
otüf* 
•< ifn v 

Hg -
. y 

Department of Sociology 
Umeå University 

Yrke; yrkesförändring och 
u ts lagning från 

arbetsmarknaden 
- en studie av relationen mellan 

förtidspension och 
arbetsmarknadsförändring 

Mikael Stattin 

Doctoral theses at the Department of Sociology 
Umeå University 

Nr 8 1998 





Yrke, yrkesförändring och utslagning 
från arbetsmarknaden 

AKADEMISK AVHANDLING 

som med tillstånd av rektor vid Umeå universitet för 
avläggande av filosofie doktorsexamen kommer att 

försvaras i hörsal E Humanisthuset, 
fredagen den 23 januari 1998 kl 9.15 

av 

Mikael Stattin 

M 

O . ^ 
Umeå universitet 

Umeå 1998 



Stattin, Mikael. Yrke, yrkesförändring och utslagningfrån arbetsmarknaden - en 
studie av relationen mellan förtidspension och arbetsmarknadsförändring. 
(Occupation, occupational change and exclusion from the labour market - a study of 
the relationship between disability pension and labour market change). Dissertation 
at the Faculty of Social Sciences, Umeå University 1998. In Swedish with a sum
mary in English 

ISBN 91-7191-405-6 ISSN 1104-2508508 

Abstract 
The main objective of this thesis is to analyse if and to what extent changes in the 
labour market can be regarded as a factor influencing the risk of becoming a disabil
ity pensioner. Disability pension is a social security program operating in the nexus 
of work and welfare and is provided to people who, due to* medical reasons, are 
limited in their work ability. The data material analysed consists of information 
about all individuals who received disability pension in 1988 (54 000) and 1993 
(62 000) in Sweden. Samples fremi the non-pensioner population formed control-
groups. The data collected covers mainly social and occupational background of the 
individuals. 

The first step in the analyses addressed the question of causes of disability pen
sion in general. This part showed that the causes must be seen in a multifactorial 
perspective. Individual, structural and institutional factors have significant impact on 
the relative risk of becoming a disability pensioner. An increased relative risk was 
associated with low educational background, immigration and broken marriages. 
However, the variables that had the strongest effect were age, health and position in 
the labour market i.e. social class and occupation. It became obvious that one im
portant mechanism explaining the impact of occupation was exposition of work 
environment conditions. 

The second step in the analyses focused on labour market change as a risk-factor. 
The results showed a negative correlation between employment change rates and 
disability pension. Individuals in occupations and industries with decreasing num
ber of emplyoees had an increased relative risk. It became clear that especially un
skilled workers and employees with a peripheral position were affected by this factor. 
This was especially true for women. The female labour market is to a large extent 
dependent on the public service sector and the reductions within this sector have 
resulted in an increased frequency of disability pensioning. 

To conclude, the study has shown that disability pension in Sweden is deeply 
embedded in the labour market and the occupational structure in Sweden. This can 
be explained both as a consequence of characteristics that accompany certain posi
tions at the labour market and as an effect of how the labour market develops. 
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factor. This was especially true for women. The female labour market is to a large 
extent dependent on the public service sector and the reductions within this sector 
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Förord 

Det var redan 1989 som det första forskningsuppdraget rörande förtidspensionä
rer hamnade på Umeå-sociologens skrivbord. Det var också via det projektet 
som jag startade min forskarutbildning. Nu, åtta år och ett antal forskningspro
jekt senare, befinner jag mig alltså vid doktorandtidens ändpunkt. Känneteckna
de för de projekt som jag arbetat med under denna tid är att alla baserats på stora 
och omfattande datamaterial, vad gäller såväl insamling, sammanställning och 
bearbetning. 

Inte sällan har jag då tänkt på ett uttryck som brukar användas i samband med 
bearbetning av kvantitativa datamaterial som lyder 'att man ska tortera data tills 
de erkänner'. Efter att ha vridit och vänt på siffror, omkodat variabler, gjort ur
val och testat olika metodvarianter kan jag så här i efterhand konstatera att torty
ren gett resultat. Efter många om och men har datat givit upp och erkänt och av
handlingen har blivit färdig. Skam den som ger sig. Skämt åsido, detta är natur
ligtvis en nidbild. Sant är dock att arbetet med denna avhandling har varit myck
et dataintensivt. Och det gäller inte bara som en generell beskrivande karaktä-
ristik av den undersökningsdesign som använts. Det praktiska arbete som krävts 
för att skapa datamaterialen och andra underlag för de olika analyserna har tar
vat mycket resurser, i form av såväl tid, pengar, teknik och tankemöda. Utan ett 
omfattande stöd från omgivningen hade därför denna avhandling knappast 
kommit till stånd. Det finns sålunda en lång rad personer som förtjänar ett stort 
och varmt tack. 

Först vill jag nämna och speciellt tacka Jonas Höög som fungerat som min 
handledare och vetenskapliga guide under arbetet. Under flera år har vi tillsam
mans arbetat inom förtidspensionsprojektet. Jag är glad att kunna konstatera att 
samarbetet oss emellan under dessa år fungerat på ett oklanderligt sätt. Det har 
varit både roligt, lärorikt och inspirerande att ha Jonas som kollega, medförfatta-
re och vän. 

Ett speciellt tack vill jag också rikta till professor Thomas Boje som med en till 
synes outsinlig kraft tagit sig an mina mer eller mindre genomarbetade avhand
lingsutkast. Med stor generositet har Thomas delat med sig av sin kunskap och 
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därigenom bidragit med många insiktsfulla idéer och förslag som varit såväl in
spirerande som konstruktiva. 

Ett tack går också till professor Staffan Marklund och professor Rune Åberg för 
viktiga kommentarer i avhandlingsarbetets slutskede. 

Stor betydelse för avhandlingen har också institutionens nätverk för arbetslivs
frågor haft. Här har avhandlingsutkast i olika versioner stötts och blötts vilket 
varit till stor hjälp. Till alla kollegor som vid institutionens semarinarier bidragit 
med värdefulla invändningar och synpunkter vill jag rikta ett kollektivt tack. 
Tack också till Charlotte Nyman vars språkgranskning gjort den engelska sam
manfattningen mer läsvänlig. 

Jag vill också nämna mina vänner och kollegor Nils Eriksson och Sven B Eriks
son. Våra diskussioner kring institutionslivets underfundigheter och många mot
stridiga krav har utgjort ett mycket värdefullt stöd i det akademiska vardagsli
vets slit. 

En aspekt av detta slit är att det inte sällan inkräktar på andra delar av livet. 
Detta får inte minst familj, släkt och vänner erfara. En tacksamhetens tanke går 
därför också till mina närmaste som under olika perioder tvingats stå ut med en 
om inte alltid fysiskt så ofta andligen helt frånvarande familjemedlem. Tack för 
ert stöd och varma omtanke. 

Till slut vill jag också tacka Rådet för arbetslivsforskning, Socialvetenskapliga 
forskningsrådet och Kempefonden som genom finansiellet stöd möjliggjort för
tidspensionsprojekten och därmed denna avhandling. 

Umeå den 9 december 1997 

Mikael Stattin 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utslagningen från arbetsmarknaden utgör en av de mest centrala frågorna inom 
dagens arbetslivsforskning. Forskning som berör frågor om hur denna utslagning 
drabbar olika grupper och individer ger viktig kunskap om vilka arbetsmarkna
den är till för. 1990-talets både dramatiska och problematiska utveckling på 
arbetsmarknaden med hög arbetslöshet och sjunkande arbetskraftsdeltagande har 
ytterligare accentuerat vikten av denna fråga. Utslagningen från arbetsmarkna
den kan ske av flera olika anledningar, exempelvis som ett resultat av arbetslös
het, av sjukdom, av en arbetsskada eller dylikt. Föreliggande avhandling skall 
behandla och studera en speciell grupp som lämnar arbetsmarknaden i förtid, 
nämligen förtidspensionärerna. Varje år lämnar ett stort antal människor, 1996 
cirka 40 000, arbetsmarknaden i förtid genom detta välfärdsstatliga arrangemang 
och de gör det dessutom i de allra flesta fall permanent. Under en lång tid har 
antalet människor som vaije år förtidspensioneras ökat1 och idag är cirka 10 pro
cent (drygt 400 000) av arbetskraften förtidspensionerad. Det totala antalet för
tidspensionerade i befolkningen ökar dessutom kontinuerligt eftersom inflödet 
till förtidspensionssystemet överskrider antalet som via återgång till arbete, 
ålderspension eller dödsfall lämnar det. 

Förtidspension ges till individer som av medicinska skäl har en nedsatt arbets
förmåga. Ytterst handlar således förtidspensionering om ohälsa, både i en allmän 
mening men kanske framförallt om arbetsrelaterad ohälsa. Utvecklingen av den 
arbetsrelaterade ohälsan, i form av sjukskrivningar, arbetsskador, rehabilitering 
och förtidspensionering har under senare tid åtnjutit ett stort och växande in
tresse bland både politiker och forskare. Under framförallt slutet av 1980-talet 
inträffade i Sverige en dramatisk ökning av sjukfrånvaro, arbetsskador och för
tidspensionering och dessa företeelser har medfört såväl stora kostnader för väl
färdsstaten som svårigheter av olika slag för dem som drabbas. Då intensifiera
des också forskningsarbetet kring dessa frågor och en central aspekt i det arbetet 
berörde ohälsans koppling till olika yrken och arbetsmiljöer (se Arbetmiljö-
kommissionens rapport SOU 1990:49). Ohälsan studerades i här primärt i rela

1 Sedan 19 93 har dock antalet varit sjunkande-
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tion till människors position på arbetsmarknaden och det är i det sammanhanget 
som föreliggande studie har sin upprinnelse. Inom ramen för två forskningspro
jekt vid den sociologiska institutionen i Umeå har 1988 och 1993 års förtidspen
sionärernas yrkesbakgrund studerats och kartlagts (Höög & Stattin 1994, 1995, 
1997) och föreliggande studie utgör en fortsättning på de analyser som genom
förts i dessa projekt. 

En förtidspensionering innebär i de flesta fall ett definitivt utträde från arbets
marknaden, eller om man så vill, en definitiv utslagning. Det är mycket få som 
erhållit förtidspension som kommer tillbaka i arbete på den öppna arbetsmark
naden och förtidspension är det i Sverige vanligaste sättet att lämna arbetsmark
naden innan ålderspensionen. Att förstå den logik som styr orsakerna bakom 
förtidspensionering är därför helt centralt när man diskuterar frågor om utslag
ning från arbetsmarknaden och arbetsrelaterad ohälsa. Och det är om orsaker till 
förtidspension som denna studie skall handla. Men innan vi mer konkret går in 
på studiens syfte skall förtidspension diskuteras i relation till ett bredare och 
mycket aktuellt samhällsproblem, nämligen trenden mot att allt fler äldre befin
ner sig utanför aktivt arbete. 

1.2 Förtidspensionering - ett aktuellt 
samhällsfenomen 

Förtidspensionering som företeelse kan fasas in i en problematisk utvecklings
trend som är generell för de flesta industrialiserade länder. Den rör det faktum 
att alltfler människor i arbetsför ålder befinner sig utanför arbetsmarknaden. 
Detta fenomen är ett centralt och tillika svårbemästrat problem för den moderna 
välfärdsstaten och i dess förlängning skymtar konsekvenser av stor betydelse för 
välfärdsstatens ekonomiska och värderingsmässiga förutsättningar. Som en all
män problemorientering inför fortsättningen av denna avhandling diskuteras 
nedan centrala implikationer som denna utveckling för med sig. 

Det moderna samhället är ett åldrande samhälle. Efter andra världskriget har 
betydande demografiska förändringar inträffat i stora delar av den industrialise
rade världen. Den förväntade livslängden har kontinuerligt ökat samtidigt som 
fertiliteten minskat vilket har inneburit att genomsnittsåldern i befolkningen har 
stigit (Johnson et al 1989, Hermish 1989). En allt större andel i befolkningen 
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utgörs således av äldre människor. Parallellt med denna utveckling har den 
genomsnittliga tiden som människor tillbringar i aktivt lönearbete stadigt mins
kat. Det finns flera orsaker till detta. I den ena änden av livscykeln tillbringar vi 
allt längre tid i utbildning vilket senarelägger människors inträde på arbetsmark
naden. Det är till exempel inte ovanligt att man i Sverige studerar ända upp i 30-
årsåldern. Samtidigt har den genomsnittliga ålder vid vilken människor lämnar 
arbetsmarknaden sjunkit. Det är delvis ett resultat av sänkta åldersgränser för 
ålderspension men tillväxten av andra, alternativa sätt att försörja sig på i livets 
senare skeden är också en viktig förklaring. 

En ganska paradoxal situation har således inträtt i det moderna samhället. Vi 
lever längre än någonsin, vi har, som ett resultat av bättre boendeförhållanden, 
och bättre matvanor, blivit allt friskare (åtminstone avseende fysisk hälsa). En 
genomsnittlig 65-åring av idag har större förutsättningar att vara fysiskt och 
psykiskt arbetsför i långt större utsträckning än vad en yngre person i början av 
1900-talet hade. Trots detta tillbringar vi kortare och kortare tid i avlönat arbete. 
Detta har inneburit att arbetskraftsdeltagandet bland äldre människor sjunker. I 
Sverige har nedgången av de äldres förvärvsarbete de senaste 20 åren varit rela
tivt moderat medan trenden i de flesta industrialiserade länder är mycket påtag
lig. Mellan 1971 och 1995 har exempelvis det manliga arbetsmarknadsdeltagan
det i åldern 55-64 år i Holland och Frankrike sjunkit med mellan 35 och 40 pro
centenheter. Samma utveckling, dock i något lägre omfattning kan ses i en majo
ritet av de europeiska länderna (Guillemard 1997). Denna utvecklingstrend har 
beskrivits som "one of the most profund structural changes in the past 25 years" 
(Kohli & Rein 1991:1). Under hela 1980- och 1990-talen har dessutom de flesta 
västerländska länder erfarit stora ekonomiska och politiska förändringar. Dessa 
förändringar har bland mycket annat också lett fram till en generellt sett hög 
arbetslöshet i de europeiska länderna. Inte minst i Sverige har arbetslösheten, 
relativt de nivåer vi tidigare varit vana vid, nått svindlande höjder. 

En mycket central aspekt i detta sammanhang gäller förtida utträde från arbets
marknaden (fortsättningsvis också kallat 'early exit') från arbetsmarknaden. 
Genom förekomsten av olika typer av system för att i förtid lämna arbetsmark
naden har vi för att använda ett lånat uttryck, "entered a new time of the history 
of retirement" (Laczko & Phillipson 1991:5). Välfärdsstatens utveckling under 
1900-talet har inneburit att utträdet från arbetsmarknaden institutionaliserats 
(Wadensjö 1995). Under lång tid har de flesta människor slutat arbeta vid unge
fär samma tidpunkt - vid ålderspensionsdagen. Men på det sättet förhåller det sig 
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inte längre. I ett europeiskt perspektiv är det inte längre de offentliga ålderspen
sionssystemen som reglerar det definitiva utträdet från arbetsmarknaden 
(Guillemard 1997). I stället går utvecklingen mot att människor allt tidigare 
lämnar arbetsmarknaden. 

Ett förtida utträde från arbetsmarknaden innebär naturligtvis att ålderspension 
inte utgår varför alternativa försörjningsformer i avvaktan på denna blir nödvän
diga. I Sverige liksom i andra länder finns många olika former av sådana alter
nativa försörjningsformer och de kan beskrivas som intermediära system som 
opererar mellan förtida utträde från arbetsmarknaden och ålderspensionen. Sys
temen benämns ofta i termer av 'pathways of exit' vilket avser en institutionali
serad väg, eller stig, vars syfte är att ta hand om övergångsfasen mellan tidigt 
utträde från arbetsmarknaden och ålderspension (Kohli & Rein 1991). 

'Exit' stigarna kan utgöras av förtidspension av medicinska och arbetsmark-
nadsmässiga orsaker, om deltidspensioner, avtalspensioner, arbetsskadeersätt
ningar etc. Inte sällan används också befintliga system tillsammans för att möj
liggöra ett förtida utträde från arbetsmarknaden. Många av de system som ska
pats inom socialförsäkringen har ursprungligen utvecklats för att hantera, i första 
hand extrema, ovanligt förekommande situationer. Kohli & Rein (1991) menar 
att det idag är vanligt att dessa program istället nyttjas för att hantera den nor
mala övergången från arbete till icke arbete bland människor med svårigheter att 
behålla en plats på arbetsmarknaden. Detta innebär självfallet ökade påfrest
ningar på de välfärdsstatliga arrangemangen. 

En central aspekt i diskussionen om 'early exit' rör dess implikationer för den 
sociala organisationen av livscykeln (lifecourse). Ett karaktäristikum för väl
färdsstatens och det moderna samhällets framväxt beskrivs ibland i termer av att 
individer är differentierade i förhållande till varandra och till olika sociala 
grupper och att individers handlingar i allt högre grad styrs av deras relationer 
till institutionella domäner (Dahl & Hansen 1993). Individerna förflyttar sig 
mellan dessa domäner vid speciella tidpunkter i livet, från skola till arbete, från 
arbete till pension. Livscykelperspektivet ses också som ett specifikt kulturellt 
och historiskt fenomen och Kohli & Rein (1991) menar att det moderna sam
hällets utveckling präglats av en standardisering av livshändelser som är krono
logiskt kopplade till ålder. Formella regler styr övergångarna mellan olika livs
faser, exempelvis sådana som är kopplade till medborgarskap och offentlig väl
färd (a.a). Den centrala dimension som livscykeln är organiserad kring är arbete, 
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förberedelse inför arbete, aktivt arbete och vila från arbete. Livscykeln betraktas 
också som en slags socialiseringsform och som en ny typ av institution i kraft av 
att den organiserar en central dimension i livet, tidsdimensionen (Dahl & Han-
sen 1993). 

Den tredelade livscykeln, som indelar livet i tre olika faser, utbildning, arbete 
och ålderspension etablerades under 1960-talet som en relativt stabil bild av livs
förloppet i det moderna samhället. Ålderdomen markerades med ålderspensio
nen vilket också sammanföll med att man lämnade arbetsmarknaden. Ålderdo
men representerade därmed en livsfas strukturellt avskild från aktivt arbete. Med 
den ökande andelen kvinnor i arbetskraften kom också kvinnor att omfattas av 
detta mönster i växande grad2. 'Early exit' har förändrat den bilden avsevärt och 
därmed omdefinierat denna tredelade bild av livscykeln. Idag finns i de flesta 
industrialiserade länder en avsevärt större variation än tidigare när det gäller vid 
vilken ålder som människor permanent lämnar arbetsmarknaden. Att definitivt 
lämna arbetsmarknaden, ålderdom och ålderspension sammanfaller inte längre 
på det sätt som den tredelade livscykeln föreskriver. Man skulle snarare kunna 
tala om att det finns olika typer av ålderdom. En som definieras utifrån en indi
vids arbetsförmåga, man är yrkesmässigt gammal. En annan som definieras uti
från ålderspensionen, oftast vid 65 års ålder och en tredje som bestäms utifrån en 
individs hälsa. Livsförloppet sett i ett perspektiv enligt den tredelade livscykel
modellen tycks inte längre utgöra en adekvat beskrivning av ett typiskt livsför
lopp i det moderna samhället. Detta har ersatts av en mer flexibelt och osäkert 
livsförlopp. 

Guillemard (1997) menar att en typisk egenskap när det gäller dessa interme
diära system (t.ex. arbetslöshetsunderstöd och förtidspensionering) är dess, i 
jämförelse med ålderspensionen, instabila karaktär. Kriterierna som avgör huru
vida en individ skall erhålla en förmån eller inte förändras kontinuerligt och inte 
sällan med korta mellanrum. De är till skillnad från ålderspensionen inte univer
sella i meningen att alla omfattas vid en specifik ålder. Guillemard menar att 
systemen har en slags ad-hockaraktär vars ständiga förändringar betingade av 
arbetsmarknadens krav, ökar osäkerheten vid inträdet i livscykelns sista fas. 

Järnegren och Roos (1994) menar att helt nya institutionella instrument för att 
hantera äldres utträde från arbetsmarknaden har vuxit fram. Dessa avser olika 

2 Detta skall inte tolkas som att det inte föreligger skillnader mellan kvinnor och män. Det gör 
det, bland annat när det gäller kvinnorns och mäns förvärvsgrad. Dock är den frågan inte fö
remål för granskning varför den inte berörs mer här. 
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avtalsbaserade konstruktioner slutna mellan arbetsgivare och fackliga organisa
tioner som oftast går förbi lagstiftning på till exempel det arbetsrättsliga områ
det. Det är de allt större kraven på förändring i företag och organisationer som 
kräver nya metoder för att hantera övertalighetsproblem orsakade av struktur
förändring. Ett helt nytt institutionellt komplex bestående av trygghetsfonder, 
råd och stiftelser har utvecklats och dessa skapar nya 'exit' varianter. Också 
dessa, menar författarna, präglas av en påtaglig instabilitet och oförutsägbarhet. 
Nya spelregler tenderar att förhandlas fram vid vaije ny personalneddragning då 
frågor om övertalighet i det konkreta fallet ofta hanteras i tydligt avgränsade 
projekt vars mål är omedelbart relaterat till personalminskningen. Sådana pro
jekt tenderar dessutom att bli ett allt mer vanligt förekommande inslag i sam
band med omstruktureringar och organisationsförändringar. Modellerna för 
företagsminskning blir lokalt och arbetsplatsinternt präglade. Följden av denna 
utveckling är en växande komplexitet och oöverblickbarhet när det gäller över
gången till ålderdomen - livets sista fas. 

Möjligen kan fenomenet 'early exit' och dess tillfälliga karaktär också kopplas 
till Thurows (1996) syn på tillståndet i den industrialiserade världen. Thurow 
menar att det moderna kapitalistiska samhället på grund av på kort tid mycket 
omvälvande förändringar hamnat i ett tillstånd av obalans (punctuated equili
brium a.a:7). Dessa förändringar handlar om kommunismens sönderfall som i ett 
ögonblick införlivade en tredjedel av mänskligheten i kaptalismens marknader. 
En helt ny demografisk situation med en äldre, växande och rörligare befolk
ning. Ett grundläggande teknologiskt skifte som möjliggjort och skapat en glo-
baliserad ekonomi. Alla dessa förändringar har skapat en situation som karaktä
riseras av just osäkerhet och oförutsägbarhet. Gamla beprövade recept för att 
hantera problem fungerar inte längre. Den nya världen ser annorlunda ut och vi 
har ännu inte hunnit anpassa oss till de nya förutsättningar som gäller vilket är 
en god grund för att ad hoc mässiga lösningar istället utvecklas. 

'Early exit' vägar fungerar alltså som ett slags bryggor mellan arbete och ålders
pension vilket innebär att själva definitionen av ålderdom bestäms av annat än 
ålder. Funktionella kriterier, såsom arbetsförmåga, har kommit att spela en allt 
större roll i systemen när det gäller frågan om huruvida en individ kan vara kvar 
på arbetsmarknaden eller inte. Alla sociala grupper har inte samma förutsätt
ningar beträffande möjligheten att behålla arbetsförmågan vid hög ålder. En om-
defintion av definitivt utträde från arbetsmarknaden baserat på funktionella kri
terier, hälso-, ålder- eller utbildningskriterier, riskerar därför att leda till en ökad 
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utslagning från arbetsmarknaden av ej fullpresterande individer. Detta leder till 
en ny social konstruktion av livscykeln och till att relationen mellan arbete och 
icke arbete förändras. 

Denna grovt skisserade utveckling bär med sig en lång rad utmanande och svår-
besvarade, men likväl angelägna, frågeställningar för välfärdssamhället. En 
sådan fråga är hur en kontinuerligt minskande arbetande andel av befolkningen 
skall kunna försörja en ständigt växande icke arbetande del? Denna fråga an
knyter till en diskussion kring det generationskontrakt som den moderna väl
färdsstatens ekonomi implicit bygger på (Guillemard 1991, 1997, Kohli & Rein 
1991, Johnson, Conrad & Thomson 1989, Thomson 1989). Välfärdsstatens och 
pensionssystemens existens förutsätter att den arbetande generationen under sin 
yrkesaktiva tid accepterar skyldigheten att betala skatter och avgifter som ut
nyttjas för att försörja andra som befinner sig i ett annat skede i livscykeln. 
Denna beredvillighet att betala förutsätter ett förtroende hos den betalande gene
rationen som innebär en förväntan att samma förmån skall vara för handen när 
denna generation inte längre försöijer sig via lönearbete. Generationskontraktet 
kan således sägas vila på en slags ömsesidig eller villkorad altruism. Systemets 
existens är beroende av denna altruism. En konsekvens av en ökning av 'early 
exit' är att de ekonomiska påfrestningarna i systemet ökar vilket kan äventyra 
den betalande generationens tilltro till systemet. Det finns skäl att, i tider av hög 
arbetslöshet och sjunkande arbetskraftsdeltagande bland äldre, fråga sig i vilken 
utsträckning som framtida generationer kommer att kunna eller vilja försörja 
dagens yrkesaktiva på det sätt som dessa sörjt för dagens pensionärer 
(Guillemard 1997). Här ryms således en potentiell generationskonflikt som 
samtidigt innebär ett ifrågasättande av grundläggande värderingar på vilka väl
färdsstaten vilar. 

Utvecklingen mot att allt fler människor lämnar arbetsmarknaden i förtid har 
således konsekvenser på flera olika sätt i det moderna samhället. Utifrån detta 
faktum är det också viktigt att öka förståelsen kring detta fenomen. Varför sker 
denna utveckling, varför avbryter människor sin förvärvsaktiva period innan 
ålderspensionen, varför förtidspensioneras människor? Beror det på att olika 
individuella faktorer, som ålder och hälsa, omöjliggör ett aktivt lönearbete fram 
till 65 års ålder? Eller beror det kanske på strukturella orsaker som till exempel 
arbetsmarknadsstruktur och arbetslöshet eller är det kanske främst institutionella 
förutsättningar som påverkar utvecklingen? Ja, frågor som dessa utgör en viktig 
bakgrund för denna avhandling och några av dem är föremål för en närmare 
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granskning. Eftersom förtidspension i Sverige utgör en mycket central del 
beträffande 'early exit' är just förtidspension i detta fall ett mycket lämpligt stu
dieobjekt. Avsikten med avhandlingen är att studera och i någon mån öka för
ståelsen av vad som orsakar förtidspensionering. 

Utifrån diskussionen ovan står det klart att frågan om orsaken till utvecklingen 
av 'early exit' och förtidspensionering är knuten till flera olika samhälleliga 
domäner och aktörer. Åtminstone tre centrala element torde vara viktiga för 
denna utveckling. Det är för det första arbetsmarknaden och dess utveckling. 
Vilka egenskaper knutna till arbetsmarknaden påverkar människors möjligheter 
att arbeta fram till ålderspensionen? För det andra utgör välfärdsstaten, dess 
utformning och storlek en viktig faktor. Eftersom välfärdsstaten i olika omfatt
ning både erbjuder arbetstillfällen och alternativa försörjningsmöjligheter utan
för arbetet måste också välfärdsstaten och dess institutioner betraktas som en i 
sammanhanget mycket central aktör. För det tredje kan förklaringar också sökas 
på en individuell nivå. Det är således knappast någon överdrift att hävda att 
orsakerna till 'early exit'- utvecklingen finns att söka i en mycket sammansatt 
och komplicerad kontext. Det är också därmed rimligt, inte minst i den empiris
ka analysen, att göra vissa avgränsningar. 

Denna avhandling fokuserar på det första av dessa områden, nämligen relationen 
mellan arbetsmarknad och förtidspensionering. En viktig bakgrund till detta val 
av studieområde utgörs av det faktum att en individs position på arbetsmarkna
den visat sig ha mycket stor betydelse för vilka som rekryteras till förtidspensio
nering bland 1988 och 1993 års förtidspensionärer. En naturlig fråga som in
ställer sig i det sammanhanget är vad som orsakar den skeva fördelningen av 
förtidspensionsrisk mellan olika yrken? Att bara konstatera att det föreligger en 
samvariation mellan yrke och förtidspension ger inget svar på dessa frågor. För 
det krävs ett mer grundläggande arbete inriktat på att blottlägga de bakom
liggande mekanismer som skapar den yrkesmässiga selektionen. Grovt kan man 
säga att orsakerna till yrkets betydelse kan delas in i två huvudgrupper, individ
egenskaper och egenskaper som karaktäriserar yrken och arbetsmarknad. Det är 
alltså den andra gruppen av orsaker som skall analyseras och granskas i denna 
avhandling. 

Utvecklingen mot ett lägre arbetskraftsdeltagande bland äldre sker samtidigt 
som arbetsmarknaden genomgår genomgripande förändringar. I debatten kring 
arbetsmarknadens utveckling beskrivs ibland dagens förändringar lika genom
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gripande som övergången från ett jordbruks- till ett industrisamhälle. Oavsett 
hur det är med den saken står det helt klar att det idag sker mycket omfattande 
förändringar och att de dessutom tenderar att ske i allt högre takt. Teknologiska 
förändringar som går allt snabbare. En alltmer globaliserad ekonomi som inte 
längre knyter företag till bestämda platser. Växande krav på flexibilitet på en 
lång rad områden är typiskt för dagens arbetsmarknad. Man talar om flexibilitet 
med avseende på produktion och organisation, på anställdas kunskaper och fär
digheter, på anställningskontrakt o.s.v. Detta är exempel på egenskaper som 
kännetecknar dagens arbetsmarknad och som självklart har betydelse för hur 
sammansättningen av yrken och branscher utvecklas. Vissa expanderar medan 
andra minskar eller kanske helt försvinner. Omvandlingen av arbetsmarknaden 
ställer stora krav på en anpassning mellan utbudet av arbetstillfällen, avseende 
både antal och karaktär, och arbetskraftens sammansättning. Ju sämre denna 
anpassning fungerar desto större torde risken vara att fler individer slås ut. Och 
det är här som avhandlingen har sitt fokus. Arbetsmarknaden av idag är inbegri
pen i förändringsprocesser där yrkesstrukturen befinner sig i omvandling på ett 
sätt som ofta sägs gå snabbare än någonsin tidigare och mycket tyder på att för
ändringarna leder till ett allt lägre behov av arbetskraft. I det perspektivet är det 
viktigt att studera huruvida sådana omställningar också är förknippande med att 
vissa människor och grupper slås ut från arbetsmarknaden. 

1.3 Studiens syfte 

Avhandlingens övergripande syfte är att studera omförändringar på arbets
marknaden påverkar människors möjligheter att vara kvar i aktivt arbete. 

Detta övergripande syfte är preciserat i tre olika delsyften av vilka de två senare 
skall ses som olika sätt att studera och operationalisera arbetsmarknadsföränd
ring. 

1. Det första delsyftet är att identifiera och beskriva centrala faktorer som påver
kar risken att förtidspensioneras. Detta görs dels på ett allmänt plan, d.v.s. vilka 
faktorer som generellt påverkar benägenheten att förtidspensioneras, dels med en 
fokusering på yrke som riskfaktor. Här preciseras också en analysmodell som 
används i de följande analyserna. 
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2. Det andra delsyftet fokuserar på arbetsmarknadsförändring. Arbetsmarknads
förändring operationaliseras här i termer av antalsmässiga förändringar i yrken 
och i näringsgrenar. Eftersom dessa mått baseras på numerära förändringar utgör 
de ett kvantitativt sätt att mäta förändring. 

3.1 det tredje delsyftet granskas arbetsmarknadsförändringar utifrån en annan 
aspekt. Ett centralt och grundläggande kännetecken för de förändringar som sker 
på arbetsmarknaden är övergången till ett arbetsliv i vilket tjänsteproduktion 
utgör en allt större del. Syftet i den tredje delen att granska förtidspensionering i 
relation till denna förändring. Detta görs genom att arbetsmarknaden delas upp i 
en traditionell och i en postindustriell sektor i vilka orsaker till förtidspensione
ring studeras. Här handlar det således inte endast om en kvantitativ förändring 
varför en mer kvalitativ aspekt av arbetsmarknadsförändring studeras i denna 
del. 

1.4 Disposition och uppläggning 

Efter denna inledande problemorientering och syftesformulering fortsätter fram
ställningen i kapitel två med en presentation av vilka alternativa 'early exit' 
möjligheter som finns i Sverige. Fokus ligger emellertid på förtidspensionering 
och här ges också en beskrivning av förtidspensionärernas allmänna bakgrund. 
Efter detta diskuteras i kapitel tre olika förklaringar till varför människor för
tidspensioneras. Här berörs dels teoretiska förklaringsmodeller, dels hur dessa 
modeller hanterats i empiriska sammanhang. Kapitel fyra och fem behandlar 
förtidspensioneringarnas bestämningsfaktorer dels allmänt, dels med avseende 
på olika yrken. Här presenteras också det forskningsprojekt som ligger till grund 
för denna avhandling. Därefter fokuseras relationen mellan arbetsmarknads
förändring och förtidspension. I kapitel sex diskuteras karaktäristiska drag be
träffande aktuella förändringar på arbetsmarknaden med betoning på föränd
ringarnas konsekvenser för arbetskraftsdeltagande. Kapitel sju och åtta behand
lar yrkens och näringsgrenars antalsmässiga utveckling och förtidspensionering. 
I kapitel nio analyseras förtidspensionering och dess orsaker i olika sektorer på 
arbetsmarknaden, i en traditionell och i en postindustriell sektor. Det hela 
avslutas med en sammanfattande diskussion i kapitel tio. 
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2 Förtidspensionering och andra vägar 
ut ur arbetslivet i Sverige - regler och 
omfattning 

Den accelererande utvecklingen av tidigt utträde från arbetsmarknaden i en stor 
del av västvärlden är enligt många överraskande (se t.ex. Wadensjö 1995). Detta 
sker trots ett förbättrat hälsoläge och en allmänt förhöjd levnadsstandard. En 
central del i denna utveckling utgörs av de alternativa försörjningsformer som 
finns för individer som av olika skäl slutar arbete innan ålderspensionen. Dessa 
alternativ utgörs som tidigare diskuterats ofta av statliga program som träder in 
när försörjning från aktivt arbete inte längre är möjlig. Inte sällan kombineras 
också alternativen för att möjliggöra utträdet. I föreliggande avsnitt skall de i 
Sverige förekommande vägarna ut från arbetsmarknaden belysas. Emellertid 
kommer tonvikten att ligga på förtidspensionssystemet, dess regler, omfattning 
och utveckling. Vi böljar dock med en allmän översikt av de möjligheter som 
finns för att lämna arbetsmarknaden i förtid i Sverige. 

2.1 Vägar ut ur arbetslivet i Sverige 

Wadensjö (1991) identifierar fem välfärdsstatliga alternativ som möjliggör ett 
förtida utträde från arbetsmarknaden. Dessa utgörs av 

Den ordinarie vägen 
Arbetslöshetsvägen 
Arbetsskadevägen 
Deltidsvägen 
Hälsovägen (förtidspension) 

Förutom dessa finns också alternativ som är knutna till en individs anställning i 
form av avtalspensioner på den privata sektorn, garantipension som återfinns i 
den kommunala sektorn och slutligen pensionsersättningar som finns i den stat
liga sektorn (Landin 1997). 
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Den ordinarie vägen avser s.k. förtida uttag av ålderspensionen. Denna möjlighet 
ryms inom det ordinarie pensionssystemet och innebär att individer som är 60 år 
fyllda kan ta ut ålderspension i form av hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärde
dels ålderspension. Pensionens storlek minskar då beroende på hur lång tid in
nan 65-årsdagen man valt att sluta arbeta. Det är en relativt liten andel av de be
rörda som utnyttjar denna förmån. Under 1990-talet har dock antalet ökat. I slu
tet av 1996 uppgick antalet som tagit förtida pension till knappt 20 000 medan 
motsvarande siffra 1990 var drygt 12 000 (a.a.). Det finns också en möjlighet att 
skjuta upp sin ålderspension vilket alltså innebär att pensionssystemet innehåller 
ett visst mått av valfrihet åt båda hållen. 

En annan väg ut ur arbetslivet går via arbetslöshet. Det är vanligt att anställda 
som lämnar arbetsmarknaden före 65 år startar utträdet med en period av ar
betslöshet. Fram till 1991 fanns en möjlighet för individer som fyllt 60 år att ef
ter varaktig arbetslöshet erhålla förtidspension utan medicinska handikapp En 
vanligt förekommande lösning i samband med uppsägningar var tidigare att 
kombinera arbetslöshetsförsäkringen med förtidspensionering. Eftersom äldre 
anställda har ersättning från arbetslöshetskassa i 18 månader var det möjligt för 
en individ som blev arbetslös vid en ålder av 58 år och 3 månader att erhålla 
kompensation fram till 65-årsdagen. Detta under förutsättning att förtidspension 
av arbetsmarknadsskäl beviljades när a-kasseersättning upphört. Graden av ut
nyttjande av denna 'exit'-väg har varierat. Wadensjö (1991) menar att detta 
starkt hänger samman med arbetsmarknadsläget så att antalet ökar när arbetslös
heten är hög. Sedan 1991 ges dock inte längre denna möjlighet då regeln om ar
betsmarknadsskäl försvunnit. Dock har inte problemen för äldre att hitta arbete 
försvunnit. Helt i linje med systemens ad-hoc mässiga karaktär har också alter
nativ till förtidspension av arbetsmarknadsskäl införts. Under perioden 1 juli till 
31 december 1997 erbjuds individer som varit arbetslösa och fyllt 60 år men inte 
65 s.k. tillfällig avgångsersättning (Riksdag & Departement 1997a). Denna in
nebär att individen erhåller ett belopp motsvarande arbetslöshetsersättning som 
gäller fram till ålderspensionen. Det enda villkoret för ersättningen är att den 
arbetslöse fått a-kassa eller deltagit i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Un
der ersättningsperioden ställs inga krav avseende aktivt arbetssökande varför en 
individ som erhåller ersättningen kan betraktas som avaktualiserad från arbets
marknaden. 1 1998 års budgetpropostion föreslås att s.k. generationsväxling 
skall införas vilket är exempel på ytterligare en ny 'early exit' variant. Denna 
innebär att individer som fyllt 63 år frivilligt kan sluta arbeta och erhålla statlig 
ersättning motsvarande sjukpenning. Av denna summa förutsätts att arbetsgiva
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ren betalar 25 procent. Ytterligare en förutsättning är att arbetsgivaren anställer 
en arbetslös person under 35 år. (Riksdag & Departement 1997b). 

