arbetsobjekt. Med symboler menas 
till exempel text, siffror, pengar och elektronisk information. Symbolarbeten utgörs till exempel av 
administratörer och konstruktörer. 

I analyserna jämförs olika grupper av anställda med varandra. I Tabell 2 och 3 finns en beskrivning av 
dessa grupper för att tydliggöra vilka de är. Tabellen bekräftar den allmänna bilden att män och 
kvinnor i stor utsträckning är åtskilda i arbetslivet. Kvinnorna återfinns främst inom servicesektorn 
och arbetar med människo- och symbolyrken, medan majoriteten av männen återfinns i tingarbeten 
inom industrin. Skillnaden i yrke tar sig även uttryck i utbildningsnivå.  Däremot är det inga större 
åldersskillnader mellan grupperna, vilket är viktigt att notera då vi studerar hälsa (mer detaljerad 
beskrivning finns i Appendix A). 
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Tabell 2. Beskrivning av anställda inom industri och service, som deltog i studien vid tidpunkt 1 
(2000- 2003). Fördelning i procent och faktiskt antal inom parentes.   

 
 

Industri 
n=2 995 

Service 
n=1 241 

Totalt  
n=4 236 

Kön     

Kvinnor   15 (443) 64 (788) 29 (1 231) 
Män  85 (2 552) 36 (453) 71 (3 005) 
    
Åldersgrupper    
18-34    19 (579) 21 (265) 20 (844) 
35-44    29 (864) 29 (356) 29 (1 220) 
45-54    33 (994) 32 (390) 33 (1 384) 
55-67    19 (558) 18 (227) 18 (785) 
    
Yrke    
Människoyrke      2 (66) 61 (747) 19 (813) 
Tingyrke   58 (1 723)  10 (127) 44 (1 850) 
Symbolyrke  40 (1 177) 29 (361) 37 (1 538) 
    
Utbildningsnivå     
Grundskola     21 (632) 13 (161)  19 (793) 
Praktiskt gymnasium     46 (1 384) 22 (270) 39 (1 654) 
Teoretiskt gymnasium     17 (492) 15 (190)  16 (682) 
Universitet     16 (469) 50 (617) 26 (1 086) 

 
 
 
 
Tabell 3. Beskrivning av anställda inom industri och service, som deltog i studien vid tidpunkt 2 
(2009). Fördelning i procent och faktiskt antal inom parentes.   

 Industri 
n=1 347 

Service 
n=448 

Total  
n=2 821 

Kön  
Kvinnor    15 (207) 36 (162)   17 (469) 
Män  85 (1 140) 64 (286) 51 (1 426) 
 
Åldersgrupper 
18-34    3 (40) 45 (20)    2 (60) 
35-44  19 (261) 25 (112)    10 (273) 
45-54   40 (533) 35 (157)    28 (790) 
55-67   38 (510) 56 (159)    24 (669) 
 
Yrke 
Människoyrke   0,5 (7)  20 (88)    3,4 (95) 
Tingyrke  65 (871) 27 (121)   35 (992) 
Symbolyrke 34 (464) 53 (238)   25 (702) 
 
Utbildningsnivå  
Grundskola 79 (1 069) 75 (336)   50 (1 405) 
Praktiskt gymnasium   31 (413) 22 (99)    18 (512) 
Teoretiskt gymnasium   33 (441) 53 (235)    25 (676) 
Universitet   17 (226) 41 (182)    14 (407) 
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Arbetsplatserna 
Totalt deltog 90 arbetsplatser i studien Friska arbetsplatser. Dessa tillhörde i sin tur 32 olika företag. 
Den verksamhet som bedrivs på de olika arbetsplatserna har klassificerats med hjälp av Giertz 
klassifikationsschema (Giertz, 1999; se Figur 4). Giertz klassifikationsschema är en modifierad version 
av SCB:s SNI kod men tar, till skillnad från SNI koden, hänsyn till de organisatoriska, 
ledningsmässiga, kompetensmässiga och marknadsmässiga särdrag och förutsättningar som 
arbetsplatserna kännetecknas av. Tillverkning inkluderar exempelvis arbetsplatser med storskalig 
tillverkning såsom pappers- och massaindustrier samt verkstadsföretag som tillverkar motorer, kranar 
och maskiner av olika slag. I kunskapsintensiv service utgörs verksamheten främst av anställda som 
tillämpar och kombinerar olika slags kunskap för att finna en unik lösning till varje kund. De är så att 
säga symbolarbetare. Här återfinns olika konsultverksamheter och utvecklingsavdelningar. I vår studie 
är även personalenheter på de större företagen inkluderade i denna grupp, då de agerar som interna 
konsulter inom juridik och personalfrågor gentemot övriga avdelningar. Personalintensiv service är 
verksamheter som erbjuder kunder manuell service lokalt, till exempel i en butik eller en 
idrottsanläggning. I den här gruppen ingår även hantverkare som kommer hem till kunden och utför 
en tjänst. Oftast utförs tjänsten ansikte mot ansikte, men den kan även utföras via telefon där kunden 
får service direkt i örat, exempelvis via call center och supportavdelningar. Vård och omsorg 
inkluderar alla arbetsplatser som erbjuder medicinsk behandling eller omvårdnad som till exempel 
äldreboenden och sjukhusavdelningar. I undervisning ingår alla slags skolor, från förskolor till 
gymnasieskolor.  

 

Figur 4. Procentuell fördelning av de representerade 90 arbetsplatserna i friska arbetsplatser i olika 
typer av verksamheter enligt Giertz klassifikationsschema.  

Majoriteten av arbetsplatserna i studien friska arbetsplatser är små med färre än 50 anställda. Det är 
endast inom tillverkning som det återfinns stora arbetsplatser med mer än 150 anställda.  En tredjedel 
av arbetsplatserna finns inom offentlig sektor. Vid jämförandet av anställda inom olika sektorer har 
samtliga arbetsplatser på industriföretag klassificerats som industri medan de övriga har klassificerats 
som serviceföretag. I analyserna av olika typer av organisering utgick en del arbetsplatser på grund av 
bristfälligt data. Därför är organisationsanalyserna baserade på 74 av de 90 arbetsplatserna.   
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INDUSTRIN  

Finns det specifika hälsoproblem för industrikvinnor? 
För att kunna identifiera om det finns särskilda hälsoproblem hos kvinnor inom industrin jämfördes 
kvinnor med män inom industrin. Jämförelsen av olika hälsomått visade att större andel kvinnor än 
män hade värk i nacke och rygg, sömnstörningar och ett överengagemang i arbetet (se Figur 5). 
Däremot fanns det inga större könsskillnader i rapporterad trötthet, högt blodtryck eller hjärt-
kärlbesvär.  

 

Figur 5. Könsskillnader i ohälsa inom industrin. Varje stapel illustrerar hur många procent av 
kvinnor och män som uppger att de har respektive besvär. * indikerar statistiskt signifikanta 
skillnader mellan män och kvinnor (se Tabell A3 i Appendix A). 

Könsskillnader i arbetsmiljö inom industrin 
Analyserna visar att det finns könsskillnader i både fysisk och psykosocial arbetsmiljö inom industrin 
vilka summeras i Tabell 4. Generellt sett rapporterar färre kvinnor än män inom industrin exponering 
av fysisk arbetsmiljö såsom buller, förorenad luft och tunga lyft. Istället rapporterar de stillasittande 
arbete vid dataskärm i högre utsträckning.  När det gäller den psykosociala arbetsmiljön har kvinnorna 
det bättre än männen i form av mindre krav, färre rollkonflikter, färre tekniska hinder och bättre 
emotionellt stöd. Männen har å andra sidan mer kontroll i sitt arbete än kvinnorna. När det gäller 
individfaktorer är männen mer nöjda med sin arbetsinsats och har mer hälsosamma reaktioner när de 
blir orättvist behandlade i arbetet och vid hantering av konflikter med chefer och arbetskamrater, så 
kallad öppen konflikthantering. Kvinnor i industrin utgör en minoritet i en mansdominerad 
verksamhet, och minoriteter har sällan samma möjligheter eller tolkningsföreträde som 
majoritetsgruppen.  Resultaten kan således indikera att kvinnor inte har samma möjlighet eller samma 
arena för att ta diskussioner som männen.  
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Tabell 4. Signifikanta könsskillnader i arbetsmiljö och hälsa inom 
industrin vid tidpunkt 1. Regressionskoefficient och 
standardavvikelse inom parantes. Negativt värde betyder att 
kvinnorna rapporterar mindre exponering och positivt värde att 
de rapporterar mer exponering än männen. 

Arbetsmiljö och individfaktorer Kvinnor  
Fysisk arbetsmiljö  
Arbetsställning  -0,53(0,2) 
Fysisk exponering  -0,64(0,15) 
Stillasittande arbete 0,55(0,18) 
 
Psykosocial arbetsmiljö  
Krav  -0,56 (0,13) 
Kontroll  -0,91 (0,14) 
Rollkonflikt  -0,74(0,14) 
Emotionellt stöd  0,61(0,12) 
Tekniska hinder  -0,39(0,12) 
 
Individfaktorer  
Öppen konflikthantering chefer  -0,31(0,13) 
Öppen konflikthantering 
arbetskamrater  -0,27(0,12) 
Mastery -0,32(0,16) 
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ARBETSORGANISATION OCH ARBETSMILJÖ 

Termen arbetsorganisation används ofta för att betona organisationsfrågor som rör hur en verksamhet 
med anställd personal löser frågor kring arbetsdelning, beslutsfattande och koordinering av olika 
arbeten. Dessa faktorer resulterar i svar på frågorna hur man löser olika uppgifter, vem som gör vad, 
var man arbetar, hur man arbetar, när man arbetar och i vilket tempo man arbetar (www.av.se).   

Fem typer av organisering  
På alla arbetsplatser samexisterar olika organisationsfaktorer. Det finns olika kontrollsystem och olika 
sätt att lösa arbetsdelning, ansvarsfördelning och beslutsfattande. Det betyder att de anställda är 
exponerade för flera olika organisationsrelaterade faktorer samtidigt på sin arbetsplats. För att förstå i 
vilken mån de anställda befinner sig i olika typer av kontext när de arbetar på olika arbetsplatser, valde 
vi att studera i vilka mönster som olika organisationsfaktorer samexisterar på arbetsplatser. På så vis 
blev det möjligt att identifiera olika typer av organisering. Detta gjorde vi med hjälp av klusteranalys, 
en metod som grupperar arbetsplatser utifrån vilka värden de har på flera variabler samtidigt (se 
Berntson & Härenstam, 2010, Bergman m fl, 2003). Vi valde att studera klassiska 
organisationsfaktorer som utgör olika exempel på hur en arbetsplats styrs och koordineras. Styrningen 
kan antingen ske med tyngdpunkt på den formella strukturen eller med fokus på de sociala 
relationerna på arbetsplatsen. Ju mer styrning som sker via den formella strukturen desto mindre sker 
den via de anställda och deras sociala relationer (för utförligare beskrivning se Bolin & Höckertin, 
2010). De sju organisationsfaktorerna som har inkluderats i organisationsanalysen är: 

 Centralisering   
Grad av inflytande från högsta ledningen på arbetsplatsen eller grad av externt 
inflytande från till exempel ägare, styrelse eller politiker utanför arbetsplatsen.  

 Formalisering  
Styrning av daglig verksamhet genom standardiserade rutiner och specificerade 
arbetsuppgifter med regler och rutiner som måste följas. 

 Hårda styrsystem 
Styrning via resultatmätning, kontroll och uppföljning med kvantitativa metoder i 
syfte att nå målen och öka produktiviteten, samt användning av kvalitetscertifiering, 
till exempel ISO.   

 Mjuka styrsystem 
Styrning och via kvalitativa metoder som dialog, idéer, utvecklingssamtal och via 
fysiska möten mellan ledning och anställda. 

 Kundstyrning  
Styrning via sociala interaktioner med kunder och kundstyrd produktionsprocess.  

 Individansvar 
I vilken grad individen har ansvar för detaljerad planering och uppföljning av det 
dagliga arbetet. 

 Gruppansvar  
I vilken grad gruppen har ansvar för detaljerad planering och uppföljning av det 
dagliga arbetet. 

Fem olika typer av organisering identifierades på de 74 arbetsplatser som ingick i studien. Dessa fick 
namn efter vad som främst kännetecknade dem; den traditionella arbetsplatsen, den reglerande 
arbetsplatsen, den individualiserande arbetsplatsen, den grupporienterade arbetsplatsen och den 
sociala arbetsplatsen. Beskrivningen av de fem typerna är en summering av beskrivningen i Bolin & 
Höckertin (2010).  

Den traditionella arbetsplatsen  
Organisering enligt den traditionella arbetsplatsen är typisk både för fabriken och för den klassiska 
byråkratin. Här sker styrning främst genom den formella strukturen med centraliserade beslut av 
ledning eller ägare och med regler och rutiner för hur arbetsuppgifter ska utföras. Vidare används 
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hårda styrsystem i hög utsträckning för att säkerställa att producerande varor och tjänster uppnår 
uppsatta mål och förväntade resultat. Jämfört med övriga typer av organisering finns här den minsta 
graden av kundstyrning. Däremot kombineras centralisering med en relativt hög grad av individansvar 
för planering och uppföljning av den dagliga verksamheten. Arbetsplatser i denna grupp består till 
största delen av produktionsenheter på stora tillverkningsföretag inom verkstads- och 
pappersindustri. Denna typ av organisering utgör den största gruppen sett till antalet anställda i 
materialet.  

Den reglerande arbetsplatsen 
Liksom i det traditionella klustret dominerar styrning via den formella strukturen i den reglerande 
arbetsplatsen med hög grad av centralisering, standardisering via formalisering av hur arbetsuppgifter 
ska utföras samt en relativt hög grad av styrning med resultatmätning och kvantitativ måluppfyllelse 
via hårda styrsystem. Social styrning förekommer också via mjuka styrsystem. Denna typ av 
organisering kan därmed sägas vara den mest reglerande typen av organisering.  Den reglerande 
arbetsplatsen förekommer mest inom kunskapsintensiv service som marknads- och 
konstruktionsavdelningar på tillverkningsföretag. Denna grupp utgör den minsta gruppen sett till 
antalet anställda i materialet. 

Den individualiserande arbetsplatsen  
Som namnet indikerar, så är det främsta kännetecknet för den individualiserande arbetsplatsen att 
ansvaret för detaljerad planering och uppföljning av det dagliga arbetet ligger på den enskilde 
anställde. Detta sker i kombination med ett decentraliserat beslutsfattande från ledningen. Reglering 
av verksamheten sker i samspel med tredje part och utifrån en standardisering av hur arbetet ska 
utföras. Den individualiserande arbetsplatsen kännetecknas av en blandning av styrning via formell 
struktur och social styrning med en övervikt av det senare. Inom denna typ av organisering återfinns 
arbetsplatser från olika branscher, exempelvis grundskolor och personal- och marknadsavdelningar på 
stora industrier.  

Den grupporienterade arbetsplatsen  
Det som sticker ut i den grupporienterade arbetsplatsen är att mycket av ansvaret för planering och 
uppföljning ligger på arbetsgrupperna. Detta ansvar kombineras med hög grad av kundstyrning, det 
vill säga dagligt samspel med tredje part. Däremot är det formella beslutsfattandet centraliserat. Den 
sociala styrningen dominerar här. Denna typ av organisering förekommer främst inom 
välfärdstjänster som äldreomsorg och sjukvård, men återfinns även på arbetsplatser med 
kunskapsintensiv service och på skolor.  

Den sociala arbetsplatsen 
Den sociala arbetsplatsen är på många sätt den traditionella organiseringens motsats, med den lägsta 
graden av styrning via formell struktur i kombination med hög förekomst av alla aspekter av social 
organisering; kundstyrning, individansvar, gruppansvar och mjuka styrsystem via värderingar, och 
fysiska möten mellan ledning och anställda. Liksom på den grupporienterade arbetsplatsen dominerar 
den sociala styrningen på den sociala arbetsplatsen. Organisering enligt den sociala arbetsplatsen 
förekommer främst inom skolvärlden med skolor från förskola till gymnasienivå.  

Sammantaget förekom styrning via formell struktur och social styrning i olika grad inom de fem 
typerna av organisering vilket illustreras av Figur 6 nedan.  
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Figur 6. Fem organisationstyper som i olika grad kännetecknas av formell struktur och social 
reglering. Färgkodningen avspeglar mansdominans (blå) och kvinnodominans (röd). 

Ser arbetsorganisationen olika ut inom industri och service?  
Resultaten visade också att de olika typerna av organisering till stor del återfanns inom olika sektorer 
(se Figur 7). Den reglerande arbetsplatsen och den traditionella arbetsplatsen förekom främst inom 
den industriella sektorn medan den sociala arbetsplatsen och den grupporienterade arbetsplatsen var 
vanligast inom servicesektorn, och den sistnämnda förekom enbart inom servicesektorn. Endast i den 
individualiserande arbetsplatsen förekom i relativt lika proportioner inom båda sektorerna.  

 

Figur 7. Procentuell fördelning av olika typer av organisering inom industri- och service sektorn.  
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Med tanke på att alla utom den individualiserande var mest förekommande i en viss typ av verksamhet 
så kan sektorsskillnader i organisering vara ett uttryck för just skillnader i verksamhet. Oavsett orsak 
till att en viss typ av organisering är mer förekommande i en viss sektor, så kan vi konstatera att typen 
av organisering kan vara en bidragande orsak till sektorsskillnader i arbetsmiljö mellan kvinnor.   

Ett grundläggande problem med att förstå könsskillnader i arbetsmiljö och hälsa är att kvinnor och 
män till stor del utför olika arbeten i olika verksamheter inom olika sektorer. Denna bild är tydlig även 
i vårt material. Fördelningen av kvinnor och män i de olika typerna av organisering visar att 
könsfördelningen inom dessa följer skillnaderna mellan sektorer (se Figur 8). Resultaten bekräftar 
således den allmänna bilden av att kvinnor och män befinner sig i olika delar av arbetsmarknaden 
genom att arbeta inom olika sektorer. Resultaten tillför också något nytt till den bilden genom att visa 
att organisering skiljer sig åt mellan sektorer, och därmed bidrar organisering potentiellt till 
könsskillnader i arbetsmiljö.   

 

Figur 8. Procentuell fördelning av kvinnor och män inom olika typer av organisering inom industrin.  

Bidrar arbetsorganisation till könsskillnader i arbetsmiljö inom industrin? 
I ett nästa steg analyserades materialet utifrån frågan om de olika typerna av organisering bidrog till 
skillnader i arbetsmiljö och hälsa inom industrin, och mer specifikt om de bidrog till skillnader i hur 
kvinnor och män upplever sin arbetsmiljö. Resultaten visar att de olika typerna av organisering 
påverkar de anställdas arbetsmiljö på olika sätt och på så vis bidrar till skillnader i arbetsmiljö mellan 
de anställda. I Figur 9 summeras dessa samband. Samtliga analyser är kontrollerade för 
sammansättningen av de anställdas yrke och ålder. 

Kvinnor och män på den traditionella arbetsplatsen i industrin 
Resultaten visar att kvinnor och män på arbetsplatser med traditionell organisering uttrycker mer 
överengagemang i arbetet än övriga anställda inom industrin.  De har även lägre kontroll i arbetet och 
upplever lägre grad av sociala hinder. Denna typ av organisering kännetecknas av att styrning och 
kontroll till största del är inbyggd i den formella strukturen, vilket ger minskat utrymme för individen 
att bestämma över arbetet. Samtidigt indikerar sambandet med lägre grad av sociala hinder att 
strukturen även betyder tydlighet och att de anställda har tydliga arbetsuppgifter och slipper problem 
med att få kontakt med uppdragsgivare och/eller arbetsledare. Inom traditionell organisering 
återfinns alla produktionsenheter på större tillverkande företag inom pappers- och massaindustrin 
samt verkstadsindustri, och anställda på dessa enheter har inte direkta kundkontakter i sitt arbete 
vilket minskar förekomsten av personer som stör direkt eller via telefon (som är ytterligare en aspekt 
av sociala hinder). Att anställda på arbetsplatser med denna typ av organisering upplever en högre 
grad av överengagemang i arbetet än övriga anställda inom industrin tyder på ett starkt engagemang 
för arbetet, och kan vara ett uttryck för att de som arbetar ”på golvet” med industriföretagens 
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kärnverksamhet känner ett extra ansvar för verksamheten, att ”det är tack vare oss som hjulen 
snurrar”.  
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Figur 9. Sammanfattning av funna samband mellan arbetsorganisation och arbetsmiljö för alla 
anställda inom industrin vid tidpunkt 1 (2000-2003). Sambanden är kontrollerade för de anställdas 
ålder och yrke. (+) betyder att typen av organisation ökar upplevelsen av relaterad 
arbetsmiljö/individfaktor. 

Kvinnor och män på den reglerande arbetsplatsen i industrin 
Även den reglerande arbetsplatsen hade samband med sociala hinder. Detta trots att de anställda 
inom denna organisering anger en högre grad av sociala hinder i sitt arbete än övriga anställda inom 
industrin. De som arbetar på de reglerande arbetsplatserna rapporterar också högre krav än övriga 
anställda. Ett positivt samband är att kvinnor och män på arbetsplatser med reglerande organisering 
rapporterar lägre fysisk exponering än de övriga inom industrin. Detta hänger förmodligen samman 
med att verksamheten på arbetsplatser med denna typ av organisering bedrivs i form av 
kontorsarbete. Marknads- och konstruktionsavdelningar är den vanligaste typen av arbetsplats inom 
denna typ av organisering. Till skillnad från den traditionella organiseringen kombineras inte 
styrningen via formell struktur med individansvar utan med mjuk styrning. Att reglerande 
organisering ökar kraven är därför inte oväntat. Dessutom har personalen på dessa arbetsplatser 
mycket kundkontakter vars krav kan upplevas som svåra att tillfredsställa vilket i sin tur kan bidra till 
upplevelsen av sociala hinder. Detta indikerar att denna typ av organisering inte resulterar i en 
struktur som innebär tydlighet, och därmed avlastning eller avgränsning för den anställde.  Höga krav 
och sociala hinder indikerar snarare att personalen är utlämnad och det väcker frågor om det råder 
obalans mellan krav och kontroll eller mellan ansvar och resurser.  Detta stöds av att anställda på 
reglerande arbetsplatser uppger sig uppleva lägre kontroll än övriga. Skillnaden var dock inte 
signifikant.  

Kvinnor och män på den individualiserande arbetsplatsen i industrin  
De anställda på arbetsplatser med individualiserande organisering har högre kontroll i arbetet än 
övriga anställda. Detta samband är väntat då det främsta kännetecknet för denna typ av organisering 
är just individansvar för planering och uppföljning för det dagliga arbetet tillsammans med 
decentralisering av formellt beslutsfattande rörande basverksamheten.  