Ett sätt att lösa övertalighetsproblem med hjälp av arbetslöshetsförsäkringen 
idag när arbetsmarknadsskälen är borta är att utnyttja en kombination av arbets
löshetsersättning och arbetsmarknadsåtgärder och ibland kortare återanställ-
ningar i avvaktan på ålderspension. Det förekommer också, även om det inte är 
lika vanligt, att uppsagda personer återanställs när en ersättningsperiod från ar
betslöshetskassan är till ända. Genom en kortare anställning kan då en ny period 
erhållas (Landin 1997). Omfattningen av denna utväg finns det dock ingen möj
lighet att ange. 

Att lämna arbetsmarknaden via en arbetsskada är ytterligare ett alternativ. Också 
detta alternativ har genomgått omfattande förändringar de senaste tio åren. Från 
1977 fram till 1990-talets början var tillämpningen av lagen om arbetsskadeför
säkring mycket generös. En individ som lämnade arbetsmarknaden med en god
känd arbetsskada kompenserades för samtliga inkomstförluster. Under 1980-
talet ökade antalet godkända arbetsskador dramatiskt i Sverige. Ett skäl till detta 
var att lagen då nyttjade ett generellt skadebegrepp, formulerat så att praktiskt 
taget alla besvär omfattades, förutsatt att de kunde relateras till någon form av 
skadlig inverkan i arbetet. Begreppet 'annan skadlig inverkan' innebar en bred 
tolkning av begreppet arbetsskada. I den tidigare yrkesskadeförsäkringen tilläm
pades en betydligt snävare definition. Det generella arbetsskadebegreppet ersatte 
en särskild förteckning över ersättningsberättigade skador. 

En konsekvens av detta generella skadebegrepp var att också till karaktären re
lativt ospecifika tillstånd som exempelvis belastningssjukdomar kom att god
kännas som arbetsskador. Dessa leder ofta till långa sjukskrivningsperioder vil
ket ur rehabiliteringssynpunkt kan vara negativt och därmed öka risken att indi
viden slutar som förtidspensionär (Höög & Stattin 1994). 

Under 1980-talet har det alltså skett en uppmjukning beträffande synen på ar
betssjukdomar i allmänhet och belastningssjukdomar i synnerhet. Dock har det 
generella arbetsskadebegreppet förändrats så att mer restriktiva regler gäller från 
och med 1993. Idag är det avsevärt mycket svårare att få en skada klassificerad 
som arbetsskada än vad det var i slutet av 1980-talet vilket också medfört att 
antalet arbetskador drastiskt minskat. Dessutom har de generösa ersättningarna 
som resultat av godkända arbetsskador helt försvunnit. I dag likställs arbetskada 
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i ersättningshänseende med vanlig sjukdom varför också vanlig sjukpenning ut
går (http://www.flc.se/arbskador/index.html). Både när det gäller arbetslöshet 
och arbetsskador är det svårt att ange den omfattning som dessa alternativ ut
nyttjas som 'early exit' vägar. Klart är dock att förtidspensionering utgör en 
möjlig slutstation på karriärer som kan ha startat i arbetslöshet eller med en ar
betsskada. En indikation på att det beträffande arbetsskador förhåller sig på det 
sättet är det faktum att ungefär 11 procent av 1993 års förtidspensionärer under 
perioden 1990-1993 uppburit sjukpenning som resultat av en godkänd arbets
skada. Den siffran kan jämföras med motsvarande i den icke förtidspensionerade 
befolkningen. Bland dessa har under samma period mindre än 1 procent erhållit 
samma ersättning. Arbetsskador är således avsevärt vanligare bland de förtids
pensionerade än i befolkningen3. Det är vidare noterbart är att det ökande antalet 
förtidspensionärer under 1980-talet inträffade samtidigt som de mildare arbets
skadereglerna tillämpades. 

Ett annat befintligt 'early exit' alternativ i Sverige utgörs av delpension. Genom 
delpensionen är det möjligt att kombinera deltidsarbete och deltidspension. Det 
innebär att det är möjligt att också på ett successivt sätt lämna arbetsmarknaden. 
Alla som förvärvsarbetar och är mellan 61 och 64 år kan under vissa förutsätt
ningar minska sin arbetstid och erhålla en viss kompensation för inkomstbort
fallet. Ersättningen är 55 procent av skillnaden i inkomst före och efter arbets
tidsminskningen (http://www.fk.se/pension/index.html). Ersättningsnivån var 
tidigare högre vilket är en sannolik förklaring till att antalet som utnyttjar denna 
pensionsform har minskat. 1994 var antalet deltidspensionärer 51 000 medan 
antalet 1996 minskat till 25 000 (Landin 1997). 

Gemensamt för nämnda former att i förtid lämna arbetsmarknaden är att samtli
ga är knutna till välfärdsstaten men det finns också andra typer av försäkrings
lösningar som ligger utanför dessa. Normalt regleras övertalighetsproblem vid 
arbetsbrist via Lagen om Anställningsskydd (LAS) i vilken ett senioritetsskydd 
enligt principen 'sist in först ut' gäller. Den principen skyddar anställda med 
lång anställningstid och därmed äldre arbetstagare. Emellertid finns det möjlig
heter att göra avsteg från denna huvudregel. Dessa möjligheter skiljer sig dock i 
mycket hög grad mellan arbetare och tjänstemän. På tjänstemannasidan inom 
såväl den privata som den offentliga delen av arbetsmarknaden erbjuds i många 
fall äldre arbetstagare, oftast personer över 60 år, en förtida pension som ger 70-

3 Dessa uppgifter kommer från bearbetningar av egna data. En närmare beskrivning av dessa 
ges i kapitel 4. 
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80 procent av tidigare lön. I huvudsak är det olika typer av garanti- och avtals
pensioner som finansieras via arbetsgivarens normala lönemedel som möjliggör 
detta (Landin 1997). Dessa typer av förhållandevis förmånliga avgångsersätt
ningar förekommer inte alls i samma omfattning när det gäller LO-grupper. 
Bland dessa är istället det förfaringssätt som beskrevs ovan i samband med ar
betslöshet som en väg till förtida utträde vanligare. Det är också mycket vanliga
re att arbetare lämnar arbetsmarknaden i förtid genom det statliga förtidspen
sionssystemet. Ser man på i åldersgruppen 60-64 år är 50 procent av arbetarna 
förtidspensionärer medan motsvarande för tjänstemän är 23 procent (a.a). 

Det är således i huvudsak tjänstemän som har möjligheter att genom garanti-
eller avtalspensioner med bibehållen ersättning lämna arbetet i förtid. Under en 
sexårsperiod, mellan 1990 och 1995, har drygt 56 000 tjänstemän beviljats sådan 
pension (a.a). Antalet har ökat mycket kraftigt framför allt inom primär- och 
landstingskommunal verksamhet under 1993 och 1994.1 den kommunala sek
torn beviljades 1990 drygt 200 garanatipensioner medan antalet 1993 översteg 
5 000. Detta förklaras sannolikt av de kraftiga nedskärningarna inom dessa om
råden. En ökning har också inträffat på den privata sidan dock inte i samma ut
sträckning. Under perioden erhöll drygt 22 000 tjänstemän från den privata sek
torn sådan avtalspension. 

Det årliga totala inflödet till dessa system har ökat mellan 1990, då drygt 4 000 
tjänstemän erhöll någon av förmånerna, och åren 1993 och 1994 då antalet upp
gick till 13 100 respektive 11 000. Därefter har antalet sjunkit något men är fort
farande avsevärt högre än 1990. Stocken, som beskriver hur många som vid ett 
givet tillfälle uppbär förtida pension enligt dessa system, låg 1996 på 52 600 
(a.a). Det är, även om det är avsevärt färre än de ges förtidspension, med andra 
ord ett förhållandevis stort antal som lämnar arbetsmarknaden utanför de social-
försäkringsmässiga systemen. Detta avser i stort sett uteslutande tjänstemän. 
Detta är viktigt att komma ihåg när man studerar förtidspensionärernas fördel
ning i olika yrkeskategorier. Förtidspensioner beskriver inte hela sanningen när 
det gäller hur många som totalt sett lämnar arbetsmarknaden i förtid. Det finns 
som sagt också ett 'avtalsgrundat skyddsnät där företagsledningar och fackliga 
organisationer framträder som huvudaktörerna' (Järenegren, Roos 1994:56). 
Bland de välfärdsstatliga alternativen utgör dock förtidspension den mest om
fattande 'early exit' formen och i nästa avsnitt skall vi ägna uppmärksamheten åt 
förtidspensionernas regelverk och utveckling samt frågan om förtidspensionä
rernas bakgrund. 
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2.2 Förtidspensionering i Sverige - regler och 
utveckling 

2.2.1 Regelverket 

Kriterierna för att erhålla pension innan lagstadgad ålderspension har varierat 
kraftigt över tid. 1913 infördes i Sverige den första allmänna pensionsförsäk
ringen. Denna försäkring var obligatorisk, omfattade hela befolkningen och var 
sammansatt av en avgiftsdel som betalades av de försäkrade och en behovsprö
vad del som bekostades av allmänna medel. (SOU 1989:101). Pensionens stor
lek bestämdes av de avgifter som betalats. I denna första allmänna pensionsför
säkring utgick pension vid fyllda 67 års ålder. Den kunde dock utbetalas tidigare 
om en individ drabbats av varaktig oförmåga till arbete, d.v.s. invaliditet. För 
detta krävdes att arbetsförmågan var nedsatt men minst 2/3 och att skälen till 
detta var strikt medicinska. Systemets premiebaserade pension medförde emel
lertid att invaliditetspensionen i många fall blev låg vilket innebar att den drab
bade ofta var i behov av andra stödformer, som till exempel socialbidrag (Höög 
1989). 1913 års lag ersattes drygt 20 år senare, med 1935 års lag om folkpensio
nering, vilket medförde stora förändringar avseende försäkringens principiella 
uppbyggnad. Då togs det första steget i en rad av förändringar som successivt 
upplöste sambandet mellan inbetald premie och den pension som utgick (SOU 
1989:101). 1946 försvann den behovsprövade delen i försäkringen då också en 
tidsbegränsad variant av förtidspension/sjukbidrag tillkom. Denna avsåg ersätt
ning till individer vars arbetsförmåga var nedsatt dock utan att vara permanent. 
Nästa stora förändring inträffade 1959 då ATP-reformen genomfördes vilken 
innebar att olika former att tilläggspensioner tillkom. Dessa baserades på premi
er som betalades av den försäkrades arbetsgivare och en viktig princip bakom 
reformen var att en individs levnadsstandard under den yrkesverksamma delen 
av livet utan alltför stora förändringar skulle kunna bibehållas (Höög 1989). 
Härigenom minskades inkomstskillnaderna mellan förvärvsarbetande och pen
sionärer. 

1963 infördes "lagen om allmän försäkring " och denna medförde flera föränd
ringar av pensionssystemet. Nu infördes möjligheten att ta ut pensionen vid an
nan tidpunkt än vid 67 års ålder. Dels kunde pensionen skjutas fram i tiden, dels 
möjliggjordes förtida uttag. Invaliditetspension omvandlades till en icke in-
komstprövad förtidspension som kunde utgå till personer mellan 16 och 67 år, 
vars arbetsförmåga som resultat av "sjukdom, vanförhet eller annat lyte var var-
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aktigt nedsatt med minst hälften " (SOU 1989:101 s 62). Nu graderades också 
invaliditeten så att förtidspension kunde ges som hel-, 2/3- eller 1/3-delspension. 
I de partiella fallen utgick man ifrån att individen hade någon form av restarbets-
förmåga kvar och pensionsbeloppen bestämdes på basis av graden av invaliditet. 

En viktig reform avseende förtidspensioneringar genomfördes 1970. Genom 
denna reform mjukades kriterierna för att erhålla pensionen upp. Detta avsåg i 
första hand äldre arbetstagare men även för försäkrade i allmänhet skedde en 
uppmjukning av reglerna. Ett viktigt skäl till dessa förändringar utgjordes av att 
arbetsmarknadsläget försvårats för framför allt äldre arbetstagare. Då rationalise
ringar och tekniska förändringar medförde ökade påfrestningar för främst äldre 
arbetstagare gavs möjligheter att under vissa förutsättningar utge förtidspension 
av arbetsmarknadsmässiga skäl. Samtidigt lades vid bedömning av rätt till för
tidspension mindre vikt vid de medicinska faktorerna. Dock skulle det fortfaran
de finnas en "icke bagatellartad medicinsk faktor som påverkade arbetsförmå
gan" (a.a: 63). Denna regeluppmjukning avsåg i första hand individer som upp
nått 63 års ålder. De äldre skulle heller inte underkastas samma krav på rehabi
litering eller krav på att flytta till annan ort som övriga, s.k. äldreregler. I samma 
reform förändrades möjligheterna för hemarbetande att erhålla förtidspension. 
Tidigare hade det varit mycket svårt för denna grupp att erhålla förtidspension 
men från och med 1970 kom hemarbete försäkringsmässigt att betraktas som 
andra likvärdiga arbeten på den öppna arbetsmarknaden. 

Redan två år efter denna reform gjordes ytterligare uppmjukningar i kriterierna. 
Efter kritik från bl.a. LO innebärande att de medicinska skälen fortfarande vägde 
för tungt beslutades att förtidspension av rena arbetsmarknadsskäl kunde utgå. 
Detta gällde för individer över 60 år och som utförsäkrats från arbetslöshetskas
sa. I underlagen till de beslutet uttrycks explicit att skälet till reformen är de svå
righeter som äldre har i samband med arbetslivets omvandling. Syftet med refor
men kan därför ses som ett sätt att "ge ekonomisk trygghet år äldre förvärvsar
betande som drabbats av arbetslöshet i samband med nedläggningar och driftsin
skränkningar " (SOU 1989:101 s. 65). 

1976 sänktes den allmänna pensionsålder från 67 till 65 års ålder vilket i ett slag 
förvandlade många förtidspensionärer till ålderspensionärer. Samtidigt infördes 
möjligheten till delpension varigenom förvärvsarbetande i åldern 60-64 år fick 
möjlighet att trappa ned arbetet innan ålderspensionen och också erhålla kom
pensation för inkomstbortfallet. På det sättet gavs således en möjlighet för indi
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viden att själv bestämma om han eller hon ville arbeta mindre utan att det kräv
des arbetslöshet eller invaliditet. 

Vad som karaktäriserar utvecklingen av förtidspensionssystemet som det beskri
vits ovan är en kontinuerlig uppmjukning avseende vilka som är berättigade till 
förmånen. Framförallt har detta gällt äldre individer men det avser också i hög 
grad vilka kriterier som skall gälla vid bedömningen av rätt till förtidspension. 
Från att ursprungligen endast ha omfattat medicinska orsaker till arbetsoförmåga 
har också rena arbetsmarknadsskäl under perioden kvalificerat människor till 
förtidspension. 

Från och med 1991 har dock en annorlunda utvecklingstrend dominerat. Antalet 
förtidspensionärer var under 1980-talet som senare skall visas stigande. På grund 
av de kraftigt stigande kostnaderna för systemet har därefter flera förändringar 
inträffat som alla inneburit att möjligheterna att erhålla förtidspension beskurits. 
1991 togs möjligheten till förtidspension av arbetsmarknadsskäl bort. Ett skäl till 
att den möjligheten försvann, förutom att man ville minska kostnaderna i syste
met, var att förtidspension inte skulle "tjäna som ett arbetsmarknadspolitiskt in
strument, att tillgripa vid t.ex. vikande sysselsättning " (SOU 1989:101. s. 214). 
Förtidspensionering skall således inte användas på olika sätt i olika ekonomiska 
konjunkturer utan den sjunkande efterfrågan på arbetskraft som uppstår vid en 
lågkonjunktur skall hanteras via arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inte inom 
socialförsäkringen (ibid). 

1993 sker ytterligare en skärpning innebärande en strängare prövning av arbets
förmågan samtidigt som nya pensionsnivåer införs, en fjärdedels samt tre fjärde
dels pension. Samma år görs även förändringar som påverkar ersättningsnivå
erna. De flesta ersättningar inom pensionssystemet är i Sverige knutna till ett s.k. 
basbelopp. 1993 kopplades pensionens storlek till basbeloppet minskat med 2 
procent vilket i realiteten medförde ett lägre pensionsbelopp (http://www.fk.se/  
pension/index.html). 1995 skapas riktlinjer som innebär att försäkringskassorna 
efter en viss tids förtidspensionering skall aktualisera ärendet till förnyad pröv
ning (SOU 1996:113). Detta innebär att pensionen i mindre utsträckning betrak
tas som en permanent avaktualisering från arbetsmarknaden. Antalet pensioner 
som har omprövats har efter detta stigit. 1997 skärps reglerna avseende orsaker
na till nedsättning i arbetsförmågan. Inga andra än medicinska skäl skall beaktas 
vid denna bedömning (Karlsson, Klingstedt, Rylander 1997). Detta avser även 
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äldre arbetstagare som tidigare särbehandlats genom äldrereglerna som nu har 
tagit bort. 

Det har således under 1990-talet skett en betydande skärpning vad gäller möjlig
heterna till förtidspension både vad gäller ersättningsnivåer och reglernas till-
lämpning vilket också resulterat i att antalet nybeviljade förtidspensionärer 
sedan 1993 minskat. Utformningen av reglerna som styr inflödet till förtidspen
sionssystemet är givetvis viktigt för vilka och hur många som vid ett givet till
fälle ges förtidspension. Men det är också viktigt att känna till att detta regelverk 
på en konkret-praktisk nivå alltid omsätts av ett antal aktörer och myndigheter. 
För att erhålla en mer fullständig bild av förtidspensioneringarnas förutsättningar 
är det därför viktigt att också känna till i vilket institutionellt sammanhang som 
förtidspensioneringar utspelas. Detta skall beröras i nästa avsnitt och här disku
teras också beslutsprocessen inför ett beslut om förtidspension samt ett antal 
problem som är kopplade till det faktum att besluten om förtidspensionering en
gagerar ett flertal olika aktörer. 

2.2.2 Förtidspensionering och dess institutionella kontext 

Att förtidspensioneras kan beskrivas som en i tiden relativt utdragen process in
nehållande flera olika steg. Det första steget i en förtidspensionering är i de allra 
flesta fall en lång sjukskrivningsperiod som innefattar mer eller mindre omfat
tande rehabiliteringsinsatser vilka efterföljs av utredningar om en individs ar
betsförmåga. Berglind (1994) har beskrivit processen som i figuren nedan. Bil
den avser inte att fånga kausala relationer mellan de olika stegen utan utgör en 
mycket schematisk översikt över beslutsgången i ett förtidspensionsärende. 

29 



Oh 

00 

-o 

Figur 2.1. Förtidspensioneringens olika be sluts steg. 
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Figuren beskriver alltså de olika steg som en person i arbetsför ålder och som 
inte förvärvsarbetar genomgår inför ett beslut om hur en framtida försörjning 
kan ordnas. I figurens högra del ses de olika åtgärder som kan bli aktuella. An
talet som vid varje givet tillfälle finns i systemet och kan bli aktuella för olika 
typer av åtgärder bestäms primärt av sysselsättningsläget. Ju fler arbetslösa desto 
större blir inflödet till systemet. Det slutliga utfallet, eller i vilken typ av åtgärd 
en individ i slutänden hamnar, avgörs av orsaken till att man inte arbetar. Några 
vill inte arbeta medan andra av olika skäl inte kan. I de fall individen vill arbeta 
men inte betraktas som arbetsoförmögen återförs vederbörande till den öppna 
arbetsmarknaden. Det sker om möjligt i form av nytt arbete, i annat fall ges en 
försörjning via olika former av arbetslöshetsunderstöd och bidrag. Förtidspen
sionsalternativet blir som sagt aktuellt i de fall individens arbetsförmåga av 
medicinska orsaker är nedsatt. Denna arbetsoförmåga bedöms både utifrån dess 
omfattning och dess förväntade varaktighet och utfallet av denna bestämmer vil
ka åtgärder som i fortsättningen kan vidtas. 

I samband med utredningar om individers arbetsförmåga genomförs som sagt 
rehabiliteringsinsatser, såväl medicinska som arbetsmarknadsmässiga. Det inne
bär att i den process som föregår en förtidspensionering finns flera aktörer som 
fattar och påverkar beslut. För det första gäller det handläggare vid försäkrings
kassorna vilka har ansvaret för utredning av ärendena. Eftersom begrepp som 
arbetsoförmåga och sjukdom är centrala i sammanhanget blir för det andra också 
vården aktör både som delaktig i rehabiliteringsarbetet men också då den medi
cinska vetenskapen definierar centrala begrepp som sjukdom och hälsa. I de ar-
betsmarknadsinriktade rehabiliteringsåtgärderna gör för det tredje arbetsförmed
ling, arbetsmarknadsinstitut och andra arbetsmarknadsinstanser bedömningar 
avseende individers möjligheter att erhålla arbete. Vidare är också arbetsgivarna 
viktiga aktörer i processen både i egenskap av rekryterare men också när det 
gäller urvalet av individer som lämnar sina anställningar. Det finns således, för
utom den berörda individen själv, en rad olika aktörer som påverkar händelse
förloppet i ett förtidspensionsärende. 

Företeelsen förtidspensionering utspelas alltså i en mycket komplicerad institu
tionell kontext. Ramarna för aktörernas handlande sätts av den lagstiftning som 
gäller. I Sverige är en viktig aspekt i det sammanhanget den s.k. arbetslinjen. 
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Arbetslinjen i socialpolitiken. 

Inom socialpolitiken har det under lång tid funnits regler som styrt i vilka situa
tioner och under vilka omständigheter som en individ är berättigad att försörja 
sig genom bidrag i stället för genom förvärvsarbete. Dessa 'avskiljanderegler' 
har varierat över tid4 och i dag har rehabilitering inom arbetsmarknadsmyndig
heter och socialförsäkring en viktig funktion när det gäller att pröva huruvida en 
individ är kapabel att förvärvsarbeta (Lindqvist & Marklund 1995). 

Under slutet av 1980-talet ökade statens kostnader för såväl sjuk- och arbetsska
deförsäkring som för förtidspensionering. Som ett resultat av detta påbörjades ett 
reformeringsprogram syftande till att reducera dessa kostnader. Detta gjordes 
genom ett flertal nedskärningar i bidragssystemen samtidigt som satsningar på 
att skapa en effektivare rehabilitering av långtidssjuka genomfördes. Den nya 
arbetslinjen rymmer åtgärder som riktas mot ett flertal relevanta aktörer. Regler 
som berörde arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljöernas utveckling förstärktes, 
socialförsäkringssystemets regler och tillämpning förändrades och läkarnas roll 
när det gäller sjukskrivningspraxis likaså (ibid), alla åtgärder syftande till att in
divider som drabbats av sjukdom i första hand skulle återföras i förvärvsarbete. 

Lindqvist (1996) beskriver den institutionella kontext i vilken förtidspensione
ring utspelas i form av tre huvudarenor: Det är den medicinska arenan, det är 
myndighetsarenan, innefattande både arbetsmarknad och socialförsäkrings
aktörer, och det är företagsarenan. En komplikation som Lindqvist här pekar på 
är att aktörerna inom dessa arenor arbetar med olika arbetsuppgifter, med olika 
drivkrafter och målsättningar. Det skapar i sin tur spänningar mellan arenorna 
vilket kan ha negativa konsekvenser för en framgångsrik rehabiliteringsverk
samhet och därmed människors möjligheter att vara kvar på arbetsmarknaden. 
Arbetslinjen som policyprogram för att styra aktörerna på området kan inte utan 
vidare förväntas fungera enligt intentionerna då dessa aktörer verkar på så olika 
områden med i många fall olikartade målsättningar. På vilket sätt aktörerna ar
betar styrs också av organisationernas inre logik som sällan sammanfaller. Detta 
kan åskådliggörs i tabellen nedan där aktörernas olikartade intressen i rehabilite
ringsarbetet presenteras tillsammans med de olika aktörernas primära målgrup
per, och dessutom anges en konfliktdimension som finns mellan respektive ak
törs grundläggande målsättning med verksamheten och rehabiliteringsarbetet. Vi 
ska nedan kort beröra dessa aspekter. 

4 För en beskrivning av arbetslinjens historia i Sverige se Lindqvist och Marklund 1995. 
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Tabell 2.1. Rehabiliteringsmål och konfliktdimensioner i olika aktörers rehabiliterings
arbete. 

Aktör Målgrupp Rehabiliteringsmål Konfliktdimension 

Arbetsgivaren Anställda Minska frånvaron Effektivitet - socialt 
alt. exit ansvar 

Försäkringskassan Långvarigt Försörjning via ar Rehabilitering - för
sjukskrivna bete tidspension 

Arbetsförmedlingen Arbetslösa Reguljärt arbete Arbetslösa - anställda 

Sjukvården Sjuka Medicinskt besvärsfri Arbetsrehabilitering -
medikalisering 

Källa: Lindqvist (1995). Rehabiliteringens aktörer i Marklund (red).Rehabilitering i ett samhällsperspektiv. 

Arbetsgivaren har ett relativt stort ansvar för rehabilitering av anställda. Detta 
ansvar har också utökats under 1990-talet. I arbetsmiljölagen finns dels riktlinjer 
för hur arbetsgivaren genom internkontrollregler skall bedriva förebyggande ar
betsmiljöarbete. Dels finns regler som slår fast hur anpassnings- och rehabilite
ringsarbete i företaget skall organiseras. Arbetsgivaren skall initiera en rehabili
teringsutredning när en anställd varit sjukskriven i fyra veckor. Målsättningen 
utifrån arbetsgivarens perspektiv när det gäller rehabilitering är att individen 
skall återvända till arbetet. För att i det sammanhanget skapa ekonomiska inci
tament att aktivt arbeta med arbetsmiljö och rehabilitering har en sjuklöneperiod 
bekostad av arbetsgivaren införts. Ju snabbare en anställd är tillbaka i arbete 
desto lägre blir sjuklönekostnaden. Ett företags viktigaste målsättning är att dri
va verksamheten marknadsmässigt d.v.s. med vinst. Häri ligger att det kan vara 
mer ekonomiskt rationellt att utnyttja olika exit-möjligheter för de anställda som 
ej är fullpresterande eller ofta sjuka. För företagaren kan således en diametralt 
motsatt strategi än den som formuleras i lagstiftningen utifrån verksamhetens 
mål vara den rätta (Lindqvist 1995). I tider av snabb teknisk förändring och hög 
omsättning på kunskap är risken sannolikt större att företagen utnyttjar en sådan 
strategi än om omgivningen karaktäriseras av stabilitet och förutstägbarhet. 

Försäkringskassan har en central roll när det gäller arbetslinjens målsättningar 
och en viktig aspekt är här att försäkringskassan "i första hand skall värna soci
alförsäkringens ekonomi " (Lindqvist 1995:169). Detta skall göras genom att på 
ett effektivt sätt återföra långtidssjuka i förvärvsarbete och därmed undvika att 
människor förtidspensioneras. Försäkringskassans rutiner när det gäller rehabi
litering har förändrats mycket över tid och idag har kassan en, mellan olika aktö
rer, samordnande roll. Kassan ska tillsammans med arbetsgivarna aktivt arbeta 
för att förebygga sjukskrivningar och förtidspensioner. Försäkringskassan sam
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arbetar också med arbetsmarknadsmyndigheter och offentliga och privata vård
givare i strävan att återföra sjuka i aktivt arbete. 

Också arbetsförmedlingens är en viktig aktör när det gäller att återföra individer 
med hälsoproblem i arbete. Arbetsförmedlingens målgrupp är visserligen i första 
hand arbetslösa och den primära målsättningen är att hitta arbete till dessa. Men 
man skall också bistå arbetshandikappade och andra med speciella svårigheter 
att hitta arbete på den öppna arbetsmarknaden. Denna uppgift sköts i första hand 
av så kallade arbetsmarknadsinstitut som genom arbetsträning av olika slag kan 
erbjuda yrkesinriktad rehabilitering. Inom ramen för arbetsmarknadsförmedling
ens verksamhet ryms också arbetsmarknadsutbildningar av olika slag. Dessutom 
kan arbetsförmedlingen genom s.k. lönebidragsanställningar underlätta för en 
arbetshandikappad att erhålla en anställning. Delar av lönen betalas då av staten. 
Arbetshandikappade kan också erhålla s.k. beredskapsarbeten som är tidsbe
gränsade anställningar utanför företags ordinarie verksamhet och som till största 
delen betalas med statliga medel. Vidare finns i Sverige skyddade arbeten som 
kan ges till arbetshandikappade. Möjligheterna att slussa ut arbetslösa med 
begränsningar i arbetsförmågan på den öppna arbetsmarknaden torde rimligen 
vara mindre i tider av svag efterfrågan på arbetskraft. I det läget minskar också 
möjligheterna till en effektiv rehabilitering. 

Också sjukvården utgör en central aktör. Detta i kraft av att vara den som svarar 
för den medicinska delen av rehabiliteringen och det är alltid läkare som bedö
mer i vilken utsträckning ett medicinskt handkapp påverkar en individs arbets
förmåga. Rehabilitering inom den medicinska sfären har det primära målet att få 
patienter friska i en medicinsk mening. I kraft av läkarkårens starka professio
nella ställning äger medicinen ett stort inflytande över hur olika tillstånd dia
gnosticeras och vad som betraktas som friskt och sjukt. Eftersom frågor om 
sjukskrivning, rehabilitering, arbetsförmåga och förtidspensionering skall relate
ras till en individs normala sysselsättning är det viktigt att läkarna äger betydan
de arbetsmedicinska kunskaper. I olika studier har det framkommit att sjuk
skrivningar ofta tenderar att bli långa väntetider. Det har också framkommit att 
en framgångsrik rehabilitering ofta är beroende av att åtgärder sätts in relativt 
snabbt. Sjukvårdens tendens till att betrakta patienter som kliniska fall mer än 
som arbetsrehabiliteringsfall är i det sammanhanget ett problem. I den nya 
arbetslinjen finns därför ambitioner som avser att förbättra läkarkårens kunska
per kring betydelsen av arbetslivsinriktad rehabilitering (Lindqvist 1995). 
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Det finns alltså en rad olika aktörer som är inblandade i samband med förtids
pensioneringsärenden. Förtidspensionering är en process som utspelas under en 
långdragen period som i olika faser engagerar olika myndigheter och aktörer. 
För att erhålla en komplett bild av förtidspensioneringarnas förutsättningar är det 
därför viktigt att också beakta dessa. I Sverige finns en uttalad ambition att i så 
hög grad som möjligt återföra människor utanför arbete till aktivt arbete, arbets
linjen. Olika exekutiva myndigheter och företag skall givetvis anpassa sin verk
samhet till denna målsättning. Men de skilda aktörernas beteenden styrs också 
av de ramar och målsättningar som ryms inom den egna organisationens, i för
hållande till arbetslinjens intentioner, betydligt mer begränsade horisont. Detta 
är givetvis ett problem när det gäller att få till stånd en effektivt fungerande re
habiliteringsverksamhet för individer som drabbats av sjukdom och arbets
oförmåga. Detta utgör också en viktig aspekt när det gäller diskussionen om för
tidspensioneringarnas komplexa orsaksbild som diskuteras i kapitel 3. 

2.2.3 Förtidspensionernas utveckling 

Utvecklingen av antalet förtidspensionärer har varierat de senaste decennierna. 
Inte minst under den senaste 1 O-årsperioden har variationen varit påfallande 
kraftig. Antalet nybeviljade förtidspensioner låg under en lång tid runt 50 000 
per år, se figur 2.1. Trenden under merparten av 1970-talet och fram till 1980-
talets böljan var sjunkande. Därefter har antalet stigit fram till 1988 då 54 000 
nya förtidspensionärer beviljades, varefter trenden vek något för att nå ett nytt 
toppresultat 1993 då mer än 62 000 människor lämnade arbetsmarknaden genom 
förtidspension. De senaste åren har antalet minskat kraftigt och ligger nu på cir
ka 40 000 vilket är det lägsta antalet under hela perioden. Om man däremot ser 
på stocken, det vill säga antalet som vid ett givet tillfälle uppbär förtidspension, 
har andelen förtidspensionärer i befolkningen ökat från sex till sju procent de 
senaste 10 åren (Karlsson, Klingstedet & Rylander 1997). Skälet till det är att 
inflödet i systemet är större än de som via övergång till ålderspension, återgång i 
arbete eller dödsfall lämnar det. Eftersom antalet sysselsatta minskat mycket 
kraftigt under 1990-talet har också andelen förtidspensionärer mätt som andel av 
de sysselsatta ökat, från åtta procent 1990 till 10 procent 1995 (a.a). 
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Figur 2.2. Nybeviljade förtidspensionärer mellan 1971 och 1996s. 

Fram till 1985 var det fler män än kvinnor som förtidspensionerades. Därefter 
råder det motsatta förhållandet. Detta förhållande har inte påverkats av nedgång
en i antalet under de senaste åren, alltjämt förtidspensioneras fler kvinnor. Pro
portionen mellan förtidspensionärer och sysselsatta bland kvinnor och män har 
förändrats över tid. Under den studerade perioden har andelen sysselsatta kvin
nor kontinuerligt vuxit. Samtidigt har också andelen kvinnor som vaije år för
tidspensioneras ökat. Det innebär att bland män pensioneras en mindre andel av 
de sysselsatta jämfört med kvinnor. Förvärvsintensiteten har således jämnats ut 
mellan könen samtidigt som andelen kvinnor som förtidspensionerats ökar och 
andelen män minskar vilket framgår i nedanstående diagram. 

5 Källa: Riksförsäkringsverket informerar. Statistikinformation. 
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Figur 2.3. Könsfördelningen bland förtidspensionärer och sysselsatta mellan åren 1971 och 
19966. 

Det föreligger också skillnader mellan könen när det gäller pensionernas omfatt
ning. Det är och har under hela perioden varit vanligare att män ges hel förtids
pension medan kvinnorna i större utsträckning har partiella pensioner. För båda 
könen minskar andelen som ges hel förtidspension. 1971 var drygt åtta av tio 
nybeviljade förtidspensioner heltidsförmåner. Sedan dess har dessa siffror 
trendmässigt minskat så att motsvarande siffra 1995 var drygt 59 procent. Skill
naden mellan könen har framförallt under 1990-talet härvidlag ökat. 1990 var 68 
procent av kvinnornas pensioner hela och 75 procent av männens. Detta hade 
1995 förändrats så att 53 procent av kvinnornas och 65 procent av männens pen
sioner utgjordes av heltidsförmåner. För kvinnomas del är det idag således nära 
nog lika vanligt med en partiell pension som en hel. En hel pension innebär att 
individen helt och hållet slutar arbete varför den större restriktivitet som kan 
förmärkas kan vara ett uttryck för en strävan att på ett mindre definitivt sätt av
skilja förtidspensionärerna från arbetsmarknaden. Detta står också i samklang 
med de regler som gällt under 1990-talet. Orsaken till att kvinnor i högre grad 
ges partiella pensioner är inte helt klar men en orsak är sannolikt att kvinnor i 
avsevärt högre grad än männen också arbetar deltid. 

För att sammanfatta avsnittet så långt kan sägas att förtidspensionering är den 
form av 'early exit' som utnyttjas mest frekvent i det svenska systemet. Vaije år 
lämnar ett stort antal människor arbetsmarknaden på det sättet. I december 1996 
erhöll drygt 418 000 individer ersättning genom detta system (RFV 1997). Till

6 Källa: Riksförsäkringsverket informerar, SCB 1997. 
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sammans med övriga system som möjliggör tidigt utträde från arbetsmarknaden 
innebär detta att långt mer än 10 procent av den svenska arbetskraften i arbetsför 
ålder befinner sig i ett sådant intermediärt tillstånd mellan arbete och ålderspen
sion. 

2.2.4 Förtidspensionärernas allmänna bakgrund 

Vilka är då de individer som får förtidspension? Vi har redan studerat den 
könsmässiga fördelningen och i resten av avsnittet skall en bredare bakgrunds
beskrivning avseende förtidspensionärerna presenteras7. För detta ändamål ut
nyttjas egna data avseende 1988 och 1993 års förtidspensionärer (se också 
kapitel 4). 

När det gäller förtidspensionärernas åldersmässiga sammansättning dominerar 
de äldre. Detta kan ses dels som en återspegling av att ålder utgör en indikator 
på hälsa, äldre har oftare hälsoproblem än vad yngre har. Men det kan också 
hänga samman med äldres yrkesfördelning. Det är sannolikt så att en större 
andel av de äldre arbetar i yrken med sämre arbetsmiljöer vilket i sin tur påver
kar deras hälsostatus. I tabellen nedan ses åldersammansättningen bland 1993 
års nybeviljade förtidspensionärer. 

Tabell 2.2.1993 års förtidspensionärer fördelade efter ålder och kön. Procent. 

Ålder Förtidspensionärer 1993 
Män Kvinnor 

16-29 4,3 4,0 
30-39 8,4 9,8 
40-45 6,8 9,4 
45-49 11,3 14,7 
50-54 14,6 16,5 
55-59 23,2 20,6 
60-65 31,4 24,9 
Antal/summa 29169 31564 

Mindre än var tjugonde förtidspensionär är under 30 år. Mer än 50 procent av 
männen och 45 procent av de kvinnliga pensionärerna är 55 år eller mer. I ålder
sintervallen mellan 30 och 54 år finns en relativt sett större andel kvinnor vilket 
innebär att de kvinnliga förtidspensionärerna genomsnittligt är yngre än vad 
männen är. Under lång tid, från 1980-talet fram till 1992 har andelen äldre också 

1 Detta avser här endast en deskription. En mer omfattande diskussion och tolkning kring 
olika bakgrundsfaktorers betydelse görs i kapitel 4 och 5. 
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stigit. 1993, det år då antalet nybeviljade förtidspensionärer var som högst, för
ändrades detta. Då sjönk andelen över 60 år medan andelarna i övriga ålders
grupper ökade och förändringen var likartad för både män och kvinnor. Det be
tyder att en avsevärt större andel yngre än vad som tidigare varit vanligt förtids
pensionerades vilket är en tendens som fortsatt också därefter (Karlsson, 
Klingstedt & Rylander 1997). En konsekvens av detta är att medelåldern bland 
förtidspensionärerna sjunkit vilket med utgångspunkt i systemets kostnader är 
negativt då yngre individer befinner sig i systemet under en längre tid. Detta kan 
inte förklaras av en motsvarande utveckling av ålderssammansättningen i be
folkningen. Detta framgår när man jämför de förändringar som inträffat mellan 
1988 och 1993. 

Tabell 2.3. Förändring i åldersfördelning mellan 1993 och 1988 års nybeviljade förtids
pensionärer i jämförelse med befolkningssiffror. Åldersfördelningen i befolkningen gäl
ler för 31/12-87 och 31/12-92. Procent. 

Ålder Män 
Förtidspensionärer Befolkning 

Kvinnor 
Förtidspensionärer Befolkning 

16-29 0,9 -0,4 1,3 0,6 
30-39 3,3 -1,1 3,1 -1,3 
40-45 1,9 -1,3 2,2 -1,2 
45-49 4,7 2,5 5,4 2,4 
50-54 3,7 1,2 3,3 1,0 
55-59 1,6 -0,3 -1,0 -0,5 
60-65 -16,1 -0,8 -14,3 -0,9 
Alla 11,7 2,6 11,6 3,3 

Till en viss del kan förändringen i förtidspensionärernas ålder förklaras med en 
förändring av befolkningens ålderssammansättning. Men bara till en del. Noter-
bart är att åldersintervallen under 45, undantaget de yngsta bland kvinnorna, alla 
minskar sin andel i befolkningen men ökar bland förtidspensionärerna. Gruppen 
mellan 45 och 49 år har ökat mest men här finns också en, även om den inte är 
lika stor, ökning i befolkningen. Uttryckt i absoluta tal har 40-44-åringar blivit 
49 045 personer färre i befolkningen mellan 1988 och 1993. Gruppen 45-49-
åringar består 1993 av 153 913 fler individer än 1988. Det är förstås den bekanta 
40-talistgenerationen som flyttas upp i åldersklasserna. I övrigt är förändringar
na ganska små. 

Man kan alltså hävda att det skett en föryngring av de nyblivna förtidspensio
närerna mellan åren 1988 och 1993 som är oberoende av förändringar i befolk
ningens ålderssammansättning. Tänkbara förklaringar till detta är att (1) förtids
pension av arbetsmarknadsskäl bortfallit och därmed gjort det mindre lätt för 
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personer som är 60 år och däröver att erhålla förtidspension (2) en förändrad 
strategi hos försäkringskassorna som i större utsträckning inriktat sig på pensio
nering av mycket långa sjukfall även om man då tvingas gå ned i åldrarna (se 
också Hetzler 1994). (3) ökningen av arbetslösheten bland de yngre (4) pensio
neringar av äldre med finansiering ur andra källor än det offentliga socialförsäk
ringssystemet (5) en striktare tillämpning av sjukdomsbegreppet leder till att 
äldre med diffusa besvär får svårare att erhålla pension. 

Ett fenomen som brukar lyftas som något förbryllande i sammanhang som dessa 
är att det finns ett samband mellan förtidspensionering och civilstånd (se t.ex. 
Kolberg 1991). I tabellen nedan redovisas de relativa fördelningarna för 1993 
års nyblivna förtidspensionärer och befolkningen 16-64 år avseende civilstånd. 
För att ta hänsyn till skillnader mellan förtidspensionärerna och befolkningen i 
övrigt har uppgifterna ålderstandardiserats. 

Tabell 2.4 Civilstånd bland nya förtidspensionärer i jämförelse med befolkningen i ålder 
16-64 år. Aldersstandardiserat urval ur Fob90 och 1993 års förtidspensionärer. Procent. 

Civilstånd Förtidspensionärer Befolkningen 

Gift 37,2 45,2 
Ogift 49,7 46,0 
Skild 12,1 7,5 
Änka/änkling 1,0 1,2 
Summa 100 100 

Här framgår tydligt skillnaderna mellan förtidspensionärer och befolkning. Det 
är en större andel i befolkningen som är gifta medan det motsatta gäller beträf
fande ogifta och skilda. Att vara ogift eller skild är istället vanligare bland för
tidspensionärerna. Innebörden av detta faktum kommer att diskuteras mer ingå
ende längre fram. 

Invandrare är också överrepresenterade bland förtidspensionärerna vilket fram
går i tabell 2.5. Särskilt gäller detta personer från de övriga nordiska länderna 
och personer födda i ett östeuropeiskt land. Ett av skälen till att invandrarna 
oftare förtidspensioneras kan vara att de oftare har arbetat i yrken med omfattan
de arbetsmiljöproblem. Men det kan givetvis också handla om invandrarnas 
situation i allmänhet. Invandrarpolitiska kommittén (SOU 1996:55) skriver i sitt 
slutbetänkande att det föreligger en betydande social underordning och ekono
misk marginalisering bland i synnerhet utomnordiska invandrare. Invandrare når 
inte, oavsett utbildningsnivå och verksamhetsområde, den svenskfödda befolk
ningens förvärvsfrekvenser eller inkomstnivå och situationen på arbetsmarkna
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den präglas av mycket höga arbetslöshetsnivåer och en hög grad av bidragsbero
ende. Invandrare har således i jämförelse med svenskar stora svårigheter att 
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden vilket sannolikt är ett skäl till ett de 
är överrepresenterade bland förtidspensionärerna. 

Tabell 2.5. Födelseland bland nya förtidspensionärer i jämförelse med befolkningen i 
åldern 16-64 år. Aldersstandardiserat urval ur Fob90 och 1993 års förtidspensionärer. 
Procent. 

Födelseland Förtidspensionärer Befolkningen 

Sverige 82,7 89,8 
Övriga Skandinavien 6,6 3,7 
Västeuropa 1,8 1,3 
Östeuropa 3,6 1,5 
Övriga världen 5,2 3,6 
Summa 100 100 

En viktig faktor när det gäller människors möjligheter att hävda sig på arbets
marknaden är deras utbildningsbakgrund. Förtidspensionäremas utbildningsnivå 
är generellt avsevärt mycket lägre än befolkningens. I nedanstående tabell fram
går att nästan 50 procent av förtidspensionärerna saknar gymnasieutbildning 
medan motsvarande siffra i befolkningen är en tredjedel. Det är också nästan 
dubbelt så stor andel i befolkningen som har utbildning på gymnasienivå längre 
än två år. En rimlig konsekvens av detta är att de individer som har förtidspen
sionerats, under sin förvärvsaktiva period har haft sämre karriär- och utveck
lingsmöjligheter på arbetsmarknaden än den övriga befolkningen. Detta bör i sin 
tur även återspeglas i förtidspensionärernas yrkes- och klassmässiga fördelning. 

Tabell 2.6 Utbildningsbakgrund bland nya förtidspensionärer i jämförelse med befolk
ningen i åldern 16-64 år. Aldersstandardiserat urval ur Fob90 och 1993 års förtidspen
sionärer. Procent. 

Utbildning Förtidspensionärer Befolkning 
Förgymnasial utbildning 47,8 34,3 
Gymnasieutbildning < 2 år 27,6 27,7 
Gymnasieutbildning > 2 år 7,0 12,4 
Eftergymnasial utbildning < 3 år 4,9 10,5 
Eftergymnasial utbildning > 3 år 3,1 8,9 
Forskarutbildning 0,1 0,4 
Ospecificerad nivå 9,4 5,8 
Summa 100 100 
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2.2.5 Förtidspensionärernas yrkesmässiga bakgrund 

När en individ förtidspensioneras skall bedömningen av arbetsförmågan relate
ras till det arbete en individ har att utföra. Uppgiften om yrke och arbetsförmåga 
registreras inte i den offentliga statistiken varför kunskapen om förtidspensionä
rernas yrkesbakgrund under lång tid varit bristfällig. En mycket viktigt aspekt 
inom förtidspensionsprojektet har därför utgjorts av att studera yrke som risk
faktor. Den gängse metoden att redovisa yrkestillhörighet är att använda Nordisk 
Yrkesklassificering (NYK). I NYK-systemet görs yrkesindelningen i nivåerna; 
yrkesområde, yrkesgrupp och yrkesfamilj. Yrkesområde är den minst detaljerade 
nivån medan yrkesfamilj är den mest fingraderade. Förtidspensionärernas för
delning enligt den grövsta nivån i jämförelse med befolkningen redovisas i tabell 
2.7. 

Tabell 2.7. Yrkesfördelning bland 1993 års förtidspensionärer och i befolkningen. Män 
och kvinnor. Procent 

Män Kvinnor 
Yrkesområde FTP FoB FTP FoB 
Tekniskt, naturvetensk. arbete 11,5 16,4 8,7 13,4 
Hälso och sjukvårdsarbete 2,4 3,5 24,5 27,9 
Administrativt arbete 5,9 9,6 15,2 20,2 
Kommersiellt arbete 5,7 8,3 7,9 8,0 
Lantbruks, skogs arbete mm 6,0 4,3 1,3 1,3 
Gruv och stenbrytningsarbete 0,5 0,3 0,0 0,0 
Transport och komm, arbete 8,8 7,2 4,0 3,1 
T ill verkningsarbete 43,2 35,2 12,7 6,7 
Servicearbete, mm 7,5 6,9 18,5 11,5 
Oidentifierbara yrken 8,5 8,3 7,1 7,7 
Summa 100 100 100 100 
Antal 24991 28774 27586 26786 

Här framkommer att antalet förtidspensionärer i olika yrkesområden i hög grad 
är relaterat till gruppernas storlek i den förvärvsarbetande befolkningen. Men det 
framkommer också att fördelningen av yrken bland förtidspensionärerna i flera 
fall avviker när jämförelsen görs. Förtidspensionärerna är överrepresenterade 
båda avseende kvinnor och män inom områdena tillverkningsarbete och service
arbete, inom transport- och kommunikationsarbete samt i grav- och stenbryt-
ningsarbete. Den största skillnaden finns för män i tillverkningsarbete där mer 
än 43 procent arbetat innan förtidspensioneringen medan motsvarande i befolk
ningen är 35 procent. Detta gäller även för kvinnor som också har en relativt 
kraftig överrepresentation inom servicearbete. Inom yrkesområdena tekniskt ar
bete, administrativt kontorstekniskt arbete och hälso- och sjukvårdsarbete är 
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förtidspensionärerna underrepresenterade. I de kommande analyserna utgör yrke 
en nyckelvariabel ochmer detaljerade resonemang om yrkets betydelse görs där
för senare i framställningen. 

På en mer detaljerad yrkesnivå, yrkesgrupper, redovisas endast ett urval efter
som antalet annars blir för stort för att kunna överblickas. I tabell 2.8 är de 
numerärt största yrkesgrupperna utvalda. Nästan 60 procent av de kvinnor som 
beviljades förtidspension 1993 återfinns inom endast sex yrkesgrupper vilket 
också är en återspegling av kvinnornas begränsade spridning på arbetsmarkna
den. Yrken inom offentlig verksamhet samt serviceyrken dominerar. Bland män 
finns en betydligt större spridning över flera yrken. 

Tabell 2.8. De antalsmässigt största yrkesgrupperna bland 1993 års förtidspensionärer i 
jämförelse med befolkningen. Procent. 

Män FTP Syss Kvinnor FTP Syss 

Verkstads- och byggn. arbete 13,2 11,2 Socialt arbete 12,1 13,0 
Övrigt bygg- och anläggn. arbete 7,6 5,6 Hälso- och sjukvårdsarbete 10,4 12,2 
Tekniskt arbete 6,8 10,1 Fastighetsskötsel, städning 9,9 4,2 
Vägtrafikarbete 5,4 4,4 Sekreterar- och mask. skr.arb 9,2 10,7 
Varuförsäljning 4,7 6,8 Varuförsäljning 7,3 7,0 
Fastighetsskötsel, städning 4,2 2,5 Hotell- och rest. arbete mm 6,9 5,4 

För männens del noteras en överrepresentation bland yrkesgrupperna verkstads
arbete, övrigt bygg- och anläggningsarbete, vägtrafikarbete samt fastighetssköt
sel. Även grupperna tekniskt arbete och varuförsäljning är relativt sett stora yr
kesgrupper bland förtidspensionärerna, men här förekommer ingen överrepre
sentation. För kvinnor noteras en förhöjd frekvens av yrkesgrupperna fastighets
skötsel, hotell-, restaurang- och storhushållsarbete samt varuförsäljning. De allra 
största yrkesgrupperna, socialt arbete, (innehållande vårdbiträden, barnskötare, 
socialsekreterare) och hälso- och sjukvårdsarbete är relativt sett mindre bland 
förtidspensionärerna än i den yrkesverksamma befolkningen. 

Yrkesfördelningen på en ännu mer detaljerad nivå, yrkesfamiljer, visar att det är 
last- och paketbilsförare, maskin- och motorreparatörer, lager- och förrådsarbe
tare, som för männens del utgör det till antalet största yrkesfamiljerna. Städare, 
sekreterare, undersköterskor och vårdbiträden, försäljare i detaljhandel, är de 
största yrkesfamiljerna bland de kvinnliga förtidspensionärerna8. 

§ Fördelningen på samtliga yrkesnivåer finns i sin helhet presenterade i bilaga 1. 
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2.2.6 Förtidspensionärernas sjukdomsdiagnoser 

För att erhålla förtidspension krävs att individens arbetsförmåga nedsatts på 
grund av medicinska skäl. När förtidspensionering och utvecklingen av antalet 
förtidspensionärer skall studeras, är det därför av stor vikt att undersöka vilka 
dessa medicinska orsaker är. Vilka diagnoser som är vanligast förekommande i 
olika yrken och olika sociala skikt säger mycket om de besvär dessa drabbas av 
och därför en hel del om dessa gruppers arbets- och livssituation. 

Indelningen i olika sjukdomsdiagnoser följer socialstyrelsens sjukdomsklassifi-
kation som rymmer 17 olika huvudgrupper (Socialstyrelsen 1986) av vilka sju 
samlar upp cirka tre fjärdedelar av samtliga förtidspensionärer. Den i särklass 
vanligaste diagnosen utgörs av sjukdomar i muskler och skelett, inom vilken det 
som i dagligt tal kallas belastningssjukdomar ryms. Nära hälften av de som för
tidspensionerades 1993 hade den diagnosen. De därnäst största diagnoserna är i 
ordningsföljd; psykiska sjukdomar, cirkulationssjukdomar, sjukdomar i nerv
system och sinnesorgan, andningsorganens sjukdomar samt skador och förgift
ningar. De resterande diagnosgrupperna utgör mindre än en fjärdedel. Två tred
jedelar av samtliga förtidspensionärer lämnar således arbetsmarknaden p.g.a. 
problem med rörelseapparaten, psykisk sjukdom eller cirkulationssjukdomar. 
Bland yngre förtidspensionärer, upp till 30 år, är psykisk sjukdom den vanligas
te. Detta hänger delvis samman med att yngre människor som ges förtidspension 
ofta har medfödda handikapp och sjukdomar, exempelvis utvecklingsstörning, 
vilket innebär att de vid 16 års ålder beviljas förtidspension. 

Det föreligger vidare vissa skillnader i diagnosbilden mellan män och kvinnor. 
Diagnosgruppen muskuloskeletala sjukdomar är avsevärt mer frekvent bland 
kvinnor vilket också är ett fenomen som återfinns när det gäller arbetskade-
diagnoser (Statistiska centralbyrån 1985b, 1991). Männen har en större andel 
cirkulationssjukdomar och psykiska sjukdomar. Det gäller i synnerhet hjärt-
och kärlsjukdomar som är dubbelt så vanliga bland män. I övrigt är diagnoserna 
likartade mellan könen. 
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Tabell 2.9.1993 års förtidspensionärer fördelade efter sjukdomsdiagnos. 

Diagnos Män Kvinnor 
n % n % 

Arbetsmarknadsfall 111 0,4 70 0,2 
Cirkulationssjukdomar 4104 14,1 1760 5,6 
Psykiska sjukdomar 5715 19,6 5332 16,9 
Sjukdomar i nervsystemet 1663 5,7 1725 5,5 
Andningsorganens sjukdomar 948 3,3 802 2,5 
Sjukdomar i muskler och skelett mm 12242 42,0 17438 55,2 
Skador o förgiftningar 1271 4,4 1040 3,3 
Övriga diagnoser 3115 10,7 3397 10,8 
Summa 29169 100 31564 100 

Över tid har diagnosfördelningen förändrats något. Typiskt för 1980-talets för
tidspensionärer var en mycket kraftig dominans för sjukdomar relaterade till 
rörelseorganen. Denna diagnosgrupp ökade kontinuerligt fram till 1992. Därefter 
har andelen sjunkit medan andelen psykiska sjukdomar istället ökat. Mellan 
1985 och 1991 utgjorde de psykiska sjukdomarna cirka 15 procent. 1995 hade 
denna andel stigit till 20 procent (Karlsson, Klingstedt & Rylander 1997). En 
möjlig förklaring till detta är att det allmänt kärvare klimatet på arbetsmarkna
den hårdare drabbat de med någon form av mental funktionsnedsättning. Allt
jämt är dock sjukdomar i muskler och skelett den enskilt största diagnosen. 

Diagnosbilden bland förtidspensionärerna varierar kraftigt beroende på anknyt
ning till arbetsmarknaden. Knappt 15 procent av de manliga och cirka 12 pro
cent av de kvinnliga förtidspensionärerna var inte förvärvsarbetade tre år före 
pensioneringen. 

Tabell 2.10 Diagnoser bland 1993 års förtidspensionärer fördelade efter kön och ar
betsmarknadsstatus 1990. 

Män Kvinnor 
arb ej arb arb ej arb 

Diagnosgrupp n % n % n % n % 

Psykiska sjukdomar 3770 15,1 1945 46,6 3939 14,3 1393 35,0 
Nervsystems sjukd. 1441 5,8 222 5,3 1479 5,4 246 6,2 
Cirk. sjukdomar 3834 15,3 270 6,5 1558 5,6 202 5,1 
Muskuloskel. sjukdom. 11216 44,9 1026 24,6 15984 57,9 1454 36,6 
Skador, förgiftn mm 1054 4,2 217 5,2 943 3,4 97 2,4 
Övriga 3676 14,7 498 11,9 3683 13,4 586 14,7 
Summa 24991 100 4178 100 27586 100 3978 100 
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Bland dem som inte arbetade utgör diagnosen psykisk sjukdom en avsevärt stör
re andel än bland de som förvärvsarbetande. Drygt 70 procent av de ej förvärvs
arbetande har förtidspensionerats i diagnoserna psykisk sjukdom eller rörelse
organens sjukdomar. Dessa skillnader kan också relateras till ålder. Medelåldern 
bland dem som inte förvärvsarbetat innan förtidspensioneringen är avsevärt läg
re än genomsnittet bland samtliga förtidspensionerade och bland de yngre är 
som redan nämnts psykisk sjukdom vanligare. 

Sjukdomsbilden varierar också mellan olika slags arbeten. Här kan generellt 
sägas att männens sjukdomar inom samtliga yrkesområden i högre grad är rela
terade till cirkulationsorganen medan kvinnornas sjukdomsbild domineras av 
belastning- och förslitningsskador. För männens del är cirkulationssjukdomarna 
vanligare förekommande i yrkesgrupper som inbegriper administrativa arbets
uppgifter medan de muskuloskeletala besvären är vanligare i manuella arbeten, 
Kvinnor med administrativ yrkesbakgrund har oftare diagnosen psykisk störning 
i stället för cirkulationsbesvär. 

Detta avspeglas även i skillnader mellan olika individers ställning i yrkeshierar
kin. En närmare granskning av de mest dominerande diagnoserna, cirkulations
sjukdomar och sjukdomar i muskler och skelett, visar här att andelen cirkula
tionssjukdomar ökar bland både män och kvinnor när man rör sig uppåt i yrkes
hierarkin. De muskuloskeletala avtar vid samma jämförelse. Oavsett kön föränd
ras således sjukdomspanoramat ju högre upp i yrkeshierarkin man kommer. De 
högre tjänstemännen har en större andel besvär som kan tänkas vara betingade 
av psykisk stress och stillasittande medan arbetarna har en större andel besvär 
som kan relateras till fysisk belastning. Det finns också ett samband mellan kön 
och sjukdomsorsak som visar att kvinnor oftare har besvär i rörelseorganen och 
männen i cirkulationsorganen inom samma yrkesklass. 

Tabell 2.11 som visar antalet förtidspensionärer per 1 000 anställda efter socio-
ekonomisk indelning avslöjar att risken att förtidspensioneras med någon av det 
två diagnoserna genomgående är större för ej facklärda arbetare än för tjänste
män. Skillnaderna är små när det gäller cirkulationsbesvär där risken för facklär
da arbetare och tjänstemän i mellanskiktet är identisk och lägre tjänstemän har 
en högre risk. Risken att förtidspensioneras med diagnosen muskuloskeletala 
sjukdomar är dock ca 8 gånger större för kvinnor med okvalificerade arbetar-
befattningar jämfört med kvinnor som är högre tjänstemän. För männen är mot
svarande risk nio gånger större för en icke facklärd arbetare jämfört med en hög
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re tjänsteman. Risken för förtidspension med diagnosen cirkulationsbesvär är 
genomgående högre för män på alla befattningsnivåer, medan förtidspensions
risken med diagnosen muskuloskeletala besvär genomgående är högre bland 
kvinnor på alla befattningsnivåer. Både kön och klass har alltså betydelse för 
vilken diagnos som ligger till grund för förtidspensionsbeslutet. 

Tabell 2.11. Nybeviljade förtidspensioner 1988 per 1000 sysselsatta med viss diagnos 
efter kön och socioekonomisk indelning (SEI). 

SEI Cirkulationssjukdomar Muskuloskeletala 
sjukdomar 

Män Kvinnor Män Kvinnor 

Arbetare Ej facklärda 1,8 0,9 6,2 11,2 
Facklärda 1,5 0,6 5,5 6,6 

Alla arbetare 1,7 0,9 5,9 10,3 
Tjänstemän Lägre 2,0 0,6 3,1 3,9 

Mellan 1,5 0,4 1,6 2,1 
Högre 1,0 0,5 0,7 1,5 

Alla tjänstemän 1,5 0,5 1,7 2,9 
Företagare 1,9 0,8 3,9 4,5 
Jordbrukare 2,1 0,8 5,5 7,7 

Sammanfattning 

I detta avsnitt presenterades det regelverk som styr 'early exit' i allmänhet och 
förtidspension i synnerhet. Genomgången visade att en betydande andel av den 
förvärvsaktiva befolkningen i Sverige befinner sig i ett tillstånd mellan förvärvs
arbete och ålderspension. 

I tidigare avsnitt framkom att de system som styr förtida utträde från arbets
marknaden är till sin karaktär instabila och ad hoc mässiga. Ingrepp och korrige
ringar görs ofta i systemen. Det är inte ovanligt att restriktioner i ett system följs 
upp av att andra vägar för i princip samma grupper öppnas upp. Detta visar på 
de stora svårigheter som är relaterade till utträde från arbetsmarknaden och de 
principer som där skall gälla. 

Den enskilt största 'early exit' vägen är förtidspensionering. Mer än 10 procent 
av den svenska arbetskraften av årgång 1996 är förtidspensionärer. Här har vida
re framgått att förtidspensionärerna som grupp betraktad i många avseenden 
skiljer sig från den övriga befolkningen. De är äldre, är oftare kvinnor, har lägre 
utbildning, är oftare invandrare, de återfinns oftare i arbetaryrken (se också 
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Höög & Stattin 1994, 1995, 1996). Ovan redovisade bild säger dock inget om i 
vilken utsträckning och på vilket sätt olika bakgrundsfaktorer påverkar risken att 
bli förtidspensionär. En för avhandlingen central fråga som denna genomgång 
reser är varför vissa grupper är överrepresenterade bland förtidspensionärerna. 
Detta spörsmål kommer med en särskild betoning på arbetsmarknadspositionens 
betydelse att granskas närmare i de orsaksanalyser som genomförs längre fram. 
Innan dess skall emellertid skall orsakerna till förtidspensionering belysas uti
från ett teoretiskt perspektiv. 
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3 Orsaker till förtidspensionering -
teoretiska utgångspunkter och 
empiriska iakttagelser 

Varför blir man förtidspensionär? Ja, svaret på den frågan ligger sannolikt in
bäddad i en väv av olika typer av förklaringar och mekanismer. Avsikten i detta 
avsnitt är att dra i några trådar i den väven och att sätta in avhandlingens över
gripande frågeställning i sitt teoretiska sammanhang. Avsnittet inleds med en 
presentation av de dominerande och kanske också mest generella teoretiska ut
gångspunkterna när det gäller att förklara förtidspensionering - attraktionsmo
dellen och utstötningsmodellen (Berglind 1979, Halvorsen 1980, 1990, Kohli & 
Rein 1991, Kolberg 1991, Laczko Phillipson 1991, Dahl & Hansen 1993, Höög 
& Stattin 1994, 1995, Marklund m fl 1995). Dessa två modeller representerar 
två motstridiga perspektiv på frågan om vad som är orsaken till att människor 
förtidspensioneras. Med utgångspunkt i denna presentation problematiseras där
efter begreppen attraktion och utstötning varefter en genomgång av empirisk 
forskning på området ges. 

3.1 Attraktions- och utstötningsfaktorer 

Som en inledning till denna diskussion kan vi utgå från nedanstående figur. Här 
sammanfattas de faktorer som är centrala när det gäller frågan om förtidspen
sioneringarnas orsaker. För det första finns en grupp orsaksfaktorer som kan 
samlas under begreppet utstötningsmodellen. Dessa refererar till egenskaper 
knutna till arbetsmarknaden och som på olika sätt påverkar mängden på och 
karaktären av de arbeten som finns tillgängliga. För det andra finns en grupp 
faktorer som kan samlas under rubriken attraktionsmodellen och dessa påverkar 
tillgängligheten och attraktionen i befintliga system. Den tredje typen av fakto
rer är kopplade till individuella egenskaper som kan påverka en individs möjlig
het att finnas kvar på arbetsmarknaden. 

Förtidspension ges till individer som av medicinska skäl har nedsatt arbetsför
måga, de har alltså någon form av hälsoproblem som i olika grad omöjliggör 
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fortsatt arbete. För att förstå drivkrafterna bakom förtidspensionering måste man 
därför ta hänsyn till de faktorer som präglar och formar arbetsmarknaden och 
som försvårar anpassningen mellan arbete och människa. Dessa faktorer bidrar 
till uppkomsten av de hälsoproblem som försämrar möjligheterna för en individ 
att vara kvar i förvärvsarbete. Därtill kommer de institutioner som definierar 
sjukdom och arbetsförmåga och som avgör under vilka omständigheter som en 
individ är kvalificerad att med bidrag lämna arbetsmarknaden. 

Antalet, såväl som vilka som blir förtidspensionärer vid ett givet tillfälle, kan 
således ses som en konsekvens av olika egenskaper på arbetsmarknaden, av de 
system som definierar vad som är legitima skäl att lämna arbetsmarknaden samt 
av individuella egenskaper. I det följande skall attraktions- och utstötningsfaktö
rerna presenteras närmare. 

Utstötningsfaktorer 

Fysisk och psykisk arbetsmiljö 
Arbetslöshet 
Konjunkturer/nedläggningar 
Förändringar i yrkesstruktur 
Teknisk förändring 

^Individuella faktorer 
Kön 
Ålder 
Social bakgrund 
Utbildning 
Hälsa 

yJEgen arbetslöshet J 

Attraktionsmodellen 

Lagstiftning 
Ersättningsnivåer 
Sjukdomsbegrepp 
Tillämpning 
Karensdagar 

Förtidspensionering 5 
Figur 3.1 Orsaker till förtidspensionering. 
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3.1.1 Attraktionsmodellen 

Den gemensamma nämnaren för flera av de orsaksfaktorer som ryms inom 
attraktionsmodellen kan sägas handla om beteenden. Begreppet attraktion avser 
att spegla den mekanism det gäller; nämligen att drivkraften till att människor 
förtidspensioneras är att det existerar attraktiva alternativ till arbete och som 
människor på rationella grunder väljer. Ett centralt inslag i attraktionsmodellen 
utgörs således av de incitament som skapas i kraft av hur ersättningssystemen är 
konstruerade. (Dahl & Hansen 1993). Attraktionsfaktorer utpekas ofta som en 
viktig förklaring när man diskuterar frågan om varför utnyttjandet av olika 
socialförsäkringssystem ökar. Genom att systemen blivit mer generösa har 
också fler individer valt dem. En annan sida av attraktionsmodellen rör de krite
rier som definierar när någon är kvalificerad för en förmån. Här är till exempel 
frågan om hur sjukdom definieras en viktig aspekt. 

En viktig utgångspunkt för attraktionsmodellen är alltså individers beteenden 
och det perspektiv som ligger till grund för detta synsätt är hämtat från mikro
ekonomisk teori. Grundtanken i modellen är att en individ utifrån förväntningar 
om framtida nytta väljer mellan arbete och fritid (Atkinson 1993). Människor 
gör val med utgångspunkt i sina preferenser vilket också förutsätter att individer 
är i stånd att rangordna och att välja bland preferenserna. Valet baseras på en 
kalkyl som bygger på att den förväntade nyttan blir större vid bidragstagande än 
vid fortsatt arbete. Konsekvensen av detta är att generösa bidrag medför ett 
större utnyttjande av dem. Även om systemen konstrueras med tanke på detta, 
till exempel genom karensdagar i sjukförsäkringen, finns alltid ett visst utrym
me för valfrihet (Gustavsson & Klevmarken 1993). Om till exempel sjukersätt
ningen är hög kommer fler individer att uppleva dem som attraktiva alternativ 
och fler kommer därför att sjukanmäla sig än om ersättningen varit låg, om för
tidspensionsreglerna är generösa kommer fler individer att ansöka om förtids
pension osv. Resonemanget är ett välkänt och ofta diskuterat tema när konsek
venserna för individers incitament att arbeta diskuteras i relation till välfärds
statliga bidragssystem. 

Det grundläggande antagandet i de ekonomiskt inspirerade modellerna är såle
des att människor är rationella nyttomaximerare vars handlande styrs av den 
förväntade nyttan av olika handlingsalternativ (Marklund m fl 1995, Höög & 
Stattin 1994, 1995, Dahl & Hansen 1993, Atkinson 1993, Höög 1989, Kohli & 
Rein 1991). Människor antas också prioritera fritid före arbete vilket leder till 
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ett antagonistiskt förhållande mellan socialpolitik och arbetskraftstillgång på en 
samhällelig nivå och mellan ersättningsnivåer och incitament att arbeta på en 
individuell nivå. Lindbeck (1994) menar att detta är en mer eller mindre själv
klar effekt av de socialpolitiska bidragsssystemen. Eftersom bidragen är kon
struerade för att jämna ut inkomstskillnader mellan de som arbetar och de som 
inte gör det är det menar Lindbeck att det är oundvikligt att bidragssystemen 
subventionerar ickearbete. Och en förklaring till det är att ju mer generösa 
ersättningssystem som erbjuds via socialpolitiska reformer desto mer försvagas 
människors incitament att arbeta. 

Detta synsätt har kritiserats bl.a. utifrån dess ekonomistiska och individualistis
ka perspektiv. Det kan ifrågasättas huruvida en individs beslut uteslutande är en 
produkt av den enskilde individens överväganden och Atkinson (1993) menar 
att modellen negligerar det faktum att det individuella valet också påverkas av 
institutioner som fackföreningar och arbetsgivare. När det gäller förtidspensio
nering finns också andra viktiga aktörer som har betydelse för vilket beslut som 
fattas (Kohli & Rein 1991). Det företag från vilket en individ förtidspensioneras 
spelar, tillsammans med inblandade välfärdsstatliga institutioner också en viktig 
roll. Det är inte givet att individen själv ansöker om en förtidspensionering utan 
i många fall initieras frågan av andra, oftast av en tjänsteman vid försäkrings
kassan (Höög 1989) men också av läkare eller av representanter för det företag 
individen arbetar. Denna kritik handlar om att det ekonomiska perspektivet 
reducerar individen till en isolerad ekonomisk enhet där den sociala kontexten 
hamnar i bakgrunden. 

Kolberg (1991) kritiserar de ekonomiskt rationella förklaringsmodellerna utifrån 
det faktum att förekomsten av funktionella alternativ har stor betydelse för in
flödet till olika system. Dessutom har utbredningen av kunskap kring olika 
systems existens och villkor betydelse för huruvida människor besitter informa
tion för att genomföra rationella kalkyler om olika handlingsalternativ. Det 
snävt ekonomiska perspektivet kan också kritiseras med hänvisning till hur kri
terierna för en förmån utvecklas. En liberalisering när det gäller synen på sjuk
dom eller avseende synen på i vilken utsträckning som arbetslöshet skall utgöra 
grund för förtidspensionering påverkar självfallet utvecklingen helt oberoende 
av individens bedömning av ersättningsnivåerna. 

I denna variant av attraktionsmodellen betonas alltså regelverkens utformning 
som bestämmande för människors vilja att arbeta baserad på mikroekonomisk 

52 



teori. Men attraktionsfaktorerna handlar som sagt också om systemens utform
ning när det gäller de kriterier som reglerar vilka som kan betraktas som kvalifi
cerade att erhålla en förmån. Det mest självklara exemplet i det sammanhanget 
är ålder. Om ålderspensionen höjs kan en ökning av antalet förtidspensionärer 
förväntas inträffa eftersom antalet som överhuvud taget kan komma ifråga för 
ersättning också påverkas. Ett exempel som kanske inte på ett lika omedelbart 
sätt påverkar antalet rör huruvida man kan erhålla förtidspension på andra grun
der än medicinska. En sådan regel har som bekant funnits i det svenska systemet 
mellan 1970 och 1991 då även svårigheter på arbetsmarknaden varit ett tillräck
ligt skäl för personer över 60 år ett erhålla förtidspension (Höög 1989). Föränd
ringar i regelsystemen påverkar således de faktiska möjligheterna att erhålla en 
förmån vilket har en omedelbar effekt åtminstone på antalet potentiella bidrags-
tagare. 

En annan aspekt av attraktionsmodellen och som inte är direkt relaterad till reg
lernas faktiska utformning är regelverkets konkreta tillämpning. Här kan som 
exempel nämnas de s.k. äldrereglerna som funnits inom förtidspensionssystemet 
fram t.o.m. 1996 (se avsnitt 2.2). Avsikten med dessa regler var som tidigare 
nämnts att lätta på kraven om rehabilitering och nedsatt arbetsförmåga för indi
vider som fyllt 60 år. För dessa grupper var det alltså något lättare att få förtids
pension än för yngre individer. I den statliga utredningen 'Förtidspension och 
rörlig pensionsålder' (SOU 1989:101) påpekas dock att tillämpningen av dessa 
regler inneburit att åldersgränsen för denna regel utnyttjats på ett flytande sätt. 
Äldrereglerna har tillämpats också på individer som inte uppfyller ålderskriteriet 
vilket i realiteten inneburit en mer liberal bedömning än vad som lagstiftaren 
ursprungligen avsett. 

Också bedömningar av hälsa och diagnoser kan påverkas av faktorer som inte 
styrs via lagstiftning. Höög & Stattin (1994) diskuterar det faktum att vissa 
medicinska diagnoser kan användas som paraplytermer eller täckdiagnoser för 
en mängd olika typer av besvär av både medicinsk och social karaktär. En täck
diagnos innebär att ett sjukdomstillstånd hänförs till exempelvis ryggbesvär men 
att orsaken till upplevelsen av sjukdom och arbetsoförmåga är relaterad till en 
annan sjukdom eller faktorer som hänger samman med individens sociala för
hållanden eller med personliga egenskaper. Fenomenet kan relateras till sjuk
domars sociala 'statushierarki' (Olsson-Frick 1977) där de somatiska sjukdo
marna hamnar högst medan de mentala sjukdomarna och missbruksproblemen 
har den lägsta statusen. Denna hierarki kan verka styrande för hur läkarna ställer 
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diagnos. Medhus (1975) pekar också på att ett skäl att välja en somatisk diagnos 
framför psykiatrisk kan ha pragmatiska orsaker. Beslutsprocessen i ett pensions
ärende påskyndas om diagnosen är somatisk. Det finns också regionala skillna
der när det gäller diagnosbilden så att psykiatriska sjukdomar är vanligare i stor
stadsområden än på landsbygd (Höög & Stattin 1994). Ett skäl till det är selek
tionseffekter men också att den starkare sociala integrationen på landsbygden 
kan medföra en tendens att ge mer socialt accepterade diagnoser. Det finns 
också tendenser till att läkare tar för stor hänsyn till utommedicinska aspekter i 
samband med bedömningar av arbetsförmåga. Ett exempel är att läkaren beaktar 
om en patient har arbete eller inte vilket kan medföra att det blir svårare att av
sluta en sjukskrivning om patienten är arbetslös (Lindqvist 1995). Hur sjukdom 
och sjuklighet definieras och hur läkarna agerar i sjukskrivningsammanhang och 
vid bedömning av arbetsförmåga har således betydelse för vilka som ges för
tidspension. Definitionen av sjukdom är emellertid inte något absolut utan ten
derar att förändras och ett viktig aspekt i det sammanhanget är att sjukdomspa
noramat i moderna samhällen har förändrats. 

Infektionssjukdomarna har under lång tid varit den medicinska vetenskapens 
huvudmotståndare men så är inte längre fallet. Istället har kroniska sjukdomar 
av olika slag utvecklats och kommit att dominera sjukdomsbilden i det moderna 
samhället. De kroniska sjukdomarna kan inte på ett lika självklart sätt som in
fektioner knytas till mikroorganismer. För att förstå de kroniska sjukdomarnas 
utveckling och utbredning behövs andra förklaringsmodeller och dessa har i allt 
högre grad kommit att inkludera också det sociala sammanhang som människor 
lever och verkar i. 

I det svenska välfärdssystemet har dessa kroniska sjukdomar inneburit problem. 
De kroniska sjukdomarna kan inte botas, i betydelsen 'fås att försvinna', på 
samma sätt som många infektionssjukdomar. De tenderar att finnas kvar även 
efter behandling, förvisso med lindrade symptom. De har därför inneburit en 
ökad belastning på vårdinstitutionerna där de traditionella medicinska behand
lingsmetoderna har haft ringa att erbjuda. De har vidare inneburit en ekonomisk 
belastning på såväl sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och förtidspensions
systemen. För exempelvis arbetsskadeförsäkringen innebar de ökade belast
nings- och förslitningsskadorna i slutet av 1980-talet att hela systemet efter 
enorma underskott fick reformeras. Samhället kunde inte längre bära kostna
derna för den explosionsartade utvecklingen av dessa sjukdomar. Också vad 
gäller utvecklingen av antalet förtidspensionärer har de kroniska sjukdomarna 
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en avgörande betydelse. Hjärt- och kärlsjukdomar, belastningssjukdomar och 
psykiska sjukdomar svarar för en mycket stor andel av samtliga diagnoser bland 
nybeviljade förtidspensionärer (Höög & Stattin 1994, 1995). 