Har arbetsorganisation en annan effekt på kvinnors arbetsmiljö? 
För att förstå könsskillnader i arbetsmiljö och hälsa inom industrin är det även viktigt att tydligöra om 
den kontext, som typerna av organisering utgör, har en annan effekt på kvinnorna än på männen inom 
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samma organisering. Förutom att vara en minoritet inom industrin visade könsfördelningen inom de 
fyra olika typerna av organisering inom industrin att kvinnorna även utgör en minoritet inom tre av 
dessa fyra. De signifikanta samband som identifierades illustreras i Figur 10.  

Kvinnor inom industrin på den traditionella arbetsplatsen  
Resultaten visar att typen av organisering i flera fall hade en annan effekt på kvinnornas arbetsvillkor 
än på männens. Samtliga typer av organisering bidrog till könsskillnader i arbetsmiljö. Främst kvinnor 
på arbetsplatser med traditionell organisering påverkades annorlunda än männen på samma 
arbetsplatser. Till skillnad från männen upplevde kvinnor på arbetsplatser med traditionell 
organisering:   

 mer rollkonflikter  

 mer tekniska hinder  

 större konflikt mellan arbete och privatliv    

 högre fysisk exponering  

 mer sociala hinder  

En reflektion är att där det fanns signifikanta skillnader mellan könen så var skillnaden genomgående 
negativ för kvinnorna.  

När det handlar om könsskillnader så väcks alltid frågan om funna skillnader är ett uttryck för att 
kvinnor och män gör olika saker vilket innebär att de verkar i olika arbetsmiljö och därmed utsätts för 
olika exponering. Inom den traditionella typen av organisering återfinns samtliga produktionsenheter 
inom industrin tillsammans med ett antal arbetsplatser med kunskapsintensiv service. Det typiska 
industriarbetet på golvet är sålunda enbart organiserat i enlighet med den traditionella arbetsplatsen. I 
denna grupp av arbetsplatser finns dock en relativt jämn fördelning av anställda inom ting- och 
symbolyrken. När man studerar män och kvinnor var för sig så har drygt 70 % av kvinnorna 
symbolyrken medan två tredjedelar av männen har tingyrken. Detta indikerar att kvinnor och män har 
olika arbeten på arbetsplatser med samma typ av organisering.  

Kvinnor inom industrin på den reglerande arbetsplatsen  
Sociala hinder var den enda arbetsmiljöfaktor där organisationseffekten var olika för kvinnor och män 
inom arbetsplatser med reglerande organisering. Kvinnor upplevde sociala hinder i lägre grad i sitt 
arbete än männen, vilket är ett omvänt samband jämfört med hur det såg ut inom traditionell 
organisering. Detta kan vara uttryck för att kvinnor och män utför olika arbetsuppgifter eller att 
kvinnor har färre upparbetade kanaler inom organisationen.  

Kvinnor inom industrin på den individualiserande och sociala arbetsplatsen 
Inom den individualiserande och den sociala typen av organisering kommer också sociala relationer 
fram i analyserna i form av konflikthantering med arbetskamrater. Kvinnor på arbetsplatser med 
social organisering använder i lägre grad dold coping (vilket innebär att man låter konflikter bero) som 
reaktion på orättvis behandling eller som strategi vid konflikter med arbetskamrater än männen inom 
denna typ av organisering. Kvinnor inom individualiserande organisering däremot kännetecknas av en 
högre grad av dold coping än männen.  Detta är ett intressant samband. Generellt i materialet är dold 
coping mer förekommande hos kvinnor än hos männen. Enligt resultaten ser alltså sambandet 
annorlunda ut för kvinnorna som befinner sig i social organisering inom industrin, som för övrigt är 
den enda organisationsformen som är kvinnodominerad inom industrin. Detta väcker än en gång 
frågan om huruvida förutsättningarna och klimatet på arbetsplatsen skiljer sig för män och kvinnor på 
grund av sättet att organisera. Ett kännetecken för social organisering är att den baseras mer på 
relationer än på struktur vilket kräver mer förhandlingar anställda emellan för att utföra det dagliga 
arbetet. I en sådan miljö är det kanske tydligt att dold coping inte ett bra sätt att hantera konflikter på 
eftersom det slår tydligt och hårt mot verksamheten som bygger på sunda och öppna sociala relationer.  
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Figur 10. Illustration av hur olika typer av organisering påverkar kvinnors arbetsmiljö och 
individfaktorer på ett annat sätt än männen som arbetar inom samma typ av organisering. I 
analysen kontrollerades för anställdas ålder och yrke. (+) betyder att typen av organisation ökar 
upplevelsen av relaterad arbetsmiljö/individfaktor. 
 
Det är intressant att inom den enda typ av organisering som domineras av kvinnor, den sociala 
arbetsplatsen, återfinns minst samband mellan organisering och arbetsmiljö. Social organisering är 
den enda typen av organisering inom industrin som inte visar något som helst samband med de 
anställdas arbetsmiljö.  Detta trots att en tredjedel av industrikvinnorna med tingyrke befinner sig 
inom denna typ av organisering.  
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Sammanfattning av arbetsorganisation och arbetsvillkor inom industrin 

 Olika typer av organisationer bidrar till könsskillnader både inom fysisk- och psykosocial 
arbetsmiljö samt vad gäller individfaktorer såsom konflikthantering och hur nöjd man är med 
sin egen arbetsinsats.  

 Av arbetsmiljöfaktorerna påverkades främst krav, kontroll och fysisk exponering av 
arbetsplatsens organisering.  

 Typen av organisering påverkade även faktorer utan könsskillnad, som sociala hinder och 
överengagemang i arbetet.  

 Samma typ av organisering hade en genomgående negativ effekt på kvinnors arbetsmiljö 
jämfört med männens. Detta gällde framförallt effekten av traditionell organisering. 
Undantaget var den reglerande arbetsplatsen som hade samband med färre sociala hinder för 
kvinnorna.  

Krav och kontroll är huvuddimensionerna i krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) och 
klassiska mått på psykosocial arbetsmiljö. Organiseringens effekt på dessa kan ses som ett uttryck för 
att hur arbetsorganisationen påverkar utformningen av arbeten och därmed hur mycket krav och 
kontroll den anställde har i sitt arbete.  I krav- kontrollmodellen uttrycks krav som något givet av 
typen av arbete och därmed inget att påverka. Istället har man genom ”job redesign” fokuserat på att 
öka kontrollen i arbetet. Kontroll ses som mer påverkningsbart genom sin nära koppling till hur 
beslutsstrukturen på arbetsplatsen är utformad (Karasek & Theorell, 1990). Tidigare studier har visat 
att krav likväl som kontroll hänger samman med hur en arbetsplats är organiserad (Bolin, 2009), och 
det bekräftas än en gång i våra analyser. I ett hälsofrämjande arbete bör således minskning av för höga 
krav var lika centralt som arbetet med att öka de anställdas kontrollmöjligheter i sitt arbete.  Ur det 
perspektivet kan den reglerande arbetsplatsen ses som problematisk, eftersom den ökar kraven, och 
den individualiserande arbetsplatsen som positiv då den ökar kontrollen.  

Organiseringens effekt på sociala hinder indikerar att det finns en otydlighet i strukturen som gör det 
svårt att få tag i personer och/eller att arbetsuppgifterna är oklara, eller att anställda ofta störs direkt 
av personer eller via telefon om saker som egentligen inte är deras arbete. Det nya arbetslivet är i 
många fall det "röriga arbetslivet". I dessa fall kan en tydlig struktur enligt den traditionella 
arbetsplatsen ses som hälsofrämjande; ett uttryck för att strukturen hjälper individen att sätta gränser. 
Traditionell organisering visade sig minska sociala hinder. En annan sida av gränssättning är att 
traditionell organisering även reducerade kontrollen. Det nya arbetslivet gör det dock problematiskt 
att säga om detta är något negativt eller om det ska tolkas som skyddande i ett gränslöst arbetsliv där 
för mycket kontroll kan upplevas som krav.  

De negativa sambanden mellan traditionell organisering och kvinnors arbetsmiljö sätter fokus på vilka 
förutsättningar som ges för att utföra sitt arbete. Tydlighet i struktur gäller uppenbarligen inte kvinnor 
i samma utsträckning som män då kvinnor uppger olika slags konflikter och hinder inom traditionell 
organisering i högre grad än männen. Det finns två möjliga förklaringar till detta: Det ena är att 
sambanden är ett uttryck för att kvinnor och män utför olika arbeten på dessa arbetsplatser. Det andra 
är att könsordningen är överordnad organiseringen och att en mansdominerad kontext påverkar 
kvinnors förutsättningar att utföra sitt arbete på ett annat sätt än för männen.  
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Bidrar arbetsorganisation till skillnader i arbetsmiljö kvinnor emellan? 
Sektorsskillnader i organisering kan bidra till skillnader i arbetsmiljö. Vi valde därför att se om så var 
fallet också för kvinnor som arbetar inom industri- respektive inom servicesektorn. Som vi nämnt 
tidigare fanns det fem typer av organisering på de 74 arbetsplatser som ingick i studien. Resultaten 
visade att sättet att organisera påverkade kvinnornas arbetsmiljö på flera olika sätt. De signifikanta 
samband som identifierades mellan de olika typerna av organisering och kvinnors arbetsmiljö finns 
illustrerade i Figur 11 nedan. Sammanfattningsvis hade samtliga fem typer av organisering samband 
med kvinnors arbetsmiljö. En reflektion är att de två typerna av organisering som dominerar inom 
servicesektorn, den sociala och den grupporienterade arbetsplatsen, till stora delar är varandras 
spegelbilder medan övriga organisationstyper har effekt på andra arbetsmiljöfaktorer. 

Kvinnor på den traditionella arbetsplatsen 
Den traditionella arbetsplatsen hade en positiv inverkan på öppen konflikthantering gentemot chef, 
vilket har visat sig vara hälsofrämjande i tidigare forskning (Theorell m fl, 2000). Liksom i analyserna 
inom hela industrin hade den traditionella organisationstypen samband med minskad kontroll, vilket 
är en vanlig riskfaktor för ohälsa. Kännetecknande för denna typ av organisering är en tydlig formell 
struktur i kombination med en relativt hög grad av individansvar för beslut rörande basverksamheten. 
Trots det uppger kvinnorna sig ha lägre kontroll inom denna typ av organisering än inom övriga 
organisationstyper. Detta kan dels bero på att andra faktorer i organiseringen än individnivån har 
påverkan på de anställdas kontroll eftersom formalisering har visat sig påverka anställdas 
kontrollmöjligheter negativt (Bolin, 2009). Det kan även vara så att det är skillnader i verksamhetens 
art som slår igenom. Samtliga tillverkningsenheter på industriföretagen återfinns inom detta kluster 
och andelen tingkvinnor är som störst här. Den tydliga strukturen verkar dock vara positiv om man ser 
till sambandet med konflikthantering vilket indikerar att tydligheten ger en trygghet som främjar 
konflikthantering.  

Kvinnor på den reglerande arbetsplatsen 
Den reglerande arbetsplatsen visade sig ha negativa samband med kvinnornas arbetsmiljö i form av 
ökade krav och minskat socialt stöd. Liksom den traditionella organiseringen är detta en organisering 
med tydlig formell struktur, fast istället för att kombineras med individansvar så kombineras detta 
med mjuka styrsystem och kundstyrning.  Det innebär att det är mycket av all slags styrning. Dock 
verkar det saknas en arena för stöd. Jämfört med traditionell organisering har de anställda på dessa 
arbetsplatser mycket av krävande kundkontakter.  

Kvinnor på den individualiserande arbetsplatsen 
Den individualiserande arbetsplatsen visade sig minska förekomsten av öppen konflikthantering 
gentemot arbetskamrater hos kvinnor. I denna organisering ligger fokus på individen både vad gäller 
ansvar och beslutsfattande. Individen framstår därför som ganska ensam i arbetet med tredje part (här 
fanns även effekt på ensamhet), till skillnad från det sociala nätverk som kännetecknar till exempel 
den grupporienterade arbetsplatsen. Det är möjligt att mönstret för hur konflikter hanteras av kvinnor 
speglar det psykosociala klimatet på arbetsplatsen. I en öppen och trygg miljö med högt i tak är det 
mer naturligt att ta konflikter direkt än om man känner sig utlämnad och ensam.  

Kvinnor på den grupporienterade arbetsplatsen 
Den grupporienterade arbetsplatsen framstår som den mest hälsofrämjande då den resulterar i många 
hälsosamma effekter på kvinnors arbetsmiljö, framförallt i form av goda sociala relationer och socialt 
stöd samt erkännande från både arbetskamrater och chef. Organiseringen bidrar även till mindre 
förekomst av dålig arbetsmiljö såsom rollkonflikter, krav och fysisk exponering. Däremot bidrar den 
grupporienterade arbetsplatsen till en ökning i överengagemang i arbetet vilket är en potentiell 
riskfaktor för ohälsa enligt tidigare studier (Åkerstedt m fl, 2012; Joksimovic m fl, 2007). Denna typ av 
organisering återfinns endast inom servicesektorn och är vanligast inom vård- och äldreomsorg, men 
förekommer även inom skolan och inom kunskapsintensiv service. Gemensamt för dessa arbetsplatser 
är att det grupporganiserade arbetet utgör en kollektiv struktur som genererar positiva istället för 
belastande sociala relationer. 

Kvinnor på den sociala arbetsplatsen 
En minskning av överengagemang i arbetet var en positiv effekt för kvinnor på den sociala 
arbetsplatsen som annars bidrog till en ökad risk för exponering för bullrig miljö och minskning av 
emotionellt stöd och erkännande. Den fysiska exponeringen kan förklaras av att denna typ av 
organisering domineras av skolor, vilka i andra studier har visat ha höga bullernivåer (Nielsen & 
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Persson Waye, 2010). Resultaten är intressanta med tanke på att den sociala arbetsplatsen är den 
organisering som är mest baserad på social styrning och minst på formell struktur. Här borde det 
således finnas goda förutsättningar för att skapa goda sociala relationer. Trots detta indikerar 
resultaten motsatsen. Styrning via sociala relationer är med andra ord inte samma sak som förekomst 
av goda sociala relationer.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Summering av identifierade samband mellan olika typer av organisering och kvinnors 
arbetsmiljö inom service och industri. (+) betyder att typen av organisation ökar upplevelsen av 
relaterad arbetsmiljö/individfaktor. 
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Sammanfattning av organiseringens effekt på kvinnors arbetsvillkor 
Samtliga fem typer av organisering hade effekt på kvinnors arbetsvillkor: 

 Den traditionella arbetsplatsen var positiv för konflikthantering på arbetsplatsen men bidrog 
till minskad kontroll hos de anställda.  

 Den reglerande arbetsplatsen hade endast negativa samband med arbetsmiljön, då den ökade 
kraven och minskade det sociala stödet.  

 Den grupporienterade arbetsplatsen gav flest hälsofrämjande möjligheter för kvinnor då den 
hade en positiv effekt på stöd och erkännande. 

 Den grupporienterade arbetsplatsen hade även möjlighet till sjukprevention genom att minska 
förekomsten av riskfaktorer som rollkonflikter och krav.  

 Den sociala arbetsplatsen var hälsofrämjande genom att minska förekomsten av 
överengagemang i arbetet och potentiellt sjukframkallande genom att minska stöd och 
erkännande och öka den fysiska exponeringen.  

Den grupporienterade arbetsplatsen återfanns endast inom servicesektorn. Resultaten visar att 
organiseringen påverkar såväl arbetsinnehållet som tydlighet i arbetsuppdraget liksom olika aspekter 
av sociala relationer. Den tydliga strukturen i traditionell organisering verkar medverka till att det är 
högt i tak med tanke på att den tycks främja en hälsosam konflikthantering där man inte går undan 
utan tar konflikten direkt. En tydlig struktur kännetecknar även den reglerande arbetsplatsen fast den 
verkar vara stressframkallande snarare än hälsofrämjande. De anställda framstår som utlämnade att 
sköta krävande kundrelationer på egen hand med avsaknad av stödstrukturer. Med mycket 
kundstyrning i kombination med både formell och mjuk styrning, finns en uppenbar risk för höga 
prestationskrav och motstridiga krav från kund och den egna arbetsplatsen. Det finns även en risk för 
att anställda internaliserar kraven och driver sig själva för hårt. Den grupporienterade arbetsplatsen 
utgör här en tydlig kontrast med sina övervägande positiva sociala effekter på de anställda.  Denna 
organisationstyp fanns dock inte representerad inom industrin. 

Genom att kontrastera de olika typerna av organisering med varandra ges möjlighet att dels synliggöra 
hur det fungerar på den egna arbetsplatsen men även att se hur den egna organisationstypens 
nackdelar kan åtgärdas genom de andra organisationstypernas fördelar.   
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Sektorsskillnader i kvinnors arbetsmiljö  
Ett annat sätt att tydliggöra kvinnor inom industrin är att jämföra dem med kvinnor inom 
servicesektorn. På så vis ges en möjlighet att se i vilken mån industrikvinnors situation är 
sektorsspecifik eller inte. Demografiskt sett är det är ingen större skillnad i ålder mellan kvinnorna i 
olika sektorer. Däremot har drygt hälften av kvinnorna inom service universitetsutbildning medan 
praktiskt gymnasium är den vanligaste utbildningsnivån för kvinnor inom industrin. Människoyrke är 
det vanligaste typen av arbete inom service följt av symbolyrke, medan industrikvinnor främst har ett 
symbolyrke och en tredjedel arbetar med ting.  

I vilken grad har då kvinnor inom industri- och servicesektorn olika arbetsmiljö? Det visade sig att det 
fanns ett flertal skillnader i kvinnors arbetsmiljö inom olika sektorer (se Tabell 5). Kvinnor inom 
industrin har bättre arbetsmiljö i form av lägre ergonomisk belastning och mindre rollkonflikter och 
krav. De har dock sämre arbetsmiljö med avseende på lägre kontroll, mindre rollklarhet, sämre 
emotionellt stöd från arbetskamrater, sämre emotionell relation till chef, samt lägre känsla av 
samhörighet med både arbetskamrater och arbetsplats. Dessutom har industrikvinnor ett större 
överengagemang i arbetet. 

Tabell 5. Sektorsskillnader i kvinnors arbetsmiljö. Regressionskoefficient 
och standardavvikelse inom parantes. Ett negativt värde anger att 
kvinnor inom industrin rapporterar mindre av arbetsmiljön och 
individfaktorer i fråga än kvinnor inom service.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns med andra ord både för- och nackdelar med att arbeta inom de olika sektorerna. 
Industriarbete förknippas vanligen med fysiskt tungt arbete. Här visar det sig dock att tunga lyft är 
vanligare inom servicesektorn. Däremot uppger kvinnorna inom service att de har bättre sociala 
relationer än kvinnorna inom industrin.   

Har arbetsorganisation en annan effekt på kvinnor inom industrin än service? 
För att ytterligare klargöra industrikvinnors arbetsmiljö, studerades om sättet att organisera 
arbetsplatser hade en annan betydelse för arbetsmiljön i en industriell än i en serviceorienterad 
kontext. I båda sektorerna dominerar symbolyrken även om kvinnorna återfinns inom olika 
verksamheter. Det visade sig dock att tre av de fem organisationstyperna hade en annan effekt på 
kvinnors arbetsmiljö inom industrin än inom service (se Figur 12).  

Kvinnor på traditionella arbetsplatser i olika sektorer 
Traditionell organisering har en positiv effekt på det psykosociala klimatet och en negativ effekt på 
ergonomisk belastning för industrikvinnor medan motsatsen gäller för servicekvinnor. Inom 
servicesektorn är kvinnorna jämnt fördelade mellan ting-, symbol- och människoyrken och här arbetar 
kvinnorna inom vård- och omsorg samt inom personalintensiv service. Av de kvinnor som arbetar 
inom traditionell organisering inom industrin arbetar nästan hälften med tillverkning, medan andra 
halvan fördelar sig mellan kunskaps- och personalintensiv service. Detta innebär att det är här vi 
finner större andelen av de kvinnor som arbetar på golvet inom industrin, vilket kan vara förklaringen 
till effekten av organisationstyp på ergonomisk belastning.  

Arbetsmiljö & 
individfaktorer 

Industri  

Arbetsmiljö  
Ergonomisk belastning  -0,89 (0,35)* 
Krav  -0,80 (0,27)* 
Kontroll -1,36 (0,29)* 
Rollkonflikt  -0,41 (0,17)* 
Rollklarhet  -0,5 (0,2)* 
Emotionellt stöd -0,3 (0,15)* 
Emotionell relation till chef  -0,74 (0,32)* 
 
Individfaktorer  

 

Känsla av samhörighet  -0,3 (0,08)* 
Överengagemang i 
arbetet  

 0,62 (0,2)* 
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Kvinnor på reglerande arbetsplatser i olika sektorer 
Den reglerande arbetsplatsen hade en annan effekt på krav för kvinnor inom industrin än inom 
service. Kvinnor på den reglerande arbetsplatsen inom industrin hade lägre krav än kvinnor inom 
samma typ av organisering inom servicesektorn. Inom servicesektorn återfinns reglerande 
arbetsplatser främst inom vård- och omsorg medan kunskapsintensiv serviceverksamhet dominerar 
organisationstypen inom industrin.  Resultatet kan vara uttryck för skillnader i kundrelationen. 
Anställda på arbetsplatser med reglerande organisering uppger att svåra kundkrav kan vara ett hinder 
i arbetet, och detta kan vara mer krävande att hantera inom vården. Detta innebär att 
sektorsskillnader i effekter på arbetsmiljön som uppstår på grund av den reglerande organiseringen 
kan vara ett uttryck för att denna typ av organisering är problematisk i arbeten med krävande 
kundkontakter.  

Kvinnor på sociala arbetsplatser i olika sektorer 
Kvinnor på sociala arbetsplatser inom industrin har lägre fysisk exponering trots att den fysiska 
exponeringen ökar generellt för anställda på sociala arbetsplatser.  Även här kan olika relationer till 
tredje part utgöra en förklaring till skillnaderna. Social organisering förekommer främst på skolor 
inom servicesektorn och relationerna till tredje part är väldigt direkta inom skolvärlden vilket leder till 
exempelvis buller. Inom industrin däremot är det kunskapsintensiv service på kontor som dominerar 
verksamheten inom den sociala organiseringen. Relationerna till tredje part är mer indirekta här och 
bullrar inte så mycket. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Illustration av signifikanta samspelseffekter mellan typ av organisering och sektor. 
Figuren visar hur olika typer av organisering har en annan effekt på kvinnor inom industrin än på 
kvinnor inom service. (+) betyder att typen av organisation ökar upplevelsen av relaterad 
arbetsmiljö/individfaktor hos industrikvinnor. 
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TRADITIONELLA 

arbetsplatsen 

Den 

REGLERANDE 
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arbetsplatsen 

 Psykosocialt klimat (+) 

 Ergonomisk belastning (+)  

 Krav (-)  Fysisk exponering (-)  
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Sammanfattning av sektorskilda effekter av arbetsorganisation för kvinnor 
Det fanns ett antal sektorsskillnader i arbetsmiljön mellan kvinnor i industri- och 

servicesektorerna.  

 Industrikvinnor hade en bättre arbetsmiljö i form av lägre ergonomisk belastning 

och mindre rollkonflikter och krav. Servicekvinnor hade en bättre arbetsmiljö 

med högre kontroll, tydligare rollklarhet och bättre emotionellt stöd från 

arbetskamrater och chef. 

 Organisering enligt den traditionella arbetsplatsen bidrog till ökad ergonomisk 

belastning medan den reglerande arbetsplatsen bidrog till lägre krav för kvinnor 

inom industrin. 

 Arbetsorganisation bidrar med andra ord till sektorsskillnader i arbetsmiljö  

Syftet med att studera i vilken mån en viss typ av organisering har olika effekt inom 

industri och service var för att ytterligare klargöra om industrikvinnor har en annan 

exponering än kvinnor inom service. Resultaten visar att det finns få sådana skillnader.  
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Sammanfattning av samband mellan arbetsorganisationen och arbetsmiljö 
 Vi har studerat i vilken mån arbetsorganisation utgör en källa till skillnader i exponering för anställda 
och om det är en exponering som bidar till könsskillnader i arbetsmiljön inom industrin och/eller 
sektorsskillnader i arbetsmiljön mellan kvinnor. Svaret är ja på båda frågorna.  

 För det första kan vi säga att de anställda inom olika sektorer till stor del även befinner sig 
inom olika typer av organisering.   

 För det andra kan vi säga att denna skillnad i organisering har effekt på de anställda genom att 
bidra till skillnader i arbetsmiljö. Inom industrin bidrog organiseringen framförallt till 
skillnader i psykosocial arbetsmiljö i termer av krav, kontroll, sociala hinder och 
överengagemang i arbetet.  

 För det tredje kan vi säga att kvinnors och mäns arbetsmiljö inom samma typ av organisering 
delvis påverkades olika av denna organisering, framför allt inom organisering enligt den 
traditionella arbetsplatsen.  

 För det fjärde kan vi säga att sättet att organisera bidrar till sektorsskillnader i kvinnors 
arbetsmiljö. Även här framkom skillnader i krav, kontroll, och överengagemang i arbetet, men 
även i rollkonflikter och socialt stöd samt i individfaktorer såsom konflikthantering och 
erkännande.   

 För det femte har arbetsorganisationen i enstaka fall en annan effekt på kvinnor som arbetar 
inom industrin än på kvinnor som arbetar inom servicesektorn.  

Att identifiera hur olika organisationsfaktorer uppträder tillsammans på arbetsplatser är ett sätt att få 
en bild av i vilken kontext de anställda arbetar. En organisationsfaktor kan ha olika betydelse beroende 
på förekomsten av övriga faktorer. I det perspektivet är det intressant att lyfta sambanden mellan 
arbetsorganisation och arbetsvillkor. Inom de fem typerna av organisering återfinns alla åtta 
organisationsfaktorer, men i olika grad. Sambanden med olika arbetsmiljöer visar just att effekten av 
organisationsfaktorer blir olika beroende på hur de uppträder tillsammans.  

Utifrån resultaten kan arbetsorganisation ses som potentiellt hälsofrämjande genom att öka 
förekomsten av goda arbetsmiljöer och sjukpreventivt genom att minska förekomsten av dåliga 
arbetsmiljöer. Hur man organiserar arbetet påverkar alltså sammansättningen av risk- och 
friskfaktorer på arbetsplatser.  
 
Sjukprevention fokuserar på problemen och mer specifikt på att reducera förekomsten av problem. Ur 
det perspektivet kan det konstateras att fysisk exponering är ett problem som behöver åtgärdas. Två 
typer av organisering hade samband med fysisk exponering; traditionell och social organisering. Vi 
tror däremot inte att det är organiseringen som sådan som resulterar i en viss fysisk exponering inom 
industrin, utan snarare att organiseringen är ett uttryck för vilken typ av verksamhet som bedrivs. 
Traditionell organisering sammanfaller med tillverkningsindustri och social organisering med skolor. 
Ur våra resultat går det inte att skönja i vilken grad fysisk exponering kan reduceras med förändrad 
arbetsorganisation inom industrin. När det gäller den höga fysiska exponeringen på den sociala 
arbetsplatsen finns det däremot en annan koppling till arbetsorganisation. Eftersom den var mest 
förekommande inom skolor där bullernivåerna är höga, kan man fråga sig om inte storleken på klasser 
kan påverka sambandet. Antal barn per klass är en organisatorisk lösning.  

Ett grundantagande om sambandet mellan arbetsorganisation och arbetsmiljö är att ju mer som är 
reglerat och förutbestämt i arbetsplatsens struktur desto mindre utrymme finns det för den anställde 
att påverka hur saker och ting ska vara. Det vill säga ju mer (rigid) struktur desto färre 
påverkansmöjligheter för den anställde. Inom industrin dominerade organisationstyper vars styrning 
och kontroll hade tyngdpunkten i formella, mer rigida strukturer snarare än i social styrning. 
Organisering enligt den traditionella och den reglerande arbetsplatsen är två exempel på dominans av 
formell struktur, där den förra bidrar till mer hälsofrämjande arbetsmiljöer och den senare till 
potentiellt sjukframkallande arbetsmiljöer genom att till exempel påverka sociala hinder på olika sätt. 
Liknande mönster kan ses i de två typer av organisering som domineras av social styrning snarare än 
formell struktur. Den grupporienterade typen av organisering hade övervägande hälsofrämjande 
effekter genom att öka stöd och erkännande och samtidigt minska krav och rollkonflikter. Den sociala 
organiseringstypen minskar däremot stöd och erkännande. Detta innebär att hälsofrämjande och 
sjukframkallande arbetsmiljöer kan uppstå på olika sätt som en effekt av organisering.  
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Resultaten visar även att en typ av organisering inte är lämplig för alla typer av verksamheter, utan att 
organisering är just kontextberoende. En faktor av betydelse för att förstå vad som kan vara en 
hälsofrämjande typ av organisering är kundrelationen. Krävande kundkontakter kräver arenor för stöd 
på arbetsplatsen. På den grupporienterade arbetsplatsen utgör grupporienteringen en grund för socialt 
nätverk och stöd, och de funna sambanden med goda effekter på relationsorienterade faktorer i 
arbetsmiljön uttrycker att organiseringen även utgör en sådan funktion. Däremot verkar den sociala 
arbetsplatsen sakna den funktionen, eller traditionen.   
 
Både den sociala och den reglerande arbetsplatsen domineras av arbeten med krävande 
kundkontakter. De är även de två typer av organisering som uppvisar mer negativa än positiva 
samband med arbetsmiljö. Detta innebär att den organisationstyp som är mest baserad på social 
styrning (den sociala) och den organisationstyp som har mycket formell struktur i kombination med 
social styrning (den reglerande) är mest problematiska ur ett arbetsmiljöperspektiv. Sambanden 
mellan dessa organisationstyper och arbetsmiljö indikerar att sätten att organisera inte erbjuder en 
avlastande och stöttande struktur för de anställda. Den sociala organiseringen väcker frågor om det 
gränslösa arbetet och möjligheten att avgränsa det egna uppdraget liksom att prioritera vad som är 
viktigast. Låg grad av formalisering och centralisering av beslutsfattande, som i den sociala 
organisationen, kan även försvåra möjligheten att nå samsyn om mål, medel och om hur man ska nå 
målet. Samsyn har visat sig vara ett kännetecken för den goda organisationen (Härenstam & Bejerot, 
2010). Den reglerande arbetsplatsen å andra sidan har mycket av allt men frågan är om tydligheten i 
struktur bidrar till bra förutsättningar att utföra sitt arbete. Indikationerna på stress genom 
organisationstypens effekt på ökade överengagemang i arbetet väcker frågor om ansvar och 
befogenheter följs åt, och vilka förutsättningar det finns för kommunikation såväl horisontellt som 
vertikalt på arbetsplatsen. 
 
Jämfört med organisationstyperna ovan så framstår den individualiserande arbetsplatsen som en slags 
gyllene medelväg.  Dess organisering utmärker sig inte jämfört med övriga. Den är inte sektorsspecifik 
och den utmärkte sig inte heller när det gäller sambanden med arbetsmiljö. De få samband som 
identifierades var att den bidrog till ökad kontroll inom industrin och till ökad förekomst av god 
konflikthantering generellt inom industrin. Dock bidrog den till en minskning av förekomsten av god 
konflikthantering för kvinnor inom både industri- och servicesektorn. Här finns kanske något att lära 
för såväl traditionell som reglerande organisering när det gäller kontroll. Däremot fanns det även här 
indikationer på bristande stöd.  
 
De olika typerna av organisering visar att det finns olika sätt att utforma hur arbetsplatser styrs och 
kontrolleras och att det har betydelse för arbetsmiljön. Vad som är det mest hälsofrämjande sättet att 
utforma en arbetsplats är något som ledning och anställda på varje arbetsplats måste svara på. Vår 
förhoppning är att de olika typerna av organisering som vi har identifierat kan utgöra ett verktyg i 
arbetet för att synliggöra den egna verksamheten och vara till hjälp i diskussioner kring 
arbetsmiljöfrågor.  
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ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA  

Efter att ha konstaterat att arbetets organisering påverkar arbetsmiljön, ville vi studera vilken effekt 
arbetsmiljön hade på hälsan, främst hos kvinnorna inom industrin. Eftersom antalet kvinnor i 
materialet är så pass få behövde vi vara ”rädda om” dem och studera så många som möjligt. Därför 
utgick vi i dessa analyser från alla som fyllde i WOLF enkäten både vid tidpunkt 1 och 2 (2 821 
personer). I analyserna ingår endast personer som arbetar både vid tidpunkt 1 och tidpunkt 2. Vi har 
således att göra med ett friskt urval; ett så kallat ”healthy worker” perspektiv. Därför är tidiga 
ohälsoindikatorer viktiga att studera. 

Resultaten som presenteras nedan visar att arbetsmiljö främst är förknippat med ohälsa som 
sömnproblem, trötthet, överengagemang i arbetet och nack- ryggbesvär. Muskuloskeletala besvär har 
tidigare visat sig vara särskilt problematiskt för kvinnor i industrin och är därför ett förväntat resultat 
även här. I ett preventivt hälsoarbete är det viktigt att fånga upp tidiga indikatorer på hälsoproblem. 
Sömnproblem, trötthet och överengagemang i arbetet är några av just dessa indikatorer som kan vara 
tidiga markörer på att allt inte står rätt till.  

Sömnproblem och trötthet kan ge koncentrationsproblem (Pilcher & Huffcutt, 1996) och leda till 
sämre arbetsprestation, men allvarligare än så är att åtminstone sömnproblem både kan leda till och 
vara en indikator på svårare sjukdomar som depression (Roth & Roehrs, 2003) och hjärt- 
kärlsjukdomar (Schwarz m fl, 1999). Överengagemang i arbetet indikerar en oförmåga att släppa 
tankarna på arbetet vilket i sin tur kan bidra till stress och därtill hänförda sjukdomar (Bakker m fl, 
2000). Dessutom har man sett att sömnproblem (Åkerstedt m fl, 2012), muskuloskeletala besvär 
(Joksimovic m fl, 2002), hjärt- kärlsjukdom och depression (Dragant m fl, 2008) kan härledas till 
detta överengagemang. Den till synes enkla frågan, "hur skattar du din nuvarande hälsa?", eller med 
andra ord "hur mår du?", har visat sig ha en stark relation till framtida hälsa och för tidig död, då de 
som svarar negativt på den frågan har större risk för att bli sjuka eller dö för tidigt än de som svarar 
positivt (de Salvo m fl, 2005). Det är alltså av största vikt är att fånga dessa symptom innan de leder 
till värre ohälsa och sjukdomar och försöka förhindra dem genom att åtgärda förhållanden som är 
ogynnsamma för symptomen. Vad är det då i arbetet som föregår ovan nämnda symptom? 

Kort jämförelse av deltagarnas hälsa 
När man studerar hur många som rapporterar ohälsa i de olika hälsoutfallen i de tre grupperna 
industrikvinnor, industrimän och servicekvinnor är det iögonfallande att industrimän och 
servicekvinnor är de som rapporterar mest ohälsa; industrimän i form av högt blodtryck, hjärt-
kärlsjukdom och trötthet, och servicekvinnor i form av störd sömn, nack- ryggbesvär och 
överengagemang i arbetet. Generellt sett rapporterar signifikant fler kvinnor (vare sig de arbetar inom 
industrin eller servicesektorn) nack- ryggbesvär än män i industrin. Detsamma gäller för 
överengagemang i arbetet och sömnbesvär. Det finns inga signifikanta skillnader i hälsa mellan 
industri- och servicekvinnor. (Resultaten presenteras i Tabell A3 i Appendix A.)  
 
När man delar upp industriarbetare i kön och yrkeskategori ser bilden något annorlunda ut; fler 
kvinnor än män som arbetar med symbolyrken rapporterar nack- ryggbesvär och störd sömn och fler 
symbolkvinnor än tingkvinnor rapporterar ett överengagemang i arbetet (motsvarande förhållande 
syns också mellan männen). Dock skattar fler ting- än symbolmän att deras hälsa inte är bra (Tabell 
A4 i Appendix A).  

Hela industrin 
Även om fokus i denna rapport ligger på kvinnorna i industrin, spelar männen en viktig roll som 
jämförelsegrupp i analyserna och som normsättare i verkligheten. Eftersom industrin (och därmed 
datamaterialet) domineras av män och resultaten därför drivs av dessa, är resultaten som har tagits 
fram för hela industrin representativa för männen och presenteras här (men observera att kvinnor 
finns med också i dessa resultat).  
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Resultaten som baseras på hela industrin visar att de faktorer på arbetet som ökar risken för 
sömnproblem är: 

 brist på samarbete  

 känslan av att inte vara nöjd med förmågan att utföra arbete 

 nedstämdhet  

Trötthet påverkas av:  

 störd sömn  

 smärta från nacke och rygg  

 svårigheter att anpassa sjukskrivning 

Överengagemang i arbetet ökar om man upplever:  

 att man har ett stillasittande arbete (vilket kan indikera en viss typ av arbetsuppgifter)  

 brist på återhämtning 

 konflikt mellan arbetet och familjelivet  

Dessutom minskar skiftarbete risken för överengagemang i arbetet.  

Intressant nog, men helt i linje med tidigare studier, visar sig nack- ryggbesvär ha en hel del att 
göra med psykosocial arbetsmiljö såsom:  

 konflikt i arbetet  

 sociala hinder 

Även smärta från arm och hand påverkar dessa besvär. 

Högt blodtryck påverkas positivt, det vill sägas risken för högt blodtryck minskar, av: 

 anpassning av sjukskrivning 

men negativt, det vill säga risken för högt blodtryck ökar, av icke-arbetsrelaterade faktorer som:  

 högt BMI  

 tidigare rökning 

I resonemanget nedan kommer endast arbetsmiljöfaktorer som visade sig ha betydelse i analyserna att 
diskuteras. Det är dock viktigt att inse att många andra faktorer också spelar in och detta syns i 
analyserna ovan där både BMI, civilstånd, fysisk aktivitet, medicinintag och rökning bidrar till ohälsa. 
Arbetsmiljöns påverkan på hälsa illustreras mer överskådligt i Figur 13 nedan. 
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Figur 13. Arbetsmiljöns påverkan på hälsa inom industrin. (+) betyder att arbetsmiljön ökar risken 
för den relaterade ohälsan (se Tabell B1 i Appendix B). 

  

INDUSTRI 

Arbetsmiljö T1 Hälsa T2 

Sömnproblem

 

 Brist på samarbete (+) 

 Missnöje med förmåga att 

utföra arbete (+) 

Trötthet 

 

 Brist på sjukanpassning (+) 

Överengagemang i arbetet 

 

 Stillasittande arbete (viss typ av 

arbetsuppgifter) (+) 

 Brist på återhämtning (+) 

 Konflikt arbete- och familjeliv (+) 

Nack- ryggbesvär 

 

 

 

 Konflikt i arbetet (+) 

 Sociala hinder (+) 

Högt blodtryck 

 

 Sjukanpassning (-) 
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Sammanfattande resonemang om resultaten för hela industrin 
Sammantaget visar resultaten för hela industrin att sociala relationer är viktiga i arbetet och att brister 
i relationer som exempelvis sociala hinder, konflikt och brist på samarbete ökar risken för ohälsa i 
form av störd sömn (och därigenom kanske också trötthet), överengagemang i arbetet, och nack- 
ryggbesvär. Tidigare forskning har visat på vikten av sociala relationer i arbetslivet (Härenstam & 
Bejerot, 2010) och inom hälsoforskningen finns starka belägg för att sociala relationer och den känsla 
av samhörighet samt stöd som de medför är mycket viktig som buffert mot till exempel hjärt- 
kärlsjukdom (Orth-Gomér m fl, 1998), sömnproblem (Nordin, 2006), depression och stressrelaterade 
tillstånd (Cohen m fl, 2000). Sociala relationer kan underlättas genom att arbetet struktureras så att 
störmoment minimeras, att konflikter hanteras korrekt och effektivt, samt att samarbete underlättas. 
Ur goda sociala relationer kan goda stödfunktioner utvecklas. Sådana funktioner kan riktas mot 
individer som upplever sin förmåga att utföra goda arbetsinsatser som otillräcklig, eftersom sådana 
upplevelser tycks påverka sömnen negativt. I denna process, som i många andra, är kommunikation 
viktigt. God kommunikation bidrar till att skapa gemenskap och samhörighet vilket i sin tur bidrar till 
flexibla och mogna arbetsgrupper vilka återigen i sin tur kännetecknas av öppenhet, förändringsarbete 
och utveckling.  Medlemmarna i en mogen grupp upplever sig som värdefulla och trygga samt att de 
kan förverkliga sig själva inom gruppens ramar (Maltén, 1998), vilket torde vara av värde för 
produktion och effektivitet inom alla arbetsplatser. Det ska dock tilläggas att sociala relationer inte 
alltid kan organiseras fram. Hur man tar till sig och uppfattar relationer har mycket att göra med 
tidigare erfarenheter (Pierce m fl, 1997). Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta promotivt med 
sociala relationer både på organisations-, grupp- och individnivå (t ex Hanson, 2011). 

Stillasittande arbete visade sig vara en riskfaktor för överengagemang i arbetet. Vi tror inte att 
stillasittandet i sig är ett problem för just överengagemang i arbetet (men väl för andra hälsoproblem). 
Snarare kan stillasittandet indikera en viss typ av arbetsuppgifter som i sin tur är behäftade med en 
viss gränslöshet. Konstruktörer och personaladministratörer kan falla inom kategorin med 
stillasittande och gränslösa arbeten som tas med hem mentalt. Det är en god idé att från ledningens 
sida skapa en struktur och kultur på arbetet som gör det lättare för arbetstagarna att koppla bort 
arbetet när de inte är på arbetet och känna att de kan bidra till familjelivet på ett bra sätt utan att ha 
dåligt samvete för arbetet (se Allvin m fl, 2011). Detta är en god hälsopromotiv och stressbuffrande 
insats för en arbetskraft som ska hålla sig frisk i ett helt arbetsliv.   

Skiftarbete har visat sig vara en riskfaktor för många olika sjukdomar; hjärt- kärlsjukdom (Åkerstedt 
m fl, 1984), cancer (Megdahl m fl, 2005) och sömnproblem (Åkerstedt, 2003). Våra resultat visar att 
skiftarbete har en skyddande effekt mot överengagemang i arbetet. Sålunda kan skiftarbete ses som en 
friskfaktor gentemot just överengagemang i arbetet, men det är viktigt att betona att detta är endast en 
studies resultat och väga det mot alla riskfaktorer som andra studier har påvisat när man arbetar med 
till exempel schemaläggning och skiftarbetesplanering. 

Sjukanpassning innebär att arbetets krav anpassas till individens reducerade arbetskapacitet vid 
sjukdom. Tidigare forskning har visat att brist på sjukanpassning bidrar till en ökning i sjukfrånvaro 
(Hultin m fl, 2010). Våra resultat visar att brist på sjukanpassning ökar risken för trötthet. 
Sjukskrivning borde ske vid de tillfällen då kapaciteten är reducerad, men många anser sjukskrivning 
vara förenat med ett för stort inkomstbortfall och om arbetet inte är av sådan art att det kan anpassas 
till dagsformen, är det högst troligt att tröttheten ökar.  
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Kvinnor inom industrin 
Samma typ av analys som genomfördes för hela industrin gjordes för endast kvinnor i industrin och 

visar på ett något annorlunda mönster. Arbetsmiljöns effekter på hälsan är summerade i Figur 14.  

Sömnproblem hos kvinnor inom industrin föregicks av:  

 öppen konflikthantering  

 förorenad och bullrig arbetsmiljö 

Att rapportera trötthet föregicks också av att ha varit: 

 sjukskriven 

 haft dålig ekonomi   

 haft litet nätverk (färre än 5 personer) av vänner hemma 

Överengagemang i arbetet påverkades av:  

 känslan av att inte vara nöjd med förmågan att utföra arbete  

 brist på återhämtning  

 sociala hinder 

Skiftarbete var däremot en faktor som skyddade mot överengagemang i arbetet även hos kvinnor. 

Nack- ryggbesvär påverkades av arbetsrelaterade faktorer som: 

 förorenad och bullrig arbetsmiljö  

 sjukskrivning 

Risken för att rapportera ohälsa ökade med rapporterandet av att man hade varit:  

 sjukskriven 

 fysiskt inaktiv 

Att ha barn minskade risken för självrapporterad ohälsa för kvinnorna. 
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Figur 14. Arbetsmiljöns påverkan på hälsa hos alla kvinnor inom industrin. (+) betyder att 
arbetsmiljön ökar risken för den relaterade ohälsan (se Tabell B2 i Appendix B). 