Conrad (1992) beskriver den förändrade synen på sjukdom i termer av en medi-
kaliseringsprocess. Medikalisering innebär att fler och fler sociala och person
liga förhållanden blir definierade med utgångspunkt i en medicinsk begrepps
apparat. Det kan handla om exempelvis graviditet eller om sorg och stress som 
betraktas i termer av sjukdom. Enligt Conrad sker medikaliseringsprocessen på 
olika nivåer, på en begreppslig, en behandlingsmässig och på en institutionell 
nivå. Den begreppsliga nivån refererar det till en övergång till ett subjektivt eller 
socialt betingat sjukdomsbegrepp (Svensson 1993, Lindqvist 1996). Den tradi
tionella naturvetenskapliga apparat-felmodellen som under lång tid dominerat 
inom medicinen har fått konkurrens av ett synsätt där sociala faktorer ges ett 
större utrymme. Olika personliga och sociala problem har därvidlag kommit att 
inkluderas i sjukdomsbegreppet. Så talar man idag ofta om exempelvis psyko-
sociala sjukdomar i vilka en social komponent alltid ingår. Medikalisering på en 
behandlingsmässig nivå handlar om att fler tillstånd med egentligen sociala 
orsaker genom att de ges en medicinsk diagnos också behandlas med medicins
ka metoder. Ett exempel på det utgörs av belastningssjukdomarna som har ökat 
kraftigt under de senaste decennierna. Stor möda har lagts ned på att finna de 
medicinska orsakerna till de besvär som belastningsskadorna ger upphov till. 
Frågan är dock om den grundläggande orsaken är av medicinsk karaktär. Na-
chemsson (1990) menar till exempel att ökningen av ryggsjukdomar de senaste 
åren har andra orsaker än biologiska. Den psykosociala arbetsmiljöns betydelse 
har i dessa sammanhang uppmärksammats som en lika viktig förklaringsfaktor. 
En ensidig fokusering på medicinska behandlingar riskerar med ett sådant per
spektiv att träffa fel genom att sociala problem medikaliseras och individualise
ras. Den tredje aspekten av medikalisering avser en institutionell nivå och 
handlar om att medicinska definitioner och beslut påverkar administrativa och 
socialpolitiska beslut. Här finns en parallell till arbetsskadelagstiftningen (LAF) 
som gällde mellan 1977 och 1993.1 den fanns ingen, vilket det gjorde i den 
tidigare, bestämning av vilka tillstånd som skulle betraktas som arbetsskada. 
Istället innebar lagen att ett generellt skadebegrepp kom att tillämpas där alla 
skador och sjukdomar som uppstod på grund av arbetet skulle kunna betraktas 
som arbetsskada. Definitionen av sjukdom lämnades i lagtexten öppen med mo
tiveringen att den medicinska vetenskapens landvinningar kontinuerligt skulle 
prägla definitionen av sjukdom. 
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Medikaliseringen handlar således om att medicinens domäner sträcks ut till att 
gälla en mängd olika livsområden. Att detta har haft betydelse för utvecklingen 
när det gäller såväl arbetsskador som förtidspensionering är otvetydigt. Vilka 
som vid ett givet tillfälle ges förtidspension bestäms i stor utsträckning av hur 
sjukdomsbegreppet definieras och därmed är den medicinska vetenskapen en 
viktig aktör för selektionen av individer som lämnar arbetsmarknaden i förtid. 

Attraktionsmodellen rymmer således olika typer av förklaringsfaktorer. För det 
första faktorer som hänger samman med socialförsäkringssystemens generositet. 
Ju mer generösa system vi har desto fler bidragstagare får vi. Detta bygger på en 
ekonomiskt inspirerad tankemodell där individerna väljer de det mest attraktiva 
alternativet. För det andra berör attraktionsmodellen faktorer knutna till de krite
rier som definierar vilka som äger tillträde till olika system. Det kan gälla 
åldersgränser, medicinska och arbetsmarknadsmässiga principer etc. För det 
tredje betonas tillämpningen av reglerna och här är läkarnas roll en viktig as
pekt. 

3.1.2 Utstötningsmodellen 

Det teoretiska alternativet till attraktionsmodellen utgörs av den mer strukturellt 
orienterade utstötningsmodellen. Begreppet utstötning ger associationer om 
något oönskat och det är också precis vad det handlar om. Utstötning i modellen 
refererar till en påtvingad utstötning från arbetsmarknaden. Det betyder dock 
inte nödvändigtvis att utstötningen för den enskilde måste vara något negativt. 
Det oönskade utgår ifrån en normativ föreställning om arbete som något posi
tivt. I modellen ligger således föreställningen att det är bättre att arbeta än att stå 
utanför arbetsmarknaden och inte ha ett arbete (Halvorsen 1980). Utstötnings-
processen drivs framåt av utvecklingen på arbetsmarknaden och då särskilt de 
höga arbetslöshetsnivåer och brist på arbetstillfällen som numer är mer regel än 
undantag i västerländska samhällen. Det är således egenskaper knutna till ar
betslivet och till arbetsmarknaden som tvingar människor att lämna arbetsmark
naden. Utstötningsmodellen tar således inte sikte på något specifikt tillstånd hos 
individer utan fokuserar på de mekanismer och processer som stöter ut individer 
från arbetslivet. Till grund för utstötningsmodellen ligger ett antagande om att 
arbetsmarknaden, och därmed utstötningen, styrs av mekanismer som finns 
integrerade i det kapitalistiska produktionssystemet (Halvorsen 1980, Kolberg 
1991). För att överleva på en konkurrensutsatt marknad krävs av företag och 
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organisationer ett kontinuerligt arbete syftande till att reducera kostnaderna för 
verksamheten. Genom att rationalisera verksamhet och organisation, effektivise
ra produktion och kontinuerligt pressa kostnaderna skapas ett förändringstryck 
som medför att behovet av personal reduceras. 

Utstötningen kan också ses i ljuset av en mer långsiktigt strukturell omvandling 
som arbetsmarknaden är inbegripen i. Strukturella förändringar påverkar utbu
det av arbetstillfällen och därmed efterfrågan på arbetskraft. Om man till exem
pel jämför sammansättningen av yrken i Sverige under de senaste två decen
nierna står det klart att stora förändringar inträffat (se Florman 1994, Svensson 
& Orban 1995). Sådana förändringar leder till matchningsproblem mellan 
arbetsmarknadens efterfrågan och arbetskraftens tillgång på kunskap. I ett över
gripande samhällsperspektiv sker en kontinuerlig anpassning mellan krav och 
efterfrågan på kunskap och kompetens. Men denna anpassning kan knappast ske 
utan att problem på individnivå uppträder. För en enskild individ eller för speci
fika yrkesgrupper är det i stället möjligt att vederbörandes yrkeskunskaper blir 
obsoleta. Detta påverkar individens arbetsmarknadsmässiga konkurrensläge 
negativt vilket i sin tur leder till svårigheter att skapa en fast förankring på 
arbetsmarknaden. Det är till exempel konstaterat (Gonäs 1991) att utslagning 
från arbetsmarknaden i samband med nedläggningar eller neddragningar inte 
sker slumpmässigt. Det är vissa grupper som drabbas mer än andra. Negativa 
egenskaper i det sammanhanget är till exempel ålder och klass. Äldre människor 
har svårare att hitta ett nytt arbete och individer med en låg utbildning möter 
samma problem. 

Ytterligare en aspekt relevant i utstötningsmodellen är att människors hälsa i 
olika omfattning påverkas av den arbetsmiljö de vistas i. Hälsa är inte jämt för
delad i samhället och en del av den ojämlikheten kan hänföras till skillnader i 
arbetsmiljö (Lundberg 1990). Som ett resultat av hälsoproblem erhållna i arbetet 
får människor begränsningar i arbetsförmågan vilket i sin tur leder till svårig
heter att behålla en position på arbetsmarknaden. 

Hur många individer som vaije år lämnar arbetsmarknaden är bland mycket an
nat också en funktion av demografiska faktorer, också det an faktor av struktu
rell karaktär. En av de viktigaste faktorerna i det sammanhanget, då den enskilt 
starkaste riskfaktorn när det gäller förtidspension är ålder, är befolkningens 
åldersstruktur. Här har stora förändringar inträffat under 1900-talet och från år 
2010 och framåt kommer ungefär 40 procent av befolkningen av Väst- och 
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Nordeuropa att vara mellan 45 och 65 år (Kilbom & Westerholm 1996). En allt 
större andel i befolkningen befinner sig inom ett åldersintervall som medför 
ökad risk för marginalisering och utslagning. I många länder finns därför starka 
samhällsekonomiska intressen att höja pensionsåldern och att införa restriktio
ner när det gäller till exempel förtidspensionering. Detta har dock i ett Euro
peiskt perspektiv ännu inte avspeglats i en minskning när det gäller 'early exit' 
totalt sett (Wadensjö 1995). Den förändrade ålderssammansättningen i befolk
ningen är en mycket viktig framtidsfråga och ännu allvarligare blir den i ljuset 
av arbetslöshetens utveckling. Ambitionen att förlänga arbetslivet bland äldre 
hamnar som tidigare nämnts ofta i direkt motsättning till den höga arbetslöshe
ten bland unga vilket återigen aktualiserar den potentiella generationskonflikt 
som finns inbäddad i utvecklingen. 

Ålderns betydelse för risken att marginaliseras på arbetsmarknaden kan ses uti
från dels ett hälso- dels ett utbildnings- och kompetensperspektiv. Generellt sett 
har folkhälsan förbättrats under en lång rad av år (Kilbom & Westerhom 1996). 
Men det faktum att befolkningen blir äldre medför också att en större andel, som 
ett resultat av degenerativa förändringar, har hälsoproblem och begränsningar i 
arbetsförmågan. Detta gäller kanske framförallt i relation till dagens arbetsliv 
som inte i särskilt hög grad tar hänsyn till ej fullpresterande individer. Äldre har 
också en genomsnittligt högre sjukfrånvaro än vad yngre har. Det kan ses som 
ett ekonomiskt-rationellt skäl till att arbetsgivare föredrar yngre arbetskraft då 
sjukfrånvaro innebär merkostnader för företag (Liukkonen 1989). Under 1990-
talet har det skett en uppluckring med avseende på skyddsåtgärder för äldre i 
arbetslivet. Förändringar som påverkat principerna om uppsägning i relation till 
arbetstid, minskade möjligheter till deltidspension m.m. (Aronsson & Kilbom 
1996). Dessutom pekas också på att en mer aktiv åldersdiskriminering blivit mer 
vanlig. Ett uttryck för det är att arbetssökande inom EU-administrationen oftast 
inbegriper åldersgränser uppåt (a.a). Solem (1996) pekar på att attityderna gen
temot äldre i arbetslivet i mångt och mycket är styrda av stereotypier och gene
raliseringar avseende äldres arbetsförmåga. Det i sin tur kan ses som ytterligare 
en förklaring till att arbetsgivare idag föredrar att anställda yngre människor och 
att göra sig av med de äldre. 

Till detta kan också kopplas de krav på föränderlighet som dagens arbetsliv 
innebär för såväl organisationer som för individer. En individs konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden bestäms bland annat av utbildningsnivån. Det föreligger 
stora skillnader mellan äldre och yngre i det sammanhanget. Bland dagens 20-
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24-åringar har tre fjärdedelar genomgått gymnasieutbildning medan motsvaran
de bland 60-64-åringar är en tredjedel. Detta faktum försvårar sannolikt möjlig
heterna för äldre att etablera en stabil position på arbetsmarknaden i tider av hög 
förändringstakt. 

Demografiska faktorer och då kanske framförallt ålder är således en viktig 
strukturell faktor när utslagning från arbetsmarknaden diskuteras. Ju högre den 
förvärvsarbetande befolkningens medelålder är desto högre blir, allt annat lika, 
antalet förtidspensionärer (Höög & Stattin 1994). 

Enligt utstötningsmodellen kommer 'early exit' och utslagning att existera obe
roende av vilka välfärdsstatliga förutsättningar som gäller. Det går inte att 
stoppa den utvecklingen med hjälp av socialpolitik då motorn i processen finns 
att söka i arbetsmarknaden; dess egenskaper och funktionssätt. Detta kan också 
beskrivas som att man ser olika socialpolitiska instrument som kommunicerande 
kärl (Berglind 1994). Om förmånen förtidspension försvinner kommer, då 
grundproblemet finns kvar, de individer som inte hittar en plats på arbetsmark
naden, att dyka upp i något annat system, som socialbidragstagare eller som 
arbetslösa e.d. Det enda som händer är att kostnaderna fördelas annorlunda, men 
problemet kvarstår (Kohli & Rein 1991). Förekomsten av olika funktionella 
alternativ är i det perspektivet en viktig determinant för hur antalet förtidspen
sionärer utvecklas. En variant på samma tankegång är att förtidspensionering 
fungerar som ett alternativ till arbetslöshet och kan således betraktas som dold 
arbetslöshet. (Kolberg & Hagen 1992). Också Guillemard (1997) pekar i sitt 
resonemang om de olika exitsystemens flexibilitet på det faktum att nya 
'pathways of exit' tenderar att dyka upp så snart någon annan möjlighet har 
stängts. Det skulle således handla om ett slags nollsummespel där någon egent
lig förändring avseende de grundläggande problemen inte sker. 

Givetvis finns också kritik mot utstötningsmodellen. Kolberg (1991) menar att 
modellen lider av en påtaglig strukturalistisk slagsida. Modellen saknar aktörer 
medan det däremot är gott om abstrakta mekanismer på makronivå. Även om 
just kopplingen mellan makro och mikro är utstötningsmodellens kanske största 
svaghet (Halvorsen 1980) behöver denna kritik inte innebära att modellen för
kastas. Däremot bör modellen utifrån dess mest allmänna form utvecklas. Mo
dellen ser som nämnts utvecklingen på en aggregerad nivå som förklaring till 
effekter på en individuell nivå. För att erhålla en förståelse av hur processer på 
makronivå förmedlas till en lokal nivå eller till företagsnivå krävs också kun
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skaper om de mekanismer varigenom en sådan förmedling sker. För att kunna 
beskriva den logik med vilken utstötning sker är det alltså otillräckligt att röra 
sig endast på en samhällelig makronivå. Det är bara på den lägre nivån de pro
cesser som skapar utstötningen kan iakttas och operationaliseras och därmed 
göras begripliga och empiriskt prövbara. 

En annan punkt som utstötningsmodellen kritiserats för är det faktum att den 
inte beaktar institutionella faktorer. Kohli och Rein (1991) menar att modellen 
är effektiv när det gäller att hantera data och empiriska material men i dess 
enklaste form leder den fel. Detta beroende på att den tenderar att bortse från 
institutionella faktorer vilket är problematiskt. Det faktum att förekomsten av 
exitalternativ faktiskt påverkar sammansättningen av arbetskraft på arbetsmark
naden pekar på att arbetsmarknaden inte utvecklas oberoende av institutionella 
faktorer och därmed är det otillfredsställande att lämna sådana faktorer utanför 
analysen. 

Utstötningsmodellen fokuserar alltså på de strukturella aspekter i det moderna 
samhället och i arbetslivet som den grundläggande orsaken till att människor får 
problem på arbetsmarknaden. Modellen beskriver de processer som stöter ut 
människor från arbetskraften. Motorn i dessa processer utgörs av det kapitalis
tiska produktionssättet som kräver ständig förnyelse vilket implicerar en konti
nuerlig omsättning och utveckling vad gäller både kapital och personal. 

3.2 Attraktion och utstötning - en alltför enkel diko-
tomi? 

Dessa två analytiska modeller representerar teoretiskt sett två skilda sätt att an
gripa frågan om förtidspensioneringarnas orsaker. Modellerna vilar på helt olika 
teoretiska fundament och utgör i den meningen distinkt åtskilda perspektiv för 
att beskriva och hantera problemet. På en teoretisk/abstrakt nivå är det effektivt 
att beskriva faktorerna på det sättet. Också i empiriska sammanhang är perspek
tiven en användbar utgångspunkt. Utifrån båda synsätten är det möjligt att for
mulera hypoteser som går att operationalisera och pröva empiriskt. Det finns 
dock också begränsningar med att behandla frågan om förtidspensioneringarnas 
orsaker i sådana dikotoma termer. En begränsning är, vilket också den empiris
ka forskningen på området är ett exempel på, att man gärna diskuterar utifrån ett 
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slags antingen- eller förhållande (Höög 1989). Antingen studeras attraktions-
eller utstötningsfaktorer. Men om ambitionen är att förstå hur faktorerna i verk
ligheten fungerar är det nödvändigt att också diskutera relationen mellan olika 
typer av förklaringsfaktorer. Visserligen är detta empiriskt sett en mycket 
komplicerad fråga men i en allmänteoretisk diskussion som denna är det viktigt 
att åtminstone något nyansera den enkla bilden av två helt olika typer av orsaks
faktorer. Verkligheten är, som vanligt skulle man kunna säga, för komplicerad 
för att låta sig fångas i en så enkel bild som uppdelningen i attraktions- och ut
stötningsfaktorer ger upphov till. Förtidspensioneringarnas orsaker kan knappast 
förklaras utifrån en enfaktorsmodell, eller utifrån en typ av förklaringsfaktorer. 
Det är sannolikt lika rimligt att utgå ifrån att de olika typerna av förklarings
faktorer samverkar på olika sätt och på olika nivåer. En rimlig hypotes är att 
attraktions- och utstötningsfaktorer tillsammans skapar de förutsättningar som 
avgör vilka som lämnar arbetsmarknaden i förtid. För att utveckla diskussionen 
och fördjupa förståelsen kring attraktion och utstötning skall därför också andra 
perspektiv beröras. Det är först och främst Esping-Andersens diskussion om vad 
olika institutionella förutsättningar har för betydelse och denna diskussion 
anknyter också till den kritik som riktats mot utstötningsmodellens tendens att 
överse med just denna aspekt. 

3.2.1 Relationen mellan arbetsmarknad och välfärdsstat 

Utstötnings- och attraktionsmodellerna berör som tidigare nämnts i huvudsak 
två olika institutionella domäner, arbetsmarknad och välfärdsstat. Ett sätt att 
betrakta relationen mellan dessa domäner är att se på arbetsmarknadens utveck
ling i ljuset av den välfärdsstatliga institutionella kontext som på olika sätt ska
par förutsättningar för denna utveckling. Esping-Andersen (1990) pekar på att 
den samtida forskningen kring välfärd och arbete i alltför stor utsträckning sepa
rerar de två domänerna. Välfärdsstaten har ofta betraktats som en slags beroende 
variabel och Esping-Andersen menar istället att välfärdsstaten måste ses som en 
central aktör för hur en lång rad samhälleliga institutioner, som arbetsmarknad, 
klasstruktur och familj, utvecklas. I den moderna välfärdsstaten har utvecklats 
principer som på olika sätt ingriper i människors livscykel. En central axel kring 
vilken medborgarnas sociala rättigheter organiseras är arbete. Ett viktig mål för 
välfärdsstaten är att optimera individernas arbetsförmåga genom olika typer av 
system som förbättrar förutsättningarna för medborgarna att delta i arbetslivet, 
oavsett vilken del av livscykeln som är aktuell. Det handlar om system som 
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underlättar och gör det möjligt att kombinera t.ex. aktivt arbete och familjeliv 
men också system som berör medborgarnas försörjning vid arbetslöshet, sjuk
dom eller när det är dags att avsluta det aktiva arbetslivet. Välfärdsstaten, menar 
Esping-Andersen vidare, har är på det sättet en mycket stor betydelse för 
moderna samhällens utveckling och har blivit 'djupt inbäddad i vardagslivet för 
praktiskt taget samtliga medborgare' (Kolberg & Esping-Andersen 1992:5). 

Esping-Andersen (Esping-Andersen 1990, Kolberg & Esping-Andersen 1992) 
pekar på tre s.k. 'tysta revolutioner' som har inträffat under efterkrigstiden och 
som på ett fundamentalt sätt har förändrat relationen mellan arbetsmarknad och 
stat. Den första av dessa revolutioner hänger samman med kvinnors ställning på 
arbetsmarknaden. Genom den utvecklingen har begreppet 'full sysselsättning' 
kommit att omfatta en avsevärt mycket större population arbetstagare vilket in
neburit att målet om full sysselsättning har blivit svårare att nå. För att hantera 
denna situation har välfärdsstaten introducerat olika medel i syfte att reducera 
antalet ekonomiskt aktiva och arbetssökande individer. Utbildnings- och pen
sionsprogram har därvidlag enligt Esping-Andersen kommit att tjäna nya syften. 
Den andra revolutionen har anknytning till detta. Stora förändringar i pensions
systemen har genomförts i hela Europa. Det har inte bara uppgraderats utan 
också utvidgats. Genom att skapa program som tillåter människor att dra sig 
tillbaka från arbetsmarknaden innan ålderspension undandras miljontals männi
skor i Europa från arbetsmarknaden. Den tredje revolutionen som Esping-
Andersen pekar på har också den stark anknytning till ökningen av efterfrågan 
på arbete. Välfärdsstatens roll har förändrats från att ha i första hand fungerat 
som skyddsnät för de sämst ställda till 'veritabla anställningsmaskiner' (Kolberg 
& Esping-Andersen 1992). Det starka tillväxten av tjänstearbeten har i mångt 
och mycket skett inom ramen för den offentliga sektorn. Välfärdsstaten absorbe
rar (åtminstone fram till 1993, min anmnärkn) således arbetskraft inte bara för 
att upprätthålla den fulla sysselsättningen utan också därför att 'välfärdsstatens 
egen ekonomiska logik kräver att så många som möjligt arbetar' (a.a:12). Väl
färdsstaten kan således ses som en aktiv aktör när det gäller att skapa förhållan
den som påverkar arbetsmarknaden och dess utveckling. Det sker för att sam
manfatta genom att: 

• välfärdsstaten påverkar efterfrågan på arbetskraft, d.v.s. är en arbetsgivare 
• välfärdsstaten underlättar exit från arbetsmarknaden 
• välfärdsstaten erbjuder tillgång på arbetskraft via olika sociala och utbild

ningsprogram 
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Detta kan också beskrivas med utgångspunkt i begreppet kommodifiering. Be
greppet refererar till frågan om huruvida och i vilken utsträckning som välfärds
staten påverkar de villkor som bestämmer om människor står till arbetsmarkna
dens förfogande eller inte. Man talar i det sammanhanget om välfärdsstaten som 
kommodifierande och dekommodifierande. Om socialpolitiken verkar försva
gande på 'arbetskraftens varukaraktär' (Furåker 1989:8) är den dekommodifie
rande. Kommodifiering innebär motsatsen, här ökar statliga ingripanden på 
marknaden arbetskraftens status som vara (ibid). Utifrån det faktum att välfärds
staten både skapar arbetstillfällen och tillhandahåller 'exit'-vägar kan man säga 
att välfärdsstatliga interventioner kan verka i både en kommodifierande och de
kommodifierande riktning (Furåker 1989, Esping-Andersen & Kolberg 1992). 
Ett annat sätt att uttrycka saken är att välfärdsstaten påverkar både attraktions-
och utstötningsfaktorer. I en kommodifierande riktning fungerar välfärdsstaten 
när den uppträder som arbetsgivare. Likaså när olika välfärdsarrangemang ger 
förutsättningar för fler människor att förvärvsarbete och ett exempel på detta är 
den offentliga dagbarnvården. Just i det fallet har välfärdsstaten en 'dubbelt 
kommodifierande effekt' (Furåker 1989:227). Välfärdsstatliga interventioner 
som pensions- och utbildningssystem9 är däremot dekommodifierande. Men 
samtidigt som pensionssystemet gör det möjligt för människor att lämna 
arbetsmarknaden bygger dess storlek på en arbetsinkomst vilket innebär att ett 
och samma program kan verka i båda riktningarna. 

Esping-Andersen menar att olika institutionella förutsättningar eller välfärds
statliga regimer skapar korresponderande arbetsmarknadsregimer. Esping-
Andersen identifierar härvidlag tre olika typer av välfärdsstatliga regimer, en 
skandinavisk, en anglosaxisk och en kontinental. Dessa representerar tre distinkt 
olika typer av välfärdskapitalistiska regimer. Poängen med resonemanget är att 
samhällets utveckling vad gäller till exempelvis social stratifiering, yrkesstruk
turens utveckling och medborgarnas livschanser är formad av institutioner och 
då särskilt välfärdsstatliga di ton. I ett sådant makroperspektiv är det självklart 
att attraktionsfaktorer, d.v.s. välfärdsstatliga arrangemang, är mycket betydelse
fulla också när det gäller exit från arbetsmarknaden. För att fånga hela bilden av 
'early exit' och förtidspensionering är det därför otillräckligt att endast studera 
utstötningsfaktorer. Eftersom dessa i en viss utsträckning är formade av väl
färdsstatliga interventioner blir bilden inte komplett förrän dessa inkluderas i 
modellen. 

9 Utbildning kan också betraktas som kommodifiernade då avsikten i ett längre perspektiv är 
att ge individen kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

63 



En punkt som utstötningsmodellen kritiserats för är att den inte kan förklara 
skillnader mellan olika länder när det gäller förtidspensionering och 'early exit' 
(Halvorsen 1980). Esping-Andersens perspektiv innebär här en användbar ut
gångspunkt då den implicerar att utvecklingen på arbetsmarknaden inte uteslu
tande kan förstås utifrån en kapitalistisk logik och därmed inte kan tas för given. 
Exempelvis leder inte teknologisk förändring till samma konsekvenser överallt. 
Inte heller får det ökade inflytandet av tjänsteproduktion i samhället samma 
konsekvenser i olika länder. Så föreligger till exempel stora skillnader mellan 
den svenska och det amerikanska arbetsmarknaden. I Sverige är en stor del av 
tjänstesektorns utveckling betingad av den offentliga sektorns tillväxt medan 
den privata tjänstesektorn är ledande i USA. Detta får självfallet konsekvenser 
för vilken typ av arbetsvillkor som utvecklas vilket också måste beaktas om 
jämförande studier skall göras. 

En annan poäng är att detta synsätt lyfter diskussionen om utstötning- och 
attraktionsfaktorer till en mer övergripande nivå. De är inte av varandra obero
ende storheter. Utvecklingen måste ses som en konsekvens av en interaktion 
mellan institutionella och arbetsmarknadsmässiga förhållanden. Antalet som 
förtidspensioneras vid ett givet tillfälle är en konsekvens både av de institutio
nella förutsättningar som gäller, som olika välfärdsstatliga program, och de för
utsättningar som gäller på arbetsmarknaden. Det är således inte ett antingen-
eller förhållande. Betraktat på detta sätt minskar risken att man ser utvecklingen 
i ett deterministiskt perspektiv vilket ibland kan vara fallet framförallt beträf
fande utstötningsmodellen. 

Genom att också diskutera och problematisera relationen mellan olika typer av 
förklaringsfaktorer minskar risken att man ser de olika grupperna av faktorer 
som isolerade från varandra. Ett annat förhållande som pekar på att relationen 
mellan attraktions- och utstötningsfaktorer inte är så enkel utgörs av det faktum 
att olika lösningar för att lösa övertalighetsproblem ofta skapas i samverkan 
mellan olika aktörer. Detta berörs närmare i nästa avsnitt. 

3.2.2 Systemfaktorer - skapade i samverkan med ett specifikt 
ändamål 

Tidigare i framställningen har det nämnts att en vanlig egenskap hos de system 
som möjliggör tidigt utträde från arbetsmarknaden är dess flexibilitet och 
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oförutsägbarhet. Det mest typiska för systemen är att de ständigt omarbetas. Ett 
annat särdrag är att flera av systemen uppkommit som ett resultat av överens
kommelser mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och också staten (se 
Wadensjö 1991, Guillemard 1991). Dessa överenskommelser har dessutom ofta 
tillkommit som en reaktion på ekonomiska problem eller stigande arbetslöshet. 
Arbetsgivare har beskrivits som aktiva aktörer både beträffande tillskapandet av 
program och försäkringar och att kombinera olika alternativ i syfte att förbättra 
möjligheterna att göra sig av med äldre arbetskraft (Guillemard 1991). Ett 
exempel är de s.k. 58,3-pensionärerna. Genom att utnyttja möjligheter i både 
arbetslöshetsförsäkringen och förtidspensionssystemet kunde anställda sluta 
arbeta vid 58,3 års ålder med bibehållen försörjning fram till ålderspensionen. 
De offentliga systemen utnyttjas i ett sådant sammanhang som ett medel för att 
banta den egna organisationen (Kohli & Rein 1991, Guillemard 1997, Kolberg 
& Esping-Andersen 1992). I tider av neddragningar och nedläggningar av före
tag och organisationer är det vanligt att äldre anställda erbjuds alternativet att 
avsluta sin anställning. Genom att utnyttja befintliga exitalternativ, bestående av 
både statliga alternativ och kollektivavtalsbaserade tjänstepensioner, erbjuds den 
anställde en väg ut med bibehållen försörjning. I ett sådant sammanhang är det 
frågan om den enskilde egentligen har någon reell valmöjlighet då det i detta 
också kan ligga ett inslag av tvång (Wadensjö 1995). 

Ett exempel på hur det i praktiken kan gå till är här på sin plats. Det är hämtat 
från Gonäs (1991) studier av konsekvenser av personalinskränkningar. I det 
aktuella fallet gäller frågan vilka individer som skall lämna företaget i samband 
med en minskning av personalen. Som tidigare nämnts kan arbetsgivaren och 
den fackliga organisationen i förhandlingar göra avsteg från LAS-principerna 
och enas om en s.k. avtalsturlista. Det är inte ovanligt att man i dessa försöker 
undvika att endast den yngre arbetskraften, d.v.s. de sist anställda, sägs upp. 
Exemplet handlar om att ny teknik i produktionsprocessen i ett elektronikföretag 
hade reducerat personalbehovet. Företagets förslag innebar att alla kollektivan
ställda över 60 år skulle sluta och cirka hälften av dem som var mellan 56 och 
60 år. Facket drev inledningsvis en LAS-linje vilket innebar att gällande turord
ningsregler skulle iakttas. Det alternativet skulle leda till att alla som var 25 år 
och yngre skulle sluta samt mer än hälften av dem mellan 25 och 30 år. 

Det första alternativet innebar att den gamla typen av elektronikmekaniker, som 
avsynare, svetsare, svarvare, mm. skulle sägas upp. Även yrkeskategorier av 
mer oprecis karaktär, som lager- och förråds- och renhållningsarbetare skulle 
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drabbas. LAS-alternativet däremot innebar att provare, laboratoriearbetare, 
metallarbetare och hopsättare i första hand tvingas sluta. Dessa var visserligen 
inte särskilt högt kvalificerade yrkesgrupper men skillnaden låg i att de arbetade 
enligt den nya produktionstekniken. Gonäs rapporterar här att den fackliga in
ställningen till vilken princip som skulle gälla förändrades över tid. I den inle
dande fasen av arbetet baserades de fackliga argumenten på att de äldre hade 
rätt till arbete och att det var principiellt felaktigt att äldre tvingades sluta för att 
de yngre skulle kunna behålla anställningen. Motståndet mot företagets förslag 
blev dock allt svagare i kraft av att enigheten kring det fackliga förslaget 
successivt minskade och många av de äldre accepterade det avgångserbjudande 
det erbjudits av företaget. Resultatet blev så småningom att företagets alternativ 
accepterades. Avtalet som slöts innebar att företaget kunde reducera antalet an
ställda efter sina önskemål. De äldre som slutade fick en bra ekonomisk ersätt
ning. Till saken har också att den lösning som antogs delvis finansierades av 
statskassan (58,3:or). Gonäs menar att företaget genom att kombinera ekono
miska erbjudanden med samhällets transfereringssystem splittrade den fackliga 
sammanhållningen vilket kom att få ett avgörande inflytande på utgången av 
tvisten. 

Det är inte ovanligt att det finns ett socialt tryck på den äldre arbetskraften att 
lämna plats år yngre. Det har också i en studie av personalminskningar visat sig 
att bland de som ansöker om tidig avgång finns en del som hellre skulle önskat 
arbeta kvar (Isaksson & Johansson 1997). När problemet betraktas i ett sådant 
ljus tenderar lagstiftningen utifrån ett individuellt perspektiv att mer ha karaktä
ren av en utstötningsmekanism än som en attraktionskraft. För organisationen 
erbjuder systemen ett smidigt sätt att bli av med de anställda som är minst 
attraktiva. I vissa fall överensstämmer sannolikt organisationens och individens 
önskemål men i de fall de inte gör det kan lösningen ses som att individen ställs 
inför ett fullbordat faktum - att lämna arbetet oberoende av om vederbörande 
vill eller inte. 

Utstötningsmodellen och attraktionsmodellen kan här ses som komplementära i 
en mer funktionalistisk mening. Det faktum att de olika exitalternativen är under 
ständigt omarbetande och dessutom utnyttjas för att reducera antalet anställda 
kan tolkas som att det sker en kontinuerlig anpassning mellan de faktiska möj
ligheterna att försöija sig utanför arbetsmarknaden och de förutsättningar som 
råder på arbetsmarknaden. Det perspektivet implicerar en slags dynamisk pro
cess mellan egenskaper på arbetsmarknaden och de exitalternativ som skapas. 
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Dessa exitalternativ får därmed karaktären mer av brandkårsutryckningar och 
inte resultat av en genomtänkt långsiktig politisk handlingsstrategi. Här utpekas 
i första hand de strukturella förutsättningarna på arbetsmarknaden som själva 
motorn i processen. Det är dessa förhållanden som skapar efterfrågan på alter
nativa försöijningsformer utanför arbetsmarknaden. Med ett strukturfunktiona-
listiskt inspirerat resonemang skulle man kunna hävda att de system som, i sam
spel mellan olika aktörer växer fram, utgör funktionella svar på de behov av al
ternativ försörjning som förhållandena på arbetsmarknaden ger upphov till. 
Möjligheten att lämna arbetsmarknaden innan ålderspension via förtidspensio
nering är dessutom ett socialt helt legitimt skäl. Människor som ges förtidspen
sion åker inte snålskjuts. De har tvärtom goda skäl att sluta arbeta då orsaken, 
åtminstone i beslutsunderlagen, oftast är hälsobetingad. 

Sammanfattning 

Vi har i diskussionen ovan satt in företeelsen förtidspensionering i ett bredare 
teoretiskt sammanhang. De två vanligaste och mest generella typerna av förkla
ringsmodeller när det gäller förtidspensionering, utstötning- och attraktionsmo
dellerna har presenterats och problematiserats. Utstötningsmodellen innebär att 
människor som ett resultat av en i arbetsmarknaden inneboende utvecklingslo
gik förbrukas och stöts ut från arbetsmarknaden. Attraktionsmodellen fokuserar 
istället individuella beteenden och individers incitament att arbeta. Här blir 
faktorer som regelverkens utformning, generositet och tillämpning centrala för
klaringar. De båda modellerna tenderar ofta att betraktas som förklaringar med 
sins emellan vattentäta skott. Detta förhållningssätt har problematiserats utifrån 
det faktum att en uppdelning i dessa faktorer utgör en alltför enkel bild om man 
skall fånga den dynamik i vilken förtidspensionering och 'early exit' utspelas. 
Esping-Andersens resonemang om hur välfärdsstaten medverkar till att forma 
arbetsmarknaden, tillsammans med det faktum att de system som styr exit och 
förtidspension i så hög grad förändras och anpassas efter de aktuella behoven, 
visar att frågan om förtidspensioneringarnas orsaker knappast låter sig fångas 
utifrån en distinkt uppdelning av attraktions- och utstötningsfaktorer. En betyd
ligt rimligare hållning inför frågan är att utgå ifrån att orsakerna måste sökas 
inom ramen för ett mycket komplicerat samspel mellan en rad olika faktorer och 
att dessa bör betraktas, inte i termer av inbördes oberoende, utan som dynamiskt 
relaterade till varandra. 
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En omedelbar reflexion som infinner sig i samband med ett sådant ställningsta
gande rör de konsekvenser detta har för empiriskt arbete kring dessa frågor. Att 
fånga denna dynamik ställer mycket stora krav på empiriska material. Detta är 
kanske också skälet till att empiriska undersökningar ofta tenderar att belysa i 
huvudsak en typ av orsaksfaktorer. Nu är sådana studier inte på något sätt bort
kastad möda. Det finns avsevärda kunskapsgap att fylla även om man studerar 
orsaksfaktorer också utifrån ett snävare perspektiv. I inledningen nämndes att 
yrke i studierna av 1988 och 1993 års förtidspensionärer utgör en viktig orsaks
faktor. Kunskapen om de mekanismer som gör yrkesexposition till en sådan 
stark förklaringsvariabel är emellertid mycket bristfällig. Så sent som i slutet av 
1980-talet var vidare kunskapen om en sådan till synes enkel fråga som vilka 
yrken förtidspensionärerna kommer ifrån helt rudimentär. Således finns det 
också behov av sådana studier som granskar frågeställningar också rörande 
enskilda och specifika orsaksfaktorer. Det är dock viktigt att betona att man då 
belyser en sida av hela det komplex av orsaksfaktorer som finns och att detta 
också måste vara vägledande för de tolkningar som görs. 

Diskussionen i detta avsnitt har syftat till att ge en generell teoretisk bakgrund 
till frågan om förtidspensioneringarnas orsaker och därmed också till de kom
mande analyserna i denna avhandling. Innan vi går vidare och diskuterar vilka 
implikationer diskussionen ovan har för dessa skall vi granska hur förtidspen
sioneringarnas orsaker behandlats i annan forskning. 

3.4 Empiriska studier av orsaker till förtidspensio
nering 

När det gäller den empiriska forskningen kring förtidspension och dess orsaker 
kan olika angreppssätt identifieras som i hög grad korresponderar med utstöt-
nings- och attraktionsmodellerna och i forskningen har stöd getts åt båda. Dels 
kan ett angreppssätt som handlar om strukturomvandling och arbetslöshet iden
tifieras, ett annat handlar om att förslitning i arbetet och hälsa, vilka alltså båda 
anknyter till utstötning, och ett tredje angreppsätt rör pensionsprogrammens 
utformning och tillämpning som således handlar om attraktion. 