  

Överengagemang i arbetet 

 

INDUSTRI 

Arbetsmiljö T1 Hälsa T2 

Sömnproblem

 

 Brist på öppen 

konflikthantering (+) 

 Förorenad & bullrig 

arbetsmiljö (+) 

Trötthet 

 

 Sjukskrivning (+) 

 Dålig ekonomi (+) 

 Missnöje med förmåga att 

utföra arbete (+) 

 Brist på återhämtning (+) 

 Sociala hinder (+) 

 Skiftarbete (-) 

Nack- ryggbesvär 

r  

 

 

 Förorenad & bullrig 

arbetsmiljö (+) 

 Sjukskrivning (+) 

Självrapporterad ohälsa 

 

 Sjukskrivning (+) 
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Sammanfattande resonemang om kvinnor i industrin 
Att inte vara nöjd med hur man klarar sina arbetsuppgifter, vare sig de är uppgifts- eller relationellt 
baserade, bidrar till sämre hälsa hos kvinnorna i industrin. Att inte vara nöjd med utförandet av 
arbetet kan vara en indikation på låg självkänsla. Självkänsla innebär att veta vad man faktiskt går för 
och god självkänsla ger god hälsa (Jonson, 1997). En del av uppbyggandet av självkänslan går via 
uppmuntran och uppskattning av andra, särskilt av de som är betydelsefulla för individen, som chefer 
och arbetskamrater. Att kommunicera och ge positiv återkoppling från ledningen kan därför ses som 
en viktig ingrediens i att öka denna självkänsla (se Tabell 1 om Hultbergs hälsofrämjande faktorer), 
särskilt hos kvinnor tycks det. God ledarkompetens kännetecknas bland annat av goda 
kommunikationsfärdigheter vilket i sin tur innebär att kunna lyssna, förstå, samarbeta och 
entusiasmera (Maltén, 1998). Genom att från ledningens håll lyssna, förstå och entusiasmera de 
anställda i deras arbete kan bidra till att de känner sig uppskattade och respekterade vilket både kan ge 
en bättre självkänsla och en god relation med chefen. Detta kan vara särskilt viktigt gentemot kvinnor i 
industrin eftersom de är i minoritet i en mansdominerad miljö. 

Konflikt kom upp som en faktor som bidrar till ohälsa vid analyserandet av hela industrigruppen. Det 
är därför intressant att se att själva hanteringen av en konflikt är något som kan störa kvinnornas 
sömn. Att inte agera aktivt i en konflikt kan vara en icke-funktionell hanteringsstrategi vilken kan 
bidra till oro och ältande över hur man borde ha agerat och över att man inte sa ifrån som man ville. 
Icke-funktionella hanteringsstrategier kan på sikt ha en negativ effekt på hälsan och bidra till allvarliga 
sjukdomar såsom högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdom (Theorell m fl 2000). Därför är det viktigt att 
identifiera och jobba med konflikthantering, även på arbetsplatsen. Att inte agera öppet i en konflikt 
kan bero på att man inte har möjligheten att protestera och reagera vilket kan vara en reflektion av den 
sociala miljön på arbetsplatsen som inte tillåter att man protesterar och säger ifrån, i alla fall inte om 
man är kvinna. Det kan också vara en reflektion av ett ”genusarv” där kvinnan ska vara den mer timida 
och inte så ifrågasättande. Det finns alltså många nivåer att arbeta på här: På individnivå för att stärka 
individerna så att de vågar stå på sig i konflikter, och på gruppnivå för att skapa kulturer där det är 
tillåtet för alla, oavsett kön, att öppet ifrågasätta och protestera. Dessutom är det viktigt att skapa en 
kultur där det är tillåtet att lyssna på varandra – även om den andra parten inte är av samma kön. Det 
finns en fara med att inte låta folk komma till tals eller lyssna på varandra då grupper kan drabbas av 
så kallat grupptänk (Janis, 1972). Grupptänk definieras som ett sätt att tänka i en sammansvetsad 
grupp där gruppmedlemmarnas mål blir att sträva efter enighet, vilket hindrar dem från att kritiskt 
ifrågasätta gruppens mål och utveckling. Detta hämmar utvecklingen av gruppen liksom trivseln på 
sikt. Återigen är kommunikation A och O (se resonemanget om kommunikationens bidrag till 
gruppens mognad ovan).  

Både brist på återhämtning och att bli störd i arbetet på grund av sociala hinder ökade risken för 
överengagemang i arbetet för kvinnorna i industrin. Det är inte förvånande att brist på återhämtning 
leder till ett överengagemang i arbetet eftersom om man inte kan släppa tankarna på arbetet så är det 
omöjligt att återhämta sig från det. Det är viktigt att vara observant på dessa saker. Det kan vara svårt 
att bygga bort sociala störmoment i en organisation. Här kan det dock löna sig att arbeta på 
individnivå, att försöka få de som mår dåligt av detta att sätta det i perspektiv och ge arbetstagarna 
verktyg för att kunna avgränsa sitt eget engagemang i arbetet för att inte ta med det hem i tankarna. 
Att bli störd i arbetet kan mycket väl leda till ett överengagemang i arbetet då detta kan leda till att 
man måste arbeta ännu hårdare. Kanske hinner man rent av inte med arbetet under arbetstid. 

Att ha varit sjukskriven tidigare bidrog till nack- ryggbesvär, trötthet och självrapporterad ohälsa hos 
kvinnorna i industrin. Eftersom nack- ryggbesvär, trötthet och självrapporterad ohälsa vid tidpunkt 1 
ökade risken för samma ohälsa vid tidpunkt 2, är det inte omöjligt att de tidigare sjukskrivningarna 
gällde just dessa ohälsoproblem. Detta kan indikera att kvinnorna återgick i arbete innan de var helt 
återställda eller utan en adekvat rehabilitering. Att vara sjukskriven men inte bli helt återställd är 
förstås betungande när man känner att man måste arbeta för man till exempel inte har råd att vara 
sjukskriven. Detta kan vidare ha återspeglat sig i skattningen av ekonomisk situation som var en faktor 
som bidrog till trötthet. Ekonomisk stress anses vara en av de kraftigaste stressorerna och leder till 
mycket ohälsa, inte bara för att man inte kan upprätthålla en viss levnadsstandard utan också på 
grund av just stressen detta bidrar till. Det är intressant att spegla detta resonemang i 
samhällsdebatten som har pågått under de senaste åren om kvinnors och mäns något ojämlika löner.  

Det är också intressant att koppla tidigare forskningsresultat om att kvinnor generellt sett oftare är 
sjukskrivna och söker läkare oftare än män, medan de lever längre än männen. Kanske är det just tack 
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vare sjukskrivningarna som kvinnorna lever längre? Dock finns det många rapporter om att 
arbetsmiljön inom industrin inte är gynnsam för kvinnor (t ex Bildt m fl, 2006). Den rapport som 
försäkringskassan (2011) gav ut tidigare visar att fler industrikvinnor är sjukskrivna på grund av värk 
än andra. Vår rapport visar också att sjukskrivningarna (inte nödvändigtvis bara de som beror på värk) 
också är en länk till andra ohälsoproblem (nack- ryggbesvär, trötthet och självrapporterad ohälsa) 
vilka på sikt skulle kunna bidra till andra svåra sjukdomar. Hur denna länk exakt ser ut vet vi inte idag, 
men är viktig att studera.  

Sociala relationer är ett tema som har varit genomgående i arbetsmiljöns relation till hälsan i detta 
projekt. Även sociala relationer på hemmaplan är viktiga för hälsan vilket avspeglas i att kvinnor som 
har få personer i sitt nätverk hemma är tröttare än de med större nätverk. Att ha personer omkring sig 
som kan stötta och hjälpa är som sagt viktigt och familjen anses vara de den ”universella bufferten” 
som kan skydda mot stress också på andra arenor än hemarenan. Därför är de sociala relationerna 
hemma viktiga även för arbetet. Men hur de sociala relationerna ser ut på hemmafronten är inget som 
företaget kan göra något åt. Dock är det viktigt för företagshälsovården att fånga upp detta 
tillsammans med andra klassiska hälsofaktorer som BMI och fysisk aktivitet. 

 

Köns- och yrkesskilda samband mellan arbetsmiljö och hälsa inom industrin  
Vi har nu redovisat hur sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa ser ut för hela industrin samt 
specifikt för kvinnorna. Nästa steg i analysarbetet var att jämföra om det finns några skillnader mellan 
könen i sambanden mellan arbetsrelationer. Detta har gjorts med interaktionsanalyser. Eftersom 
datamaterialet domineras av män men det är kvinnor vi är främst intresserade av, har vi valt att 
studera könsskillnader förutsättningslöst. Det innebär att vi inte har begränsat oss till att endast 
studera de faktorer som visade sig föregå de studerade hälsovariablerna i den gemensamma analysen 
som presenterats ovan. Istället inkluderade vi alla ursprungliga variabler i våra könsskilda analyser. I 
dessa analyser studerade vi om mäns och kvinnors hälsa påverkades olika av olika arbetsmiljö. De 
statistiska resultaten presenteras i Appendix C. Överlag fann vi fler likheter än skillnader, men 
eftersom vi är intresserade av skillnaderna så presenteras de kort här. Reflektioner och resonemang 
om könsskillnaderna återfinns under rubriken Resonemang om köns- och yrkesskillnader inom 
industrin. 

Överengagemang i arbetet 
Oergonomisk arbetsställning vid tidpunkt 1 ger könsskillnader i överengagemang i arbetet vid tidpunkt 
2. Kvinnor inom industrin riskerar att uppleva ett överengagemang i arbetet vid tidpunkt 2 på grund 
av ett ergonomiskt belastande arbete jämfört med kvinnor som inte har denna typ av belastande 
arbete. För män syns inte detta samband (se Figur C1 vänster i Appendix C).  

Trötthet 
Rollkonflikt på arbetet vid tidpunkt 1 skapar könsskillnader i hur trötta män och kvinnor skattar sig 
vara vid tidpunkt 2. Män som upplever rollkonflikt har större risk för att vara trötta än de som inte 
rapporterar rollkonflikt. För kvinnor syns inte samma samband (se Figur C2 vänster i Appendix C).  

Könsskillnader inom olika yrken i industrin 
För att ta reda på om män och kvinnor är olika exponerade för olika arbetsmiljö på grund av att de 
arbetar med olika saker har vi tagit hänsyn till yrkeskategori genom att dela upp datamaterialet i ting 
och symbolarbeten. Då det endast var ett fåtal personer inom industrin som arbetade med 
människorelaterade yrken har dessa exkluderats från analyserna. Nedan redovisas de könsskillnader 
vi fann inom ting- och symbolyrkena. Återigen fann vi fler likheter än skillnader men tar fasta på 
skillnaderna här. 

Trötthet hos symbolarbetare 
Könsskillnader återfinns i sambandet mellan rollkonflikt vid tidpunkt 1 och trötthet vid tidpunkt 2 
bland symbolarbetarna (Figur C2 höger i Appendix C). Män som rapporterar rollkonflikt har högre 
risk för att också rapportera trötthet än män som inte rapporterar rollkonflikter. Detta mönster 
återfinns inte bland kvinnorna. Eftersom denna effekt kvarstår när vi kontrollerar för yrke, tycks det 
finnas en ren könsskillnad i sambandet mellan rollkonflikt och trötthet. Skillnaden tycks alltså inte ha 
uppstått på grund av olika yrkesexponering.  
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Överengagemang i arbetet hos symbolarbetare 
Höga krav hos symbolarbetare vid tidpunkt 1 orsakar könsskillnader i överengagemang i arbetet vid 
tidpunkt 2. För män ökar risken för överengagemang i arbetet på grund av höga krav jämfört med män 
som inte rapporterar kraven som höga. Detta mönster återfinns inte hos kvinnor (Figur C3 i Appendix 
C).  

Nack- ryggbesvär hos tingarbetare 
För de som arbetar med ting inom industrin finns det könsskillnader i hur kraven på arbetet vid 
tidpunkt 1 påverkar nack- ryggbesvär vid tidpunkt 2. Kvinnor har en högre risk för att få problem med 
nacken och ryggen om de upplever höga krav än om de upplever låga krav. Denna relation återfinns 
inte bland männen (Figur C4 vänster i Appendix C). Detsamma gäller för det psykosociala klimatet på 
arbetsplatsen, då stämningen på arbetsplatsen vid tidpunkt 1 ger en könsskillnad i nack- ryggbesvär 
vid tidpunkt 2. Tingarbetande kvinnor som rapporterar dåligt psykosocialt klimat på arbetet har högre 
risk för nack- ryggbesvär än kvinnor som rapporterar ett gott klimat. Detta samband syns inte för de 
tingarbetande männen (Figur C4 höger i Appendix C).   
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Sammanfattande resonemang om köns- och yrkesskillnader inom industrin 
Mycket av arbetet inom industrin är fysiskt belastande och mycket arbetsmiljöarbete har lagts ner på 
att förbättra industriarbetarnas fysiska arbetsmiljö. Försäkringskassans rapport (2011) om 
sjukskrivningsdiagnoser i olika yrken visar dock att särskilt kvinnliga maskinoperatörer inom 
industrin sjukskrivs på grund av belastningsbesvär i dubbelt så hög grad som männen i samma yrke. 
Resultaten från detta projekt belägger att kvinnorna i industrin rapporterar en högre grad av 
överengagemang i arbetet på grund av att deras arbetsställning är oergonomisk och därmed 
förmodligen belastande. Överengagemang i arbetet är ingen sjukdom och därmed inte primärt 
förknippat med sjukskrivning. Dock är det en riskfaktor för många olika sjukdomar och således en 
tidig indikator på ohälsa. Det är därför inte omöjligt att det finns avsevärda mörkertal i 
belastningsproblematiken för kvinnor i industrin på grund av arbetsställningen, då de kan uppleva ett 
överengagemang i och med detta och därmed stress. Dessa resultat kan problematiseras vidare då 
resultaten dessutom visar att höga krav och dåligt psykosocialt klimat, vilka också är starka stressorer 
på arbetsplatsen, ökar risken för muskuloskeletala besvär. Andra studier har också visat att stress ökar 
risken för muskuloskeletala besvär (Joksimovic m fl, 2007). Sålunda är det inte bara den fysiska 
arbetsmiljön som är viktig i arbetsmiljöarbetet inom industrin, utan också den psykosociala 
arbetsmiljön, och kanske särskilt för kvinnor.  
 
I forskningen om arbets- och familjekonflikt är det ofta kvinnan som kommer i centrum. Det är därför 
intressant att notera att i detta projekt har männen i industrin en ökad risk för överengagemang i 
arbetet på grund av arbets- och familjekonflikt. Det är värt att spekulera om mansrollens begynnande 
förändring har betydelse här. Kvinnor har traditionellt varit dubbelarbetande och därmed arbetat både 
i hemmet och på arbetet. Detta har bidragit till att kvinnorna har utvecklat strategier för att hantera 
denna dubbla börda (till exempel arbeta deltid), vilka är förenliga med kvinnorollen. Dessa strategier 
är ännu inte lika accepterade för männen, varför män i dessa situationer kanske upplever att de måste 
lägga ner än mer engagemang på arbetet för att hinna med och klara av livspusslet (läs gärna Allvin, 
2011 för vidare resonemang). 

Psykosocialt klimat är ett sätt att fånga aspekter av det hälsofrämjande konceptet socialt stöd. För 
höga krav liksom lågt socialt stöd har visat sig i många studier ha negativa hälsoeffekter. Höga krav 
och lågt stöd är faktorer som är intimt sammankopplade med stress vilket i sin tur bland annat är 
förknippat med muskuloskeletala besvär såsom nack- ryggbesvär. Att ett dåligt psykosocialt klimat 
ökar risken för nack- ryggbesvär för kvinnor inom industrin skulle också kunna vara en reflektion av 
mansdominansen inom industrin och då särskilt för dem som arbetar med ting. I detta projekt är 
proportionen mellan män och kvinnor mycket snedfördelad. Fördelningen visar att av kvinnorna som 
arbetar inom industrin arbetar 64 % med symbolarbeten och 32 % med tingarbeten, medan för 
männen är fördelningen den rakt motsatta då 37 % av männen arbetar med symboler och 61 % med 
ting. Givet de olika kulturer som kvinnor och män socialiseras in ifrån barnsben, är det inte otroligt att 
kraven och det psykosociala klimatet tar sig olika uttryck på mans- och kvinnodominerade 
arbetsplatser. Det är inte heller otroligt att särskilt kvinnor påverkas mer negativt av mansdominerade 
arbetsplatser än män på kvinnodominerade, eftersom mansrollen fortfarande är den normgivande 
både på arbetsplatsen och i samhället. Det arbetas med jämställdhetsarbete överallt men detta är ett 
svårt arbete. De sociala konstruktionerna vi lever i är svåra att slå hål på och de är svåra att upptäcka 
eftersom de är internaliserade i oss och därmed en del av oss själva. Vår personlighet stöps till viss del 
av de sociala konstruktionerna vi identifierar oss med. Könsrollen är en central och inflytelserik social 
konstruktion. Det är därför viktigt att i medarbetarundersökningar och liknande dela upp 
sammanställningarna på män och kvinnor och studera skillnader i svarsmönster.  

En intressant slutsats vi drar från dessa resultat är att psykosocial arbetsmiljö i form av krav, 
rollkonflikt och psykosocialt klimat tycks manifestera sig olika för kvinnor och män. Medan dessa 
arbetsmiljöfaktorer tycks påverka den psykologiska hälsan hos män och visa sig i överengagemang i 
arbetet och trötthet så gav de fysiska besvär i form av nack- ryggbesvär hos kvinnor. Det är alltså 
viktigt att veta att samma psykosociala exponering kan ge olika symptom hos män och kvinnor, och 
det är angeläget att grundligt undersöka de bakomliggande faktorerna bakom både psykologiska och 
fysiska symptom för att kunna rikta ett hälsopromotivt arbete mot rätt källa. Det är också av betydelse 
att vara lika lyhörd för de psykologiska symptomen som de fysiska och medicinska. Att vara observant 
på symptom som trötthet och överengagemang i arbetet kan vara av godo i det långa loppet. Om 
problem kan upptäckas i god tid har man alla förutsättningar för att införa promotiva och preventiva 
åtgärder. Samtidigt är en god kommunikation mellan företagsledning och företagshälsovård att 
rekommendera så att det hälsopromotiva (skapandet av goda arbetsmiljöer) och hälsopreventiva 
(identifiering av symptom och riskbeteenden) arbetet går hand i hand. 
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Att uppleva rollkonflikt och höga krav ökade risken för trötthet hos män, och särskilt hos män som 
arbetade inom symbolyrken. Fler män än kvinnor rapporterade trötthet (45 % jämfört med 37 %, dock 
var skillnaden inte statistiskt signifikant) vilket troligtvis reflekterar att män har andra, högre och 
därmed mer utsatta positioner inom industrin. Rollkonflikt och höga krav skapar stress, och stress 
leder till trötthet.  

 

Kvinnor i olika yrken inom industrin 
Sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa skilde sig också åt mellan kvinnor i olika yrken inom 
industrin. Dessa samband illustreras i Figur 15. 

 För dem som arbetar med tingyrken påverkades sömnen av: 

 förorenad och bullrig arbetsmiljö 

Likaså påverkades nack- ryggbesvär av:  

 förorenad och bullrig arbetsmiljö 

Vidare ökades risken för ett överengagemang i arbetet av: 

 sociala hinder 

För kvinnor som arbetar med symbolarbeten var det främst överengagemang i arbetet som 
påverkades av: 

 känslan av att inte vara nöjd med förmågan att utföra arbete  

 omorganisation 
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Figur 15. Arbetsmiljöns påverkan på hälsa hos tingkvinnor (vänster) och symbolkvinnor (höger) 
inom industrin. (+) betyder att arbetsmiljön ökar risken för den relaterade ohälsan (se Tabell B3 i 
Appendix B). 

Yrkesskillnader mellan kvinnor i industrin 
För att vidare belysa yrkesskillnader i sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa hos kvinnor gjordes 
interaktionsanalyser på samma sätt som vid analyserandet av könsskillnader. Resultaten redovisas i 
Appendix C. 

Överengagemang i arbetet 
Höga krav vid tidpunkt 1 ger yrkesskilda effekter på överengagemang i arbetet vid tidpunkt 2. 
Tingarbetande kvinnor har högre risk för överengagemang i arbetet på grund av höga krav än 
tingarbetande kvinnor utan höga krav. Detta samband återfinns inte för symbolarbetande kvinnor 
(Figur C5 vänster i Appendix C).  

Nack- ryggbesvär 
Höga krav vid tidpunkt 1 ger dessutom yrkesskillnader i nack- ryggbesvär vid tidpunkt 2. 
Tingarbetande kvinnor har högre risk för nack- ryggbesvär vid höga krav på arbetet än tingarbetande 
kvinnor utan höga krav. Detta samband återfinns inte heller för symbolarbetande kvinnor (Figur C5 
höger i Appendix C). 
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Trötthet  
Yrkesskilda effekter finns också i sambandet mellan att ha oklara roller i arbetet, vid tidpunkt 1 och 
trötthet vid tidpunkt 2. Tingkvinnor som upplever rolloklarhet har en ökad risk för trötthet jämfört 
med tingkvinnor som upplever sina roller på arbetsplatsen som klara och förståeliga. Detta samband 
syns inte för symbolkvinnorna (Figur C6 vänster i Appendix C). 

Högt blodtryck 
Yrkesskillnader återfinns i sambandet mellan stillasittande arbete vid tidpunkt 1 och högt blodtryck 
vid tidpunkt 2. Kvinnor med stillasittande arbeten inom symbolyrken har högre risk för att få högt 
blodtryck jämfört med de symbolkvinnor som inte har stillasittande arbeten. Detta samband syns inte 
för tingkvinnorna, snarare tvärtom, även om resultaten att tingkvinnorna med stillasittande arbete har 
lägre risk för högt blodtryck än de som inte har stillasittande arbete, inte är statistiskt säkerställda 
(Figur C6 höger i Appendix C).  
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Sammanfattande resonemang om yrkesskillnader mellan kvinnor i industrin 
För kvinnor som arbetar med tingarbeten är det främst den fysiska miljön som bidrar till 
hälsoproblem i form av sömnstörningar och nack- ryggbesvär. Industrin klassas idag som en ren och 
tyst arbetsmiljö varför den höga andelen tingarbetare (både män och kvinnor) som har rapporterat 
exponering för buller och förorening är något förvånande. Sömnproblem kan uppstå av många 
faktorer, särskilt av stress och oro. Att sömnen och kroppens fysiologi lätt kan störas av buller är 
allmänt känt (Passchier-Vermeer & Passchier, 2000). Om bullerexponering under arbetstid leder till 
sämre sömn under natten är däremot inte belagt. Men det är inte otroligt att om kroppens fysiologi 
störs under dagen så kan även sömnen störas, då nattens sömn ofta reflekterar dagens aktivitet. Att 
arbeta i en förorenad och bullrig miljö kan också leda till en oro över vad man utsätts för och oro är en 
stark orsak för sömnproblem (t ex Kirkgegaard Thomsen m fl, 2003). Det är intressant att notera att 
andelen tingkvinnor som rapporterar att de är exponerade för buller och förorenad miljö (81 %) inte 
skiljer sig från andelen tingmän som rapporterar detsamma (79 %), men sambandet mellan fysisk 
arbetsmiljö och ohälsa är starkare för kvinnor än för män. Möjligtvis kan dessa resultat spegla att 
kvinnorna som söker sig till tingarbeten inom industrin är en selekterad grupp som aktivt väljer detta 
och därmed har ett särskilt mål och prestationsinriktning, vilket kan ge upphov till stress vilket i sin 
tur bidrar till ohälsa. 
 
Det är sedan tidigare känt att kvinnor inom industrin lider av nack- ryggbesvär i hög grad och att detta 
beror på att arbetsmiljön främst är utformad för män (Nordander m fl, 2008). Visserligen är det inte 
buller och kemisk förorening som bidrar direkt till dessa besvär, men förmodligen fångar dessa frågor 
även andra aspekter i den fysiska arbetsmiljön som ger problem med nack- ryggbesvär, till exempel 
arbetsställning. Det är olyckligt att de frågor vi har ställt om just arbetsställning, inte ger de förväntade 
konsekvenserna för nack- ryggbesvär. Det skulle vara intressant att intervjua tingkvinnorna om vad 
det är i arbetsmiljön som bidrar till ohälsan. 
 
Sociala hinder leder till en ökad risk för överengagemang i arbetet. Att arbeta med ting innebär oftast 
inga direkta kund-/klientrelationer och sålunda är det förmodligen svårigheterna att få kontakt med 
för arbetet viktiga personer som ger upphov till överengagemanget i arbetet. Detta väcker återigen 
frågan om huruvida tingarbetande kvinnor inte har samma upparbetade sociala kanaler och arenor 
som de tingarbetande männen. För kvinnor som arbetar med symboler är det främst upplevelsen att 
inte ha förmåga att klara av sitt arbete på ett tillfredsställande sätt som bidrar till ett överengagemang i 
arbetet. Förmodligen speglar överengagemanget hos både ting- och symbolkvinnorna en strävan och 
ett försök att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt trots de försvårande omständigheterna som 
båda grupperna upplever. Dessutom kan ”duktig-flicka syndromet” förstärkas i en mansdominerad 
värld. Det är inte ovanligt att kvinnor måste arbeta hårdare än män för att duga i arbetslivet. 

Hälsoeffekterna av höga krav i arbetet och oklar rollfördelning skiljer sig mellan ting- och 
symbolarbetande kvinnor. Höga krav på arbetsplatsen har i många studier visat sig ha negativa 
hälsoeffekter såsom hjärt- kärlsjukdom (t ex Belkic m fl, 2004). Således är höga krav en riskfaktor för 
allvarlig sjukdom och viktiga att förebygga. Tingarbetande kvinnor rapporterar mer överengagemang i 
arbetet och nack- ryggbesvär på grund av kraven från arbetet. Dessutom rapporterar de mer trötthet 
på grund av oklarheter i rollfördelningen. Tidigare forskning har visat att rolloklarhet bidrar till bland 
annat ökad sjukskrivning (Väänänen m fl, 2004) och utbrändhet (Blumentahl m fl, 1998). Intressant 
nog har stöd från organisationen setts skydda mot de negativa effekterna av rolloklarhet (Bliese & 
Castro, 2000). Detta talar återigen för att stödet från arbetsplatsen är oerhört viktigt att värna om. 

Den psykosociala arbetsmiljöns hälsoeffekter varierar mellan olika yrken. Detta är viktigt att ha i 
åtanke i ett hälsopromotivt arbetet. Exempelvis måste krav och roller studeras på olika sätt i de olika 
yrkeskategorierna och deras kulturer, och åtgärder måste anpassas till de olika yrkeskategoriernas 
verkligheter. Hanson (2011) poängterar att ett hälsopromotivt arbete måste vara flexibelt och utgöra 
en process som aldrig tar slut.  

För kvinnorna som arbetar med symboler ter sig ett stillasittande arbete som en riskfaktor för högt 
blodtryck. Detta är inte att förundras över då vi vet att för mycket stillasittande inte är bra för hälsan. 
Också här kan hälsopromotiva insatser göras från arbetsplatsen för att få dessa kvinnor att röra sig lite 
mer. 

Eftersom så få kvinnor arbetar inom industrin generellt, är det svårt att få tillförlitliga resultat när man 
delar upp kvinnorna i mindre grupper. Därför ska särskilt de yrkesskilda resultaten som presenteras 
här tas med en liten nypa salt. Resultaten är dock troliga i belysningen från tidigare forskning.  
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Sektorsskillnader mellan kvinnor 
Vi studerade också alla kvinnor som ingår i WOLF materialet det vill säga kvinnor både från service- 
och industrisektorn. Resultaten sammanfattas i Figur 16.  
 
Överengagemang i arbetet föregicks av:  
 

 känsla att inte vara nöjd med förmåga att utföra arbete 

 omorganisation  

Efter att ha studerat alla kvinnorna, delade upp gruppen för att studera kvinnor som arbetar inom 
industrin för sig och kvinnor som arbetar inom servicesektorn för sig (Tabell B5 i Appendix B). Här 
ingick dock endast symbolyrken eftersom väldigt få arbetar med tingyrken i servicesektorn. Resultaten 
visar att känslan av att inte vara nöjd med sin förmåga att utföra arbetet återigen påverkade 
överengagemang i arbetet negativt hos kvinnor inom industrin. Detta fann vi dock inte hos kvinnor 
inom servicesektorn. Omorganisation däremot fortsatte att vara en riskfaktor för överengagemang i 
arbetet i båda kvinnogrupperna.  
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Figur 16. Arbetsmiljöns påverkan på hälsa hos symbolkvinnor inom industri- och servicesektorn. (+) 
betyder att arbetsmiljön ökar risken för den relaterade ohälsan (se Tabell B4 i Appendix B). 

Vidare fann vi inga gruppskillnader i interaktionsanalyserna om sambanden mellan arbetsmiljö och 
hälsa mellan de olika sektorerna för symbolkvinnorna. Däremot när vi jämförde tingkvinnor i 
industrin med symbolkvinnorna i servicesektorn fann vi att risken för att rapportera en sämre 
självrapporterad hälsa ökade med exponeringen för fysisk arbetsmiljö. Sambandet gällde för 
tingkvinnor inom industrin, men inte för symbolkvinnor inom servicesektorn (Figur C7 i Appendix C). 
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Sammanfattande resonemang om sektorsskillnader mellan kvinnor 
Resultaten visar återigen på mest likheter i sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa hos kvinnor i 
olika sektorer och vi fann endast en statistiskt säkerställd sektorsskillnad i sambanden mellan 
arbetsmiljö och hälsa: Fysisk arbetsmiljö ökade risken för självrapporterad ohälsa i högre grad hos 
tingarbetande kvinnor i industrin än hos symbolarbetande kvinnor inom servicesektorn. Detta är 
något förvånande då det bedrivs stora forskningsprojekt som, baserat på att man har fått bukt med 
just bullerproblematiken inom industrin, syftar till att åtgärda bullret i förskolorna vilket idag är en av 
de mest ljudförorenade arbetsmiljöerna. Således torde risken för åtminstone bullerexponering vara 
större inom servicesektorn. Förklaringen till sambandet mellan den ökade risken för ohälsa på grund 
av fysisk exponering hos kvinnor som arbetar med ting i industrin kan därför bottna i andra faktorer 
(se tidigare resonemang). 

Det är tydligt att upplevelsen av att inte kunna utföra ett gott arbete ökar risken för överengagemang i 
arbetet för kvinnor som arbetar med symboler i industrin men inte för kvinnor som arbetar med 
motsvarande arbetsuppgifter (symbolarbete) inom servicesektorn. Varför syns detta sambandet bara 
inom symbolarbetande kvinnor inom industrin och inte inom servicesektorn? Signifikant fler kvinnor 
med symbolarbete inom industrin än inom servicesektorn skattar att de inte är tillfredsställda med sin 
förmåga att de utföra arbetet. Arbetet är en högt värderad aktivitet av de allra flesta och det är troligt 
att effekten av att hela tiden känna sig missnöjd med utförandet av arbetet, och därmed förmodligen 
känna att man inte räcker till, leder till att man engagerar sig mer i arbetet, oroar sig och inte kan 
släppa tankarna på det för att försöka uppnå vad man anser att man bör uppnå. Skillnaden mellan 
industri- och servicesektorn kan ha att göra med skillnader i organisering. I servicesektorn finns den 
grupporienterade organisationstypen representerad vilken bidrar till att arbetstagarna rapporterar 
mer stöd och bättre sociala relationer som i sin tur kan öka självkänslan (se tidigare resonemang) och 
därmed hälsan.  Denna organiseringstyp finns inte inom industrin och kanske är den inte möjlig att 
tillämpa där. Dock återkommer vi till detta med vikten av sociala relationer och därmed av 
stödstrukturer och god kommunikation i all verksamhet.  

Omorganisation innebär förändringar och förändring kräver anpassning av individen vilket tar energi 
och kraft. Det är förmodligen till och med ett måste att engagera sig mer i arbetet efter en 
omorganisation för att få arbetet att flyta igen. Det är således inte helt ologiskt att omorganisationer 
ökar risken för ett högre engagemang i arbetet, vilket våra resultat visar. I materialet är det vanligare 
med omorganisation hos symbolarbetare endast när alla symbolkvinnor (både från industri- och 
servicesektorn) analyseras tillsammans så framkommer att omorganisation bidrar till 
överengagemang i arbete. Det faktum att omorganisering får konsekvenser sju år senare kan betyda att 
den nya organiseringen antingen har lett till ett arbete som kräver ett överengagemang, eller att flera 
omorganiseringar har skett under perioden. Eftersom omorganisation kräver kraft och energi från 
individen för att anpassa sig kan det vara värt att minimera omorganiserandet och enbart organisera 
om när så verkligen behövs. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna rapport är att utifrån de resultat som har framkommit ur projektet ”Kvinnor i 
industrin: hälsopromotion och sjukprevention i den longitudinella WOLF kohorten" presentera en 
skrift om hälsopromotion och sjukdomsprevention riktat mot kvinnor inom industrin. För att klargöra 
vad som är specifikt för industrikvinnor vad gäller arbetsmiljö och hälsa krävdes att vi försökte 
separera sektor, organisation och yrke. Genom att jämföra kvinnor med män inom samma sektor och 
med kvinnor inom andra sektorer gavs möjlighet att undersöka i vilken mån könsskillnader i 
sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa är ett uttryck för skillnader i arbetsexponering eller skillnad i 
individuella resurser.  

Varför förväntas då industrikvinnor utgöra en specifik grupp?  Å ena sidan är kvinnor inom industrin 
utsatta för en annan yrkesexponering än andra kvinnor inom andra sektorer, och därmed gäller inte 
den generella kunskap om kvinnors arbetsrelaterade hälsa som främst baseras på studier av kvinnor 
inom offentlig sektor. Å andra sidan är hälsorelaterad forskning inom industrin främst baserad på män 
eftersom det är en mansdominerad sektor. Detta gör det oklart om den generella forskningen om 
arbetsmiljö och hälsa inom även gäller industrikvinnorna. De studier som finns om kvinnor i industrin 
visar främst att den fysiska arbetsmiljön är utformad för män vilket ger kvinnor mer förslitningsskador 
(Kihlbom & Broberg, 1988).  För att komplicera det hela så garanterar ju inte en ”god exponering” på 
en arbetsplats en god hälsa eftersom alla individer reagerar olika på samma exponering. Vi har olika 
personlighet och olika resurser att tillgå, vilket gör att vi kan hantera exponering olika bra och på olika 
sätt. Våra individuella resurser påverkas starkt av könstillhörighet. Könstillhörighet är svårt att 
separera från personligheten eftersom vår personlighet hela tiden formas av våra erfarenheter och hur 
vi bemöts av andra, och hur vi bemöts av andra baseras ofta på vilket kön vi har. Kön kan med andra 
ord vara uttryck för såväl skillnader i exponering, eftersom kvinnor och män återfinns på olika 
arbetsplatser, som för skillnader i individuella resurser eftersom män och kvinnor är fostrade in i olika 
tanke- och beteendemönster.  Vi fann exempel på både och i våra studier, vilket diskuteras närmare 
nedan.  

Hur kan man förstå könsskillnader i arbetsrelaterad hälsa?  
När vi studerade huruvida arbetsmiljön uppfattas olika i de olika typerna av organisationer som vi har 
identifierat finner vi att män och kvinnor skattar dessa olika i många fall. Dock är det inte så att alla 
könsskilda skattningar av arbetsmiljö leder till motsvarande skillnader i hälsa. Faktum är att i de flesta 
fall så finns det inga könsskilda samband mellan arbetsmiljöns exponering och hälsa.  

I de fall där skillnader faktiskt finns kan man skönja både en vertikal och en horisontell segregering, 
även när vi kontrollerar för yrke och därmed arbetsexponering. Tingkvinnor vars fysiska hälsa, i form 
av nack- ryggbesvär, påverkas negativt av psykosocialt klimat och höga krav. En förklaring till detta 
kan vara att dessa kvinnor förmodligen aktivt har valt att arbeta inom den mansdominerade industrin 
(se också Nise, 2007). Därmed har de har valt att gå emot den vertikala segregeringen och valt ett 
"mansyrke" istället för ett "kvinnoyrke".  Att gå emot strömmen kan leda till att man blir betraktad och 
behandlad på ett annorlunda sätt än man önskar. Det kan också betyda att man hamnar i en 
minoritetssituation och numerärt är tingkvinnorna i minoritet på sina arbetsplatser. Minoriteter har 
sällan tolkningsföreträde och hamnar ofta i stigmatiserade positioner (se Hatzenbuhler, 2010). Detta i 
sin tur kan innebära att kvinnorna inte har någon större möjlighet att påverka sin arbetsmiljö vilken är 
utformad för och av män. Män med symbolyrken uppvisar å andra sidan en högre risk för psykologisk 
ohälsa såsom trötthet och överengagemang på grund av krav och rollkonflikt. Krav och rollkonflikter 
korrelerar positivt med huruvida männen med symbolyrken är arbetsledare eller inte. En chefsposition 
innebär ofta högre exponering för faktorer just relaterade till krav och rollkonflikter. Att fler män är i 
chefsposition och därmed är utsatta för andra psykosociala faktorer än kvinnor går helt i linje med den 
horisontella segregeringen. 

En ytterligare slutsats som kan dras ur de ovan nämnda resultaten är att kvinnors reaktioner på 
upplevd dålig psykosocial arbetsmiljö verkar manifestera sig i kroppsliga besvär såsom nack- 
ryggbesvär medan männen verkar reagera med psykologiska reaktioner såsom överengagemang i 
arbetet och trötthet. Tidigare forskning har visat att kvinnor i industrin har ökad risk för 
muskuloskeletala besvär (t ex Nordander, 2008) på grund av att arbetsmiljön inte är utformad för 
kvinnor. Andra studier har också visat att psykosociala faktorer bidrar till denna typ av besvär 
(Joksimovic m fl, 2007). Våra resultat visar, liksom resultat från Bildts (2006) studie från 
tillverkningsindustrin i Gnosjö, att tingkvinnors fysiska hälsa påverkas inte bara av den fysiska 
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arbetsmiljön utan också av den psykosociala. Vad gäller männens ohälsa som verkar vara mera 
psykologiskt relaterad kan vi konstatera att trötthet kan vara en psykologisk reaktion på en pressande 
miljö, ett sätt för kroppen att säga till individen att byta uppgifter och därmed komma ifrån en 
krävande miljö. Det kan också vara en reaktion på ett överengagemang och ett hårt arbete eller på 
sömnbrist som uppstår på grund av problem med nedvarvning och oro. Vad förklaringarna än må vara 
till dessa olika typer av ohälsa hos kvinnor och män är det viktigt att vara uppmärksam på att samma 
typ av exponering (psykosocial arbetsmiljö) kan ge olika typer av ohälsa (fysisk eller psykologisk). Det 
är således också av vikt att implementera anpassade hälsopromotiva åtgärder hos kvinnor och män i 
vissa avseenden. 

Hur unika är industrikvinnorna?  
Det finns skillnader i skattningen av arbetsmiljö mellan kvinnor som arbetar inom olika sektorer 
(service och industri).  Det innebär att kvinnor som arbetar i olika sektorer till viss del upplever sin 
arbetsmiljö olika. Dessa sektorsskillnader i arbetsmiljö resulterade dock inte i sektorsskillnader i 
(o)hälsa. Vi fann endast en skillnad då kvinnor som arbetar med ting inom industrin hade en högre 
risk för självrapporterad ohälsa på grund av den fysiska arbetsmiljön än symbolkvinnor i 
servicesektorn. Generellt sett är alltså kvinnor inom industrin inte unika i jämförelse med kvinnor i 
andra sektorer och arbeten, men till viss del särskiljer sig ändå kvinnor som arbetar med ting i 
industrin från andra i hur den fysiska arbetsmiljön påverkar hälsan. Bristen på skillnader mellan 
kvinnorna i olika sektorer kan dock bero på selektionseffekter. Östlin (1988) har visat att kvinnor i 
industrin lämnar sina arbeten oftare än kvinnor i andra sektorer. Detta kan bero på hälsoeffekter. I 
vårt material ser vi att inom gruppen tingkvinnor är det färre personer som är äldre än materialets 
medianålder som ligger på 47 år. Det kan vara en indikation på just att det är en högre omsättning på 
kvinnor inom denna miljö och att man endast orkar ett tag. Detta är förstås något för företagen att 
beakta.  
 
Betyder detta att arbetsmiljön inte spelar någon större roll när vi studerar kvinnors arbetsrelaterade 
hälsa? Kan man dra slutsatser om industrikvinnors hälsa baserat på forskning om kvinnor i 
servicesektorn? Med det begränsade urval vi har haft att arbeta med vill vi inte svara ja på ovanstående 
frågor. Vi har som sagt sett indikationer på att kvinnor i industrin generellt sett mår lika bra som de 
andra grupperna som studerades, men att tingkvinnor inom industrin verkar vara mer utsatta än 
andra kvinnor för exponering av fysisk arbetsmiljö. Männen som arbetar med ting uppvisar inte 
samma samband mellan fysisk arbetsmiljö och hälsa trots att en lika hög andel män som kvinnor 
rapporterar sig vara exponerad för buller och förorenad miljö. Detta indikerar att i vissa aspekter är 
vissa kategorier av industrikvinnorna unika och det får inte glömmas bort. Mycket av buller och 
föroreningsproblematiken har försvunnit från industrin idag, men det har ofta uppmärksammats att 
kvinnor som arbetar ”på golvet” i industrin har ett slitigt arbete (Kihlbom & Boberg, 1998; Nordander 
m fl, 2011). Dock skulle vi vilja problematisera resultaten något genom att föra fram spekulationen om 
att de kvinnor som väljer att arbeta med tingyrken inom industrin gör ett aktivt val när de väljer att 
arbeta där. Detta val kan upplevas gå på tvärs gentemot rådande normer och könsroller i samhället 
vilket kan bidra till stress och ohälsa. Den selektion av kvinnor som utgör gruppen tingkvinnor är en 
särskild grupp kvinnor som hamnar i en särskild miljö i industrin. Denna miljö är kännetecknad av ett 
visst buller och föroreningar, men det är förmodligen inte bara det som leder till ohälsan, utan andra 
faktorer som möjligtvis skulle kunna vara relaterade till de minoritetsaspekter som ovan nämnts. 
Denna grupp bör därför uppmärksammas och stärkas särskilt ur ett hälsopromotivt syfte. 

Delaktighet och process 
Hur ska man då åtgärda orsaksfaktorerna? Hanson (2011) hävdar att delaktighet är en av de viktigaste 
hörnstenarna i hälsopromotion. Att få vara delaktig i hur man utför arbetet och vad man gör i arbetet 
stärker självkänslan och välmåendet. Att ha inflytande över sitt arbete, och därmed sitt liv, är viktigt 
för alla, oavsett arbetsuppgifter. Inflytande leder till kontroll över arbetet och arbetslivet, och denna 
kontroll kan skydda mot upplevelsen av för höga krav och därmed minska upplevelsen av stress. 
Långvarig stress är som bekant inte av godo för människan och upplevelsen av en obalans mellan krav 
och kontroll, där kraven övergår kontrollen, kan leda till sjukdom, sjukfrånvaro och därmed 
produktionsbortfall (Karasek & Theorell, 1990).  

Att vara en del av och att ha inflytande över de sociala relationerna på arbetet (både med 
arbetskamrater, chefer och klienter) bidrar till en känsla av både kontroll och delaktighet. Johnson 
visade redan år 1986 att hög kontroll tillsammans med ett gott socialt stöd gav minskad risk för 
hjärtinfarkt. Genom de sociala relationerna får man möjlighet att påverka arbetet. Genom goda 
relationer med god stämning och ”högt i tak” vågar man säga vad man tycker och komma med förslag 
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på förändringar, detta motverkar risken för utanförskap och ensamhet. Resultaten från föreliggande 
projekt indikerade att en viktig underliggande faktor för ohälsa hos arbetstagarna inom industrin, 
både män och kvinnor, ting och symbolarbetare, var just icke-optimala sociala relationer vilket 
speglade sig i sociala hinder, rollkonflikter och rolloklarheter samt i otillfredsställelse med den egna 
förmågan hur arbetet utförs. Om man uppfattar att man saknar goda relationer och är otrygg, är risken 
stor att man inte vågar säga ifrån trots att man borde. För att förhindra grupptänk måste ledningen 
eller den närmaste chefen lyssna och inte avfärda medarbetares åsikter, vilka de än må vara. Detta 
visar på vikten av kommunikation. Sociala relationer och kommunikation framstår tydligast som 
hörnstenar i arbetet med att få arbetstagarna att känna sig delaktiga i arbetet. Sett ur ett 
hälsopromotivt perspektiv är detta av stor vikt och av godo.  

Dagens arbetsliv är annorlunda än 70-talets 
Karaseks berömda krav-kontrollmodell från 1970-talet är fortfarande dominerande i forskningen om 
psykosocial arbetsmiljö. Dock har arbetslivet förändrats kraftigt sedan 1970-talet (Allvin, 2011). 
Dagens arbetsliv kännetecknas av mer utsuddade gränser mellan arbete och privatliv. Detta ställer 
andra krav på individen som måste hantera gränsdragningen mellan dessa två arenor själv. Således 
blir också andra psykosociala faktorer, än krav och kontroll, av intresse att studera. I detta projekt ser 
vi att krav, definierat av Karaseks kravdimension i krav- kontrollmodellen, har genomslagskraft på 
hälsa. Däremot har inte den traditionella kontrolldimensionen det. Denna dimension står dock att 
finna i modifierad form i faktorer som sociala hinder, rollkonflikt och rolloklarhet.  