Ett vanligt tema i forskningen kring förtidspensioneringarna sett i ett utstöt-
ningsperspektiv rör olika förhållanden på arbetsmarknaden. I en omfattande 
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forskningsöversikt av området pekar Dahl & Hansen (1993) på att sådana orsa
ker utgör en central förklaring till utvecklingen av förtidspensionärer och flera 
olika typer av arbetsmarknadsförhållanden har studerats. Den kanske vanligaste 
gäller förhållandet mellan förtidspension och arbetslöshet och här finns både 
svenska och utländska bidrag. Arbetslöshet kan ha betydelse för förtidspension 
på flera sätt (Höög & Stattin 1994, Marklund 1996). Dels kan individer som är 
arbetslösa tänkas söka förtidspension som ett sätt att hitta en ny försörjnings
källa. Det kan också tänkas att arbetslösa utgör en riskgrupp genom att de ofta 
har sämre hälsa (Marklund 1996) och att arbetslösheten i sig skapar hälso
problem som i ett senare skede kan leda till förtidspensionering. Dessa två as
pekter behandlar arbetslösheten som ett individuellt problem. Men arbetslöshe
ten kan också verka på ett mer strukturellt plan varför individer som bor på orter 
med hög arbetslöshet kan förväntas ha en förhöjd risk att förtidspensioneras. 
Detta även om individen själv inte är arbetslös. Den hårdare konkurrens om de 
arbetstillfällen som då finns innebär att individer med begränsningar i arbets
förmågan sannolikt har svårare att göra sig gällande. 

Utvecklingen under 1990-talet har, både vad gäller förtidspension och arbets
löshet varit dramatisk. Förtidspensionerna har som vi sett fluktuerat mycket 
kraftigt. 1993 noteras det högsta antalet nybeviljade förtidspensioner någonsin. 
Tre år senare är antalet nere på rekordlåga siffror. Under samma period har 
arbetslösheten oavbrutet strävat uppåt. För den allra senaste perioden, 1993-
1996, har alltså arbetslösheten ökat och förtidspensionerna minskat. Om man 
betraktar utvecklingen av arbetslöshet och förtidspension på en aggregerad riks
nivå de senaste 10 åren finner man inte något tydligt samband alls, figur 3.2. 
Fram till slutet av 1980-talet är arbetslösheten låg och minskande. Denna ut
veckling korresponderar inte med antalet nybeviljade förtidspensioner. Visserli
gen ses båda kurvorna öka under 1990-talets inledning med en topp 1993 för 
förtidspensionärerna. Men därefter sjunker antalet samtidigt som arbetslösheten 
ökar. Betraktad på detta sätt förefaller alltså sambandet vara mer eller mindre 
obefintligt. Mycket energi inom forskningen är dock riktad mot denna fråga och 
de viktigast refereras nedan. 

69 



70000 

60000 

50000 

40000 

£ 30000 < 
20000 

Nybev Ftp 10000 
Andel arbetslösa 

m \o t-- 00 on o cn m m \o 00 00 00 00 00 on on os on on on on 
on on on on os on os on on on on on T—1 i—H I—* T—< 1-H 1-H I—i i—< 1-H 

Ar 

Figur 3.2. Utvecklingen av antal nybeviljade förtidspensionärer och andel arbetslösa mellan 
åren 1985 och 199610. 

I ett bidrag till Sysselsättningsutredningen 1977 analyserar Berglind ett flertal 
olika faktorer och dess betydelse för andelen förtidspensionärer på kommun
nivå. Utan att i detalj gå in på Berglinds teoretiska modell kan sägas att analysen 
rymmer såväl faktorer av utstötnings- och attraktionskaraktär. De olika faktorer 
Berglind prövar är bl.a. arbetslöshet, miljöstörningar, relativ pensionsinkomst, 
sjuklighet. Analysen bygger genomgående på aggregerade data på kommunnivå. 
Berglind finner att det som framför allt bidrar till att förklara hög andel förtids
pensionärer i en kommun är kommunens arbetslöshetsnivå. En annan viktig 
faktor utgjordes av andelen ogifta i kommunen. Också den relativa pensionsin
komsten, d.v.s. den genomsnittliga pensionsinkomsten i förhållande till genom
snittlig arbetsinkomst i kommunen, hade betydelse. Ju större denna var desto 
större var förtidspensioneringstalen. Tolkningen av detta samband måste dock 
enligt Berglind, göras i ljuset av pensionsinkomsten i en kommun också kan 
vara en återspegling av sysselsättningssituationen i kommunen. Vid en hög 
arbetslöshet tenderar den relativa pensionsinkomsten att stiga relativt inkomst 
från arbete. 

10 Riksförsäkringsverket redovisar samt SCB 1996. 
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Berglind menar med utgångspunkt i sina analyser att sysselsättningsförändringar 
och arbetslöshet tillsammans med ekonomiska processer är de viktigaste fakto
rerna bakom förtidspensionering. 

Också Grape & Lindqvist (1997) har undersökt sambandet på kommunnivå ge
nom att fråga om volymen förtidspensionärer är större i kommuner med hög 
arbetslöshet än i kommuner med låg. I en tidsserieanalys jämförs utvecklingen 
avseende arbetslöshetsnivåer och andel förtidspensionärer under åren 1984-
1993. Resultatet visar att andelen som uppbär förtidspensionering visserligen är 
högre i kommuner där arbetslösheten är hög men att samvariationen mellan ut
vecklingskurvorna är obefintlig. Det tycks snarare föreligga ett motsatt förhål
lande så att andelen förtidspensionärer sjunker när arbetslösheten går upp unge
fär som i kurvorna ovan. Detta tolkas som att en hög arbetslöshet dämpar en de
finitiv utslagning och således fungerar som ett funktionellt alternativ till förtids
pension. Arbetslösheten skulle därmed kunna sägas 'buffra' potentiella förtids
pensionärer vilket anknyter till perspektivet om olika socialförsäkringar som 
kommunicerande kärl. 

I en studie av Hedström (1985) som utnyttjar data från de Svenska levnadsnivå
undersökningarna studerades orsaksmönstret bakom utvecklingen av antalet 
förtidspensionärer mellan 1969-1973 och 1975-1978.1 undersökningen konsta
teras att egen arbetslöshet har en viss, dock relativt liten, betydelse som risk
faktor medan den regionala inte har det. Hedström finner i en beräkning av vad 
som framför allt har bidragit till att förtidspensionerna ökat mellan 1964 och 
1974 att hälsobesvär svarar för cirka 60 000 nybeviljade förtidspensioner medan 
den egna arbetslösheten är orsaken till 3 500. Den slutsats som dras är däri
genom att det i första hand är hög ålder tillsammans med hälsorelaterade 
problem och i ringa grad egen arbetslöshet som utgör de viktigaste för
klaringarna. 

Också Wadensjö (1985) har studerat arbetslöshetens betydelse som riskfaktor. 
Wadensjö menar att det i huvudsak är tre faktorer som kan förklara ökningen av 
antalet förtidspensionärer. Förändringar i hälsoläget befolkningen, i regelsystem 
och i arbetslöshetsnivåer. Eftersom hälsan sannolikt inte försämrats koncentre
ras analysen på regelsystem och arbetslöshet. Wadensjö genomför både en tvär
snitts- och en tidsserieanalys. I tvärsnittsanalysen som görs avseende män i åld
rarna 16-49 och 50-64 år har arbetslöshetsnivån ingen betydelse. Det har där
emot ålder, civilstånd och nedsatt arbetsförmåga. I tidsserieanalysen som görs 
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med utnyttjande av aggregerade data för olika år prövas betydelsen av föränd
ringar i regelsystem och ersättningsnivåer och långtidsarbetslöshet. Resultatet 
blir att de två förstnämnda är de faktorer som har störst betydelse medan 
arbetslösheten har en viss, men avsevärt mindre betydelse. 

Dahl & Hansen (1993) pekar i en genomgång av den norska forskningen på om
rådet att arbetslösheten kan ha varierande betydelse i olika regioner. I en under
sökning av Halsteinslid (1988 i Dahl & Hansen 1993) konstateras att andelen 
arbetslösa hade ett signifikant samband med andelen som året efter förtidspen
sionerades men inte i alla delar av landet. I vissa områden fanns ett samband 
medan det i andra regioner inte kunde ses. Kolberg har också visat att det före
ligger stora regionala skillnader i förtidspensionering mellan olika regioner i 
Norge vilket sannolikt hänger samman med demografiska och strukturella skill
nader. Också i engelska och holländska studier har sambandet mellan arbetslös
het och förtidspension studerats med liknande resultat som ovan nämnts (a.a). 
Det är inte ovanligt att förtidspension beskrivs i termer av dold arbetslöshet och 
i holländska studier har detta studerats. I dessa studier hävdas att andelen för
tidspensionärer som lämnat arbetsmarknaden p.g.a. arbetsmarknadsrelaterade 
problem har ökat över tid. Andelen förtidspensionärer som kan beskrivas som 
dolt arbetslösa är låg bland yngre medan den största andelen återfinns bland 
medelålders manliga förtidspensionärer. Skälet till detta anges vara att dessa 
individer inte kan återvända till sina tidigare arbeten men att de i princip skulle 
kunna utföra andra, i förhållande till den kvarvarande arbetsförmågan, mer 
passande arbeten (Aarts & De Jong 1992 enligt Dahl & Hansen 1993). De Jong 
har också studerat olika orsaker till förtidspension och kommer i det samman
hanget fram till att arbetslösa med en kvalifikationsprofil som medför liten 
sannolikhet att erhålla nytt arbete har en förhöjd förtidspensionsrisk. 

Sambandet mellan arbetslöshet och förtidspension kan alltså med utgångspunkt 
i ovan nämnda studier sägas existera även om det inte, i relation till andra fakto
rer, inte framstår som anmärkningsvärt starkt. 

Men det finns också andra sätt att studera i vilken utsträckning som arbetsmark
nadsfaktorer påverkar förtidspensioneringstalen och det handlar om att föränd
ringsprocesser på arbetsmarknaden hänger samman med utslagning via förtids
pensionering. I kortsiktiga konjunktursvängningar, framför allt i den inledande 
fasen av en konjunkturnedgång, påverkas inte direkt antalet uppsägningar. Där
emot påverkas antalet nyanställningar vilket i första hand drabbar dem som är 
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på väg in på arbetsmarknaden (Wadensjö 1995). Dessutom är det oftast, som ett 
resultat av arbetsrättsliga regler, den yngre arbetskraften som vid mindre ned
dragningar i organisationer får lämna sitt arbete. När det gäller mer omfattande 
omstruktureringar och nedläggningar är det dock annorlunda. Då minskas per
sonalstyrkan avseende alla anställda. Det har visat sig att avgångarna i samband 
med sådana åtgärder, t.ex. nedläggningarna av de svenska varven, ofta långsik
tigt drabbar äldre och lågutbildade värre än andra. De har små möjligheter att 
erhålla ett nytt arbete (Gonäs 1991). Dessutom användes i sådana sammanhang 
ofta möjligheten att pensionera dem som är kvalificerade för olika typer av 
offentliga eller avtalsmässiga system (Wadensjö 1995). Med utgångspunkt i det 
resonemanget kan mer långsiktiga strukturella förändringar på arbetsmarknaden 
förväntas ha betydelse för förtidspensionstalen. 

Denna aspekt av arbetmarknadsrelaterade faktorer analyserar Berglind m.fl. 
(1979). Genom att jämföra den antalsmässiga utvecklingen inom olika yrken 
över en 1 O-årsperiod skapas ett mått som avser spegla långsiktiga förändringar i 
yrkesstrukturen. Detta mått utnyttjas för att dela in yrkena i olika grupper avse
ende grad av förändring. Förändringsmåttet relateras därefter till förtidspen
sionsfrekvensen varvid ett negativt samband iakttas. Det är vanligare att förtids
pensionärer har arbetat i yrken som under perioden antalsmässigt minskat. Sam
bandet gäller dock endast för män medan yrkesförändringarna inte i samma 
utsträckning samvarierar med andel kvinnliga förtidspensionärer. 

Också i norska studier har detta sätt att studera arbetsmarknadsegenskaper och 
förtidspension använts. Bland annat har konsekvenserna av fabriksnedlägg
ningar studerats och i dessa har framkommit att förlust av arbete i sådana 
sammanhang sammanhänger med både en ökad sjuklighet och ökad förtidspen
sionering, (Westin 1990, Dahl & Hansen 1993). 

Kolberg (1991, Kolberg & Hagen 1992) har prövat betydelsen av ett antal ut-
stötningsfaktorer i en studie av norska förtidspensionärer på ett sätt som liknar 
Berglinds. Faktorerna rör förhållanden på arbetsmarknaden som sysselsätt
ningsutveckling och arbetslöshet i olika yrken samt olika indikatorer som mäter 
yrkens hälsomässiga påverkan på innehavarna. De resultat Kolberg erhåller 
pekar på att arbetsmarknadsfaktorerna får ett visst begränsat men inte särskilt 
starkt stöd. Däremot erhåller Kolberg starka samband mellan hälsorisker i yrken 
och förtidspension vilket föranleder honom att konstatera att "förtidspensio
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neringen i Norge är minst lika starkt förknippad med arbetsmiljö och sjuklighet 
som den är med arbetsmarknadsstrukturen" (Kolberg 1991:107). 

Att förändringsprocesser på arbetsmarknaden har betydelse för människors 
möjligheter att förvärvsarbeta har också framkommit i andra studier. Jacobs, 
Kohli & Rein (1991) studerar detta genom att undersöka i vilken utsträckning 
som arbetskraftsdeltagandet bland äldre under en 1 O-årsperiod förändras inom 
olika branscher. I studien konstateras att andelen äldre arbetstagare har minskat i 
de flesta branscher vilket innebär att det sker en successiv föryngring av arbets
kraften. Det är dock i branscher med den största minskningen av totala antalet 
sysselsatta som andelen äldre avtagit mest (Jacobs, Kohli & Rein 1991:88). 
Detta stöder antagandet att utslagning från arbetsmarknaden i form av förtids
pensionering till viss del är betingad av arbetsmarknadsmässiga förändringar. 

Som redan framkommit ovan finns också empiriska belägg för att attraktions
krafter är av betydelse för förtidspensionering. I Berglinds studie från 1977 sågs 
den relativa pensionsinkomsten samvariera med förtidspensionering. Wadensjö 
som genomfört tidsserieanalyser (se ovan) finner att det i första hand är steg
ringen i ersättningsnivåerna och förändringar i lagstiftning som bäst förklarar 
variationer i förtidspensionering. I en senare undersökning jämför Wadensjö 
(1995) utträde från arbetsmarknaden och jämför bland annat de nordiska länder
na. En central slutsats som dras i denna är att institutionella förhållanden är av 
stor betydelse för hur de äldres arbetsmarknad ser ut och utvecklas. Wadensjö 
avser här med institutionella förhållanden både ersättningssystem vid olika sätt 
att lämna arbetsmarknaden och regler och överenskommelser på arbetsmarkna
den som reglerar principerna vid uppsägningar. Det innebär att inte bara de 
offentliga socialförsäkringssystemen är viktiga. Också andra system som finns 
på marknaden har betydelse för utvecklingen. 

I Hedströms ovan nämnda analys framkom att de viktigaste orsakerna till att en 
individ förtidspensionerades i slutet av 1960- och 1970-talen var ålder, hälsa 
och i viss mån arbetslöshet. Hedström pekar dock på att det viktigaste skälet till 
detta inte är att dessa företeelser ökat i befolkningen. I stället menar han att 
sannolikheten att individer med dessa egenskaper förtidspensioneras har ökat. 
Förklaringen till detta finns att söka i antingen förändrade attityder till förtids
pensionering som försörjningsform alternativt till att regler och tillämpning av 
regler har förändrats över tid. 
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Attraktionsfaktorerna, och då i form av institutionella förhållanden har studerats 
av Hetzler och Eriksson (1981) när de granskar försäkringskassornas möjlig
heter att ta initiativ till förtidspensionering. Denna möjlighet har utnyttjats i 
första hand när det gäller långa sjukfall. Hetzler och Eriksson menar att Riksför
säkringsverket för att begränsa sjuktalets ökning under 1970-talet eftersträvade 
en avslutning av de långa sjukfallen genom en förtidspensionering trots att indi
viderna inte ansökt härom. Andelen nybeviljade förtidspensionärer som beslu
tats på försäkringskassans initiativ ökade under denna period medan de nybe
viljade som beslutats efter individens ansökan avtog. Antalet förtidspensionärer 
blev härigenom högre än det skulle blivit med en oförändrad policy från myn
dighetens sida. Författarna är också kritiska mot tidigare studier där tillämp
ningsmyndighetens beteende förbisetts. Samma fenomen är enligt Hetzler 
(1994, se också Karlsson, Klingstedt & Rylander 1997) orsaken till det stora 
antal som förtidspensionerades 1993. Det året satsade försäkringskassorna på att 
'pensionera bort' ett antal pågående långa sjukfall. 

Den amerikanska forskningen på området domineras av studier med en mikro
ekonomisk utgångspunkt där betydelsen av individuella val har betonats. Dahl 
& Hansen (1993) pekar på att forskningen kan delas in i olika faser. I en första 
fas betraktades förtidspensionering som något ofrivilligt där hälsa, påtvingad 
pensionering och uppsägningar var centrala. Studier visade dock att många av 
de pensionerade faktiskt kunde arbeta men föredrog fritid. Med utgångspunkt i 
detta övergick forskningen till att betrakta förtidspensionering som ett frivilligt 
val. En lång rad amerikanska studier har funnit signifikanta samband mellan 
höga ersättningnsnivåer och ökad förtidspensionering (a.a). Sambandets om
vända riktning har också undersökts. I en studie har de ekonomiska incitamen
tens betydelse för motivationen att återgå till arbete bland förtidspensionärer 
studerats och här har det framkommit att för individer med allvarliga häl
soproblem spelar förändringar i inkomst liten roll. Ju mindre hälsoproblem som 
var för handen desto större betydelse hade förändringar i inkomst för motivatio
nen att återgå i arbete. 

I en engelsk undersökning (Molho 1991 i Dahl & Hansen 1993) studerades in
flödet över tid till de system som träder in när ohälsa medför arbetsoförmåga 
(invalidity benefits). Här framkom att demografiska och hälsorelaterade faktorer 
hade störst betydelse medan effekterna av ekonomiska faktorer var svaga. Stu
dien skilde också på män och kvinnor och ett intressant resultat i det samman
hanget var att inflödet var större bland gifta kvinnor om de bodde i ett område 
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med hög arbetslöshet. För ogifta kvinnor ökade ingångssannolikheten om 
ersättningsnivån var hög (a.a). 

Höög (1989) pekar på att ett karaktäristikum för forskningen på detta område är 
att studier som fokuserar attraktionsfaktorernas betydelse ofta bortser från ut-
stötningsfaktorer och vice versa. Dock kan man efter denna genomgång kon
statera att båda typerna av förklaringsfaktorer är av betydelse. Att demografiska 
såväl som individuella faktorer som ålder och hälsotillstånd är viktiga är ganska 
uppenbart. Det är vidare också relativt klart att förändringar i systemen som ex
empelvis ett vidgat sjukdombegrepp genom att fler individer kvalificeras till 
försäkringen, är av betydelse. Däremot är det svårare att avgöra i vilken ut
sträckning som systemens generositet fungerar som incitament när det gäller 
individers val att lämna arbetsmarknaden (Marklund 1995). Esping-Andersen & 
Kolberg (1992) frågar sig i studier av frånvarobeteende i olika länder i vilken 
utsträckning som frånvaro från arbetet kan förstås utifrån en 'socialpolitisk 
effekt' (a.a:80) d.v.s. om höga ersättningsnivåer leder till en generellt sett högre 
frånvaro. Den slutsats som dras är att en socialpolitisk effekt har betydelse på 
'marginalen'. Anställda reagerar inte reflexmässigt på förändringar i ersätt
ningssystemen varför författarna föreslår att det är rimligare att betrakta bety
delsen av systemens generositet i termer av en 'tröskeleffekt' (a.a: 108). När er
sättningsnivåerna når en viss miniminivå är det rimligt att anta att frånvaron på
verkas i en uppåtgående riktning. Ingrepp som justerar nivåerna tycks däremot 
ha mindre betydelse för frånvaromönstret. Ett sådant synsätt får också stöd i 
kraft av att förändringar i ersättningssystemen i genomförda studier generellt 
sett har visat sig ha relativt liten betydelse (se Dahl & Hansen 1993 för en över
sikt). 

I syfte att jämföra olika välfärdsstatliga regimers betydelse för 'early exit' och 
förtidspensionering har Esping-Andersen (1990) visat att det föreligger mycket 
stora skillnader olika länder emellan. Det finns också en systematik i relationen 
mellan 'early exit' och olika regimtyper. De nordiska länderna har en jämförel
sevis låg grad av utträde från arbetsmarknaden (E.A:s data avser här early exit 
bland äldre manliga arbetare och sträcker sig fram till 1985 varför det senaste 
decenniets förändringar inte beaktats). I Frankrike, Tyskland och Nederländer
na, den kontinentala regimtypen, är utträdet från arbetsmarknaden mycket högt 
medan den liberala regimen, Kanada och USA11, hamnar mitt emellan de övriga 
två. Med detta jämförande perspektiv som utgångspunkt menar Esping-

II Även Storbritannien räknas till denna regim men har en högre grad av exit. 
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Andersen att utformningen av pensionsprogrammen i de olika regimtyperna är 
en viktig förklaring till dessa skillnader. Så har till exempel Tyskland, Frankrike 
och Nederländerna varit föregångare när det gäller tillskapande av flexibla pro
gram för förtidspensionering medan möjligheterna i USA och Kanada varit av
sevärt mycket mer begränsade. För att ytterligare fördjupa diskussionen om 
sambandet mellan regimtyper och förtidspension pekar Esping-Andersen på två 
faktorer som i sammanhanget framstår som centrala; risken för långtidsarbets
löshet bland äldre och sannolikheten att erhålla en pensionsinkomst. I den kon
tinentala regimen och i Storbritannien har långtidsarbetslösheten varit hög, I 
USA och Kanada något lägre och i de nordiska länderna lägst av de tre. På bi
dragssidan karaktäriseras Norden av en mångfald av alternativa försörjnings
möjligheter. I de kontinentala länderna finns system men i mindre omfattning än 
i Norden medan utbudet av välfärdsstatliga exit-alternativ i stort sett saknas i 
USA och Kananda. Det föreligger därför, föreslår Esping-Andersen, en interak-
tionseffekt mellan arbetsmarknadssituation och förekomst och utformning av 
pensionssystem. En besvärlig arbetsmarknadssituation för äldre kan innebära en 
hög förtidspensionering men endast i de fall som attraktiva alternativ existerar 
och detta motsvarar det kontinentala mönstret. Systemen kan vidare vara gene
rösa men leder inte till en hög grad av pensionering under förutsättning att ar
betsmarknadssituationen är god vilket motsvaras av det nordiska exemplet. Och 
förtidspensioneringen kan också vara hög trots dåliga ersättningssystem som ett 
resultat av brist på arbeten som i det brittiska exemplet. I Esping-Andersens 
modell är det således konfigurationen av arbetslöshetsrisker och pensionssyste
mens utformning som förklarar skillnader beträffande exitmönster i olika länder. 

För att sammanfatta detta kan sägas att de forskningsinsatser som genomförts 
ofta utnyttjar olika former av datamaterial och studierna har dessutom ofta en 
olikartad design. Detta gör att de inte alltid är helt okomplicerade att jämföra. 
Klart är dock att de orsaksfaktorer som påverkar förtidspensionering finns att 
söka bland en mängd olika typer av förklaringar både individuella, strukturella 
och institutionella. I en mening är attraktionsfaktorernas betydelse en självklar
het. Reglernas utformning och tillämpning är avgörande för vilka och därmed 
hur många som vid ett givet tillfälle är potentiella bidragstagare. Flera forskare 
har visat att sådana förklaringar sannolikt är viktiga. Däremot är det svårare att 
avgöra i vilken utsträckning som nivåerna i ersättningssystemen påverkar män
niskors arbetsmotivation. 
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I flera undersökningar har det också framkommit att faktorer relaterade till 
arbetsmarknaden är av betydelse för människors möjligheter att vara kvar i 
aktivt lönearbete. Det har dessutom föreslagits att olika kombinationer av 
arbetsmarknadssituation och förekomst av olika ersättningssystem är bestäm
mande för hur många och vilka som lämnar arbetsmarknaden i förtid. 

3.5 Riktlinjer inför den empiriska analysen 

Vi har nu i en teoretisk och empirisk mening granskat frågan om varför männi
skor blir förtidspensionärer och det har här framkommit att både attraktions- och 
utstötningsfaktorer lämnar viktiga bidrag till förståelsen av frågan varför männi
skor förtidspensioneras. Efter detta är det dags att säga något om vad denna dis
kussion har för koppling till avhandlingens huvudsyfte; relationen mellan ar
betsmarknadsförändring och förtidspension. Mot bakgrund av de teoretiska ut
gångspunkter och empiriska erfarenheter som ovan diskuterats kan min analys 
sägas anknyta till i första hand ett utstötningsperspektiv innebärande att den 
selektion till exit och förtidspensionering som sker, primärt bör relateras till in
dividers ställning på arbetsmarknaden och till egenskaper som karaktäriserar 
arbetsmarknaden. Detta är givetvis utifrån det komplicerade samspel mellan oli
ka orsaksfaktorer som faktiskt påverkar utslagningen ett begränsat synsätt. Det 
finns dock viktiga skäl till varför en sådan utgångspunkt är vald. Förtidspensio
nering handlar ytterst om människors hälsa och arbetsförmåga. Uppkomsten av 
de hälsoproblem som leder till en förtidspensionering är i hög grad relaterad till 
individers arbete och arbetsmiljöer (se också kapitel 5). I samband med ett be
slut om förtidspension relateras alltid arbetsförmågan till förutsättningar som 
bestäms av arbetsmarknadsmässiga förhållanden. Finns det lämpliga arbeten för 
personer med nedsatt arbetsförmåga? 

Det betyder att de egenskaper som präglar arbetsmarknaden, antalet tillgängliga 
arbeten, karaktären på tillgängliga arbeten, de krav olika arbeten ställer, oavsett 
allt annat måste betraktas som en nyckelfaktor i detta sammanhang. För det and
ra är arbetsmarknaden av idag inbegripen i omfattande förändringsprocesser 
som mer eller mindre direkt påverkar dessa förhållanden. Det är därför viktigt 
att undersöka huruvida sådana förändringar har betydelse för och kanske till och 
med orsakar utslagning från arbetsmarknaden. 
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I de kommande analyserna av arbetsmarknadsförändingar och dess relation till 
förtidspension är det inte möjligt att samtidigt studera attraktionsfaktorernas 
betydelse. Det innebär inte på något sätt betyder att dessa faktorers relevans för
nekas. För att på ett effektivt sätt studera attraktionsfaktorer krävs longitudinella 
och jämförande data. Eftersom jag i huvudsak arbetar med tvärsnittsdata kan 
man säga att attraktionsfaktorerna hålls under kontroll då de inte varierar i de 
analyser som genomförs. Attraktionsfaktorerna kan i dessa delanlyser ses som 
en konstant. Något kommer dock attraktionsfaktorer att beröras och det är i 
kapitel fyra i samband med att jämförelser mellan 1988 och 1993 års förtidspen
sionärer. 

Analysens övergripande syfte kan också illustreras via den ståndpunkt som Hal-
vorsen i citatet nedan representerar. 

'Det lar seg ikke tallfaste hvor stor betydning de olika förklaringar har på veksten i uf0repen-
sjoneringen. Det skyldes att noen av faktorerna virker direkte, andre indirekte, och at de i 
samspill kan forsterke hvarende gjensidig. Men siden ervervsevnen tillegges såpass stor vekt 
ved tilståelse av uf0repensjion, vil det v aere merkelig om ikke materielie förklaringar knyttet 
till endringer i näringsstruktur, arbetsl0shet o.l. er den viktigste förklaringen' (Halvorsen 
1990:162). 

Arbetsmarknadsförändring betraktas alltså i den empiriska analysen som en ut-
stötningsfaktor. Men arbetsmarknadsförändring är i sig ett mycket generellt be
grepp. Tidigare i avsnittet har vi berört den kritik av utstötningsmodellen som 
handlar om att modellen i sig är otillräcklig när det gäller att förstå länken 
mellan den makronivå som modellen fokuserar och den mikronivå där utstöt-
ningen faktiskt sker. För att erhålla en förståelse av hur arbetsmarknadsföränd
ring i allmänhet fungerar i termer av utstötning är det nödvändigt att utnyttja 
kunskap som rör en lägre nivå. Arbetsmarknadsförändring kommer i de empi
riska analyserna att operationaliseras på olika sätt. En central del är här att stu
dera relationen mellan förtidspensionering och utvecklingen av antalet anställda 
i yrken och i branscher. För att tydliggöra den mekanism som förklarar relatio
nen mellan arbetsmarknadsförändring och utstötning anknyter analysen här till 
undersökningar som berör vad som händer beträffande utslagning av individer i 
samband med att företag och organisationer läggs ned eller omstruktureras. Det 
är på den nivån som utvecklingen kan avläsas. Det är på företagsnivå, eller på 
yrkesnivå som strukturförändringar blir synliga. Den mekanism som här påver
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kar utstötningen utgörs således av den logik med vilken utslagning sker i sam
band med sådana förändringar. 

Innan vi nu fortsätter skall något sägas om den fortsatta uppläggningen. I näst
kommande avsnitt inleds den empiriska delen med en analys av orsaker till för
tidspensionering i allmänhet. Detta avser en generell orsaksbild som också bil
dar underlag för den grundmodell som senare används i analysen av arbets
marknadsförändringarnas betydelse. Därefter fortsätter framställningen med ett 
avsnitt som fokuserar på sambandet mellan yrke och förtidspension. Detta av
snitt fyller en viktigt funktion då yrke som riskfaktor diskuteras och problemati-
seras just med avseende på mekanismer som kan förklara skillnader mellan oli
ka yrken. De därpå kommande kapitlen ägnas åt avhandlingens huvudfrågeställ
ning. Om sambandet mellan förändringar på arbetsmarknaden och risk att för
tidspensioneras. 
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4 Studien av 1988 och 1993 års förtids
pensionärer 

4.1 Förtidspensionsprojektet 

År 1988 startade ett projekt rörande förtidspensioneringarnas orsaker vid socio
logiska institutionen vid Umeå universitet (Höög & Stattin 1992,1994,1995). 
Ursprungligen var projektet ett uppdrag från den statliga ' Arbetsmiljökommis 
sionen' som tillsattes av regeringen mot bakgrund av den accelererande utveck
lingen av den arbetsrelaterade ohälsan. Huvudsyftet var initiait att studera för
tidspensionärernas yrkesbakgrund men projektet har därefter i olika steg bred
dats avseende såväl problemställningar som de datamaterial som analyseras. 
Det ursprungliga syftet, att studera förtidspensionärernas yrkesbakgrund, har 
vidgats till att omfatta studier av pensionärernas diagnoser, sociala bakgrund 
samt yrkesmässiga och sociala mobilitet. I projektets inledande fas analyserades 
data rörande 1988 års förtidspensionärer. Sedermera har också 1993 års diton 
studerats. En stor del av de resultat som erhållits inom ramen för projektet har 
presenterats i olika böcker, uppsatser och sammanfattningar (Höög & Stattin 
1989, 1992, 1993, 1994, 1995,1997) och det är dessa resultat som utgör ut
gångspunkten för de analyser som kommer att presenteras i denna avhandling. 

Den aspekt av frågan om förtidspensioneringarnas orsaker som utgör huvudfrå
geställning i denna avhandling ska alltså ses i ljuset av de inom förtidspensions
projektet redan genomförda analyserna. Förtidspensionsprojektets resultat utgör 
vidare ett väsentligt bidrag till den svenska forskningen inom området. I detta 
avsnitt skall grundläggande resultat avseende förtidspensioneringarnas determi
nanter presenteras. Innan vi startar den redovisningen skall dock något mer 
sägas om datamaterialet och de metoder som används i analyserna. 

4.1.1 Datamaterial 

Inom förtidspensionsprojektet finns som sagt data avseende både 1988 och 1993 
års förtidspensionärer. Datamaterialet är ett resultat av samkörningar av olika 
dataregister vid Riksförsäkringsverket (RFV) och Statistiska centralbyrån 
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(SCB). Från RFV har data avseende pensionsuppgifter hämtats. Dessa rör pen
sionens omfattning och typ (förtidspension eller sjukbidrag), olika tilläggsför
måner, pensionsdiagnoser samt den försäkringskassa som individen tillhör. För 
1993 års förtidspensionärer har också data avseende individernas sjukhistorik, 
sjukpenninggrundande inkomst och ATP-poäng insamlats. 

Till detta grunddata är därefter data från SCB:s Folk- och bostadsräkningar 
(FoB) pålagt. Vid bearbetningen vid SCB har materialet kompletterats med in
formation som beskriver individernas yrkesmässiga och sociala bakgrund. För 
1988 års förtidspensionärer är data från två FoB:ar insamlat, 1980 och 1985 och 
för 1993 års förtidspensionärer från 1980, 1985 och 1990. Materialet har såldes 
även ett longitudinellt inslag vilket innebär att också mobilitet i olika avseenden 
kan studeras. I de genomförda analyserna har denna möjlighet utnyttjats i första 
hand beträffande yrkesmobilitet och social mobilitet. 

En konsekvens av den design som datamaterialet har är att data från de olika 
källorna inte avser samma år. Individerna i materialet har pensionerats 1988 
och 1993 medan de senaste uppgifter från FoBrarna gäller för 1985 respektive 
1990. Den mest aktuella informationen om yrke, civilstånd etc gäller således tre 
år innan förtidspensionsåret och det kan vara ett problem. Det går alltså inte sä
kert att hävda att yrkesuppgiften tre år innan förtidspensioneringen är individens 
senaste. Däremot kan man hävda att denna yrkesuppgift sannolikt är mycket re
levant att sätta i relation till förtidspensioneringen. Uppgifter om exempelvis en 
individs sysselsättning samma år som pensioneringen är dock mer tveksamma 
eftersom den process då individen lämnar arbetsmarknaden via förtidspensione
ring är relativt långdragen. Under denna process är det troligt att individen ge
nomgår någon form av rehabilitering och därigenom kanske flera gånger byter 
sysselsättning. En senare yrkesuppgift är av det skälet inte nödvändigtvis bättre 
än den som finns i materialet. 

För 1988 års material ingår drygt 52 000 förtidspensionärer och i 1993 års mate
rial cirka 62 000. Båda åren har ett visst bortfall inträffat som beror på missar i 
samkörningen mellan de båda registren. I de allra flesta fall beror detta på att 
individerna inte funnits i SCB:s FoB-register. De har inte svarat på FoB-enkä-
ten. Bortfallet totalt sett är mycket litet, 3,8 procent för 1988 och 2,9 procent för 
1993. Utifrån de analyser av bortfallet som gjorts kan sägas att det inte nämnvärt 
påverkar de resultat som erhålls12. Dock finns en viss överrepresentation för ut

12 För en närmare diskussion av bortfallet se Höög & Stattin 1994. 

82 



omlands födda i bortfallet vilket innebär att de relativa risker avseende denna 
grupp sannolikt är underskattade. 

För att studera olika riskfaktorers betydelse för sannolikheten att förtidspensio
neras har också kontrollgrupper skapats, en kontrollgrupp för respektive förtids
pensionsgrupp. Dessa utgörs av slumpmässiga urval ur SCB:s FoB-register och 
omfattar för 1988 års förtidspensionärer ett urval från 1985 års FoB om 50 000 
individer i samma åldersintervall som förtidspensionärerna. Kontrollgruppen för 
1993 års förtidspensionärer är hämtade från 1990 års FoB och rymmer 75 000 
individer. Anledningen till att så stora urval gjorts är att yrke och yrkesbakgrund 
utgör ett centralt intresseområde i projektet. Vissa yrken är mycket små i befolk
ningen varför stora urval är nödvändiga om dessa skall bli representerade i ur
valet. För kontrollgrupperna är samma data som för förtidspensionärerna insam
lade så när som på pensionsdata. Det insamlade materialet i projektet samman
fattas i figur 4.1. 
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Data insamlat i 
6 F ör tidspensionspr oj ektet > 

1988 1993 
Förtids Förtids
pensionärer ca 54 000 individer pensionärer ca 62 000 individer 
Kontrollgrupp ca 50 000 individer Kontrollgrupp ca 75 000 individer 

SCB RFV SCB RFV 
1985 & 1980 1988 1990, 1985, 1980 1993 

Bakgrundsdata Pensionsdata Bakgrundsdata Pensionsdata 
-Kön - Pensionstyp -Kön - Pensionstyp 
- Ålder - Huvuddiagnos - Ålder - Huvuddiagnos 
- Civilstånd - Bidiagnos - Civilstånd - Bidiagnos 
- Antal barn - Försäkringskassa - Utbildning - Försäkringskassa 
- Hemortskomm - Antal barn - Lokalkontor 
- Födelseland - Hemortskomm 

- Födelseland Sjukhistorik mm 
Antal sjukdagar 

Yrkesdata Yrkesdata AFL 1990-93 
-Yrke, 1-5 sifferni- -Yrke, 1-5 sif- Antal sjukdagar 
vå fernivå ASK 1990-93 
-SEI -SEI Antal sjukdagar 
-Näringsgren -Näringsgren RHB 1990-93 
-Sektor SGI1990-93 

ATP-poäng 
Inkomst Inkomst 

F i g u r  4 . 1 .  Ö v e r s i k t  ö v e r  d a t a m a t e r i a l e t  i n s a m l a t  i  f ö r t i d s p e n s i o n s p r o j e k t e t  

4.1.2 Metod 

I denna framställning kommer såväl nya analyser av 1993 års förtidspensionärer 
som tidigare publicerade resultat avseende 1988 års studie att presenteras. Flera 
typer av metoder för att studera olika faktorers betydelse för risken att förtids
pensioneras kommer därvidlag att uppträda i texten. Det är därför nödvändigt att 
här närmare beskriva de olika metod- och risktals varianter som används. 