Krav- och kontrollmodellen tillkom på basis av studier av manliga industriarbetare under eran som 
föregick den postindustriella arbetsmarknaden och flexibla arbeten. Det var i det typiska 
industrijobbet som arbetsmiljöarbetet hade sin utgångspunkt. Då var fortfarande majoriteten av 
arbetskraften anställd inom industrin och monotona jobb med få utvecklingsmöjligheter var 
sinnebilden för arbetsmiljöproblem. Då var det ordning och reda i organisationen och alla visste sin 
roll. I en sådan kontext blir det tydligt att ökad kontroll i arbetet är en lösning på problemet.  

Det förändrade arbetslivet gör att den traditionella kontrolldimensionen inte längre har samma 
funktion. Lite motsägelsefullt kan ökad kontroll snarare betyda ökade krav i ett flexibelt arbetsliv. När 
det är alltmer upp till den anställde att avgränsa sitt eget arbete så blir denne inte hjälpt av ökad 
kontroll i arbetet – inte ens inom industrin! När arbetet vidgas med fler och fler arbetsuppgifter och 
individen ska sköta prioritering av dessa samt koordinering med övriga anställda på arbetsplatsen så 
hjälps det inte med ökad kontroll. Om det klassiska industriarbetet påvisade problemet med för 
mycket styrning och struktur så påvisar det fria arbetet problemet med gränslöshet. Betyder det att 
kontroll inte längre är något att eftersträva i arbetsmiljöarbete? Jo, det är absolut fortfarande en av 
nycklarna till arbetsrelaterad hälsa, men däremot behöver det problematiseras. Dessutom behöver det 
klargöras vad som resulterar i kontroll och vad som resulterar i krav.  

Genom att öka delaktigheten i arbetslivet och därmed öka kontrollen för individerna anser vi att 
arbetsgivaren kan underlätta för individen att dra en gräns mellan arbets- och privatliv. Genom att låta 
individerna vara delaktiga i utformningen av arbetet och därmed få en förståelse för vilken roll de 
spelar i organisationen, genom att ge tillräckligt med resurser för det arbete som ska utföras, och 
genom återkoppling om dess kvalitet samt att se till att kontaktvägarna till nyckelpersoner är öppna 
för alla inblandade får individen kontroll på sitt arbete vilket innebär att denne inte behöver grunna på 
det under fritiden då individen behöver återhämta sig. Således skulle förmodligen de ökade riskerna 
för överengagemang, trötthet och sömnproblematik som syns i våra resultat minskas. Vägen till 
delaktighet och kontroll verkar med fördel kunna gå via förbättrade sociala relationer och sociala 
kanaler. 

Organisation och arbetsmiljö 
Arbetsplatsen är en arena för hälsopromotion. Arbetsmiljö uppstår inte i ett vakuum utan i 
interaktionen mellan anställd och platsen där arbetet utförs. En anledning till det är att arbetet är en 
kontrollerad och styrd verksamhet som sätter ramar för de anställdas utförande av sitt arbete. 
Samtidigt är organisationen beroende av olika individer för att verksamheten ska kunna utföras. Vad 
man gör i arbetet såväl var man utför sitt arbete kan resultera i olika exponering för risk- och 
friskfaktorer i arbetet. I detta projekt studerades arbetsorganisation i syfte att klargöra om dess 
utformning bidrar till skillnader i exponering, och svaret är ja; organisationen bidrar till skillnader i 
arbetsmiljö och därmed till skillnader i exponering av arbete. Resultaten bekräftar att sättet att 
organisera verksamheten inverkar på förekomsten av både goda och dåliga arbetsmiljöfaktorer. Enligt 
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arbetsmiljölagen ska ett arbete utformas så att riskfaktorer minimeras och friskfaktorer premieras. De 
fem olika typerna av organisering som har använts i detta projekt påverkade såväl klassiska 
psykosociala faktorer som krav, kontroll och stöd som olika hinder i arbetet, rollkonflikt, konflikt 
mellan arbete som privatliv, konflikthantering och fysisk arbetsmiljö. Vad kännetecknade då 
arbetsplatser med god arbetsmiljö?  

Sammantaget visade sig den grupporienterade arbetsplatsen ha övervägande positiva effekter på de 
anställdas arbetsmiljö genom att främja förekomsten av goda arbetsmiljöfaktorer som erkännande och 
stöd samtidigt som den minskade förekomsten av dåliga arbetsmiljöfaktorer som krav och 
rollkonflikter. Dock var inte denna organisationstyp representerad i industrin. Den reglerande 
arbetsplatsen utgjorde den motsatta sidan på ett arbetsmiljökontinuum med övervägande negativa 
effekter på de anställdas arbetsmiljö med ökade krav och minskat socialt stöd, och inom industrin 
även en ökning av sociala hinder.  

Tydlighet i ansvarsområden samt avgränsade och tydliga uppdrag har framkommit som kännetecken 
på arbetsplatser med god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro i tidigare studier (Waldenström & 
Härenstam, 2006; Ahlberg m fl, 2008). För höga krav, rollkonflikter och sociala hinder kan ses som 
uttryck för motsatsen. Otydlighet om vem som gör vad, vad det egna uppdraget är och därmed var 
ansvaret slutar gör att det uppstår oförenliga krav, problem att få tag på rätt person och att tiden inte 
räcker till. Tydlighet kan tänkas vara lika med tydlig struktur på arbetsplatsen. Ju mer som är 
förutbestämt och reglerat i den formella strukturen genom ledningsbeslut, mål och måluppfyllelse, 
samt standardisering av hur arbetet ska utföras, desto mindre blir det kvar för individen att hantera 
eller förhandla om. Sambanden mellan de olika typerna av organisering och de anställdas arbetsmiljö 
visar att goda och dåliga effekter inte följer graden av formell struktur i organiseringen. Istället är det 
ett tydligt mönster att både organisationstyper som domineras av formell struktur och av social 
styrning tillsammans med viss grad av formell struktur, bidrar till arbetsmiljöfaktorer som anses vara 
hälsofrämjande respektive sjukframkallande. Både den traditionella och den reglerande typen av 
organisering kännetecknas av mycket formell struktur men den förra kan ses som mer hälsofrämjande 
och den senare som sjukframkallande utifrån funna effekter på arbetsmiljö. Sambanden med färre 
sociala hinder och större förekomst av hälsosam konflikthantering gör att strukturen hos den 
traditionella arbetsplatsen verkar vara hälsofrämjande snarare än sjukframkallande, trots att den även 
minskade den upplevda kontrollen hos de anställda. Detta innebär att den utgör den tydlighet i 
struktur som andra studier har identifierat som en organisationsfaktor som främjar goda arbetsvillkor 
(Waldenström & Härenstam, 2006). Den reglerande strukturen däremot verkar vara 
stressframkallande då den tydliga och formella strukturen i denna organisationstyp inte avgränsar 
eller avlastar utan snarare pressar den anställde. Skillnaden mellan traditionell och reglerande 
organisering är att den senare har mycket av allt, både formell struktur och social styrning i form av 
kundstyrning och mjuka styrsystem. Den traditionella organisationen däremot har mycket formell 
struktur i kombination med relativt högt individansvar i planering och uppföljning av det dagliga 
arbetet i verksamheten. Det är därför inte så förvånande att effekterna på de anställda inom reglerande 
arbetsplatser är sämre.  Motsvarande mönster kännetecknar de två typerna som domineras av social 
styrning. Den grupporienterade organisationstypen är den som mest bidrar till en hälsofrämjande 
arbetsmiljö i våra analyser medan den sociala arbetsplatsen har mer negativa effekter.  

Möjlighet till kontroll i arbetet är som sagt en central faktor i en god arbetsmiljö och arbetsplatser med 
decentraliserat beslutsfattande antas ge bättre kontrollmöjligheter för de anställda. Detta bekräftades 
även i våra studier. Organisering enligt den individualiserande arbetsplatsen, som framför allt 
kännetecknades av att beslut som rör basverksamheten, ansvar för planering och uppföljning var 
delegerat till den enskilde anställde, främjade graden av kontroll för anställda. Sambandet bekräftades 
ytterligare av att i typer av organisering med centraliserat beslutsfattande där beslut om 
basverksamheten i stor grad togs av högsta ledningen eller av ägare, hade de anställda lägre kontroll 
än anställda på andra arbetsplatser. Exempel på detta är den traditionella och den reglerande 
arbetsplatsen (även om sambandet med kontroll inte var signifikant för den reglerande).  

Resultaten visar också att organiseringens effekt på arbetsmiljön inte var lika för alla anställda. Detta 
gällde främst den traditionella organiseringen som i flera fall hade en annan effekt på kvinnorna än på 
männen, och könsskillnaden var genomgående negativ för kvinnorna, vilket kan vara en bidragande 
orsak till varför tingkvinnor rapporterar större ohälsa än männen inom industrin. Även om kvinnor 
var representerade inom alla typer av organisering så fanns det tydliga, och signifikanta skillnader i 
könsfördelningen mellan dessa typer av organisering, vilket bidar till att arbetsexponeringen skiljer sig 
åt mellan kvinnor och män. Organisering enligt den sociala arbetsplatsen var exempelvis den enda 
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organisationstypen inom industrin som var kvinnodominerad. Sammantaget finns det skillnader i 
exponering av organisationstyp på arbetsplatser utöver yrke som bidrar till och förstärker 
könssegregeringen på arbetsmarknaden.  

Ett annat mönster vi fann är att de olika typerna av organisering inte var jämnt fördelade utan 
dominerar i olika sektorer, med undantag för den individualiserande arbetsplatsen. Den traditionella 
och den reglerande organisationstypen återfanns främst inom industrin medan den sociala främst 
återfanns inom servicesektorn och den grupporienterade fanns enbart inom service. Detta innebär att 
arbetsorganisation till stor del är sektorsspecifik, men även könsspecifik då könsfördelningen följer 
sektorsskillnaderna. Däremot är effekterna av de olika sätten att organisera övervägande lika för 
kvinnor och män, där det främsta undantaget är den traditionella arbetsplatsen effekt på kvinnors 
arbetsmiljö, vilken dessvärre är negativ.  

En gång i tiden uppmärksammades arbetsmiljöproblemen som uppstod vid standardiserade arbeten 
inom industrin. Lösningen var att öka de anställdas möjligheter till delaktighet och inflytande både i 
det egna arbetet och på arbetsplatsen, men även att ge ett mer varierat arbetsinnehåll. Då var 
problemet för mycket reglering. Idag ser vi motsatsen där bristande reglering och gränslöshet utgör ett 
arbetsmiljöproblem.  Det visar att det finns flera vägar till goda arbetsvillkor.  Vi fann olika variationer 
på struktur i organisationerna och kan konstatera att kombinationen med mycket av alla slags 
styrformer var mest negativ för arbetsvillkoren. När traditionella och mer moderna styrformer 
används fullt ut så verkar de anställda hamna i en ny järnbur.  

Vad som är en lämplig typ av organisering beror på de lokala förutsättningarna. Olika modeller och 
typer, likt våra typer av organisering, är utmärkta verktyg för att synliggöra organisationen och på så 
sätt vara en hjälp i diskussioner om hur det fungerar och ser ut på den egna arbetsplatsen. Modellerna 
synliggör olika dimensioner och ger möjlighet till jämförelse. En faktor som framkommer som viktig i 
våra analyser för att förstå vad som är en lämplig organisering är kundrelationen. De två typerna av 
organisering (den sociala och den reglerande) som hade mer negativa än positiva effekter på 
arbetsmiljön kännetecknades just av krävande kundkontakter. Skillnaden mellan dessa två och den 
grupporienterade arbetsplatsen som också hade mycket krävande kundkontakter, var förekomsten av 
socialt stöd i olika former och erkännande. I verksamheter med krävande kundkontakter är det extra 
viktigt att personalen ges stöd och ges möjlighet att diskutera dessa kontakter på arbetsplatsen 
(Danielsson, 1980). Med andra ord ska det finnas arenor för stöd och dialog på arbetsplatser, vilket 
har visat sig vara framträdande faktorer hos friska eller hälsofrämjande arbetsplatser i andra studier 
(Schmidt m fl, 2011; Bejerot & Härenstam, 2010). Resultaten indikerar att på den grupporienterade 
arbetsplatsen utgör grupporienteringen en grund för socialt nätverk vilket även ger de positiva effekter 
som ett sådant kan göra i form av stöd och erkännande. Ett aktivt arbete med att klargöra arenor och 
förekomsten av socialt stöd verkar därför vara en lämplig och mer hälsofrämjande åtgärd för att 
förändra arbetsvillkoren än att dra igång större organisationsförändringar. 

Organisation, arbetsmiljö, hälsa och hälsopromotion 
Har organisation något med hälsa att göra? Vi har inte studerat detta specifikt men våra resultat ger en 
indikation på att det gör det och att länken går via arbetsmiljö. Vi ser detta särskilt tydligt hos kvinnor 
som arbetar med ting. För dessa tingkvinnor gav den traditionella organisationen upphov förorenad 
och bullrig miljö samt till sociala hinder (se Figur 10). Förorenad och bullrig arbetsmiljö gav vidare 
ökad risk för sömnproblem och nack- ryggbesvär medan sociala hinder gav en ökad risk för 
överengagemang i arbetet (se Figur 15). Vi har sammanfattat detta i Figur 17.   

Resultaten i vår rapport speglar väldigt väl den övriga forskningslitteraturen om goda och mindre goda 
arbetsmiljöfaktorer. I enlighet med Hultberg m fl. (2010; se Tabell 1) till exempel, finner vi att klara 
roller på arbetet är viktiga för en hälsofrämjande arbetsmiljö, kommunikation likaså. Dessutom är en 
god gemenskap och ett fungerande socialt stöd samt positiv återkoppling och belöning för genomförda 
arbetsinsatser vara av största vikt, inte minst för kvinnorna inom industrin. För höga krav, 
rollkonflikter, konflikter samt förändringar visar sig bidra till ohälsa, precis som forskningen 
förutspår.  

Hälsopromotiva insatser mynnar från organisatoriskt håll och sipprar ner till individen genom 
arbetsmiljön. Den traditionella organisationen utgörs av en tydlig formell struktur. I många fall är den 
säkert också en gynnsam struktur som ger klara besked om vad som ska göras och när, vilket ger 
upphov till kontroll och tydlighet vilket i är bra för individen och hälsan. Dock inte för alla.  



58 

 

 

                       T1        T2 

Tingkvinnorna tycks drabbas av ohälsa i denna typ av organisation. I och med att män och kvinnor har 
olika fysik (Nordander, 2008) och dessutom olika resurser att tillgå (delvis på grund av de olika 
könsroller vi är skolade in i), så har kvinnor och män olika möjligheter att tillgodogöra sig 
organisationens påbud och krav. Tingkvinnorna är dessutom i minoritet inom industrin. Minoriteter 
har svårt att göra sig hörda och kan uppleva diskriminering vilket bidrar till stress, då det är 
majoritetsgruppen som utgör norm. En ytterligare försvårande sak för tingkvinnorna i synnerhet (och 
för kvinnor i allmänhet) är att männen också utgör normen i samhället generellt. Därför kan det vara 
lätt att tänka att ”det är så här det ska vara” och inte se problemen som något som faktiskt kan rättas 
till. Arbetsmiljölagen säger dock att arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsmiljön är sådan att 
arbetstagaren inte skadas eller drabbas av ohälsa och resultaten från denna rapport visar bland annat 
att det är viktigt att identifiera minoritetsgruppers problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Tillämpning av teoretisk modell tidigare visad i Figur 1. 

Vi har i detta projekt fokuserat en hel del på tidiga indikatorer på ohälsa. Indikatorer som vi vet från 
tidigare forskning kan leda till större hälsoproblem på sikt. Det är dock inte säkert att deltagarna själva 
uppmärksammar dessa som så stora problem att de uppsöker till exempel företagshälsovården med 
sina symptom. Ur ett hälsopromotivt och sjukdomspreventivt syfte är det att rekommendera att sätta 
in resurser för att upptäcka tidiga symptom och försöka komma till rätta med orsaksfaktorerna i tid. 
Att arbeta med hälsopromotion är dock ingen ”quick fix” som kan ordnas och sedan låta löpa fritt. 
Hälsopromotion är en process som fortgår löpande över tid och som måste underhållas och vara 
flexibel. De resultat vi ser i denna rapport kanske inte är giltiga i morgon. Därför är det viktigt att hela 
tiden vara lyhörd, både från ledningens och företagshälsovårdens håll och hitta nya tidiga 
hälsoindikatorer och orsakerna till dessa. Dessutom måste man vara beredd på att ändra de 
hälsopromotiva arbetssätten allteftersom verksamheten utvecklas.  

Kluster som verktyg 
En erfarenhet av detta projekt som vi gärna vill dela med oss av användandet av analysmetoden 
klusteranalys som verktyg för att identifiera risk- och friskgrupper eller olika typer av organisering. 
Balansen mellan omgivningens krav och den enskildes resurser är nyckeln till hälsa.  Genom att 
identifiera olika situationer som individer befinner sig i är det lättare att förstå vilken typ av 
exponering som anställda har i sitt arbete. Resultaten från en sådan analys kan dessutom användas för 
att jämföra olika risk- och friskgrupper med varandra. En sådan jämförelse kan användas både 
preventivt och promotivt då kännetecknen hos grupperna utgör en guide till vad som behöver 
förändras för att öka det friska och minska det sjuka. Genom att identifiera grupper med likande 
situationer går det att utforma olika strategier för olika grupper beroende på deras behov. På så vis får 
vidtagna åtgärder troligen en större verkan än vad generella satsningar gör.  

Traditionell 

organisationstyp 
Organisationsnivå 

Sociala hinder 

Fysisk arbetsmiljö 

Överengagemang 

Nack- rygg besvär 

Sömnproblem 

Individnivå  
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Styrkor och svagheter 
Liksom alla forskningsstudier har även denna både styrkor och svagheter. Styrkorna ligger i att vi har 
ett relativt stort material vilket vi har kunnat följa över tid varför vi kan studera hypotesen att 
arbetsmiljön påverkar hälsan. Men samtidigt som vi säger att materialet är stort måste vi återigen 
poängtera att kvinnorna som arbetar inom industrin i materialet är få. Detta återspeglar visserligen 
verkligheten, men blir ett problem när man behöver en viss ”statistisk styrka” i materialet för att 
uppnå trovärdighet vilket endast kan uppnås med ett visst antal personer. Resultaten vi får är dock till 
största delen trovärdiga och speglar tidigare litteratur väl. En annan svaghet med materialet att det 
inte är representativt för Sverige i stort, vilket gör att resultaten inte kan generaliseras till 
arbetsmarknaden i stort. Återigen visar dock det faktum att vi får liknande resultat som i andra studier 
att trovärdigheten är god. Ett stort material innebär även att vi med våra statistiska analyser hittar det 
generella mer än det specifika hos enskilda arbetsplatser, och det finns säkert undantag som bekräftar 
regeln ute i praktiken. Vi vill dock poängtera att forskning snarare ger upphov till flera frågor än svar 
och därför ser vi denna rapport som ett underlag för diskussion snarare än en sanning. Vi hoppas 
därför att den ger inspiration till ett fortsatt hälsopromotivt och sjukpreventivt arbetsmiljöarbete! 
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APPENDIX A 

 

Analysförfarande 
Identifiering av olika typer av organisering gjordes med klusteranalys i statistikprogrammet Sleipner.  
Dessa kluster utformades inom ramen för ett annat projekt, det så kallade SIA projektet (Sociala 
Interaktioner i Arbetslivet, se Härenstam & Bejerot, 2010), där de visade sig vara fruktbara för att få en 
bild av hur arbetsplatser är organiserade, men även för att förstå organiseringens betydelse för 
anställdas sociala relationer (Bolin & Höckertin, 2010). Vi valde därför att gå vidare med dessa för att 
belysa frågeställningarna inom detta projekt. 

Sambanden mellan organisationsfaktorer och arbetsmiljö har gjorts med hjälp av flernivåanalys i 
statistikprogrammet MlWin.  Denna metod är lämplig för hierarkiska material såsom anställda 
grupperade inom olika arbetsplatser (Hox, 2002). I dessa analyser ingår arbetsplatser som 
identifierades ha en organisationsprofil i klusteranalysen, totalt 74 arbetsplatser med 3 250 anställda. 

För att klargöra om typen av organisering hade olika effekt på kvinnors och mäns arbetsmiljö inom 
industrisektorn gjordes flernivåanalyser enbart på industrin. I detta urval ingår 35 arbetsplatser och 2 
995 anställda Flernivåanalysen genomfördes i fyra steg och gjordes separat för varje typ av 
organisering. Först analyserades om organiseringen i sig hade effekt på arbetsmiljön, därefter lades 
kön till i analysen, följt av en interaktionseffekt för kön och typ av organisering. Slutligen adderades de 
anställdas ålder och yrkesposition (SEI) till analysen. 

För att klargöra om organisering hade olika effekter på kvinnors arbetsmiljö inom olika branscher 
utfördes flernivåanalyser enbart på kvinnor. Ett urval av 1 231 kvinnor tillhörande 69 arbetsplatser 
användes. I ett första steg testades om typen av organisering hade någon effekt på utfallet i fråga. 
Därefter lades sektorstyp till för att se om organiseringen egentligen speglade sektorsskillnader. I ett 
tredje steg inkluderades en interaktionseffekt mellan typ av organisering och industri, för att se om 
organiseringen hade en annan effekt på industrikvinnor än kvinnor inom service. Slutligen lades 
confoundingvariabler till för att kontrollera för sammansättningen av de anställdas ålder och 
yrkesposition (SEI) på de olika arbetsplatserna. 

Analyserna om hälsa har skett med hjälp av logistisk regression (i) på alla industrianställda för sig, (ii) 
på alla kvinnorna för sig och (iii) på kvinnorna i industrin för sig. Varje hälsoutfall har analyserats för 
sig i de ovan nämnda gruppindelningarna. I ett första steg har varje arbetsmiljö undersökts i 
förhållande till varje hälsoutfall. Därefter har de arbetsmiljöer som har visat sig ha betydelse för 
respektive hälsoutfall fått ingå i en gemensam analys och de faktorer som har fortsatt visa sig ha 
betydelse för hälsoutfallet har sparats till en sista multivariat analys. I analyserna har hänsyn tagits till 
så kallade confoundingvariabler som anses kunna påverka resultatet. I analyserna har också livsstil 
och individfaktorer ingått, men då fokus ligger på arbetsmiljö i projekt presenteras dessa övriga 
faktorer endast när de har bidragit väsentligt till analyserna. Genom de beskrivna analyserna har vi 
kunnat ta reda på vilka arbetsmiljöer som spelar roll i de olika analysgrupperna.  