I epidemiologiska sammanhang finns två olika slags metodvarianter för att be
räkna relativa risker. Metodvalet bestäms av vilken undersökningsdesign man 
arbetar med, fall-kontroll- eller kohortstudier. Förtidspensionsprojektets forsk
ningsdesign kan sägas vara en fall-kontrollstudie då vi förfogar över ett antal 
fall, förtidspensionärerna, som i olika avseenden jämförs med ett slumpmässigt 
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urval ur befolkningen. Fall-kontrollstudier är retrospektiva i den meningen att 
fallen är kända och man jämför grad av exponering för olika riskfaktorer mellan 
fall och kontroller. Det är därför viktigt att välja kontrollgrupp på ett sätt så att 
den avspeglar exponeringsfördelningen i den population från vilken fallen 
kommer (Ahlbom, Norell 1987). 

Vid analys av material i en fall-kontrollstudie beräknas den relativa risken via en 
s.k. odds-kvot. Jämförelsen görs mellan personer som utsätts respektive ej ut
sätts för en möjlig riskfaktor. Den relativa risken erhålls genom att dividera san
nolikheten för en exponerad med sannolikheten för en icke exponerad att drab
bas av ett besvär, ha en egenskap eller tillhöra en viss kategori, i detta fall vara 
förtidspensionär. 

Risken att förtidspensioneras bestäms i stor utsträckning av ålder. När jämförel
ser mellan förtidspensionärer och befolkning görs är det därför nödvändigt att ta 
hänsyn till gruppernas åldersskillnad. Det kan göras på olika sätt. I studien av 
1988 års förtidspensionärer skapades ett med avseende på ålder matchat data
material. Detta dataset består av hälften förtidspensionärer och hälften icke för
tidspensionerade kontroller. Dessa valdes slumpmässigt från den stora databasen 
och exakt lika många förtidspensionärer som kontroller finns för vaije enskild 
årgång. Genom att utnyttja detta material kunde ålderskontrollerade relativa ris
ker att förtidspensioneras beräknas med hjälp av enkla fyrfälts tabeller enligt en 
metod som redovisas i bilaga 213. När denna metod för beräkning av relativa ris
ker har utnyttjats benämns risktalen 'åldersmatchade relativa risker'. 

Ett annat risktal som används i den kommande framställningen är s.k. 'Standari-
zed Incidens Ratio SIR' (se bilaga 2 för formel). Denna metod har använts av 
praktiska skäl. Även om urvalsstorleken i materialet är stort är det i vissa sam
manhang otillräckligt. När till exempel relativa risker att förtidspensioneras på 
en detaljerad yrkesnivå skall skattas blir många yrken för små i urvalet. För det 
ändamålet har åldersstandardiserade SIR-värden beräknats på basis av samtliga 
förvärvsarbetande individer (ungefär 4,5 miljoner) som ingår i Folk- och bo
stadsräkningarna. SIR-värden har beräknats vid framtagande av ålderskontrolle
rade risker i olika yrken och finns presenterade i bilaga 1. Risktal beräknade 

Här prövas också i vilken utsträckning som det datamaterial som används i analyserna ger 
stabila skattningar av risken att förtidspensioneras. Det görs genom att relativa och absoluta 
risktal jämförs. 
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med det åldersmatchade datamaterialet har uteslutande använts vid vissa analy
ser av 1988 års förtidspensionärer. 

När det gäller de multivariata analyserna har i huvudsak logistisk regression 
använts för skattningar av olika riskfaktorers betydelse. Denna metod är särskilt 
lämpad i detta fall eftersom en grundläggande förutsättning är att den beroende 
variabeln skall vara dikotom. Den beroende variabeln i detta fall utgörs av huru
vida man är förtidspensionär eller inte. Den största poängen med att utnyttja lo
gistisk regression i analyserna är att betydelsen av olika faktorer kan ske under 
kontroll för andra oberoende variabler. 

En aspekt som bör nämnas i detta sammanhang rör frågan om hur signifikans-
prövning av olika variablers effekt skall tolkas. Signifikanstester talar om i vil
ken grad ett erhållet resultat kan sägas spegla ett reellt samband eller om det är 
orsakat av slumpmässiga variationer. Sådana tester är meningsfulla när materia
len i analyserna utgörs av stickprov från större populationer. Det är, när det gäl
ler förtidspensionärerna, inte fallet i de analyser som här presenteras eftersom vi 
undersöker samtliga. Det betyder att skillnader i olika avseenden i gruppen för
tidspensionärer är den sanna skillnaden varför signifikansprövning är överflödig. 
När kontrollgruppen används är det dock annorlunda. Denna är ett, visserligen 
stort, men ändå ett urval där slumpfaktorn kan blanda sig in i leken. När bety
delsen av olika riskfaktorer presenteras bygger dessa på en jämförelse mellan 
förtidspensionärer och kontroller varför signifikansprövning i dessa samman
hang är relevant. 
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4.2 Orsaker till förtidspensionering - en multivariat 
analys 

De multivariata analyser av orsaker till förtidspensionering som genomförts har 
baserats på en multifaktoriell modell. Variablerna har så långt materialet tillåtit 
prövats utifrån utstötnings-, attraktions- och individuella orsaksfaktorer. Här 
skall emellertid påpekas att faktorer som kan hänföras till attraktionsmodellen 
bara i en mycket begränsad omfattning kunnat granskas. Eftersom materialet 
respektive år utgörs av tvärsnittsdata får regelverket därför sägas vara en kon
stant. Jämförelser kan dock, genom separata analyser av orsaksfaktorerna de bå
da åren, ge en indirekt indikation avseende frågan om förändringar i regelverket 
haft någon betydelse för olika faktorers betydelse för risken att förtidspensione
ras. Det är således, vilket också tidigare nämnts, i första hand utstötningsfaktorer 
tillsammans med olika individuella faktorer som prövas. 

Vi ska inleda med att studera en övergripande tabell som bygger på en grund
läggande multivariat modell innehållande ett begränsat antal oberoende variab
ler. Grundmodellen inbegriper kön, ålder, födelseland och familjesituation och 
dessa kan betraktas som individuella orsaksfaktorer. Arbetsmarknadsposition 
prövas genom att inkludera yrkesställning (SEI) i modellen. Senare i kapitlet 
prövas också yrke och arbetslöshet i multivariata analyser. Analyserna i detta 
kapitel baseras på samtliga i materialet ingående individer. Det innebär att 
resultaten avser olika faktorers betydelse i befolkningen som helhet. En fördju
pad analys avseende yrkestillhörighetens betydelse presenteras i kapitel 5 och 
där är analyserna genomförda separat för respektive kön. Det är en poäng efter
som män och kvinnor i så hög utsträckning återfinns inom olika delar av arbets
marknaden vilket inte framgår i analysen nedan. 

Den enda faktor av attraktionskaraktär som prövats är arbetsinkomst. På vilket 
sätt som inkomst kan ses som attraktionsfaktor diskuteras längre fram. Två syf
ten med föreliggande redovisning finns. Det är dels att studera olika riskfakto
rers betydelse, dels att jämföra riskbilden 1998 respektive 1993. Inledningsvis 
redovisas därför de olika faktorernas betydelse för den relativa risken att förtids
pensioneras för båda åren. För att göra grupperna jämförbara är de bland 1988 
års förtidspensionärer som erhållit förtidspension på grund av arbetsmarknads
skäl (drygt 5 000 individer) exkluderade. 
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Tabell 4.1. Olika faktorers betydelse för den relativa risken (oddskvoter) att 
förtidspensioneras 1988 respektive 1993. 

Riskfaktor 1988 1993 

Kön 
M a n ( r e f . g r p )  1  1  
Kvinna A?2. 1,2 

Ålder 
- 2 9  å r  ( r e f .  g r p )  1  1  
30-39 år 2,9 4,1 
40-44 år 5,4 8,1 
45-49 år 8,6 12,3 
50-54 år 15,9 19,9 
55-59 år 31,9 41,9 
>60 år 43,2 53,9 

Civilstånd 
G i f t  ( r e f .  g r p )  1  1  
Ogift 1,2 1,4 
Skild 1,6 1,7 
Änka/ Änkling 0,7 0,8 

Födelseland 
S v e r i g e  ( r e f  g r p )  1  1  
Norden 1,7 1,7 
Västeuropa 1,7 1,6 
Östeuropa 2,6 2,4 
Övriga världen 1,8 1,5 

Yrkesställning 
H ö g r e  t j ä n s t e m ä n  ( r e f  g r p )  1  1  
Okvalificerade arbetare i v aruproduktion 4,8 3,8 
Kvalificerade arbetare i varuproduktion 3,7 3,2 
Okvalificerade arbetare i tjänsteproduktion 3,2 2,9 
Kvalificerade arbetare i tjänsteproduktion 2,6 2,5 
Lägre tjänstemän 2,1 2,1 
Mellantjänstemän 1,4 1,4 
Företagare 2,2 2,2 
Lantbrukare 2,5 1,9 
Oklassificerade 4,0 4,5 
Uppgift saknas 2,9 3,6 
Ej sysselsatta 2,7 4,0 

n 96 128 130005 

Ålder är den variabel som har den enskilt största betydelsen för risken att för
tidspensioneras och den relativa risken är helt linjärt relaterad till stigande ålder. 
Detta är naturligt och en konsekvens av att ålder också är en indikator på hälso
status. Den variabel som näst efter ålder har störst betydelse är yrkesställning. 
Bland de sysselsatta är det okvalificerade arbetare inom varuproduktion som i 
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jämförelse med högre tjänstemän löper den största risken. När det gäller den hie
rarkiska skiktningen i arbetslivet framgår att den relativa risken sjunker ju högre 
upp i yrkeshierarkin man kommer. Men det finns också en annan dimension och 
den är knuten till huruvida man har ett arbete eller inte. Vi ser här att gruppen ej 
sysselsatta har en kraftigt förhöjd risk men också grupperna oklassificerbara och 
uppgift saknas. Gemensamt för dessa grupper är de domineras av individer som 
av olika anledningar har en mycket svag relation till arbetsmarknaden. Andelen 
unga i dessa grupper är hög vilket är en indikation på att här finns de individer 
som har olika medfödda skador och sjukdomar som försvårar förvärvsarbete. 

Den variabel som näst ålder och yrkesställning har störst betydelse för sannolik
heten att förtidspensioneras är födelseland och det är i första hand invandrare 
från utomnordiska länder som har förhöjd pensioneringsbenägenhet. Även inom 
andra socialförsäkringsområden som t.ex. sjukförsäkringsområdet är det känt att 
invandrare utgör en riskgrupp (RFV 1990:14). Också i andra utredningar har det 
konstaterats att förtidspensioneringarna bland invandrare är betydligt högre än 
bland svenskar (SOU 1979:67, SOU 1989:70). Invandrares svåra situation på 
arbetsmarknaden är ett sannolikt skäl till detta fenomen (se också avsnitt 2.2.3). 
Ser man till de diagnoser invandrare pensioneras i, visar det sig vara betydligt 
vanligare att dessa har besvär i muskler, skelett och bindväv. Det är tänkbart att 
många invandrare har en arbetshistoria bakom sig när de kommer till Sverige 
som gör att de har svårare än genomsnittet att klara den arbetsbelastning de 
arbeten de kan få innebär. 

Kön däremot har en mycket begränsad betydelse för pensionsrisken när andra 
variabler hålls konstanta. Den högre andelen kvinnor som förtidspensioneras 
hänger således i första hand samman med deras ställning på arbetsmarknaden. 
Kvinnor utgör en betydligt större andel (8,6 procentenheter fler i 1990 års FoB) 
av kategorin okvalificerade arbetare vilket är den grupp där risken för förtids
pension är störst. 

Variabeln civilstånd har också en viss betydelse även när övriga variabler kon
stanthålls. Civilstånd och förtidspension hänger samman så att ogifta och skilda 
har en förhöjd relativ risk. Som tidigare nämnts har detta i forskningen kring 
förtidspension beskrivits som förbryllande (Kolberg 1991). Varför skulle en
samstående ha en högre risk att förtidspensioneras? Denna fråga har granskats 
närmare utifrån två olika hypoteser och dessa skall kort sammanfattas här (se 
också Höög & Stattin 1994). 
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Den första hypotesen ser parförhållande, att man är gift eller sambo, som ett 
socialt skydd, ett slags buffert som dämpar benägenheten att förtidspensioneras. 
Här är det alltså civilstånd i sig som utgör förklaringen. Den andra hypotesen ser 
fenomenet utifrån ett selektionsresonemang. Personer med en speciell typ av 
problem, fysiska eller psykiska tenderar i högre grad än andra att leva ensamma 
eller separera. Frågan om huruvida man lever ensam eller i ett parförhållande 
blir då ett resultat av individuella egenskaper varför anledningen till de ensam
ståendes högre pensionsrisk inte direkt kan härledas till själva familjesituationen 
utan till att vissa individer oftare lever ensamma. 

Den första hypotesen prövades genom att studera om en förändring i civilstånd 
åren innan pensioneringen påverkade sannolikheten att förtidspensioneras. Här 
erhölls ett svagt men signifikant stöd för hypotesen. Det visade sig att individer 
som hade rört sig från par- till ensamboende hade en signifikant förhöjd risk 
jämfört med den grupp de lämnat. Motsatt rörlighet, från ensam- till parboende 
hade den motsatta effekten. Då sjönk den relativa risken. 

Den andra hypotesen prövades genom att undersöka om det förelåg skillnader i 
diagnos mellan sammanboende och ensamstående. Om dessa skiljer sig åt finns 
anledning att misstänka att benägenheten att förtidspensioneras kan förklaras av 
de hälsomässiga egenskaper som utmärker olika civilstånd. Här framkom att 
betydande skillnader mellan olika civilstånd fanns. Det gällde framförallt de 
psykiska sjukdomarna som var vanligare bland de ensamstående. För gifta män 
var mindre än var tionde diagnos psykisk sjukdom medan var fjärde pensionär 
som var skild hade den diagnosen som orsak till pensioneringen. Det motsatta 
iakttogs beträffande sjukdomar i muskler och leder. Denna diagnosgrupp domi
nerar bland gifta och är av mindre betydelse bland ogifta och skilda. Vidare 
framkom att alkoholberoende som diagnos var avsevärt vanligare bland ensam
stående än bland gifta vilket dock i första hand gällde män. Slutsatsen av denna 
analys är att frånskilda och ogifta i många fall har en annan hälsoproblematik än 
gifta. Detta kan i sin tur påverka i vilken utsträckning som man lever ensam eller 
inte. Också den andra hypotesen får således stöd i analysen. 

Man kan alltså så här långt konstatera att ett flertal olika individuella faktorer är 
viktiga när det gäller risken att förtidspensioneras. Den viktigaste är ålder som 
följs av födelseland och civilstånd. Kön däremot har en ganska ringa betydelse. I 
tabell 4.1 ovan är det endast yrkesställning som prövats som en utstötningsfaktor 
och denna variabel faller ut på ett mycket tydligt sätt vilket gör att man måste 
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konstatera att den position man har på arbetsmarknaden är av central betydelse 
för risken att förtidspensioneras. I den fortsatta framställningen kommer detta att 
utgöra fokus för analyserna medan resonemang om olika individuella faktorer 
ges mindre uppmärksamhet. 

4.2.1 Skillnader mellan 1988 och 1993 

Mellan 1988 och 1993 ökade antalet förtidspensionärer från cirka 54 000 till 
ungefär 62 000. Detta inträffade trots att möjligheten att erhålla förtidspension 
p.g.a. arbetsmarknadsskäl försvann 1991. Under samma period inträffade stora 
förändringar på den svenska arbetsmarknaden bland annat beträffande arbets
löshetssituationen. Den senare delen av 1980-talet präglades i Sverige av ett 
mycket högt arbetskraftsdeltagande och låg arbetslöshet. Full sysselsättning råd
de och situationen beskrevs inte sällan i termer av överhettning. 1990-talet in
leddes med en ekonomisk och finansiell kris som haft konsekvenser under hela 
decenniet. En av de mer svårbemästrade konsekvenserna är att arbetslösheten 
stigit till en nivå i paritet med andra europeiska länder. Det är därför intressant 
att undersöka om det i något avseende föreligger skillnader mellan de båda åren. 

När det gäller riskbilden vid de olika tidpunkterna är det mest påtagliga de små 
skillnader som föreligger. Allmänt kan sägas att riskbilden 1993 i mångt och 
mycket påminner om den som gäller för 1988 års förtidspensionärer. Det är 
samma faktorer som har betydelse (se också Höög & Stattin 1997). När det gäl
ler de individuella faktorerna kan, utom när det gäller ålder, bara små skillnader 
iakttas. I kapitel 2 framkom att åldersfördelningen bland förtidspensionärerna 
förändrats mellan tidpunkterna så att andelen yngre relativt sett blivit fler och 
det avser framförallt intervallet 45-54 år. Detta gäller också om arbetsmarknads
fallen som per definition är 60 år eller mer exkluderas. Utifrån ovanstående mo
deller kan konstateras att samtliga åldersgrupper i relation till 16-29-åringar har 
en högre risk vid det senare tillfället. Det kan också uttryckas så att de allra 
yngsta vid det senare tillfället har en lägre sannolikhet att förtidspensioneras. 

Det finns vidare en tendens till att det mellan tidpunkterna har inträffat en ut
jämning mellan olika yrkesklasser när det gäller förtidspensionsrisken. Det 
föreligger inte lika stora skillnader mellan olika yrkesklasser avseende den rela
tiva risken att förtidspensioneras. I förhållande till högre tjänstemän har mellan-
tjänstemän och lägre tjänstemän relativa risker av samma storlek de båda åren. 
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Däremot har risken för arbetare, både okvalificerade och kvalificerade, sjunkit 
vid samma jämförelse. Detta är en intressant iakttagelse som innebär att den 
klassmässiga polariseringen beträffande risken att förtidspensioneras minskat. 
Detta kan också studeras genom att granska den relativa fördelningen av yrken 
och klasser vid de båda tillfällena. 

Tabell 4.2.1993 och 1988 års förtidspensionärer fördelade efter yrkesområde och kön. 
Procent. 

Män Kvinnor 
Yrkesområde FTP93 FTP88 FTP93 FTP88 
Tekniskt, naturvetensk. arbete 11,5 10,3 8,7 5,5 
Hälso och sjukvårdsarbete 2,4 1,4 24,5 21,1 
Administrativt arbete 5,9 5,8 15,2 13,3 
Kommersiellt arbete 5,7 5,5 7,9 9,6 
Lantbruks, skogs arbete mm 6,0 8,0 1,3 1,9 
Gruv och stenbrytningsarbete 0,5 0,9 0,0 0,0 
Transport och komm, arbete 8,8 8,1 4,0 3,4 
Tillverkningsarbete 43,2 46,2 12,7 16,5 
Servicearbete, mm 7,5 7,2 18,5 21,7 
Oidentifierbara yrken 8,5 6,8 7,1 6,9 
Summa 100 100 100 100 
Antal 24991 21797 27586 22888 

Fördelningen av yrken bland förtidspensionärerna 1988 och 1993 är totalt sett 
relativt likartad, se tabell 4.2. Det är samma områden som dominerar. Men vissa 
förändringar har inträffat. För både män och kvinnor har andelen som arbetat 
inom tillverkningssektorn minskat. Detsamma gäller för yrkesområdena lant
bruksarbete m.m. och för kategorin servicearbete. Däremot har andelen som 
arbetat inom tekniskt, naturvetenskapligt arbete, hälso- och sjukvårdsarbete och 
administrativt arbete ökat för båda könen. För kvinnornas del föreligger här 
relativt stora förändringar. Gruppen oidentifierbara yrken har för män ökat rela
tivt kraftigt. En generell trend som kan ses i tabellen är att de yrken som tradi
tionellt sammankopplas med arbetaryrken minskar mellan åren medan tjänste
mannayrkena växer. Detta kan också uttryckas så att yrkesstrukturen bland för
tidspensionärerna har blivit mer utspridd. Det föreligger inte samma kraftiga 
dominans för vissa yrkesområden 1993 som 1988. Mellan yrke och klass finns 
givetvis en stark koppling och i tabell 4.3 redovisas fördelningen efter socioeko-
nomisk indelning. 
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Tabell 4.3.1993 och 1988 års förtidspensionärer fördelade efter kön och socioekonomisk 
indelning (SEI). Procent. 

SEI Män Kvinnor 
1988 1993 1988 1993 

Ej facklärda arbetare 34,5 29,6 56,2 46,0 
Facklärda arbetare 24,8 25,5 8,3 10,3 
Lägre tjänstemän 10,1 9,3 16,3 17,7 
Mellantj änstemän 9,9 10,7 6,6 10,8 
Högre tjänstemän mm 5,0 6,4 2,4 4,3 
Egna företagare 5,7 7,4 2,0 2,9 
Lantbrukare 3,5 2,5 1,3 0,9 
Uppgift saknas 6,7 8,5 6,9 7,1 
Summa 100 100 100 100 
Antal 21798 24 991 22 887 27 586 

En majoritet av förtidspensionärerna kommer både 1988 och 1993 från arbetar
yrken. Det är vidare så att de okvalificerade arbetarna dominerar framför allt när 
det gäller kvinnor. Men också lägre tjänstemän utgör en relativt stor grupp bland 
kvinnorna medan mellan och högre tjänstemän för båda könen utgör en relativt 
liten andel. 

Det framgår vidare att andelen okvalificerade arbetare sjunkit något mellan 1988 
och 1993 för både män och kvinnor. För de kvalificerade arbetarna har en liten 
ökning skett. När det gäller tjänstemännen utgör dessa en större andel av de ny-
beviljade förtidspensionärerna 1993 än 1988. Detta gäller såväl lägre, mellan 
som högre tjänstemän. Dock undantaget manliga lägre tjänstemän. Man kan allt
så konstatera att det föreligger en något annorlunda klassmässig sammansättning 
av 1993 års nybeviljade förtidspensionärer i jämförelse med 1988 års diton och 
det är också detta som ger upphov till resultaten i de multivariata analyserna. 
Arbetarna har blivit något färre och tjänstemännen något fler vilket som tidigare 
påpekats medfört en lägre polarisering mellan klasserna när det gäller förtids
pensionsrisk. Detta kan tolkas så att det försämrade arbetsmarknadsläget 1993 
har haft konsekvenser också för grupper som tidigare haft en mer stabil position 
på arbetsmarknaden. 

Om vi återvänder till tabell 4.1 och vidare granskar siffrorna under rubriken 
yrkesställning framgår att de enda grupper som har en högre relativ risk 1993 
är oklassicerade, uppgift saknas samt ej förvärvsarbetande. Som tidigare nämnts 
rymmer dessa kategorier individer som är mer marginaliserade än övrigra grup
per. Det är inte orimligt att det kärvare arbetsmarknadsläget 1993 har medfört 
relativt sett större svårigheter för grupper med en mer osäker situation på ar
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betsmarknaden. Samtidigt som pensionsrisken utjämnas bland de yrkesverk
samma sker alltså en skärpning när det gäller polariseringen mellan indvider 
som är 'inne' på arbetsmarknaden och de som är 'ute'. Ett svårare arbetsmark
nadsläge kan också medföra en ökad benägenhet hos försäkringskassehandläg
gare att förtidspensionera sådana mer perfiera grupper. 

4.2.2 Betydelsen av sjukfrånvaro och utbildning 

Materialet avseende 1993 års förtidspensionärer rymmer som sagt några viktiga 
variabler som inte finns i 1988 års material. Det avser sjukfrånvaro och utbild
ning. I nedanstående tabell 4.4 redovisas resultatet av regressionsmodeller där 
dessa variabler är inkluderade. Här visas endast de kategorier i respektive varia
bel14 som är den mest utsatta, undantaget just utbildning och sjukfrånvaro. Be
träffande ålder visas här den enskilda årgång som har den högsta risken och när 
det gäller civilstånd beaktas också om vederbörande har barn eller inte. 

Här framkommer att utbildning är en variabel av stor betydelse och den mest 
utsatta positionen härvidlag har individer med endast grundskola. Utbildning är 
också linjär i förhållande till risken så att ju högre utbildning man har desto läg
re är den relativa risken. Utbildningsvariabeln sänker också betydelsen av klass 
när den införs i regressionsmodellen vilket betyder att en del av klasstillhörig
hetens betydelse kan ses som en effekt av utbildning. Annorlunda uttryckt kan 
det sägas så att individer med en hög utbildning i de yrken och klasser som har 
hög risk för förtidspension har bättre förutsättningar att klara sig kvar på 
arbetsmarknaden, än de inom samma grupp med en lägre utbildning. 

14 Detta kan avvika något från tabell 4.1. Det beror på att vissa variabler i denna modell ko
dats något annorlunda. 
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Tabell 4.4. Olika faktorers betydelse för den relativa risken (oddskvoter) att förtidspen
sioneras 1993. 

Riskfaktor Grundmodell Med utbildning Med sjukfrån-
varo 

Ålder 
1 6 - 2 9  ( r e f .  g r p )  1  1 1  
61-åring 67,1 64,4 65,5 

Kön 
M a n  ( r e f .  g r p )  1  1 1  
Kvinna 1,3 1,3 1,0 

Födelseland 
S v e r i g e  ( r e f  g r p )  1  1 1  
Östeuropa 2,4 2,6 1,5 

Civilstånd 
G i f t  m e d  b a r n  ( r e f .  g r p )  1  1 1  
Skild utan barn 2,1 2,1 1,3 
Ogift utan barn 2,0 2,0 1,4 

Yrkesställning 
Mellan- och högre tjänstem (ref. grp) 1 11 
Okval arbetare i varuproduktion 3,1 2,1 1,9 
Ej sysselsatta 3,9 2,9 4,2 

Utbildning 
Universitet 3 år (ref grp) 1 1 
Förgymnasial utbildning 2,1 2,0 
2-årigt gymnasium 1,9 1,7 
3-årigt gymnasium 1,3 1,3 
Universitet 2 år 1,3 1,2 

Sjukfrånvaroomfattning15 

2-4 dagar per år (ref grp) 1 
Ingen registrerad frånvaro 3,9 
5-12 dagar per år 1,2 
13-40 dagar per år 6,6 
41-87 dagar per år 45 
88-135 dagar per år 184 
136-204 dagar per år 416 
>200 dagar per år 1011 

n 130 005 130 005 129 982 

15 Bland de som har registerad frånvaro är sjukfrånvarovariabeln indelad i åtta lika stora 
grupper. 
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Variabeln sjukfrånvaro avser det genomsnittliga antal dagar per år som indivi
derna varit sjukskrivna mellan 1990 och 1993. Att inbegripa denna variabel i 
modellen kan sägas ha syftet att kontrollera för individernas hälsostatus. Det 
finns dock ett problem med att inbegripa en sådan variabel i analysen. Förtids
pensionering förutsätter nedsatt arbetsförmåga av medicinska skäl vilket betyder 
att förtidspensionärerna i mycket hög utsträckning också varit sjukskrivna innan 
de erhållit förtidspensionen. Eftersom förtidspensionärerna här jämförs med en 
normalpopulation avviker de i detta avseende mycket kraftigt i förhållande till 
kontrollgruppen. Det innebär att det föreligger en stark korrelation mellan sjuk
frånvaro som oberoende variabel och den beroende, att vara förtidspensionär 
eller inte. Det är därmed en självklarhet att den i modellen får en mycket stark 
betydelse. Sett på det sättet är det närmast en tautologi av betrakta sjukfrånvaron 
som en oberoende variabel som påverkar förtidspensionsrisken. 

Men den kan också, trots allt, ses som en kontroll för individernas hälsa och 
därmed ge en tydligare bild av övriga faktorers enskilda inflytande. Variabeln 
sjukfrånvaro påverkar risken mycket starkt och linjärt. Ju mer en individ varit 
sjukskriven desto större är risken att förtidspensioneras. Dock med undantag för 
de som saknar registrerad frånvaro. Som helhet påverkar sjukfrånvaron variatio
nen i den beroende variabeln mer än vad åldersvariabeln gör. När det gäller de 
övriga variablerna framkommer att effekten av kön försvinner när hälsokontrol
len görs. Det kan tolkas så att kvinnornas högre risk egentligen är en effekt av 
hälsa. Effekten av civilstånd sjunker och blir mindre tydlig. När samma modell 
görs för könen separat försvinner effekten av civilstånd helt för män. Det kan, i 
relation till den tidigare diskussionen om civilståndets betydelse, tolkas som ett 
stöd för selektionsresonemanget (se avsnitt 4.1.1). Det är individer med en säm
re hälsostatus som är ogifta och skilda varför dessa faller ut som grupper med 
överrisker. Också effekten av yrkesstatus minskar något. 

Även här är det nödvändigt att kommentera gruppen ej sysselsatta. För dessa 
stiger den relativa risken när hälsokontrollen görs vilket kan tyckas märkligt. 
Men skälet till detta är att det denna grupp som har värdet noll på sjukfrånvaro-
variabeln. Det innebär att någon egentlig hälsokontroll för dessa inte görs. Sam
tidigt är det så att denna grupp sannolikt har en mycket hög grad av sjuklighet 
men den syns inte i sjukfrånvarostatistiken. Som tidigare nämnts ryms i katego
rin ej sysselsatta många unga förtidspensionärer som på grund av medfödda 
handikapp av olika slag aldrig haft något arbete. 
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Den bild av olika riskfaktorers betydelse som har presenterats här avser samtliga 
individer. Det är dock viktigt att konstatera att det föreligger skillnader avseende 
detta mönster i olika åldersgrupper. Så är till exempel utbildning en mycket 
stark riskfaktor när det gäller de allra yngsta. De yngsta (-29 år) som endast har 
grundskola erhåller i jämförelse med universitetsutbildade en relativ risk på 6,0 
(OR) när övriga variabler hålls under kontroll. Yrke har i den gruppen däremot 
en begränsad betydelse. Detta förklaras av att yrkesuppgiften i den yngsta grup
pen i många fall är osäker och dessutom saknas bland många. En majoritet av de 
yngsta förtidspensionärerna har av olika skäl en mycket svag relation till arbets
marknaden. Däremot torde de flesta genomgått någon form av utbildning varför 
den variabeln får en stor betydelse. Skälet till att unga människor förtidspensio
neras hänger ofta ihop med olika former av psykiska och medfödda handikapp 
vilket betyder att hälsan har en avgörande betydelse för denna grupp. 

I åldersgruppen 30^44 år ser orsaksmönstret annorlunda ut. För dessa ökar 
betydelsen av arbetsmarknadsposition så att okvalificerade arbetare har den hög
sta risken men här noteras också lägre tjänstemän för en relativ risk i ungefär 
samma nivå som arbetare. Dessutom har kön en större betydelse i denna 
åldersgrupp, så att kvinnor har högre risk än män. Här kan skönjas en bild av att 
de stora grupper kvinnor som befinner sig i lägre tjänstemannayrken har en ökad 
risk. Utbildning har också betydelse men inte i samma utsträckning som för de 
yngsta. Här förhöjer också födelseland och civilstånd sannolikheten att förtids
pensioneras. För den äldsta åldersgruppen, över 45 år, stiger betydelsen av 
arbetsmarknadsposition ytterligare medan utbildningsvariabeln tenderar att ha 
en mer begränsad betydelse. Bland de äldsta återfinns en tydlig polarisering 
mellan klasserna när det gäller risken och det är arbetare som ligger illa till me
dan risken i tjänstemannaskikten är relativt låg. I denna grupp spelar födelseland 
en relativt stor roll medan riskökningen för ensamstående är lägre bland de äldre 
än bland de medelålders. 

Man kan således säga att det är olika processer som verkar när det gäller förtids
pensionering i olika åldersgrupper. För de yngsta är pensioneringen oftare orsa
kad av till hälsan kopplade problem. Dessa är dessutom ofta av medfödd art var
för andra faktorer tenderar att vara av mindre betydelse. Det är också bland det 
yngsta som sjukfrånvarovariabeln har störst effekt vilket förstärker detta intryck. 
Ju äldre individen blir desto större betydelse får andra sociala faktorer, som yr
ke, civilstånd och födelseland. Det är således bland de äldsta som den traditio
nella bilden av en förtidspensionär - en manlig industriarbetare, dominerar. I de 
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övriga åldersgrupperna är sammansättningen mer varierad och bland dessa finns 
också ett något annorlunda orsaksmönster. 

4.2.3 Förtidspensioneringarnas orsaksfaktorer - en grafisk presenta
tion 

I det föregående presenterades vilka faktorer som påverkar risken för förtidspen
sionering generellt och med endast en faktor som kunde hänföras till resone
manget kring utstötning och attraktionsfaktorer. I detta avsnitt skall analysen 
fördjupas något genom att pröva också betydelsen av andra faktorer. Det är när 
det gäller utstötningsfaktorer yrke och arbetslöshet. Dessutom prövas arbetsin
komst som en attraktionsfaktor. I syfte att åskådliggöra de olika faktorernas 
relativa styrka presenteras resultaten i detta sammanhang i grafisk form (för en 
mer grundläggande redovisning se Höög & Stattin 1994). De koefficienter som 
beräknats i de logistiska regressionerna är omvandlade till sannolikheter vilket 
innebär att risken att förtidspensioneras för en viss grupp beskrivs som procen
tuell förändring av sannolikheten i förhållande till en referensgrupp. Referens
gruppen är sammansatt efter kriterierna att den inom respektive faktor skall vara 
tillräckligt stor för att fungera som jämförelsegrupp och dessutom utgöra en 
lågriskkategori. Figur 4.2 nedan avser 1988 års förtidspensionärer och innehåller 
förutom grundvariablerna också yrke och arbetslöshet i regionen. För att göra 
illustrationen överskådlig redovisas endast betydelsen av ett yrke som valts ut på 
basis av det har ett högt risktal (RR>2) och samtidigt rymmer tillräckligt många 
individer för att en säker skattning skall kunna göras. Sannolikhetsförändringen 
för övriga yrken som uppfyller dessa kriterier ses i figur 4.3. 
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I JÄMFÖRELSEGRUPP: 16-29 år, Mellan /Högre Tjman, Svensk, 
Gift u barn, Låg ar betslöshet, Man 
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Figur 4.2. Sannolikhet att förtidspensioneras 1988 betingat av faktorerna ålder, kön, yrke, 
födelseland, civilstånd och arbetslöshet i regionen. 

Som tidigare konstaterats framgår att ålder är den faktor som har störst betydelse 
för risken att förtidspensioneras. När respektive årgång studeras framkommer att 
den relativa risken kontinuerligt stiger för att vara som högst vid 61 års ålder då 
den är över 60 procent större än hos en individ som är 16-29 år. Det faktum att 
det inte är de äldsta, 64-åringarna, som har den högsta risken kan förklaras dels 
utifrån det faktum att förtidspension p.g.a. arbetsmarknadsskäl kunde ges 1988 
dels därför att de höga pensionsbenägenheten i åldrarna 55-61 år selekterat ut de 
mest utsatta grupperna. Därför sjunker risken för dem över 62 år och som fortfa
rande är kvar på arbetsmarknaden. 

Om 61-åringen dessutom arbetar som paketerare/emballerare ökar sannolikheten 
med cirka 25 procentenheter. Det innebär att med dessa två egenskaper har san
nolikheten att förtidspensioneras stigit till cirka 90 procent i jämförelse med re
ferensgruppen. En mängd övriga yrkeskategorier är också överrepresenterade 
bland förtidspensionärerna. I figur 4.3 ses sannolikheten för de 16 yrkesfamiljer 
som tillhör de mest utsatta med kontroll för de i grundmodellen ingående vari
ablerna. Jämförelsen görs i detta fall med innehavare av tekniskt, naturveten
skapligt arbete. 
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Figur 4.3. Sannolikhet att förtidspensioneras 1988 i olika yrken med kontroll för kön, ålder, 
födelseland, civilstånd och arbetslöshet i regionen. 

Signifikativt för figuren ovan är att samtliga yrken är arbetaryrken som i olika 
avseenden har problematiska arbetsmiljöer. Paketerare/emballerare har en 
genomsnittligt förhöjd sannolikhet på drygt 14 procent att förtidspensioneras 
(detta gäller oavsett ålder och skall därför inte jämföras med risken för en 61-
åring som i figur 4.2). Yrket utgör ett exempel på ett okvalificerat arbete som 
oftast är tungt, monotont och olämpligt ur ergonomisk synvinkel. Möjligheterna 
till utveckling i arbetet är vanligtvis begränsade vilket leder till en stark psyko-
social belastning. Detta skapar tillsammans en hög risk för uppkomst av soma
tiska och psykosomatiska besvär vilket leder till en förhöjd sannolikhet att för
tidspensioneras. Yrket kan också ofta utgöra en reträttpost i ett företag när indi
viden av olika skäl inte längre kan utföra sitt ursprungliga arbete på företaget. 
Inom yrkesfamiljen finns därför troligen både en faktisk hög belastning och en 
selektionseffekt genom att yrket i vissa sammanhang utgör en reträttpost (detta 
berörs närmare i kapitel 5). 

Städare är ett yrke som för män ofta fungerar som reträttyrke eller extraarbete, 
medan det för kvinnor innebär ett arbete med hög fysisk och psykosocial belast
ning. För övriga yrken inom områdena skog, gruv, och tillverkningsarbete i fi
gur 4.3 är risken att förtidspensioneras förhöjd med ungefär 10 procent. Alla 
dessa yrken representerar tunga och många gånger stressiga och repetitiva 
arbeten med små möjligheter att påverka arbetsinnehåll och arbetstakt. 
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På en något lägre risknivå ligger okvalificerade arbeten inom vård och handel 
och restaurangnäring. Yrken som dessa innehas ofta av kvinnor. Ett skäl till att 
risken i dessa jobb är något lägre än i de mer traditionella mansyrkena kan vara 
att kvinnor med denna typ av arbeten drar sig ur arbetskraften utan att aktualise
ra förtidspension som försöijningsform eftersom de räknar med att leva på hus
hållets övriga inkomster och bidrag. Härtill är rörligheten hög inom handel- och 
restaurangyrkena vilket minskar exponeringen för yrkesrisker och fördunklar 
sambanden mellan yrke och förtidspensionering. Trots detta kan konstateras att 
yrkena tillhör dem som medför högst sannolikhet för förtidspension. 

I kapitel 3.4 nämndes att arbetslöshet ofta analyserats som en orsak till förtids
pension. Arbetslöshet kan ses som en utstötningsfaktor dels i ett individuellt, 
dels i ett strukturellt perspektiv. I datamaterialet finns tyvärr inga uppgifter om 
huruvida individerna varit arbetslösa innan pensioneringen. Därför har ett annat 
mått utnyttjats för att pröva arbetslöshetens betydelse och det avser arbetslös
hetsnivå i den region som individen bor. Denna kan tänkas fungera så att ju hög
re arbetslöshetsnivån är desto hårdare är konkurrensen om befintliga jobb. Indi
vider som har en svagare konkurrenskraft, till exempel genom en nedsatt arbets
förmåga, kan i det läget förväntas ha svårare att hitta ett arbete vilket kan leda 
till en ökad risk för utslagning. Det mått som används i figur 4.2 utgörs av en 
kvot mellan antalet arbetslösa och antalet lediga jobb i vaije län. Variabeln är 
därefter indelad i olika grupper där låg arbetslöshet rymmer individer som bor i 
län med upp till 1,5 arbetslösa per ledig plats och där hög arbetslöshet avser mer 
än 2,75 arbetssökande per ledig plats. I figuren framkommer att arbetslöshets
nivån har en mycket ringa betydelse. Sannolikheten att förtidspensioneras på
verkas inte annat än mycket marginellt om man bor i en region med hög arbets
löshet jämfört med om man bor i en med låg arbetslöshet. Utifrån detta kan 
sägas att arbetsmarknadspostition i form av yrkestillhörighet är en avsevärt star
kare utstötningskraft än vad den regionala arbetslösheten är16. 

Den enda faktor av attraktionskaraktär som kan prövas i modellen är arbetsin
komst. I linje med attraktionsresonemanget kan benägenheten att förtidspensio
neras antas öka ju högre pension en individ förväntas erhålla. Storleken på pen

16 Detta resultat kan inte jämföras med det som gäller för gruppen ej sysselsatta i tabell 4.1. 
För det första är arbetslöshetsvariabeln i analysen aggregerad vilket inte säger något om in-
divders egen arbetslöshet. För det andra rymmer kategorin ej sysselsatta en heterogen grupp 
där vissa befinner sig helt utanför arbetsmarknaden. Dessa står inte till arbetsmarknadens för
fogande varför de defmtions-mässigt inte heller kan räknas till gruppen arbetslösa. Informa
tion om skälet till att de inte arbetar finns inte heller tillgänglig. 
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sionen är en funktion av folkpension, ATP, avtalspension och eventuella privata 
pensionsförsäkringar. ATP och avtalspensioner är inkomstrelaterade vilket bety
der att individer med högre arbetsinkomst generellt sett erhåller en högre pen
sion. Utifrån detta kan man förvänta sig att hög inkomst, då detta är relaterat till 
en hög pension, skall öka pensioneringsrisken. Datamaterialet delades in i tio 
inkomstdecentiler (avser arbetsinkomst 1985) och förändringen i risk att förtids
pensioneras i de olika klasserna framgår i tabell 4.5 nedan. 

Tabell 4.5. Risk att förtidspensioneras 1988 i olika inkomstklasser, risktal och antal in-
divider. 

Inkomst Risktal Antal 
Saknar inkomst 0,8 9734 
1-23 900 1,4 9842 
24 000-47 900 1,9 10361 
48 000-62 400 2,0 9405 
62 500-77 700 2,0 10527 
77 800-89 700 2,4 10465 
89 800-99 000 2,0 10497 
99 100-108 800 1,6 9506 
108 900-127 400 1,4 10403 
127 500- 1,0 10796 

Resultatet av den genomförda analysen utföll inte i enlighet med attraktions 
hypotesen. Visserligen stiger den relativa risken från de lägsta inkomstnivåerna 
till den femte decentilen. Men därefter sjunker den relativa risken. I förhållande 
till de som har högst inkomst och den högst förväntade pensionen har de med en 
inkomst mellan 78 000-90 000 den största benägenheten att förtidspensioneras. 
Två tolkningar kan anföras i sammanhanget. Dels kan resultatet tyda på att in
komst och förväntad pension inte är någon verksam attraktionskraft. Det innebär 
att individens pensionering inte påverkas i någon påvisbar utsträckning av den 
förväntade storleken på pensionen. Dels kan det tolkas i termer av att det för
väntade utfallet är optimalt vid en inkomst mellan åttio och nittio tusen kronor. 
Under denna nivå blir den förväntade pensionen lägre i relation till inkomsten 
och utgör därför för dessa grupper ett mindre attraktivt alternativ. Vid en in
komst över 90 000 kr skulle pensionsutfallet bli för dåligt i förhållande till den 
nuvarande inkomsten. Detta kan tänkas vara särskilt relevant i de allra högsta 
inkomstskikten. ATP-poäng intjänas relativt en inkomst som är maximalt 7,5 
gånger basbeloppet. Det innebär att inkomster över denna nivå inte påverkar det 
slutliga pensionsbeloppet. 
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Analysen lider dock av att någon information om avtalspensioner inte finns till
gänglig. Dessutom gäller inkomstuppgiften för endast ett år medan den för ATP 
pensionsgrundande inkomsten förvärvas under 15 år. Det kan därför tänkas att 
det inkomstmåttet är bristfälligt som indikator på en individs framtida pension. 
Ytterligare en komplikation gör tolkningen osäker. Trots att yrkesställning hålls 
under kontroll i analysen kan det inte uteslutas att det är positionen i arbetslivet 
som håller de högre inkomsttagarna kvar i arbete och inte den relativa förmån
ligheten i pensionserbjudandet som lockar de med något lägre inkomst att gå i 
pension. 

I vaije yrkesklass förekommer en inkomstspridning som i viss utsträckning är 
relaterad till hur lyckosam man är i sin yrkesutövning och hur mån arbetsgivaren 
därmed är att man skall fortsätta sin anställning. Individer i samma yrkesställ
ning har om detta är ett rimligt antagande olika benägenhet att förtidspensione
ras beroende på hur hög inkomsten är. Om en okvalificerad arbetare i varu
produktion har låg inkomst skulle detta exempelvis17 indikera att han eller hon 
har en svagare position i arbetet och på arbetsmarknaden än en motsvarande 
arbetare med hög inkomst. Den lägre inkomsten kan orsakas av sjukfrånvaro, 
arbetsbyten, lägre reell kompetens, lägre produktivitet mm, som har betydelse 
för den anställdes användbarhet och härmed benägenhet att stötas ut från arbets
marknaden. Denna tolkning innebär att inkomsten ger en precisering av yrkes
position och därmed bör räknas som push-faktor snarare än pull-faktor. 

Oavsett vilken tolkning som är mer rimlig kan vi slå fast att inkomst är relaterad 
till förtidspensionering så att de med högre inkomst av anställning har lägre 
benägenhet att pensioneras. 

Sammanfattning 

I detta avsnitt har multivariata analyser av risken att förtidspensioneras i Sverige 
1988 och 1993 genomförts. Huvudresultatet av dessa analyser pekar på det fak
tum att förtidspensioneringarnas bestämningsfaktorer måste ses i ett mångfas-
seterat ljus. Olika individuella faktorer måste kompletteras med yrkes- och 
arbetsmarknadsmässiga faktorer. Analyserna har genomförts i huvudsak med 
beaktande av utstötningsfaktorer knutna till arbetsmarknaden, yrkesställning, 
yrke, arbetslöshet. Det är mycket tydligt att risken att förtidspensioneras är djupt 
invävd i den svenska yrkes- och klasstrukturen. Den enda faktor av attraktions

17 Samma resonemang gäller naturligtvis för alla yrkesklasser. 
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karaktär som kunnat prövas är arbetsinkomst och den varibelns effekt föll inte ut 
i enlighet med teorin. Trots att det inträffat förändringar i regelverket mellan 
1988 och 1993, främst gäller det borttagandet av arbetsmarknadsregeln, och att 
arbetsmarknadsläget de båda åren skiljer sig mycket åt, har det inte inträffat någ
ra anmärkningsvärda förändringar när det gäller de orsaksfaktorer som är av 
betydelse. Det två mest tungt vägande orsaksfaktorerna är för båda åren ålder 
(och hälsa) samt vilken position man har på arbetsmarknaden. 
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5 Yrke som riskfaktor 

Yrke utgör en nyckelvariabel när det gäller att studera varför arbetsmarknads
position i så hög grad avgör om en individ förtidspensioneras. Det är därför vik
tigt att fördjupa analysen med avseende på just yrkestillhörighetens betydelse. I 
de multivariata analyserna som presenterades i förra kapitlet redovisades yrkets 
betydelse för förtidspensionering avseende de mest utsatta yrkena och här skall 
denna analys utvecklas. En yrkesbeteckning i sig är en relativt informationsfattig 
förklaringsvariabel och ger bara begränsad substantiell information om vilka 
sociala mekanismer (se Hedström & Swedberg 1996) som bidrar till att påverka 
benägenheten att förtidspensioneras. Bakom det faktum att yrke betraktas som 
en utstötningsfaktor ligger ett antagande om att yrkesinnehav medför exponering 
av sådana till yrket knutna faktorer som påverkar människors möjlighet att ar
beta. Man skulle därvidlag kunna tala om yrkesegenskaper. Som också nämndes 
i inledningen kan de bakomliggande orsakerna till yrkets betydelse för förtids
pensionering grovt delas in i två huvudgrupper - individegenskaper och yrkes
egenskaper. Dels kan det vara så att orsaken finns att söka i egenskaper som är 
knutna till innehavarna av yrket, d.v.s. individanknutna orsaker som ålder, hälsa, 
utbildning etc. Dels kan orsakerna vara knutna till yrket. Och det är sådana yrke
segenskaper som diskuteras i detta avsnitt. När man diskuterar förtidspension
ering och yrke är kanske det första man tänker på, då förtidspension ytterst 
handlar om ohälsa, olika yrkens arbetsmiljö och vilka konsekvenser denna kan 
ha för yrkets innehavare. Det är också arbetsmiljö som riskfaktor som utgör 
huvudfokus i detta avsnitt och vi inleder med en allmän diskussion om samban
det mellan yrkesinnehav, arbetsmiljö och ohälsa. 

5.1 Yrke - arbetsmiljö - ohälsa 

Innehav av ett yrke innebär för innehavarna en exponering av till yrket hörande 
förhållanden. Det finns härvidlag avsevärda skillnader mellan olika yrken. Olika 
yrken medför olikheter vad avser arbetstider, arbetsmiljö, utvecklings- och kar
riärmöjligheter etc. Det är i flera sammanhang klarlagt att det finns en mycket 
stor mängd olika yrkesrelaterade hälsorisker i arbetslivet (SOU 1990:49, Järv-
holm 1996). Både genom den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön påver
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kas yrkesinnnehavarnas hälsa. Även om den fysiska arbetsmiljön i många avse
enden sett i ett litet längre perspektiv förbättrats finns det fortfarande kvar 
arbetsmiljöer med påtagliga fysiska arbetsmiljörisker. Så är till exempel bullriga 
arbetsmiljöer fortfarande ganska vanliga. Ungefär 800 000 svenskar utsätts i sitt 
arbete för buller i sådan grad att de inte kan samtala (Järvholm 1996). Mer än 
200 000 exponeras för vibrationer under en avsevärd tid av sin arbetstid. Förete
elser som tunga lyft, dragiga och kalla arbetsplatser har visserligen minskat i 
arbetslivet men finns fortfarande kvar i en betydande omfattning. Stora insatser 
har också gjorts när det gäller att på olika sätt förbättra den fysiska arbetsmiljön. 
Idag finns det många exempel på hur tidigare mycket problematiska arbetsmil
jöer förbättrats genom olika typer av ergonomiska förbättringar. Här tänker man 
kanske framför allt på det traditionella industriarbetet i vilket robotar och andra 
tekniska hjälpmedel helt enkelt eliminerat många arbetsmoment som tidigare 
inneburit belastningar på den mänskliga kroppen. Men också inom till exempel 
fysiskt tungt vårdarbete har tekniken genom olika lyfthjälpmedel avsevärt för
bättrat arbetssituationen så att risken för skador minskat. Den fysiska arbetsmil
jön har således på ett ganska självklart sätt en koppling människors hälsa. En 
långvarig exponering för hård fysisk belastning tär naturligtvis på den mänskliga 
kroppen. 

Svårare är det med en annan sida av arbetsmiljön som uppmärksammats mycket 
under senare år och det gäller den psykosociala arbetsmiljön och dess konse
kvenser för människors hälsa (Thålin 1996). Ett vanligt sätt att beskriva den 
psykosociala arbetsmiljön är via den s.k. krav-kontrollmodellen (Karasek & 
Theorell 1990, Eriksson 1991). Krav-kontrollmodellen har en stressteoretisk 
utgångspunkt och arbetar med olika komponenter för att beskriva och synliggöra 
den psykosociala arbetsmiljön; dels de krav ett arbete ställer och dels grad av 
egenkontroll i arbetet. Arbetskraven kan till exempel utgöras av ett högt arbets
tempo eller av mental ansträngning. Egenkontrollen avser i vilken utsträckning 
en individ i sitt arbete har möjlighet att bestämma över arbetstakt och arbetets 
utförande. Det centrala i modellen är att kombinationen av dessa två dimensio
ner bestämmer ett arbetes psykosociala belastning. Ett bra arbete ställer till ex
empel höga krav samtidigt som individer har en hög grad av kontroll i arbetet. 
Begreppet 'det goda arbetet' kan sägas äga dessa egenskaper. Ett gynnsamt ar
bete innebär därför inte bara att olika riskfaktorer elimineras. Det kräver också 
att individen genom ett visst mått av handlingsutrymme tillåts att utvecklas i sitt 
arbete (a.a.). Om däremot kraven är höga och egenkontrollen är låg skapas en 
stressituation som är negativ för individen. Höga krav försätter människan i ett 
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beredskapstillstånd. Individen bedömer kraven med utgångspunkt i den egna 
förmågan och möjligheterna att påverka kraven. Om kraven står i överensstäm
melse med den egna förmågan uteblir stressreaktionen. Om individen däremot 
bedömer läget så att kraven överstiger förmågan startar en stressreaktion med 
ökad hormonavsöndring, ökad puls och stigande blodtryck som direkta konsek
venser. Stressen uppstår således som en följd av obalans mellan upplevda krav 
och den egna förmågan att bemästra kraven. Att under lång tid erfara en sådan 
'högstress'-situation är direkt skadligt för hälsan medan tillfälliga stresstoppar 
kan ha positiva effekter på en individs prestationsfömåga (a.a. Tåhlin 1996). 
Egenkontrollen ses alltså som en modererande kraft när det gäller de konsekven
ser som kraven har för individen. 

En annan viktig faktor när det gäller möjligheterna att reducera negativa effekter 
av höga krav är socialt stöd som kan sägas utgöra ytterligare en viktig kompo
nent i den psykosociala arbetsmiljön. Det sociala stödet har inte någon direkt 
och entydig effekt på hälsan men kan däremot fungera så att det minskar indivi
dens sårbarhet för exponering av olika riskfaktorer. Eftersom de flesta vuxna 
människor tillbringar en mycket stor del av sin tid på arbetet kan de relationer 
som där etableras vara av stor betydelse för individens sociala kontakter över 
huvud taget. Den sociala samhörighet som finns på arbetet kan därför ses som en 
betydelsefull resurs beträffande människors möjligheter att hantera olika krav 
från omgivningen. Undersökningar har också visat att brister i det sociala stödet 
samvarierar med förekomsten av hjärtinfarkt (Jonson 1986). Om man har ett bra 
socialt stöd minskar risken för hjärtinfarkt. Dessutom utgör det sociala stödet en 
egen dimension i arbetsmiljön. Också egenkontrollen fungerar som en buffert 
när det gäller effekterna av olika krav och den effekten kvarstår när man kontrol
lerar för socialt stöd. Det är alltså inte så att de båda är återspeglingar av samma 
mekanism utan representerar två olika sidor av arbetsmiljön. 

Det är klarlagt att arbetsmiljön är en mycket viktig determinant när det gäller 
hälsan. Lundberg (1990) har när det gäller fysisk sjuklighet visat att den fysiska 
arbetsmiljön utgör den utan konkurrens starkaste förklaringsvariabeln till skill
nader i hälsa. Så till exempel finns det betydande skillnader mellan olika yrkes
grupper när det gäller hjärtinfarkt. Den lägsta risken återfinns inom akademiker
yrken. Inom vissa yrken inom tillverkningsindustri och servicenäringar finns 
grupper som dubbelt så hög risk som genomsnittet i befolkningen (Järvholm 
1996). I arbetsmiljökommissionens slutbetänkande (SOU 1990:49) klargjordes 
att många för hälsan bristfälliga arbetsmiljöer återfinns inom manuella arbetar
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yrken. Inom exempelvis tillverkningssektorn finns yrken där snart sagt samtliga 
förekommande arbetsmiljörisker finns representerade. 

Tåhlin (1996) pekar på att högstressarbeten, alltså yrken med höga krav och låg 
egenkontroll är vanliga inom servicesektorn. I sjukvård, hotell- restaurangnä
ringar har samtliga grupper i yrkeshierarkin förhöjd risk att drabbas av negativ 
stress. Samtidigt finns ofta inom dessa områden också många 'aktiva' arbeten. 
Dessa är vanliga framförallt bland tjänstemän. Kvinnor har vidare ofta en sämre 
psykosocial arbetsmiljö än vad män har. En större andel kvinnor har stressiga 
arbeten medan en större andel män har aktiva arbeten. Detta hänger dock sam
man med yrkestillhörighet. Kvinnor är inte mer stressade inom ett och samma 
yrke varför förklaringen till att kvinnor totalt sett oftare har högstressjobb är den 
könsmässiga segregationen på arbetsmarknaden. Också invandrare är mer utsatta 
för negativ stress än vad svenskar är även när man kontrollerar för yrkestillhö
righet (a.a:39). Flera undersökningar har också visat att det har skett försämring
ar avseende den psykosociala arbetsmiljön de senaste decennierna (Szulkin & 
Tåhlin 1994, Tåhlin 1996). Yrken med negativ stress har blivit vanligare. 

Den psykosociala arbetsmiljön har inte en lika självklar koppling till hälsan som 
den fysiska eftersom det här handlar om hur en individ upplever en viss arbets
miljösituation. Det har dock i olika studier framkommit att det finns en sådan 
koppling. Utifrån en nyligen genomförd forskningsöversikt har den psykosociala 
arbetsmiljöns betydelse för hjärtinfarkt bedömts har ett stort inflytande (Theorell 
& Karasek 1996). Det föreligger också en koppling mellan brister i den psyko
sociala arbetsmiljön och förekomsten av besvär i rörelseorganen (Anderson 
1994). I kapitel 3 nämndes till exempel att ökningen av ryggbesvär kan ha sam
band med psykosocial arbetsmiljöbelastning (Nachemson 1990). 

Den psykosociala arbetsmiljön i allmänhet och dess betydelse när det gäller 
yrkesinnehavares hälsa är ett mycket omfattande forskningsområde. Detta skall 
inte beröras mer här. Det viktiga här är att relationen mellan yrke, arbetsmiljö 
och hälsa ges en belysning. De mycket stora skillnader mellan yrken som före
ligger, när det gäller hjärtinfarkt och andra hälsoproblem, kan visserligen inte 
förklaras fullt ut. Det finns sannolikt en mängd faktorer som medverkar till detta 
(Järvholm 1996). Det är dock helt uppenbart att det mängder av riskfaktorer som 
är knutna till arbetsmiljön är en mycket central förklaring till uppkomsten av 
ohälsa. En ohälsa som sedermera kan resultera i en förtidspensionering. 
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5.2 Yrke som riskfaktor - relativa risktal och 
kopplingen till arbetsmiljö 

I avsnitt 2.2.5. redovisades förtidspensionärernas yrkesbakgrund i enkla frekven
ser. Detta ger en bild av fenomenet. Att vissa yrkesområden genererar ett stort 
antal förtidspensionärer är i många fall en återspegling av yrkesgruppernas stor
lek i befolkningen. Risken att förtidspensioneras ökar dessutom med stigande 
ålder. För att studera i vilken utsträckning yrkena är annorlunda fördelade i 
gruppen bland förtidspensionärerna är det därför nödvändigt att ta hänsyn till 
båda dessa aspekter. Därför redovisas i nedanstående tabeller relativa risktal där 
ålder hålls under kontroll för båda de år som studerats. Risktalen är så kallade 
oddskvoter beräknade genom logistisk regression och uttrycker med hur mycket 
oddset att vara förtidspensionär stiger när man arbetar i ett visst yrke jämfört 
med ett referensyrke. I tabellerna är lågriskgruppen tekniskt, naturvetenskapligt 
arbete referensgrupp. 

Tabell 5.1. Ålderskontrollerade relativa risker (oddkvoter) att förtidspensioneras i olika 
yrkesområden. Jämförelse mellan 1988 och 1993 års förtidspensionärer. 

Relativ Risk 
Män Kvinnor 

Yrkesområde 1988 1993 1988 1993 
Tekniskt, naturvetenskapligt arbete mm 1 1 1 1 
Hälso- och sjukvård-, socialt arbete 1,4 1,7 2,0 1,6 
Adm, kameralt- och kontorstekniskt arbete (1,0) (1,0) 1,4 1,2 
Kommersiellt arbete 1,2 1,1 1,9 1,5 
Lantbruks-, fiskeri- och skogsarbete 2,2 1,9 1,7 1,2 
Gruv- och stenbrytningsarbete 5,0 2,7 (1,5) (3,6) 
Transport- och kommunikationsarbete 2,1 2,2 2,0 2,2 
T ill verkningsarbete 2,9 2,5 5,9 3,9 
Service- och militärt arbete 2,6 2,4 3,5 2,6 
Ej signifikanta över- eller underrisker inom parentes. 

Samtliga yrkesområden har överrisker i förhållande till yrkesområde tekniskt 
naturvetenskapligt arbete. För både män och kvinnor noteras kraftigt förhöjda 
värden inom tillverknings- och serviceyrken samt för män i gruv- och stenbryt-
ning. Den sistnämnda gruppen är numerärt sett mycket liten. Det är alltså inom 
områden med krävande arbetsmiljöer som benägenheten att förtidspensioneras 
är störst. Därmed kan konstateras att exempelvis hälso- och sjukvårdsarbete, 
som genererar ett stort antal kvinnliga förtidspensionärer, inte tillhör gruppen 
med de högsta riskerna när relativa och ålderskontrollerade jämförelser görs. 
Beträffande skillnader mellan 1988 och 1993 framkommer också här det vi såg 
i de multivariata analyserna. De yrkesgrupper med höga risktal 1988 tycks vara 
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något mindre utsatta 1993. Detta skulle kunna tolkas som att riskerna är mer 
jämnt fördelade och har spridits ut över fler yrken vid det senare mättillfället. En 
rimlig förklaring till det kan vara olikheter avseende arbetsmarknadsläget de två 
åren. Den djupa lågkonjunkturen 1992-1993 medförde en kraftigt ökad arbets
löshet för de flesta grupper, även för tjänstemän. Detta kan, vilket också tidigare 
berörts, ha medfört en breddning av de yrkesgrupper där risken för förtidspen
sionering ökar. 

Tabell 5.1 visar yrken på en grov 1-siffernivå. På en mer detaljerad nivå ökar 
antalet yrken och nedanstående tabell redovisas därför de yrkesfamiljer bland 
kvinnor och män där största relativa risken att förtidpensioneras finns. 

Tabell 5.2. Åldersvägda relativa risker (SIR) att förtidspensioneras 1993 för yrkesfamil-
jer med störst överrisk för män respektive kvinnor18. Risken i den förvärvsarbetande 
befolkningen är lika med 1. 

Män Kvinnor 
Yrke Relativ risk Yrke Relativ risk 

Köks- och restaurangbiträde 3,1 Maskinmontör, hopsättare 2,7 
Städare 2,4 Stål- och metallverksarbetare 2,6 
Isoleringsmontör 2,1 Möbelsnickare 2,5 
Gruvbrytare, bergsprängare 2,0 Gummivaruarbetare 2,4 
Vårdbiträden, hemvårdare 1,9 V erkstadsmekaniker 2,3 
Murare 1,9 Pappersarbetare 2,1 
Metalliserare 1,9 Bokbinderiarbetare 2,0 
Gjuteriarbetare 1,8 Tillverkningsarbetare ospec. 2,0 
Golvbeläggningsarbetare 1,8 Textilarbetare ospec. 2,0 
Kockar, kallskänkor 1,8 Verkstadsarbetare ospec 2,0 

Ett intressant fenomen som framträder i tabellen är att män i yrken som ofta 
benämns som traditionellt kvinnliga och kvinnor i traditionellt manliga yrken 
har höga relativa risker. För kvinnornas del är detta särskilt tydligt där samtliga 
ryms inom tillverkningssektorn. Beträffande män är bilden lite annorlunda. Här 
finns en större variation så att såväl yrken inom tillverkningssektorn som vård-
och tjänsteområdet finns representerade bland högriskyrkena. Något bör i det 
sammanhanget sägas om yrkena vårdbiträden och hemvårdare. Det kan tyckas 
något förvånande att dessa yrken på den manliga sidan hamnar på listan över 
mest utsatta arbeten. En förklaring till fenomenet är att dessa yrken kan fungera 
som reträttposter för individer som har lämnat ett arbetsmiljömässigt mer krä
vande arbete. Det kan således handla om en selektionseffekt som innebär att 

18 Yrken med mindre än 30 observationer har exkluderats. 
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individen har med sig egenskaper förvärvade i ett tidigare yrke och som förhöjer 
risken att de pensioneras i ett senare yrke. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att det inte är samma yrken som producerar 
ett stort antal förtidspensionärer som också har hög pensioneringsbenägenhet. 
Många av de yrken som har de högsta risktalen är numerärt sett förhållandevis 
små, framförallt när det gäller kvinnor. A ena sidan finns det yrken som produ
cerar ett stort antal förtidspensionärer men som inte har speciellt förhöjd pen
sionsbenägenhet, exempelvis yrkesområde hälso- och sjukvårdsarbete. Ur sam
hällsekonomisk synpunkt är det viktigt att uppmärksamma dessa eftersom en 
stor del av kostnaden för förtidspensionssystemet genereras här. A andra sidan 
finns yrken som är små men som har mycket höga relativa risker. Dessa kan ses 
som de mest hälsofarliga jobben, där risken för individen att få arbetsrelaterade 
besvär är störst. Det är också tänkbart att de breda yrkesgrupperna innefattar 
bättre anpassningsmöjligheter och rehabiliteringsalternativ i kraft av den större 
mängd arbetstillfällen som dessa kan erbjuda. De antalsmässigt mindre yrkes
grupperna kräver mer omfattande omskolning, kanske byte av arbetsgivare eller 
flyttning för att en arbetsrelaterad anpassning skall vara genomförbar. 

För att mer direkt studera i vilken utsträckning som skillnader i arbetsmiljömäs
siga krav påverkar risken att förtidspensioneras har 1988 års förtidspensionärer 
indelats i fyra olika grupper. Grupperna baseras på yrkestillhörighet och yrkena 
är i sin tur klassificerade på basis av arbetsmiljömässig belastning. Indelningen 
bygger på hur stor andel av de anställda i respektive yrke som upplever fysisk 
och psykosocial belastning i sitt arbete (Alfredsson & Theorell 1982). Indel
ningen är gjord på yrkeskodens tvåsiffernivå och den lägsta nivån anger låg på
frestning och den högsta hög påfrestning. Risken att förtidspensioneras i yrken 
tillhörande de olika nivåerna ses i tabellen nedan. 

Tabell 5.3. Åldersmatchad relativ risk att förtidspensioneras 1988 fördelat efter grad av 
arbetsmiljöbelastning i yrket. 

Grad av påfrestning i arbetet Män Kvinnor 
n OR 95% Kl n OR 95% Kl 

Låg 1271 1 ref. grp 1983 1 ref. grp 
Medellåg 1527 1,4 1,2-1,6 1461 1,5 1,3-1,7 
Medelhög 1463 2,2 1,9-2,6 3040 2,3 2,1-2,6 
Hög 2654 2,7 2,3-3,0 542 3,0 2,4-3,6 

Ett mycket tydligt och linjärt samband mellan arbetsmiljömässig belastning och 
förtidspension framträder i tabellen. Ju större belastning ett yrke innebär för sina 
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innehavare desto högre är den relativa risken att förtidspensioneras. Det ser allt
så ut som om Lundbergs resultat avseende sjuklighet också äger relevans när det 
gäller förtidspensionering. Arbetsmiljöförhållanden kan därmed ses som en vik
tig mekanism när det gäller att förklara varför vissa yrken medför högre risk för 
förtidspension. 

5.3 Yrke som riskfaktor - samgång mellan olika 
egenskaper som förhöjer förtidspensionsrisken 

Den andra analysen syftande till att studera och problematisera yrke som risk
faktor gäller om olika faktorer som kan påverka risken för förtidspension tende
rar att sammanfalla. Här har två olika aspekter på yrkesegenskaper kombinerats. 
För det första yrkens antalsmässiga utveckling och för det andra yrkens arbets
miljömässiga belastning. Den första yrkesegenskapen bygger på en hypotes om 
att risken att förtidspensioneras borde vara större i yrken som antalsmässigt 
stagnerar än i dem som expanderar (denna aspekt kommer att behandlas mer 
detaljerat längre fram). Eftersom konkurrensen om arbetstillfällena är större i 
de krympande yrkena kan utslagningen av ej fullpresterande individer förväntas 
vara högre där. Yrkesförändring är mätt mellan 1975 och 1985 och de olika 
yrkena delades in i tre olika klasser; växande, om yrket vuxit mer än 10 procent, 
stabila om yrket förändrats mindre än tio procentenheter, och krympande om 
yrkena minskat mer än 10 procent. Analysen visar att det på en bivariat nivå 
föreligger en negativ korrelation mellan risk för förtidspension och krympande 
yrken. Högre risk för förtidspension återfanns i krympande yrken. För att belysa 
samgången mellan yrkesegenskaperna har denna variabel kombinerats med ett 
mått som beskriver yrkens arbetsmiljöbelastning (dock inte samma mått som i 
tabell 5.3). Detta bygger på information om antal frånvarodagar per 1 000 an
ställda p.g.a. arbetssjukdomar i yrket (SCB 1985). Även detta mått delades in i 
tre kategorier vilket resulterade i att nio olika kombinationer av yrkesförändring 
och skaderisk kunde skapas. För dessa nio kategorier beräknades därefter den 
relativa risken att förtidspensioneras. Resultaten illustreras i figurerna 5.1 och 
5.2 nedan. 
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Figur 5.1. Samband mellan risk att förtidspensioneras i olika yrken 1988, yrkenas antalsmäs-
siga utveckling samt antal sjukdagar på grund av arbetssjukdom. Män. 
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Figur 5.2. Samband mellan risk att förtidspensioneras i olika yrken 1988, yrkenas antalsmäs-
siga utveckling samt antal sjukdagar på grund av arbetssjukdom. Kvinnor. 

I figurerna saknas staplar vilket beror på att för få individer haft den aktuella 
egenskapskombinationen varför risktal ej kunnat beräknas. I figurerna framgår 
ett tydligt mönster. Först och främst stiger den relativa risken ju fler sjukdagar 
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yrkesgruppen har. Detta pekar återigen på arbetsmiljöns betydelse i samman
hanget. Dessutom tenderar högre risk att vara associerad med de krympande 
yrkena. Även om riskökningen är svagare efter den axel som beskriver yrkes
förändring finns en tendens till att ju fler sjukdagar ett yrke har och ju mer det 
krymper desto större är den relativa risken för förtidspension. I dessa grupper 
sammanfaller således de negativa sidorna av yrkesegenskaperna vilket alltså 
tycks medföra en större risk att förtidspensioneras. När man frågar sig vilka 
yrken det är som krymper och som samtidigt har hög skaderisk framkommer 
det att yrken inom tillverkningssektorn dominerar. Exempel på sådana yrken är 
gruvarbete, verkstadsarbete, järn- och metallbruksarbete. I figuren som beskriver 
sambandet för män avviker dock en stapel kraftigt. Här noteras en hög förtids
pensionsrisk samtidigt som skaderisken är måttlig och yrkesgruppen expanderar. 
Kategorin domineras av två yrkesgrupper; serveringsarbete respektive fastig
hetsskötsel och städning. En tänkbar förklaring till detta är dessa fungerar som 
det slags reträttyrken som tidigare diskuterats. De höga risktalen kan vara en 
konsekvens av att individerna vid inträdet i yrket haft med sig hälsoproblem för
värvade i ett annat yrke. Efter att nu berört just begreppet reträttyrken vid ett 
flertal tillfällen skall vi närmare diskutera detta fenomen. 

5.4 Yrke som riskfaktor - 'the healthy worker effect' 

Att det föreligger ett starkt samband mellan yrke och förtidspension är alltså 
klart. Det finns dock skäl att något problematisera yrkets betydelse som risk
faktor, framför allt som varande en kausal förklaringsvariabel. När yrke studeras 
som en riskfaktor är det vanligaste tillvägagångssättet att utnyttja tvärsnittsdata 
vilket enligt Östlin (1990) är problematiskt. Tvärsnittsdata kan enligt Östlin bara 
ge ringa information om kausalitet mellan yrkesexposition och sjuklighet i olika 
avseenden. Skälet till detta är att yrkesmobilitet kan medföra att felaktiga slut
satser om ett yrkes betydelse som riskfaktor dras. Eftersom tvärsnittsstudier inte 
ger information om vilket yrke en individ tidigare haft går det inte att uttala sig 
om i vilken utsträckning individen ådragit sig hälsobesvär som resultat av expo
nering av andra miljöer än den som mäts. Om många individer lämnar ett yrke 
på grund av försämrad hälsa uppstår risken att man underskattar det yrkets kon
sekvenser för hälsan. Det omvända gäller för det yrke som får ett tillskott av 
individer med hälsobesvär. Då blir istället yrkets betydelse som riskfaktor över
skattat. Denna typ av selektion brukar benämnas 'healthy worker effect' (a.a:7). 
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En annan aspekt på samma tema är att personer med god hälsa sannolikt också 
har bättre möjligheter att erhålla ett arbete än människor med dålig hälsa. Det är 
inte ovanligt att en läkarundersökning genomförs i samband med en nyanställ
ning. Rekryteringen till vissa yrken av personer med god hälsa återspeglas i läg
re sjuklighet. Ett yrke kan således framstå som mindre ohälsosamt än ett annat 
beroende på innehavarnas rörlighet snarare än på att yrket i sig har färre hälso
risker. Inom yrken som är svårbesatta finns också möjligheten att personer med 
arbetshinder av olika slag ansamlas. Östlin anger tre olika faktorer som avgör 
storleken på de felskattningar som uppstår p.g.a. "the healthy worker effect": 

a. Graden av stabilitet i det yrke som studeras . Ju större del som rör sig till och från yrket 
desto större är risken att felskattningar görs. 

b. Könsfördelningen inom det studerade yrket. Ju fler kvinnor som finns i yrket desto 
mindre är risken för bias då kvinnor i allmänhet är mer stabila och har längre genom
snittlig anställningstid än män. 

c. Typen av sjuklighet som studeras. En starkare selektionseffekt kan förväntas om man 
studerar kroniska sjukdomstillstånd 

Detta spörsmål har studerats avseende 1988 års förtidspensionärer och det har 
visat sig att den yrkesrelaterade rörligheten förstärker risken att förtidspensione
ras (Höög & Stattin 1994). Detta kan tolkas med hänvisning till att yrkesrörlig
het för många innebär uppbrott, flyttning och inskolning i nytt jobb, i en ny 
teknisk och social miljö som påverkar anpassning och skaderisk. Åberg (1980) 
fann att de som flyttade på 1970-talet främst hade anpassningsproblem av psy
kisk och social karaktär. Särskilt de som varit arbetslösa före flyttningen fick 
oftare sämre, mer fysiskt och psykiskt belastande jobb än de som var kvar i sina 
ursprungliga arbeten. De sociala banden till hembygden ledde också till en hög 
återflyttningsfrekvens. 

Detta är dock lika rimligt, kanske till och med rimligare, att se den yrkesmässiga 
rörligheten som ett uttryck för att individer som byter yrke äger egenskaper som 
påverkar risken att förtidspensioneras. Det kan röra sig om hälsomässiga egen
skaper, om att olika former av sociala svårigheter som påverkar individers för
ankring på arbetsmarknaden och därmed benägenheten att förtidspensioners. I 
det här fallet är det rimligt att tänka sig att de som senare förtidspensioneras 
redan långt innan pensioneringsdagen påbörjat en karriär betingad av hälsomäs
siga orsaker och som leder till att man prövar andra yrken. Detta är ett viktigt 
påpekande i detta sammanhang. Om de rörliga har förhöjd pensioneringsbenä
genhet innebär det att de också tar med sig denna egenskap till det nya yrket. 
Här kommer begreppet reträttyrken in i bilden. Om vissa yrken drar till sig indi-
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vider ifrån tunga arbeten med hög pensioneringsbenägenhet är det rimligt att 
anta att dessa yrkens relativa skadlighet överskattas. 

För att studera förekomsten av 'the healthy worker effect' har också rörlighet 
mellan yrken med olika arbetsmiljömässig belastning studerats. Detta visar att 
de individer som tidigare arbetat i högbelastningsyrken hade en högre risk jäm
fört med dem som fanns i yrket de kommer till. Det innebär att inflödet av indi
vider från yrken med hög belastning påverkar det nya yrkets riskbild. Den ge
nomsnittliga risken i yrken med lägre påfrestning höjs och risken för yrket med 
högre påfrestning sänks på grund av denna typ av yrkesrörlighet. På det sättet 
uppstår vad man kan kalla reträttyrken, d.v.s. yrken som har höga risktal inte på 
grund av dess skadliga inverkan i första hand utan därför att dessa yrken har ett 
inflöde av individer med redan vid inträdet nedsatt och begränsad arbetsförmå
ga. Ett antal sådana yrkesfamiljer identifierades och i nedanstående tabell anges 
yrken som är sannolika reträttposter i en karriär möjligen påbörjad som ett 
resultat av ett annat yrkes krav och påfrestningar. Dessa yrkens relativa skadlig
het påverkas av att det sker ett inflöde från arbeten som innebär hårdare arbets
miljömässiga krav. Lägre risktal i reträttyrkena erhålls när de yrkesrörliga ute
sluts ur analysen. Inflödet av personer från tunga arbeten till dessa yrken har höjt 
risktalen, vilket vid jämförelse med andra yrken får reträttyrkena att framstå som 
skadligare än vad de faktiskt är. 

Tabell 5.4. Yrken till vilka yrkesrörliga från arbetsmiljömässigt tunga arbeten kommer. 
Rangordnade efter antal som bytt till yrket. 1988 års förtidspensionärer. 