För att studera skillnader mellan män och kvinnor i industrin, mellan kvinnor i industri- och 
servicesektorerna och mellan kvinnor i olika yrkeskategorier i industrin har vi i ett andra steg gjort 
interaktionsanalyser vilka visar om det finns gruppskillnader i resultaten. Dessa interaktionsanalyser 
har gjorts för kön (i hela industrigruppen), för kvinnor i olika sektorer (i hela kvinnogruppen) och för 
kvinnor i olika yrkeskategorier (i kvinnor inom industrin). Där vi har funnit interaktioner har så 
kallade post-hoc analyser följt. I post-hoc analyserna har datamaterialet delats upp i respektive grupp 
(till exempel män och kvinnor) och sedan har det aktuella sambandet (till exempel mellan rollkonflikt 
och trötthet) studerats separat i respektive grupp. Den statistiska bearbetningen av hälsoanalyser har 
skett med hjälp av SPSS version 18.0. 
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Beskrivning av variabler och dess fördelning 
Nedan redovisas centrala variabler och deras fördelning i materialet i de gruppindelningar som har 
använts. Omkodning av variablerna har gjorts så att referensgrupp (de som svarar de ”friskare” 
svarsalternativen på frågorna) har kodats till o. Alfa har satts till 0,05. 

Bakgrundsvariabler 
Body Mass Index (BMI) räknades ut som vikten per kvadratmeter (kg/m2).  

Civilstånd identifierades med frågan: Vilket är ditt civilstånd? De som svarade att de var gifta/sambo 
kategoriserades som 0 och de som svarade att de var ogifta, frånskilda eller änka/änklingar som 1.  

Fysisk inaktivitet mättes med frågan Hur mycket motionerar du? Räkna även in eventuell 
promenad/cykling till och från jobbet. Svarsalternativen motionerar aldrig och rör mig mycket lite – 
tar enstaka promenader kodades som 1 och svarsalternativen motionerar då och då och motionerar 
regelbundet som 0. 

Rökare identifierades med frågan röker du för närvarande; ja eller nej,  

Utbildning identifierades av frågan Vilken av följande skolor/utbildningar har du genomgått? 
Universitet/högskola (0) kontrasterades mot folkskola, grund/enhetsskola, realskola, flickskola, 
fackskola, yrkesskola och gymnasium (1). 

Deltagarnas ålder har använts både som en kontinuerlig variabel, en dikotomiserad variabel och som 
en kategorivariabel. Dikotomiseringen var baserat på urvalets medianålder tidpunkt 1 (47 år). I 
flernivåanalyserna vid tidpunkt 1 användes variabeln med åldersgrupperna 18 -34, 35-44, 54-67 år.  

Yrkeskategori klassificerades utifrån Nordisk yrkesklassificering. De anställda kategoriserades efter 
om de arbetade med människor (M), symboler (S) och ting (T). Denna klassificering har använts i 
MOA-materialet med framgång (Härenstam, 2000). 

Tabell A1. Beskrivning av bakgrundsfaktorer vid tidpunkt 1, uppdelat på de grupper som studeras. 
Resultaten är framtagna med hjälp av chi-2 analys. 

 Industrikvinnor Servicekvinnor Industrimän 

Bakgrundsfaktorer N (%) N (%) N (%) 

BMI >30 32 
(14,5) 

9 
(14,8) 

177 
(15,0) 

Civilstånd (ej partner) 27 
(10,5) 

25 
(15,9) 

199 
(13,2) 

Fysisk inaktivitet 51 1 
(19,5) 

23 2 
(14,4) 

428 1,2 
(28,5) 

Rökare 54 1 
(20,9) 

28 
(17,4) 

195 1 
(12,9) 

Utbildning (ej universitet) 200 1 
(83,3) 

88 1,2 
(54,3) 

1 252 2 
(84,3) 

Ålder > 47 (median T1) 125 
(47,9) 

75 
(46,6) 

777 
(51,1) 

Yrke (MTS)    
Människor 10 

(3,9) 
42 
(26,1) 

37 
(3,7) 

Ting 82 
(31,7) 

12 
(7,5) 

923 
(61,0) 

Symbol 167 
(64,5) 

107 
(66,5) 

554 
(36,6) 

Samma superskript på samma rad anger statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivån. 
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Tabell A2. Beskrivning av bakgrundsfaktorer vid tidpunkt 1, uppdelat på de grupper i industrin som 
studeras. Resultaten är framtagna med hjälp av chi-2 analys. 

 Tingkvinnor  Symbolkvinnor  Tingmän Symbolmän 

Bakgrundsfaktorer N (%) N (%) N (%) N (%) 

BMI >30 14 
(19,7) 

17 
(12,2) 

107 
(15,7) 

64 
(13,9) 

Civilstånd (ej partner) 9 1,2 
(11,1) 

14 1,2 
(8,5) 

136 3 
(14,9) 

61 3 
(11,1) 

Fysiskt inaktiva 24 2 
(29,3) 

23 1,2 
(13,8) 

272 
(30,0) 

143 1 
(25,9) 

Rökare 25 1,3 
(31,3) 

27 2,3 
(16,3) 

140 1,4 
(15,3) 

52 2,4 
(9,4) 

Utbildning (ej universitet) 74 2 
(98,7) 

117 1,2 
(76,5) 

879 3 
(96,9) 

345 1,3 
(64,5) 

Ålder (över 47 år) 33 
(40,2) 

86 
(51,5) 

43 1 
(46,9) 

316 1 
(57,0) 

Samma superskript på samma rad anger statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivån. 

Hälsorelaterade variabler (utfall) 
Deltagarnas hälsa har identifierats utifrån självskattningar.  

Högt blodtryck definieras vid tidpunkt 2 utifrån frågan: Har du eller har du haft någon eller några av 
läkare diagnostiserade sjukdomar eller besvär under de senaste fem åren? Högt blodtryck? Med 
svarsalternativen (1) nej, inte alls under de senaste 5 åren, (2)  inte för närvarande, men någon gång 
under de senaste 5 åren, (3) ja för närvarande. Svarsalternativ 1 kodades som 0 och kontrasterades 
gentemot en sammanslagning av svarsalternativ 2 och 3. Vid tidpunkt 1 löd frågan Har du någon gång 
haft högt blodtryck? Ja eller nej. 

Hjärt- kärlsjukdom definieras vid tidpunkt 2 utifrån frågan: Har du eller har du haft någon eller 
några av läkare diagnostiserade sjukdomar eller besvär under de senaste fem åren? Hjärt- 
kärlsjukdom? Med svarsalternativen (1) nej, inte alls under de senaste 5 åren, (2)  inte för närvarande, 
men någon gång under de senaste 5 åren, (3) ja för närvarande. Svarsalternativ 1 kodades som 0 och 
kontrasterades gentemot en sammanslagning av svarsalternativ 2 och 3. Vid tidpunkt 1 
operationaliserades hjärt- kärlsjukdom av frågorna: Har du vårdats för hjärtinfarkt eller fått 
upplysning om att du har haft en hjärtinfarkt? Har du besvär av bröstsmärtor som kommer vid fysisk 
ansträngning eller psykisk anspänning och som försvinner vid vila? Har du fått diagnosen ”kärlkramp i 
hjärtat” av läkare? Och Har du någon gång drabbats av slaganfall (hjärnblödning eller propp i 
hjärnan)? Svarsalternativen var ja eller nej på alla frågorna. 

Nack- ryggbesvär har använts i detta projekt för att mäta muskuloskeletala problem då man funnit 
att det främst är trapeziusmuskeln som är påverkad av psykosocial arbetsmiljö (t ex Sandsjö m fl, 
2000). De longitudinella logistiska regressionerna ska dock tolkas med försiktighet här då frågorna vid 
tidpunkt 1 och tidpunkt 2 inte är desamma. Vi anser dock att vi fångar samma fenomen med frågorna 
varför vi har valt att redovisa resultaten. Vid tidpunkt 1 operationaliseras muskuloskeletala problem 
med frågan har du under de senaste 12 månaderna haft ont i övre delen av ryggen eller nacken? De 
som svarade nej aldrig, ja ett par dagar de senaste året eller ja ett par dagar per månade kodades med  
0 medan de som svarade ja ett par dagar per vecka eller ja varje dag kodades som 1. Vid tidpunkt 2 
summerades frågorna har du under den senaste femårsperioden haft ont i nacken minst 3 månader i 
sträck, vilket har stört dig påtagligt, ja eller nej och har du under den senaste femårsperioden haft ont i 
ryggen minst 3 månader i sträck, vilket har stört dig påtagligt, ja eller nej. De som rapporterade 1 
symptom eller fler kodades som 1 och de som inte rapporterade några symptom kodades som 0. 

Självrapporterad hälsa mättes med hjälp av frågan: Hur bedömer du ditt hälsotillstånd för 
närvarande? där svarsalternativen mycket bra och ganska bra kodades med 0 och svarsalternativen 
varken bra eller dåligt, ganska dåligt och mycket dåligt som 1. 

Sömn utgörs av ett index ur Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ; Åkerstedt m fl, 2008). Frågorna: 
Har du de 3 senaste månaderna haft känning av: Svårigheter att somna, upprepade uppvaknanden 
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med svårigheter att somna om, för tidigt uppvaknande och störd/orolig sömn dikotomiserades så att 
de som svarade aldrig, sällan och ibland slogs samman och kodades som 0 och svarsalternativen ofta, 
för det mesta och alltid kodades som 1. Därefter summerades de dikotomiserade frågorna och de 
deltagare som hade ett eller flera symptom kodades som 1 och de som inte rapporterade några 
symptom som 0. Frågorna vid tidpunkt 2 var desamma, men svarsalternativen något annorlunda. Här 
kodades de som svarade aldrig, sällan och ibland som 0 och de som svarade för det mesta och alltid 
som 1. 

Trötthet definieras av frågan har du de 3 senaste månaderna haft känning av trötthet i huvudet. 
Frågan dikotomiserades så att de som svarade aldrig, sällan och ibland slogs samman och kodades 
som 0 och svarsalternativen ofta, för det mesta och alltid kodades som 1. Frågorna vid tidpunkt 2 var 
desamma, men svarsalternativen något annorlunda. Här kodades de som svarade aldrig, sällan och 
ibland som 0 och de som svarade för det mesta och alltid som 1. 

Överengagemang i arbetet (work overcommitment WOC; Siegrist 1996) operationaliseras både vid 
tidpunkt 1 och tidpunkt 2 av frågorna: När jag arbetar kommer jag lätt i tidsnöd; Det händer mig ofta 
att jag redan då jag vaknar börjar tänka på arbetsproblem; När jag kommer hem kan jag lätt koppla av 
från arbetet (omvänd); Min make/a eller sambo säger att jag ägnar mig för mycket åt mitt arbete; Jag 
blir aldrig kvitt arbetet, även på kvällarna tänker jag på det, och om jag tvingas skjuta på en uppgift 
som borde vara klar till nästa dag, så kan jag inte sova på natten. Svarsalternativen stämmer helt, 
stämmer nästan, stämmer knappast och stämmer inte alls summerades och dikotomiserades 
medianen. 

Tabell A3. Beskrivning av fördelningen av hälsoutfall vid tidpunkt 2, uppdelat på de grupper som 
studeras. Resultaten är framtagna med chi-2 analys. 

 Industrikvinnor Servicekvinnor Industrimän 

Hälsoutfall N (%) N (%) N (%) 

Blodtryck (högt) 59 
(23,1) 

39 
(24,4) 

372 
(25,7) 

Hjärt-kärlsjukdom 16 
(6,4) 

4 
(2,5) 

128 
(9,0) 

Nack- ryggbesvär 66 1 
(25,7) 

40 2 
(25,0) 

288 1,2 
(19,7) 

Självrapporterad ohälsa 142 
(54,6) 

79 
(48,8) 

859 
(57,6) 

Sömnbesvär 93 1 
(36,2) 

53 
(33,1) 

431 1 

(29,2) 
Trötthet 31 

(12,1) 
27 
(16,7) 

129 
(8,7) 

Överengagemang 101 1 
(55,2) 

65 2 
(57,5) 

473 1,2 
(44,4) 

Samma superskript på samma rad anger statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivån. 
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Tabell A4. Beskrivning av fördelningen av hälsoutfall vid tidpunkt 2, uppdelat på de grupper som 
studeras inom industrin. Resultaten är framtagna med hjälp av chi-2 analys. 

 Tingkvinnor  Symbolkvinnor Tingmän Symbolmän 

Hälsoutfall N (%) N (%) N (%) N (%) 

Blodtryck (högt) 
20 
(25,0) 

36 
(22,1) 

222 
(25,2) 

143 
(27,0) 

Hjärt-kärlsjukdom 
3 
(3,8) 

12 
(7,5) 

66 
(7,6) 

61 
(11,) 

Nack- ryggbesvär 
16 
(20,3) 

48 1 
(28,9) 

182 
(20,5) 

95 1 
(17,8) 

Självrapporterad ohälsa 
44 
(54,3) 

91 
(54,5) 

565 1 
(62,2) 

275 1 
(50,0) 

Sömnbesvär 
31 
(38,3) 

58 1 
(35,4) 

272 
(30,4) 

146 1  
(27,1) 

Trötthet 
9 
(11,3) 

18 
(10,9) 

77 
(8,6) 

49 
(9,1) 

Överengagemang 
21 1 
(40,4) 

72 1 
(59,0) 

205 2 
(31,4) 

245 2 
(64,0) 

Samma superskript på samma rad anger statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivån. 

Arbetsrelaterade faktorer (prediktorer) 
Arbets- familjekonflikt definierades av att summera frågorna: Är ditt nuvarande förvärvsarbete 
sådant att det går bra att förena arbete och fritid/familj? Påverkar kraven i ditt arbete ditt hem- och 
familjeliv på ett negativt sätt? och Påverkar kraven från ditt hem/din familj ditt arbete på ett negativt 
sätt? Det summerade indexet dikotomiserades på lästa kvartilen. 
 
Arbetsställning mättes av frågorna: Utför du arbetsuppgifter där händerna är placerade i eller 
ovanför axelhöjd under sammanlagt mer än ½ timme per dag? Utför du arbetsuppgifter där  händerna 
är placerade under knähöjd under sammanlagt mer än ½ timme per dag? Lyfter, bär eller hanterar du 
bördor som väger 1-5 kg? Lyfter, bär eller hanterar du bördor som väger 5-15 kg? Lyfter, bär eller 
hanterar du bördor som väger mer än 15 kg? Svarsalternativen nästan inte alls/aldrig, 1-3 dagar per 
månad, en dag per vecka, 2-4 dagar per vecka, varje dag summerades och dikotomiserades på 
medianen. 
 
Fysisk exponering operationaliseras av frågorna: Hur stor del av din arbetstid arbetar du i: så 
bullrig arbetsmiljö att man måste skrika eller ställa sig på en meters avstånd från den man talar med 
för att göra sig hörd; så bullrig arbetsmiljö at du har svårigheter att koncentrera dig; lokaler där luften 
är förorenad av motoravgaser, förbränningsprodukter eller sot. Svaren gavs på en 10-gradig skala med 
ankarna inte alls/ingen alls vid 0 och hela tiden vid 10. Frågorna summerades och dikotomiserades på 
översta kvartilen. 
 
Konflikt i arbetet mättes med frågan: Är du indragen i någon form av konflikt eller bråk på din 
arbetsplats? Svarsalternativen ja ofta och ja ibland summerades och kodades till 1 och 
svarsalternativen nej sällan och nej aldrig till 0. 

Kontroll definierades utifrån Karasek och Theorells krav och kontrollmodell (Karasek & Theorell, 
1990). Frågorna: Får du lära dig nya saker i ditt arbete; Kräver ditt arbete skicklighet; Kräver ditt 
arbete påhittighet; Innebär ditt arbete att man gör samma sak om och om igen; Har du frihet att 
bestämma hur ditt arbete ska utföras; Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete, 
med svarsalternativen ja ofta, ja ibland, nej sällan, nej aldrig summerades och dikotomiserades på övre 
tertilen.  

Krav definierades också utifrån Karasek och Theorells krav och kontrollmodell (Karasek & Theorell, 
1990).  Frågorna: Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort; Kräver ditt arbete att du arbetar 
mycket hårt; Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats; Har du tillräckligt med tid för att hinna med 
arbetsuppgifterna (omvänd); Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete och Får du lära dig nya 
saker i ditt arbete (omvänd) med svarsalternativen ja ofta, ja ibland, nej sällan, nej aldrig summerades 
och dikotomiserades på medianen.  
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Nätverkstöd på arbetet utgjordes av den svenska versionen av frågeinstrumentet Availability of 
Attachment (AVSI; Undén & Orth-Gomér 1989) som består av frågorna: På arbetet; Hur många 
människor med samma intressen som du, känner du och har kontakt med? Hur många människor, 
som du känner, träffar du eller samtalar du med under en vanlig vecka? Hur många vänner har du som 
kan komma hem till dig när som helst och känna sig hemma? (De skulle inte bry sig ifall det var 
ostädat eller om du höll på att äta) Hur många finns det i din familj och bland dina vänner som du kan 
tala öppet med utan att behöva tänka dig för? Svarsalternativen var: Ingen, 1-2, 3-5, 6-10, 11-15, mer 
än 15 och summerades och dikotomiserades på den lägsta kvartilen 

Psykosocialt klimat operationaliserades med hjälp av påståendena: Det är en lugn och behaglig 
stämning på min arbetsplats; Det är god sammanhållning; Mina arbetskamrater ställer upp för mig; 
Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag; Jag kommer bra överens med mina arbetskamrater, 
och Det är lätt att på ett öppet sätt diskutera med arbetskamraterna vilka besvarades med 
svarsalternativen stämmer helt, stämmer nästan, stämmer knappast, stämmer inte alls. Dessa frågor 
summerades och dikotomiserades på översta kvartilen. 

Rollkonflikt utgörs av frågorna: Måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda? Får 
du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs för att utföra dem? Ställs det oförenliga krav på 
dig från två eller flera personer? Innefattar ditt arbete arbetsuppgifter som är i konflikt med dina 
personliga värderingar? Frågorna besvarades på en fem gradig skala med svarsalternativen mycket 
sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid. Frågorna summerades 
och dikotomiserades på medianen. 
 
Rollklarhet definieras genom att summera frågorna: Finns det klart definierade mål för ditt arbete? 
Vet du vilka ansvarsområden du har och vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 
Svarsalternativen mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, gaska ofta, mycket ofta eller alltid 
summerades och dikotomiserades på medianen. 
 
Samarbete mättes av frågorna: I vilken mån förekommer följande störningsmoment i ditt arbete: 
Samarbetssvårigheter mellan anställda eller mellan arbetsgrupper; samarbetssvårigheter mellan 
anställda och arbetsledningen. Svarsalternativen var knappast alls, till viss grad och i hög grad. De två 
frågorna summerades och summan dikotomiserades på medianen. 

Sjukanpassning definierades av summan av frågorna: Om du någon dag t ex känner dig trött, 
hängig och har huvudvärk, kan du då anpassa ditt arbete till hur du mår? Kan det på grund av arbetet 
vara svårt för dig att stanna hemma om du blir sjuk en eller två dagar? Svarsalternativen var ofta, 
ibland och sällan/aldrig. Summan av dessa dikotomiserades på medianen. 

Sjuknärvaro operationaliserades av frågan: Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har 
det hänt att du har gått till arbetet trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd egentligen borde ha 
sjukskrivit dig. Svarsalternativen många gånger och några gånger kodades som 1 och alternativen en 
gång eller ingen gång som 0.  

Sjukfrånvaro definierades av frågan: Har du varit sjukanmäld under de senaste 12 månaderna, ja 
eller nej. 

Skiftarbete identifierades av frågan har du skiftarbete. Svarsalternativet Nej kontrasterades mot de 
andra alternativen, 2-skiftsarbete, 3-skiftsarbete med kontinuerlig drift, turlistetid utan nattpass, 
turlistetid där också nattpass förekommer, permanent nattarbete, annan uppläggning av skift. 

Sociala hinder operationaliseras av frågorna: I vilken mån förekommer följande ”störningsmoment” 
i ditt arbete? Oklara eller svårtolkade arbetsuppgifter; personer som stör direkt eller via telefon, och 
svårigheter med att få kontakt med uppdragsgivare, arbetsgivare/arbetsledare som besvarades med 
knappast alls, till viss grad, i hög grad. Dessa frågor summerades och dikotomiserades på översta 
kvartilen. 

Stillasittande arbete mättes med frågorna Hur stor del av din arbetstid: har du ett stillasittande 
arbete? Har du ett så bundet arbete att du inte kan gå ifrån en kort stund när du vill? Använder du 
datorutrustning? Arbetar du vid en bildskärm? Svarsskalan var en 7-gradig likertskala från inte 
alls/ingen alls/ till hela tiden. Svaren summerades och dikotomiserades på medianen. 
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Tabell A5. Beskrivning av de arbetsrelaterade faktorer som identifierats som prediktorer vid tidpunkt 
1, uppdelat på de grupper som studeras.  

 Industrikvinnor Servicekvinnor Industrimän 

Arbetsfaktorer N (%) N (%) N (%) 

Arbets- familjekonflikt 85 
(33,1) 

66 
(41,3) 

591 
(39,4) 

Arbetsställning 87 1 
(34,0) 

52 2 
(32,9) 

796 1,2 
(53,4) 

Fysisk exponering 91 1 
(35,3) 

48 2 
(30,6) 

826 1,2 
(55,8) 

Konflikt i arbetet 37 
(14,4) 

29 
(17,9) 

175 
(11,6) 

Kontroll (låg) 172 1 
(69,1) 

76 2 
(47,5) 

934 1,2 
(62,3) 

Krav (höga) 109 
(44,5) 

94 
(59,1) 

688 
(46,2) 

Nätverkstöd på arbetet 134 
(54,9) 

87 
(57,2) 

685 
(48,3) 

Omorganisation  135 
(53,1) 

90 
(56,3) 

742 
(49,5) 

Psykosocial stämning (dålig) 91 
(35,4) 

51 
(32,3) 

468 
(31,4) 

Rollkonflikt 98 1 
(38,4) 

68 
(42,0) 

670 1 
(45,0) 

Rolloklarhet 106 
(42,7) 

73 
(45,6) 

689 
(46,5) 

Samarbetsproblem 123 
(48,0 

69 
(42,9) 

662 
(44,3) 

Sjukanpassning 133 
(52,0) 

100 
(62,9) 

681 
(45,7) 

Sjuknärvaro 123 
(47,7) 

76 
(47,5) 

802 
(52,9) 

Sjukfrånvaro 149 
(57,1) 

79 
(49,7) 

733 
(48,6) 

Skift 58 
(22,4) 

22 
(13,8) 

590 
(39,4) 

Sociala hinder 142 
(55,3) 

103 
(64,0) 

787 
(52,6) 

Stillasittande arbete 181 1 
(73,0) 

120 2 
(75,5) 

778 1,2 
(52,5) 

Samma superskript på samma rad anger statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivån. 
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Tabell A6. Beskrivning av de arbetsrelaterade faktorer som identifierats som prediktorer vid tidpunkt 
1, uppdelat på de grupper som studeras inom industrin. Resultaten framtagna med hjälp av chi-2 
analys. 

 Tingkvinnor  Symbol-
kvinnor  

Tingmän Symbolmän 

Arbetsfaktorer N (%) N (%) N (%) N (%) 

Arbets- familjekonflikt 20 1 
(24,7) 

58 2 
(35,4) 

323 1,3 
(35,6) 

249 2,3 
(45,2) 

Arbetsställning 57 1 
(72,2) 

30 1 
(18,2) 

650 2 
(71,8) 

135 2 
(24,7) 

Fysisk exponering 65 1 
(81,3) 

25 1 
(15,1) 

715 2 
(79,6) 

100 2 
(18,4) 

Konflikt i arbetet 9 
(11,3) 

27 
(16,4) 

82 1 
(9,0) 

86 1 
(15,6) 

Kontroll (låg) 67 1,3 
(85,9) 

99 2,3 
(61,9) 

686 1,4 

(75,8) 
231 2,4 
(41,9) 

Krav (höga) 31 
(41,3) 

69 1 
(43,7) 

335 2 
(37,1) 

324 1,2 
(59,6) 

Nätverksstöd på arbetet 47 
(61,8) 

79 2 
(50,0) 

452 1 
(53,2) 

215 1,2 
(40,6) 

Omorganisation 29 
(38,2) 

97 
(58,4) 

416 
(45,7) 

301 
(55,0) 

Psykosocial stämning (dålig) 28 
(34,6) 

58 
(35,4) 

282 
(31,2) 

167 
(30,6) 

Rollkonflikt 23 
(29,1) 

67 1 
(40,9) 

338 2 
(37,7) 

308 1,2 

(56,0) 
Rolloklarhet 21 2 

(27,3) 
80 1,2 
(50,0) 

337 3 
(38,0) 

334 1,3 
(60,8) 

Samarbetsproblem 35 
(43,8) 

84 
(51,2) 

384 
(42,6) 

245 
(45,2) 

Sjukanpassning 23 1 
(28,4) 

101 1 
(62,0) 

289 2 
(32,1) 

361 2 
(66,0) 

Sjuknärvaro 43 
(53,1) 

76 
(46,1) 

259 1 
(46,8) 

525 1 
(57,0) 

Sjukfrånvaro 56 1 
(68,3) 

87 1 
(52,1) 

475 2 
(51,9) 

242 2 
(43,9) 

Skift 41 1 
(50,0) 

17 1 
(10,2) 

548 2 
(60,4) 

39 2 
(7,1) 

Sociala hinder 28 2 
(35,0) 

105 1,2 
(63,3) 

364 3 
(40,0) 

394 1,3 
(72,2) 

Stillasittande arbete 30 2 
(39,5) 

143 1,2 
(88,8) 

365 3 
(40,7) 

390 1,3 
(71,3) 

Samma superskript på samma rad anger statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivån. 

Övriga faktorer  
Hur deltagarnas ekonomi var mättes av frågan: Hur är din ekonomi? Svarsalternativen mycket god 
och god kodades till 0 och svarsalternativen varken god/dålig, ansträngd och mycket ansträngd 
kodades till 1. 

Öppen konflikthantering operationaliserades av frågorna: Hur brukar du oftast reagera om du blir 
orättvist behandlad eller råkar i konflikt? Protesterar direkt; resonerar med vederbörande direkt. 
Svarsalternativen var ja oftast, ja ibland, nej sällan och nej aldrig. Dessa summerades och 
dikotomiserades på medianen. 

Mastery definierades genom att summera frågorna: Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör 
och Är du nöjd med en mängd arbete du gör? Svarsalternativen var mycket sällan eller aldrig, ganska 
sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid. Det summerade indexet dikotomiserades på översta 
kvartilen. 
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Nedstämdhet operationaliserades av General Health Questionnaire 12 items (GHQ-12; Goldberg, 
1988). Frågorna summerades och dikotomiserades på medianen. 

Nätverksstöd hemma utgjordes av den svenska versionen av frågeinstrumentet Availability of 
Attachment (AVSI; Henderson m. fl. 1980; Undén & Orth-Gomér 1989) som består av frågorna: 
Utanför arbetet; Hur många människor med samma intressen som du, känner du och har kontakt 
med? Hur många människor, som du känner, träffar du eller samtalar du med under en vanlig vecka? 
Hur många vänner har du som kan komma hem till dig när som helst och känna sig hemma? De skulle 
inte bry sig ifall det var ostädat eller om du höll på att äta? Hur många finns det i din familj och bland 
dina vänner som du kan tala öppet med utan att behöva tänka dig för? Svarsalternativen var: Ingen, 1-
2, 3-5, 6-10, 11-15, mer än 15 och summerades och dikotomiserades på den lägsta kvartilen 

Tilltro till förmåga definierades genom att summera frågorna: Är du nöjd med din förmåga att lösa 
problem på arbetet; Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande med dina 
arbetskamrater. Svarsalternativen är mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, 
mycket ofta eller alltid. Det summerade indexet dikotomiserades på översta kvartilen. 

Återhämtning mättes genom att summera svarsalternativen (aldrig, sällan, ibland, ganska ofta och 
mycket ofta) till frågorna: Känner du dig mycket trött under arbetspasset? Känner du dig mycket trött 
efter arbetspasset? Händer det att du oroar dig för jobbet och inte kan koppla bort tankarna från det 
på fritiden? Händer det att du har svårt att sova därför att tankarna på jobbet håller dig vaken? Känner 
du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbetspasset på morgonen och Har du tillräckligt med tid 
för återhämtning mellan arbetspassen (vänd)? Den summerade variabeln dikotomiserades på övre 
kvartilen. 

Tabell A7. Beskrivning av de övriga faktorer som identifierats som prediktorer vid tidpunkt 1, uppdelat 
på de grupper som studeras. Resultaten är framtagna med hjälp av chi-2 analyser. 

 Industrikvinnor Servicekvinnor Industrimän 

Övriga faktorer N (%) N (%) N (%) 

Ekonomi (dålig) 107 
(41,6) 

70 
(43,5) 

692 
(46,0) 

Fysisk inaktivitet 51 1 
(19,5) 

23 2 
(14,4) 

428 1,2 
(28,5) 

Konflikthantering (ej öppen) 126 
(50,6) 

84 
(53,5) 

697 
(47,0) 

Mastery (låg) 180 
(69,8) 

114 
(70,8) 

1105 
(72,9) 

Nedstämdhet 143 1 
(56,5) 

90 2 
(57,3) 

742 1,2 
(49,6) 

Nätverkstöd hemifrån (lågt) 133 
(52,4) 

93 
(59,2) 

791 
(53,7) 

Tilltro till förmåga (låg) 168 
(64,9) 

90 
(55,6) 

953 
(62,9) 

Återhämtningsproblem 80 1 
(31,5) 

78 
(78,0) 

362 1 
(24,4) 

Samma superskript på samma rad anger statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivån. 
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Tabell A8. Beskrivning av de övriga faktorer som identifierats som prediktorer vid tidpunkt 1, uppdelat 
på de grupper som studeras inom industrin. Resultaten är framtagna med hjälp av chi-2 analys. 

 Tingkvinnor  Symbol- 
kvinnor  

Tingmän Symbolmän 

Övriga faktorer N (%) N (%) N (%) N (%) 

Ekonomi (dålig) 39 
(48,8) 

63 
(38,2) 

488 1 
(53,6) 

186 1 
(33,7) 

Fysisk inaktivitet 24 
(29,3) 

23 1 
(13,8) 

21 
(24,4) 

36 1 
(21,8) 

Konflikthantering (ej öppen) 41 
(51,3) 

81 
(51,3) 

435 
(48,5) 

247 
(45,3) 

Mastery (låg) 51 
(62,2) 

120 
(72,2) 

612 1 
(66,5) 

461 1 
(83,4) 

Nedstämdhet 43 
(53,8) 

95 
(58,6) 

431 
(47,7) 

286 
(51,9) 

Nätverksstöd hemifrån (lågt) 40 
(51,3) 

87 
(52,7) 

495 
(55,6) 

278 
(51,2) 

Tilltro till förmåga (låg) 50 
(62,5) 

109 
(65,3) 

567 
(61,7) 

359 
(64,9) 

Återhämtningsproblem 15 1 
(19,5) 

57 1 
(34,5) 

24 2 
(28,2) 

63 2 
(38,7) 

Samma superskript på samma rad anger statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivån. 

Organisationsfaktorer  
Samtliga faktorer nedan användes som kontinuerliga variabler i klusteranalysen. Variablerna finns 
beskrivna i Marklund m fl (2006).  

Centralisering baseras på frågorna: Hur stort externt inflytande finns, det vill säga i vilken 
omfattning är verksamheten beroende av beslut från ägare, styrelse, politiker etc, Vilken grad av 
inflytande finns från högsta ledningen i förhållande till basverksamheten, med svarsalternativen (1) 
låg, (2) viss, och (3) hög.  

Formalisering baseras på frågorna: I vilken grad är den dagliga verksamheten styrd av 
standardiserade rutiner, i vilken grad är arbetsuppgifter specificerade enligt regler och rutiner som 
måste följas, med svarsalternativen (1) i låg grad, (2) i viss grad, (3) i hög grad.  

Gruppansvar baseras på frågorna: Vem/vilka är primärt ansvariga för den detaljerade planeringen 
av arbetsprocessen, och Vem/vilka är primärt ansvariga för uppföljning av produktionsresultaten, med 
svarsalternativet arbetsgrupp (1) nej, (2) ja.  

Hårda styrsystem baseras på frågorna: I vilken grad används styrning med hjälp av 
resultatmätning, kontroll och uppföljning med kvantitativa metoder, i syfte att uppnå målen/öka 
produktionen? Har ni ISO-certifiering eller annan kvalitetscertifiering, med svarsalternativen (1) 
nej/låg grad, (2) viss grad/delvis, (3) ja/hög grad.   

Individansvar baseras på frågorna Vem/vilka är primärt ansvarig för den detaljerade planeringen av 
arbetsprocessen, och Vem/vilka är primärt ansvariga för uppföljning av produktionsresultaten, med 
svarsalternativet den enskilda anställda (1) nej, (2) ja .  

Mjuka styrsystem baseras på frågorna: I vilken grad används styrning med kvalitativa metoder, t ex 
dialog, idéer, utvecklingssamtal? Hur ser kommunikationen ut mellan ledning och anställda i form av 
fysiska möten, med svarsalternativen (1) låg grad, (2) viss grad, (3) hög grad.  

Kundstyrning baserar sig på frågorna: Hur omfattande är dagliga sociala kontakter med kunder? I 
vilken mån styrning/kontroll av produktionsprocessen sker med direkt kundstyrning, med 
svarsalternativen (1) låg grad, (2) viss grad, (3) i hög grad.  

  



73 

 

 

APPENDIX B 

Sambandsanalyser mellan olika grupperingar av materialet 
 
Tabell B1. Samband mellan psyksocial arbetsmiljö vid tidpunkt 1 på hälsa vid tidpunkt 2. Resultat från 
multipel logistisk regression. Alla analyser är kontrollerade för baslinjemätning av respektive 
hälsoutfall. Gruppering: Hela industrin. 

 Störd sömn Överengagemang Trötthet 

 OR CI OR CI OR CI 

Samarbete 1,53 1,17-1,99     
Depressiva symptom 1,65 1,25-2,17     
Missnöje med förmåga 
utföra arbete 

1,53 1,14-2,04     

Medicin 1,41 1,04-1,91     
Återhämtning   2,17 1,53-3,11   
Skift   0,48 0,34-0,67   
Stillasittande arbete   1,72 1,27-2,33   
Arbets- familjekonflikt   2,04 1,52-1,27   
Störd sömn     1,92 1,29-2,87 
Nack- ryggbesvär     2,44 1,58-3,77 
Sjukanpassning     2,16 1,46-3,19 

OR=Odds Ratio=oddskvot= Risk; CI=Confidence Interval=konfidensintervall (ett konfidensintervall 
som inte inkluderar siffran 1 innebär att oddskvoten är signifikant skild från referensgruppen). 

 
 
 
Tabell B2. Samband mellan psyksocial arbetsmiljö vid tidpunkt 1 på hälsa vid tidpunkt 2. Resultat från 
multipel logistisk regression. Alla analyser är kontrollerade för baslinjemätning av respektive 
hälsoutfall. Gruppering: Kvinnor i industrin. 

 Störd sömn Överengagemang  Trötthet Självrapporterad 
ohälsa 

Nack-
ryggbesvär 

 OR CI OR CI OR CI OR CI OR CI 

Öppen coping 2,00 1,22-
3,29 

        

Fysisk 
exponering 

2,11 1,27-
3,52 

      1,73 1,04-
2,88 

Nätverksstöd 
hemma 

  2,58 1,28- 
5,22 

      

Missnöje med 
förmåga utföra 
arbete 

    2,21 1,28-
3,85 

    

Återhämtning     2,32 1,25-
4,30 

    

Skift     0,52 0,28-
0,99 

    

Sociala hinder     2,67 1,51-
4,73 

    

Sjukskrivning       1,67 1,07- 
2,60 

2,36 1,40-
3,96 

OR=Odds Ratio=oddskvot= Risk; CI=Confidence Interval=konfidensintervall (ett konfidensintervall 
som inte inkluderar siffran 1 innebär att oddskvoten är signifikant skild från referensgruppen). 
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Tabell B3. Samband mellan psyksocial arbetsmiljö vid tidpunkt 1 på hälsa vid tidpunkt 2. Resultat från 
multipel logistisk regression. Alla analyser är kontrollerade för baslinjemätning av respektive 
hälsoutfall. Grupperingar: (i) Kvinnor med tingyrken inom industrin (ii) kvinnor med symbolyrken 
inom industrin. 

 Störd sömn Överengagemang  Trötthet Nack-ryggbesvär 

 OR CI OR CI OR CI OR CI 

(i) Tingkvinnor       
Öppen coping 2,83 0,76-10,53       
Fysisk exponering 9,48 1,03-

87,29 
    4,19 1,37-12,79 

Missnöje med förmåga 
utföra arbete 

  1,54 0,35-6,75     

Återhämtning   2,04 0,28-14,91     
Skift   0,32 0,07-1,47     
Sociala hinder   4,33 1,01-18,58     
Nätverksstöd hemma     3,34 0,33-34,11   
Sjukfrånvaro       1,96 0,86-4,45 
         
        
(ii) Symbolkvinnor        
Öppen coping 1,56 0,70-3,51       
Fysisk exponering 3,25 0,97-

10,93 
      

Missnöje med förmåga 
utföra arbete 

  3,05 1,21-7,70     

Nätverksstöd hemma   2,18 0,82-5,76 3,45 0,89-13,48   
Återhämtning       -- -- 
Skift   1,65 0,61-4,46     
Sjukfrånvaro   0,22 0,04-1,12     
Sociala hinder       4,75 0,82-27,57 

OR=Odds Ratio=oddskvot= Risk; CI=Confidence Interval=konfidensintervall (ett konfidensintervall 
som inte inkluderar siffran 1 innebär att oddskvoten är signifikant skild från referensgruppen). 

 
 
 
Tabell B4. Samband mellan psyksocial arbetsmiljö vid tidpunkt 1 på hälsa vid tidpunkt 2. Resultat från 
multipel logistisk regression. Alla analyser är kontrollerade för baslinjemätning av respektive 
hälsoutfall. Grupperingar: Kvinnor i industri- och servicesektorn. 

 Störd sömn Överengagemang Trötthet 

 OR CI OR CI OR CI 

Nätverksstöd hemma 2,63 1,36-5,08   2,44 1,05-5,68 
Missnöje med förmåga 
utföra arbete 

  2,48 1,29-4,77   

Omorganisation   2,64 1,37-5,07   

OR=Odds Ratio=oddskvot= Risk; CI=Confidence Interval=konfidensintervall (ett konfidensintervall 
som inte inkluderar siffran 1 innebär att oddskvoten är signifikant skild från referensgruppen). 
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Tabell B5. Effekterna av psyksocial arbetsmiljö vid tidpunkt 1 på hälsa vid tidpunkt 2. Resultat från 
multipel logistisk regression. Alla analyser är kontrollerade för baslinjemätning av respektive 
hälsoutfall. Grupperingar: (i) Kvinnor med symbolyrken inom industri och (ii) kvinnor med 
symbolyrken inom servicesektorn. 
 Störd sömn Överengagemang Trötthet Nack- ryggbesvär 
 OR CI OR CI OR CI OR CI 

(i) Symbolkvinnor inom industrin        
Störd sömn       3,60 1,53-8,4 
Missnöje med förmåga 
utföra arbete 

  4,20 1,61-10,93     

Nätverksstöd hemma 2,17 0,92-5,10   2,95 0,74-11,77   
Tidigare rökning       2,39 1,04-5,54 
Omorganisation   3,88 1,50-10,03     
Överengagemang 2,87 1,24-6,62       
       
(ii) Symbolkvinnor inom service       
Störd sömn       1,39 0,47-4,13 
Missnöje med förmåga 
utföra arbete 

  1,32 0,50-3,78     

Nack- ryggbesvär     3,11 0,63-15,46   
Nätverksstöd hemma 3,18 1,02-9,88   2,87 0,80-10,23   
Tidigare rökning       1,57 0,56-4,45 
Omorganisation   3,15 1,12-8,89     
Överengagemang   4,32 1,50-12,45     

OR=Odds Ratio=oddskvot= Risk; CI=Confidence Interval=konfidensintervall (ett konfidensintervall 
som inte inkluderar siffran 1 innebär att oddskvoten är signifikant skild från referensgruppen). 
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APPENDIX C  

Interaktions- och post-hoc analyser  

Könsskillnader 
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Figur C1. Könsskilda riskmönster för överengagemang i arbetet på grund av 
arbetsställning (vänster figur; Interaktionsterm OR 2,41, 95% CI 1.,14-5,05. Huvudeffekt av arbetsställning 
[OR 0.31, 95% CI 0.13-0.76] men inte av kön [OR 1.27, 95% CI 0.80-2.01]. Post-hoc analys män OR 0,95, 95% CI 

0,69-1,30; kvinnor OR 2,31, 95% CI 0,94-5,59) och arbets- familjekonflikt (höger figur; 
Interaktionsterm OR 2,43, 95% CI 1,82-3,25. Huvudeffekt av arbets- familjekonflikt [OR 5.22, 95% CI 2.12-
12.86] och kön [OR 2.53, 95% CI 1.62-3.94]. Post-hoc analys män OR 2,52, 95% CI 1,88-3,40; kvinnor OR 1,01, 

95% CI 0,45-2,25).  
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Figur C2. Könsskilda riskmönster för trötthet på grund av rollkonflikt. Vänster figur: 
Alla (Interaktionsterm OR 0,37, 95% CI 0,14-0,97. Huvudeffekt av rollkonflikt [OR 5.61, 95% CI 1.65-19.06] och 
kön [OR 2.41, 95% CI 1.29-4.49]. Post-hoc analys män OR 1,87, 95% CI 1,18-2,96; kvinnor OR 0,75, 95% 0,31-

1,81) Höger figur: Symbolarbetare (Interaktionsterm OR 0,22, 95% CI 0,06-0,08. Huvudeffekt av 
rollkonflikt (OR 12.66, 1.77-90.42), och kön (OR 2.60, 0.97-6.97). Post-hoc analys män OR 2,87, 95% CI 1,19-
6,93; kvinnor OR 0,63, 95% CI 0,21-1,92). 
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Figur C3. Könsskilt riskmönster för överengagemang på grund av krav hos 
symbolarbetare (Interaktionsterm OR 0,34, 95% CI 0,13-0,89. Huvudeffekt av överengagemang [OR 5.24, 
1.50-18.32] men inte av kön [OR1.18, 0.63-2.22]. Post-hoc analys män OR 2,26, 95% CI 1,37-3,74; kvinnor OR 
0,69, 95% CI 0,25-1,82).  
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Figur C4. Könsskilda riskmönster för nack- ryggbesvär på grund av krav (vänster; 
Interaktionsterm OR 5,82, 95% CI 1,20-28,22. Inga huvudeffekter. Post-hoc analys män OR 1,18, 95% CI 0,79-

1,78; kvinnor OR 7,24, 95% 7,24, 95% CI 1,57-33,42) och psykosocialt klimat på arbetet (höger; 
Interaktionsterm OR 4,97, 95% CI 1,15-21,36. Inga huvudeffekter. Post-hoc analys män OR 1,34, 95% 0,74-1,73; 

kvinnor OR5,98, 95% CI 1,16.30,82) hos tingarbetare.   
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Yrkesskillnader hos kvinnor 
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Figur C5. Yrkesskilda riskmönster för överengagemang i arbetet på grund av krav hos 
industriarbetande kvinnor (vänster; Interaktionsterm OR 7,87, 95% CI 1,50-41,38. Huvudeffekt av yrke 
[OR 0.29, 95% CI 0.10-0.82] men inte av krav [OR 0.71, 95% CI 0.29-1.76]. Post-hoc analys ting OR 6,17, 95% CI 

1,52-24,99; symbol OR 0,65, 95% CI 0,25-1,68 ). Yrkesskilt riskmönster för nack- ryggbesvär på 
grund av krav hos industriarbetande kvinnor (höger; Interaktionsterm OR 5,71, 95% CI 1,03-31,5. 
Huvudeffekt av yrke [OR 0.25, 95% CI 0.07-0.93] men inte av krav [OR 1.24, 95% 0.56-2.73]. Post-hoc analys 
ting OR 7,24, 95% CI 1,57-33,42; symbol OR 1,25, 95% CI 0,56-2,75). 
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Figur C6. Yrkesskilt riskmönster för trötthet på grund av rolloklarhet hos 
industriarbetande kvinnor (vänster; Interaktionsterm OR 14,86, 95% CI 12,01-110. Inga huvudeffekter. 

Post-hoc analys ting OR 5,94, 95% CI 1,17-30,09; symbol OR 0,38; 95% CI 0,11-1,30). Yrkesskilt 
riskmönster för högt blodtryck på grund av stillasittande arbete hos 
industriarbetande kvinnor (höger; Interaktionsterm OR 0,05, 95% CI 0,002-0,91. Inga huvudeffekter. 
Post-hoc analys ting OR 0,07, 95% CI 0,004-1,19; symbol OR 1,15, 95% CI 0,18-7,18). 



79 

 

 

Sektorsskillnad 
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Figur C7. Yrkesskilt riskmönster för självrapporterad hälsa på grund av fysisk 
exponering hos kvinnor i olika yrken i olika sektorer (Interaktionsterm OR 0,16, 95% CI 0,03-
0,90. Inga huvudeffekter. Post-hoc tingkvinnor i industrin OR 5,84, 95% CI 1,48-23,91; symbolkvinnor inom 
service OR 0,98, 95% 0,36-2,68). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