Manliga reträttyrken Kvinnliga reträttyrken 

Lager och förrådsarbete Maskinmontör/reparatör 
Bänk- och möbelsnickare Sjukvårdsbiträde 
Fastighetsarbete Sekreterare/Maskinskrivare 
Motorfordons- och spårvagnsförare Affärsbiträde 
Städare Kock, kallskänka 

Man kan alltså konstatera att det inte är okomplicerat att tolka relativa risker för 
olika yrken i en kausal mening. En identifierad risk i ett yrke kan påverkas av 
många faktorer och den yrkesmässiga rörligheten utgör en sådan faktor. För att 
riktigt bedöma olika yrkens skadliga inverkan på människor är det därför nöd
vändigt att även beakta innehavarnas yrkesmässiga rörlighet. De överrisker som 
reträttyrkena erhåller kan därför inte enbart tillskrivas yrkenas skadlighet, i kau
sal mening, utan även till innehavarnas hälsomässiga och andra egenskaper, som 
kan ha förvärvats i ett annat arbete. Detta fenomen är viktigt att känna till när 
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man diskuterar frågor som dessa. Även om det inte alltid är möjligt att kontrolle
ra denna effekt i analyserna är kunskapen om fenomenet viktig när man tolkar 
de resultat som erhålls. 

Sammanfattning 

I detta kapitel har yrke som riskfaktor diskuterats och granskats. En utgångs
punkt i kapitlet har varit att yrke i sig säger ganska lite om vad det är för meka
nismer som leder fram till de skillnader som finns mellan olika yrken. Eftersom 
förtidspensionering förutsätter ohälsa diskuterades relationen mellan yrkesinne
hav, arbetsmiljö och ohälsa. Utifrån detta konstaterades att den arbetsmiljömäs
siga påverkan innehavarna av ett yrke utsätts för utgör en viktig mekanism som 
påverkar utslagning via förtidspension. Vi har också konstaterat att vissa yrke
segenskaper som påverkar förtidspensionering när de återfinns i ett och samma 
yrke tenderar att ytterligare förstärka yrkesinnehavets effekt för risken att för
tidspensioneras. Yrkets roll som kausal förklaringsfaktor har diskuterats utifrån 
begreppet 'healthy worker effect'. Här klargjordes att det inte är okomplicerat att 
utan invändningar betrakta ett yrke som en sådan faktor. 

Avsikten med resonemanget i kapitlet har varit synliggöra den logik varmed 
yrkestillhörighet utgör en utstötningsfaktor. Utstötningsmodellen har kritiserats 
för att vara en alltför abstrakt teori som opererar på en strukturell nivå. Men ge
nom att som i detta kapitel gå bakom yrkesbeteckningen och försöka fånga 
egenskaper som präglar yrket och sätta de egenskaperna i relation till förtidspen
sion ges en mer substantiell förståelse av vad det är i ett yrke som skapar risk
ökningen. Detta förhållningssätt har också varit vägledande inför de fortsatta 
analyserna. 

I de kommande analyserna skall vi gå in på avhandlingens huvudfrågeställning; 
relationen mellan arbetsmarknadsförändring och förtidspension. Denna analys 
ska ses också som en förlängning av resonemanget ovan. Att studera de meka
nismer som stöter ut människor från arbetsmarknaden, vilka dessa mekanismer 
är och hur de verkar. Grundtanken är här att strukturella, konjunkturella och 
sektoriella förändringar av olika slag påverkar vilka yrkesgrupper på arbets
marknaden som är efterfrågade. Förändringarna uppträder därmed konkret i 
form av faktiska möjligheter för vissa yrkesinnehavare att vara kvar på arbets
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marknaden. Som inledning på denna del diskuteras i nästa kapitel vad som ka
raktäriserar dagens förändringar på arbetsmarknaden. 



6 Arbetsmarknadens omvandling och 
dess konsekvenser för arbetskrafts
deltagande 

Dagens arbetsliv, kanske i högre grad än någonsin, befinner sig i förändring. Det 
är inte ovanligt att 1990-talets arbetsmarknad beskrivs i termer av en grundläg
gande omvandling eller att vi befinner oss i en brytningstid av samma dignitet 
och omfattning som övergången från ett jordbrukar- till ett industrisamhälle (se 
t.ex. Wood 1989, Thurow 1996). I samband med sådana förändringar uppstår 
svårigheter för många människor att anpassa sig till de nya förutsättningarna. 
Jordbrukets rationalisering på 1700- och 1800-talen slog ut många gamla från 
arbetslivet och rationaliseringarna inom industrin under 1900-talets första hälft 
medförde också problem för många att behålla sina arbeten (Odén 1996). Indus
trialiseringen medförde på många sätt ett grundläggande brott mot traditionella 
levnadsmönster och sedan lång tid invanda föreställningar om arbete. Också de 
förändringar som idag danar framtidens arbetsliv uppmanar till dylika frågeställ
ningar. De höga arbetslöshetsnivåerna, och de stora skaror människor i arbetsför 
ålder som står utanför arbetsmarknaden, reser frågor om det är rimligt eller ens 
möjligt att också fortsättningsvis knyta medborgerliga sociala rättigheter till 
lönearbete. Många av drivkrafterna bakom förändringarna är dessutom av sådan 
art att de leder till allt lägre efterfrågan på arbetskraft. Den grundläggande frågan 
blir för välfärdsstaten på vilket sätt och enligt vilka principer som den växande 
skaran som är marginaliserade i förhållande till arbetsmarknaden skall försörjas i 
framtiden. Detta är naturligtvis en mycket svårbesvarad fråga och skall inte av
handlas mer här. Dock utgör scenariot en viktig bakgrund till huvudfrågeställ
ningen i avhandlingen. 

Arbetsmarknadens utveckling och omvandling bestäms av en mängd olika typer 
av drivkrafter. Det kan handla om politiska, sociala och ekonomiska drivkrafter, 
om organisatoriska, teknologiska och demografiska förändringar. Inflytandet av 
dessa drivkrafter på yrkes- och branschstruktur, på arbetsvillkor och arbetsmil
jöer är självfallet en mycket komplex fråga. Men man kan utgå ifrån är att om
vandlingen i en rad olika avseenden påverkar förutsättningarna för produktionen 
av varor och tjänster i vårt samhälle och därmed människors arbetsvillkor i en 
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bred mening. I detta avsnitt skall några centrala aspekter som har betydelse för 
arbetsmarknadsutvecklingen i allmänhet och för utslagning från densamma i 
synnerhet diskuteras. 

6.1 Det postindustriella samhället 

Insatt i ett längre tidsperspektiv är det vanligt att samhälls- och arbetsmarknads
utvecklingen beskrivs i olika stadier. Dessa olika stadier kan karaktäriseras med 
utgångspunkt bl.a. i villkoren för samhällets produktion. På en sådan övergri
pande nivå kan det förindustriella samhället beskrivas i termer av ett utvinnings
samhälle i vilket merparten av arbetet handlade om att utvinna råvaror från natu
ren. Det industriella samhället kan beskrivas i termer av ett tillverkningssam
hälle medan dagens samhälle ofta benämns i termer som tjänstesamhälle, infor
mationssamhälle eller via ett mer sammanfattande begrepp, det postindustriella 
samhället (Bell 1977). 

Det centrala i utvecklingen från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle 
utgörs av att den andel av arbetskraften som arbetar inom tjänstesektorn i Sveri
ge liksom i många andra länder expanderat kraftigt (Esping-Andersen 1993). 
Denna expansion har inneburit att sammansättningen av yrken och fördelningen 
mellan olika sektorer de senaste decennierna påtagligt ändrat karaktär. Kärnan 
i Bells resonemang utgörs av att övergången från varu- till tjänsteproduktion 
representerar en grundläggande förändring i den sociala strukturen. I denna för
ändring sker en klassmässig omvandling där professionella och tekniska yrken 
expanderar. Det betyder också att teoretisk kunskap får en central betydelse vil
ket kontrasterar det postindustriella gentemot det industriella (Furåker 1995). 
Detta medför också att maktförhållandena i samhället förändras. Enligt Bell 
dominerar i det postindustriella samhället, i kraft av utbildning och kunskap, en 
klass av professionella och tekniker vilket avviker från maktfördelningen i den 
industriella eran där kapitalägandet utgjorde grunden för dominans (a.a). I Bells 
analys förutses också att klasskillnader i samhället successivt kommer att erode
rà (Esping-Andersen 1993). 

Även om Bells resonemang om tjänstesamhällets framväxt och utveckling kriti
serats (se t.ex. Sayer & Walker 1992, Furåker 1995) fångas i teorin en central 
aspekt av det moderna arbetslivets utveckling. Tjänstesektorn sysselsätter idag 
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en betydande andel av arbetskraften. Vad har då utvecklingen mot ett tjänste
samhälle för betydelse när det gäller utslagning och marginalisering på arbets
marknaden. Till skillnad från Bells egen mer positiva syn på utvecklingen finns 
också negativa tolkningar. Esping-Andersen (1993) diskuterar detta utifrån olika 
scenarier för den framtida utvecklingen och den första handlar om att rationali
seringarna inom industrin leder till massarbetslöshet eller andra negativa konse
kvenser. Logiken bakom detta kan hänvisas till ett resonemang om 'obalanserad 
tillväxt' (Baumöl 1967 enligt Esping-Andersen 1993, Furåker 1995). Tanken är 
här att stigande inkomster i det moderna samhället kommer att förskjuta efter
frågan från varor till tjänster medan förbättrade produktionsmetoder inom indu
stri- och tillverkningssektorerna reducerar behovet av arbetskraft. Då lönekost
naderna inom tjänstesektorn tenderar att följa industrisektorns kommer, då ratio
naliseringspotentialen och effektiviseringsmöjligheterna inom tjänstesektorn är 
begränsade, så småningom ekonomiska problem (cost-disease problem) att upp
stå. Om tjänstesektorn följer med i löneutvecklingen kommer tjänsterna att bli så 
dyra att köpa att alltför få har råd vilket i sin tur leder till ekonomiska problem 
och vidhängande arbetslöshet för sektorn. Om man å andra sidan genomför 
kraftiga rationaliseringar, ungefär som har skett inom många offentliga tjänste
områden i Sverige under 1990-talet, kommer inte tjänstesektorn att kunna absor
bera den från industrin friställda arbetskraften vilket leder till hög arbetslöshet. 
Detta cost-disease problem riskerar alltså att leda till en ökad arbetslöshet som 
ett resultat av de egenskaper som karaktäriserar tjänstesektorn. 

I massarbetslöshetsscenariot riskerar en 'insider-outsider'-konflikt att utvecklas. 
Arbetsmarknaden delas upp i två delar. En delarbetsmarknad som karaktäriseras 
av höga löner och hög grad av anställningsskydd men som är stängd för andra än 
'insiders'. Den andra delarbetsmarknaden befolkas av växande skaror av 'out 
siders' bestående av unga, långtidsarbetslösa, förtidspensionärer och andra mar-
ginaliserade eller konkurrenssvaga grupper. Tillgång till arbete blir i den fram
tidsbilden en central konfliktdimension. 

En annan pessimistisk vision är att tillbakagången av industriarbetet leder till ett 
tryck nedåt vad gäller lönenivåerna och en vidhängande massproletarisering. 
Arbetsmarknaden polariseras mellan dem som har goda förhållanden i toppen 
och en växande underklass som domineras av kvinnor och minoriteter (Esping-
Andersen 1993). Relevant i det sammanhanget är det resonemang som anknyter 
till framväxten av ett s.k. tjänsteproletariat. Detta handlar om att individer tende
rar att låsas fast i lågbetalda och okvalificerade tjänsteyrken utan möjligheter att 
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avancera uppåt i yrkeshierarkin. Esping-Andersen pekar på att den relativa stor
leken av en sådan klass beror på hur inflödet ser ut vilket i sin tur beror av 
tjänstesektorns utseende. Om servicesektorn är dominerad av sociala tjänster kan 
ett nytt tjänsteproletariat förväntas domineras av kvinnor. Om å andra sidan en 
sådan servicesektor inte föreligger och om tjänstesektorn inte förmår absorbera 
de som blir överflödiga i bakvattnet av industrins rationaliseringar kan ett tjäns-
teprolitariat komma att fungera som en slags 'dumping ground' (a.a:28) för fö
reträdesvis förbrukade manliga industriarbetare. En tredje möjlighet är att okva
lificerade tjänstearbeten fungerar som en inträdesbiljett till arbetsmarknaden al
ternativt som återvändsgränder för i första hand unga människor. 

Den fordistiska industriella eran har varit starkt centrerad kring 'the male bread
winner'. Kvinnors möjligheter att delta på arbetsmarknaden begränsades både av 
jobbens natur och av frånvaron av institutionella förutsättningar. Tjänstesektorns 
tillväxt har, inneburit ett brott mot denna modell. Även om det kvinnliga delta
gandet ökat också på traditionellt manliga områden så kan kvinnors ökande 
arbetskraftsdeltagande till största delen förklaras av den växande tjänstesektorn, 
framför allt i länder med en stor offentlig sektor (Furåker 1995). År 1991 åter
fanns 57 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna i Sverige inom näringsgre
nen offentlig förvaltning och andra tjänster (a.a: 57). Det är alltså till stor del i 
yrken som har anknytning till välfärdsstatens utveckling som expansionen av 
kvinnligt arbetskraftsdeltagande skett i Sverige. 

I Sverige liksom i många andra länder är arbetsmarknaden påtagligt könssegre-
gerad vilket avser såväl anställningar som arbetsvillkor. Inom tjänstesektorn 
finns också en hierarkiskt strukturerad konkurrens och kvinnor har ofta tenderat 
att gentemot män hamna på de lägre positionerna. Detta är av stor betydelse för 
möjligheterna att hävda sig på arbetsmarknaden. När till exempel den offentliga 
sektorn under 1990-talet rationaliseras i Sverige är det i första hand arbeten som 
återfinns ett stycke ned i hierarkierna, sjukvårdsbiträden, undersköterskor, som 
försvinner. Kvinnligt arbetskraftsdeltagande är i länder som Sverige mycket 
starkt beroende av den offentliga sektoms utveckling. Både när det gäller före
komsten av arbetstillfällen men också när det gäller utvecklingen av kollektiva 
tjänster som till exempel barnomsorg som påverkar de konkreta möjligheter att 
arbeta utanför hemmet. De senaste åren nedläggningar och omstruktureringar 
inom både vård, omsorg och skola har inneburit att stora grupper av offentligt 
anställda fått lämna sina anställningar. Det föreligger dock ganska stora skillna
der mellan olika sektorer inom den offentliga tjänsteproduktionen. I den statliga 
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sektorn har antalet anställda mellan 1990 och 1993 minskat med 19 procent och 
här är minskning faktiskt något större för män än för kvinnor. (Gonäs, Johans
son, Svärd 1995). Annorlunda förhåller det sig inom primärkommunala och 
landstingskommunala verksamheter. I dessa har mellan 1990 och 1993 antalet 
anställda minskats med mer än 120 000 varav merparten är kvinnor (a.a). 

En annan dimension som är viktig i anslutning till det postindustriella samhällets 
utveckling rör frågan om den ökande betydelsen av utbildning och kompetens. I 
teorin om det postindustriella samhället påtalas ofta att människors utbildning i 
allt högre grad kommer att vara avgörande för individers position och möjlighe
ter på arbetsmarknaden. Detta äger sin grund i de allt mer avancerade tekniska 
processer som karaktäriserar industriproduktion men också i kraft av att en stor 
del av tjänsteproduktionen, som hälsovård, social service utbildningsyrken, 
datorprogrammering, i allmänhet ställer högre krav på utbildningsnivån än tra
ditionella varuproducerande yrken och verksamheter. Utbildningsnivån kan 
därigenom förväntas ha en större betydelse för både vad gäller individers livs
chanser i allmänhet men också i termer av att vara en kraft som skapar barriärer 
vad gäller mobilitet och utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden. 

Övergången till en arbetsmarknad där en allt större andel av de sysselsatta ägnar 
sig åt tjänsteproduktion parad med en minskning beträffande den industriella 
sysselsättningen är en stark utvecklingstrend som vi ännu inte sett slutet på. Att 
utvecklingen har och kan komma att ha konsekvenser på flera olika sätt har dis
kuterats ovan. De aspekter som här lyfts fram handlar om de risker som det 
postindustriella samhällets framväxt kan föra med sig med avseende på utslag-
ning från och marginalisering i relation till arbetsmarknaden. Viktiga dimensio
ner i sammanhanget är arbetslöshet, klasstrukturens utveckling, kvinnors ställ
ning på arbetsmarknaden, utbildningens betydelse för möjligheten att förvärvs
arbeta. Ytterligare en viktig aspekt i detta sammanhang rör de krafter som driver 
utvecklingen och som i sig kan ses som viktiga faktorer när det gäller vilka 
arbetsvillkor som utvecklas. 

123 



6.2 Internationalisering och teknologisk 
förändring 

En av de viktigaste drivkrafterna bakom omvandlingen på arbetsmarknaden är 
den ökade internationaliseringen. Med internationalisering avses i dessa sam
manhang flera saker som på olika sätt påverkar förutsättningarna för hur ekono
misk politik utformas inom en nations gränser. Internationalisering kan avse de 
processer som manifesteras i framväxten av olika slags nätverk av kommunika
tion, transaktion och organisation över nationsgränser (Aronson & Sjögre 1994). 
Mer konkret handlar det t.ex. om förändringar avseende förutsättningar för han
del över länder emellan. EES- och GATT-avtalen är exempel på internationella 
överenskommelser som undanröjer handelshinder. Detta kan för vissa branscher 
i kraft av att export underlättas vara positiva förändringar medan andra skyddade 
branscher berörs negativt (a.a). Internationalisering kan också handla om utveck
lingen av transnationella företag. Sverige har relativt sett många sådana företag. 
En tredjedel av världens samlade produktionsmedel kontrolleras av 37 000 tran
snationella företag. Cirka 3 700 av dessa beräknas vara svenskägda. Vidare hade 
svenska företag 1990 mer än 500 000 anställda utanför landets gränser (a.a: 11). 

Graden av internationalisering är också beroende av fria kapitalflöden och på 
den punkten har avregleringar underlättat förflyttning av kapital oberoende av 
nationsgränser. En ganska självklar konsekvens av internationaliseringen är att 
konkurrensen ökar vilket också medför att företag som är lågproduktiva eller på 
annat sätt har problem får svårare att göra sig gällande. Internationaliseringen 
kan därför också sägas vara förknippad med en ökad utslagning av företag. Den 
ökande konkurrensen parad med ett ökad kundorientering medför också att kra
ven på omställning och flexibilitet i företagen ökar. Stela organisationer som 
bygger på stabil produktion och stora lager tenderar då att bli ineffektiva. Det 
innebär att principerna för att organisera verksamheter också påverkas. Detta 
kan kopplas till diskussionen om ökade krav på flexibilitet beträffande organisa
tionsformer men också till flexibilitet när det gäller relationen mellan arbets
givare och arbetstagare. En viktig drivkraft i strukturomvandling är "att resurser 
flyttas från en arbetsplats till en annan, där produktiviteten är högre eller mellan 
sektorer med olika produktivitetsnivå" (Aronsson & Sjöberg 1994:13). I en tid 
som präglas av avreglering och undanröjande av handelshinder torde denna typ 
av förflyttningar underlättas vilket rimligen påskyndar arbetsmarknadens struk
turomvandling. När marknader växer över nationsgränser föreligger också risken 
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att ett utflöde av företag sker från hög- till lågkostnadsländer. Detta påverkar 
givetvis sysselsättningsläget negativt för ursprungslandet. 

En annan mycket stark och viktig drivkraft till arbetsmarknadens omvandling är 
teknologisk utveckling. Sedan 1970-talet är det kanske fram för allt utvecklingen 
inom mikroelektronikbranschen som mest påtagligt påverkar utvecklingen. Tek
nikutveckling har betydelse både för utvecklingen av enskilda arbetsuppgifter 
men också för hur arbetet organiseras, för kvalifikationskrav och för arbetsmiljö. 
Genom tillkomsten av datorer och informationssystem har många traditionella 
yrken och yrkesuppgifter antingen helt enkelt försvunnit eller förändrats i grun
den. I många fall har detta medfört positiva konsekvenser då arbetsmiljön har 
förbättrats. Ett negativt inslag är att nya former av arbetsrelaterade problem har 
uppmärksammats. Begrepp som teknostress och bildskärmssjuka är kopplade till 
den nya tekniken. En annan konsekvens av den teknologiska utvecklingen är att 
kvalifikationskraven på arbetsmarknaden förändras vilket är en aspekt som 
framförallt påverkar möjligheterna för lågutbildade och personer med en föråld
rad utbildning att konkurrera på arbetsmarknaden. Teknikutvecklingen kan såle
des sägas vara av betydelse på flera sätt när det gäller individers möjligheter till 
arbete. För det första medför tekniken rationaliseringsmöjligheter som ofta 
minskar behovet av anställda. Detta handlar om att den tekniska utvecklingen är 
viktig för efterfrågan på arbetskraft. Tekniken har också betydelse för vilken typ 
av arbetskraft som efterfrågas. Inom både tjänstearbete och varuproducerande 
arbete har kvalifikationsnivån höjts under senare år (Sjöstrand 1996). Ju snabba
re förändringarna är desto svårare torde anpassningen mellan utbud och efterfrå
gan avseende kvalifikation bli. Individer med en obsolet utbildning riskerar i ett 
sådant sammanhang att bli marginaliserade och konkurrenssvaga. 

I övergången till ett tjänstesamhälle har den teknologiska utvecklingen haft 
betydelse. Detta genom att vara en viktig kraft när det gäller att förändra yrkes
strukturen. Rationaliseringarna inom industriproduktionen har inneburit att en 
stor andel av de som är anställda i sektorer som kategoriseras som varuproduce
rande faktiskt sysslar med tjänstearbete (Sjöstrand 1995). Det konkreta arbetet 
med tillverkning minskar alltså medan kringarbetet med att styra, administrera, 
organisera och förbättra produktionsprocesserna ökar (Sayer & Walker 1992). 

Thurow (1996) menar att det kapitalistiska samhället genomgår ett grundläggan
de teknologiskt skifte, från en era dominerad av traditionell industri till en 
arbetsmarknad som präglas av högteknologi, eller som han kallar det, 'man 
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made brain power'. Detta har konsekvenser bl.a. för olika verksamheters geogra
fiska belägenhet och rörlighet. Den traditionella industriella produktionen säger 
Thurow, hade oftast en naturlig hemvist som bestämdes av var naturtillgångar 
viktiga för produktionen var belägna. Högteknologisk produktion har ingen så
dan given plats utan är helt geografiskt obunden. Tillsammans med en allt mer 
globaliserad ekonomi skapar detta en situation där vad som helst kan produceras 
var som helst. Thurow ser alltså den teknologiska utvecklingen som den kanske 
viktigaste förklaringen till den globalisering som medför att nationella ekonomi
er tenderar att minska i betydelse. 

6.3 Flexibilitet 

En mycket aktuell aspekt av förändringarna på arbetsmarknaden gäller trenden 
mot ökad flexibilitet. Detta kan handla om en rad olika saker och är därav inte 
något anmärkningsvärt väldefinierat begrepp. I ett makroperspektiv kan flexibi
litet referera till arbetsmarknadens funktionssätt med avseende på mobilitet och 
lönebildning. Det kan också handla om organisationer och också om en individ
nivå där det då handlar om människors förmåga att anpassa sig till förändrade 
omständigheter. Flexibilitet diskuteras i många sammanhang och betraktats 
ibland närmast som en slags universallösning på allsköns problem knutna till 
arbete och arbetsmarknad (Meulders & Wilkin 1987). 

Under lång tid har den svenska arbetsmarknaden präglats av relativt sett ganska 
stabila förhållanden. Det gäller både organiseringen av arbete och den typ av 
anställningsförhållanden som dominerar. En viktig del av trenden mot en ökad 
flexibilitet handlar om förändringar inom produktionsprocessen. Den föränd
ringen beskrivs ofta i termer av en övergång från en fordistiskt orienterad till en 
postfordistisk arbetsorganisation. 

Fordismens, som i litteraturen sägs ha varit dominerande under mellankrigstiden 
fram till mitten av 1970-talet (Sayer & Walker 1992), kanske mest framträdande 
kännetecken är massproduktion av i huvudsak standardiserade produkter för en 
masskonsumerande allmänhet. Detta produktionssystem hade också en korres
ponderande organisatorisk logik karaktäriserad av storskaliga produktionsan
läggningar med en byråkratiskt toppstyrd administration (Crompton, Gallie & 
Purcell 1996). I slutet av perioden, i samband med oljechocker och ekonomisk 
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recession, mötte dock systemet problem, som förstärktes av en ökande konkur
rens från Japan (Söderström & Lindström 1994). Marknaden mättades succes
sivt på standardiserade produkter vilket undergrävde förutsättningarna för pro
duktionen. Dessutom fanns, då produktionen inte sällan organiserades enligt 
tayloristiska principer en opposition mot systemet bland anställda. Teknologiska 
begränsningar medförde inskränkningar avseende möjligheter till rationalisering 
vilket ytterligare undergrävde systemets effektivitet. Den alltmer turbulenta om
världen ställde dessutom allt högre krav på flexibilitet avseende produktionen 
vilket de storskaliga och ofta mycket rigida systemen inte kunde leva upp till 
(Sayer & Walker 1992). En grundläggande förutsättning för systemet var att 
inga omstörtande förändringar i omgivningen inträffade och byggde således på 
stabilitet. Arbetaren i det fordistiska systemet, oftast en man, hade små chanser 
att avancera uppåt i klasshierakin. Men å andra sidan erbjöd systemet en viss 
grad av trygghet i kraft av en hygglig inkomst och det faktum att framtiden i 
olika avseenden kunde förutses (Esping-Andersen 1993). 

Men tyvärr förändrades förutsättningarna. Och precis, dessutom, på ett sätt som 
passade det stela fordistiska systemet illa. Omvärldens krav på mer kundstyrd 
produktion tillfredsställdes på ett effektivare sätt genom de organisatoriska 
alternativ som vuxit fram parallellt med att den storskaliga produktion för stora 
lager började få problem. Dessa alternativ präglades till skillnad från sin före
gångare av mer småskalig produktion med mindre och specialiserade enheter där 
en av de viktigaste ingredienserna utgjordes av flexibilitet avseende både pro
duktion och personal. 

Enligt förespråkare för teorin om flexibel specialisering existerade inte längre 
förutsättningarna för en fordistisk produktionsapparat organiserad enligt Taylo
ristiska principer. Till skillnad från Bravermans tes om arbetets dekvalificering 
handlar flexibel specialisering mer om det motsatta; arbetets uppgradering. 
Genom att utveckla de anställda genom kvalitetscirklar, lagarbete och mer varie
rande arbetsuppgifter skulle större grad av självständighet och inflytande skapas. 
Företagen skulle, genom användande av flexibel utrustning och genom att skapa 
en mer självständig och mångkunnig arbetskraft vars arbete inte kontrollerades 
och styrdes på ett tayloristiskt sätt, fungera mer flexibelt och därigenom snabba
re reagera på förändringar i efterfrågan vad gäller både kvantitet och kvalitet på 
produkterna. 
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Denna utveckling är knappast så linjär och entydig som det ibland framställs. I 
den akademiska debatten kring omorienteringen från fordism till postfordism 
ifrågasätts starkt detta polariserade sätt att beskriva verkligheten (Wood 1989, 
Sayer & Walker 1992). Icke desto mindre representerar det fordistiska produk
tionskonceptet något som kan utnyttjas som en motpol i förhållande till dagens 
arbetsliv. Under senare år har begreppet flexibilitet kommit att diskuteras alltmer 
och också utsträckts till att gälla mer än produktionsfomer. 

I Sverige är kanske de mest konkreta uttrycken för att en trend mot ökad flexibi
litet på arbetsmarknaden eftersträvas debatten kring arbetstid och arbetsrätt. 
Dessa områden anknyter också till förskjutningen från traditionella anställnings
kontrakt, d.v.s. heltids tillsvidareanställda till mer tillfälliga och tidsbegränsade 
anställningar (Bruegel & Hegewisch 1994, Aronson & Sjögren 1994). Detta 
handlar om att arbetsgivare utifrån det behov av arbetskraft som för tillfället 
råder skall kunna anpassa antalet anställda, s.k. extern flexibilitet. Det finns på 
arbetsmarknaden tydliga uttryck för att detta blir alltmer vanligt. För det första 
finns det en långsiktig trend mot ett ökat deltidsarbete. Då denna trend också är 
starkt kopplad både till utvecklingen av välfärdsstaten som arbetsgivare och till 
kvinnors ökade arbetskraftsdeltagande är det dock problematiskt att enbart tolka 
deltidsarbete som ett uttryck för en strävan mot ökad flexibilitet (Bruegel & He-
gewisch 1994). Andra typer av atypiska anställningskontrakt som tenderar att 
öka är tidsbegränsade eller temporära anställningar som provanställningar, prak
tikarbete, projektanställningar, feriearbeten och vikariat. I Japan och i USA är 
denna utveckling tydlig. Andelen temporära jobb är i Tyskland cirka 10 procent 
och var tredje nyskapat arbete är av tillfällig art. Också i Sverige finns en lik
nande utveckling. Under perioden mellan hösten 1993 och hösten 1994 förlorade 
85 000 människor fasta anställningar samtidigt som 100 000 individer fick tids
begränsade jobb (Aronsson & Sjögren 1994:36). 

Thurow (1996) redovisar en krass syn på vad flexibiliteten representerar. Han 
hänvisar här till begreppet 'downsizing' vilket är exakt vad det låter som, nämli
gen reduktion av antalet anställda i företag. Thurow menar att under en period 
från slutet av 1980- och början av 1990-talet genomfördes i USA två vågor av 
'downsizing' vilket resulterade i av 2,5 miljoner arbetstillfällen försvann. Lik
nande neddragningar har senare också inträffat i både Tyskland och i Italien. 
Dessa personalminskningar karaktäriserades av flera nya inslag. För det första 
var uppsägningarna av permanent art, vilket skiljer dessa händelser från företags 
normala beteenden i lågkonjunktur. Vidare var sammansättningen av de uppsag
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da annorlunda. En stor del av uppsägningarna drabbade tjänstemän och arbets
ledare. Normalt är det i första hand arbetare som drabbas i en lågkonjunktur. 
Dessutom har omfattande personalminskningar genomförts i företag med god 
ekonomi och med stora vinster under högkonjunktur. En viktig förklaring till 
detta, menar Thurow, är att personalminskningarna för företagets del inte var så 
omfattande som de höga siffrorna ger sken av. Uppsägningarna ska ses som ett 
uttryck för en mer grundläggande förändring, nämligen ett skifte till att företag i 
allt högre grad utnyttjar externa leverantörer (outsourcing). Genom att göra sig 
av med tillsvidareanställda och istället hyra in kompetens för specifika ändamål 
kan kostnaderna reduceras. Thurow menar att 'downsizing' som företeelse har 
försvagat det sociala kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare som tradi
tionellt karaktäriserats av en relativ stabilitet, årsvisa löneökningar, och tempo
rära cykliska uppsägningar. Mycket få kommer att åtnjuta den typen av anställ
ningar i framtiden. I 'downsizing' processen utvecklas istället arbetskraften i 
USA mot tillfälliga och ofrivilliga deltidsanställda, tidsbegränsade anställningar, 
och konsulter som alla, i sina tidigare anställningar hade bättre betalt för att göra 
samma jobb. Thurow menar därför att "flexibility is just a code word for falling 
wages" (a.a:39). 

Lik Thurows syn är den i diskussionen om flexibilitet och arbetsorganisation 
vanligt förekommande modellen 'the flexible firm' (Atkinson 1987, Wood 1989, 
Aronsson & Sjögren 1994). Denna handlar om att företag och organisationer i 
allt högre grad koncentrerar sina resurser till de för företagets överlevnad mest 
betydelsefulla funktionerna. Det innebär att företaget får en personalstruktur 
bestående av en kärna och en periferi. Kärnan består av välutbildade och funk
tionellt flexibla tillsvidareanställda. Periferin däremot består av vad som ibland 
kallas 'disponibles' eller 'stand-by workers' (Esping-Andersen 1993). Periferin 
befolkas av personal som anställs på tidsbegränsade kontrakt och som i allmän
het har det sämre ställt avseende rättigheter och förmåner knutna till anställning
en. Det betyder att de som tillhör kärnan löper en mindre risk för utslagning 
medan den risken är mycket högre bland dem som finns i den perifera delen. 
Sådana så kallade 'just-in-time-anställningar' skall tillförsäkra företaget maxi
mal numerär flexibilitet och kan anpassas efter rådande behovssituation. Kvali
fikationsnivån bland de temporärt anställda varierar mycket kraftigt, alltifrån 
konsulter till diversearbetare (Aronsson & Sjögren 1994) med det gemensamma 
draget att de fungerar som en variabel personalbuffert för företaget. 
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Detta kan också kopplas till den allt större marknaden vad gäller uthyrning av 
personal. I stället för att anställa hyr ett företag personal. Det betyder att företa
get som hyr inte har några arbetsrättsliga skyldigheter gentemot individen som 
har kontrakt med uthyrningsfirman. Denna verksamhet har utvecklats kraftigt i 
Sverige de senaste åren, delvis som en följd av att lagen om privat arbetsför
medling har liberaliserats (Aronson & Sjögren 1994). Som exempel kan nämnas 
att IBM Sverige hyr samtlig personal till flera funktioner som reception, säker
het, matsal, telefonväxel m.m. Det amerikanska personaluthyrningsföretaget 
ManPower Ine har mer än en halv miljon anställda och är idag etablerat över 
hela världen (a.a). Företeelsen flexibilitet är alltså ett mångfasetterat begrepp. 
Mycket talar för att konsekvenserna av en ökad flexibilitet i första hand handlar 
om en ökad grad av otrygghet för arbetstagarna. En otrygghet som avser både 
anställning och ekonomi. Det finns också tecken på att flexibiliteten har konsek
venser för de arbetstagare som har en sämre konkurrenskraft. De som inte är 
gångbara löper en avsevärt högre risk att marginaliseras i förhållande till arbets
marknaden varför risken för utslagning också ökar. 

En särskild aspekt av flexibilisering utgörs av en utvecklingstrend som av Pfef
fer och Baron (1988) benämns som en 'externalisering' av de anställda. Exter-
naliseringen innebär att arbete i allt högre grad utförs utanför organisationers 
gränser och genom att de anställda inte fysiskt är lika starkt bundna till arbets
platsen. Externaliseringen av arbetskraften beskrivs av Pfeffer och Baron i tre 
olika dimensioner; a) externalisering av plats, b) externalisering via sjunkande 
andel långtidskontrakt och c) externalisering av administrativ kontroll. Den 
första dimensionen, externalisering av plats, handlar om distansarbete av olika 
slag. Distansarbete kan förekomma i olika form, exempelvis i satellitarbets-
platsei som innebär arbetsplatser geografiskt skilda från moderföretaget; lokala 
arbetscentra vilket innebär att flera företag tillsammans samordnar vissa funk
tioner på en plats belägen utanför företaget. Ytterligare en form av distansarbete 
utgörs av hemarbete. De som distansarbetar idag är oftast välutbildade tjänste
mannagrupper mellan 40 och 50 år (Aronsson & Sjögren 1994). I kraft av att 
bruket av persondatorer ökar förväntas denna typ av arbete att öka i framtiden. 
Den andra formen av externalisering författarna talar om handlar om ökning i 
utnyttjandet av atypiska som diskuterats ovan. Den tredje formen handlar om 
externalisering av administrativ kontroll och är ett resultat av ett ökat utnyttjande 
av hyrd eller 'leasad' arbetskraft. 
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En viktig drivkraft i denna utveckling ligger i att företag kan bibehålla för
delarna med arbetsdelning utan att organisera verksamheten på traditionellt sätt 
i organisatoriska hierarkier (a.a.). Pfeffer och Baron menar att det inte är själv
klart, vilket ofta förutsätts inom t.ex. organisationsteorin, att traditionella lång
tidskontrakt är det mest ekonomiskt effektiva sättet att anställa personal. En lika 
rimlig hypotes är att dessa anställningskontrakt i relation till nya förutsättningar, 
i form av internationalisering och hårdnande konkurrens, har blivit otidsenliga. 
Den traditionella byråkratiska kontrollen av de anställda, via maktmedel som i 
den tidiga industrialismen eller genom den mer sentida varianten att skapa 
'commitment' och därigenom säkerställa lojalitet gentemot företaget har förut
satt att de anställda internaliseras d.v.s. är fysiskt närvarande. Denna modell kan 
sägas ha varit adekvat i en tid med måttlig konkurrens men dagens situation 
ställer andra och nya krav och i det sammanhanget kan den traditionella formen 
för byråkratisk kontroll ses som en alltför kostsam variant. 

Sammanfattning 

Den rad av de förändringar som ovan diskuterats pekar på att den bild av en 
'standardarbetare', en manlig industriarbetare som arbetar heltid, som dominerat 
under lång tid, har eroderat. Utvecklingen mot ett tjänstedominerat samhälle, 
kvinnornas ökande arbetskraftsdeltagande, den ökande graden av osäkra, tillfäl
liga anställningsförhållanden är alla uttryck för detta. I detta finns både positiva 
och negativa inslag beträffande människors möjligheter att arbeta fram till ålder
spensionen. 

Förtidspensionering handlar om människors hälsa som i hög grad påverkas av 
den arbetsmiljö hon vistas i. Lundberg (1990) har visat att arbetsmiljön är en 
mycket betydande determinant när det gäller detta (se också kapitel 5). Över
gången till ett tjänstesamhälle har inneburit många förändringar när det gäller 
människors arbetsmiljöer. I många avseenden har förbättringar inträffat då brist
fälliga arbetsmiljöer var mycket vanliga i det traditionella industriarbetet. Det 
riktigt tunga jobben har som ett resultat av strukturförändringarna försvunnit 
(Åberg 1984, Szulkin & Tåhlin 1994). Den yttre miljön har avsevärt förbättrats 
då arbeten som innebär kyla, drag och fukt har minskat. Men samtidigt har nya 
arbetsmiljöer och arbetsmiljöproblem dykt upp. Det handlar främst om belast
ningar av olika slag. Undersökningar (Szulkin & Tåhlin 1994) pekar på att den 
psykosociala miljön under 1980-talet har försämrats. 1991 är det en avsevärt 
större andel bland kvinnorna som upplever sina arbeten som stressfyllda än 

131 



1981. Det finns också belägg för att många servicearbeten innebär risker för 
kroppslig förslitning (Aronsson m.fl. 1996). Trots det kan det sägas att den fy
siska arbetsmiljön under en lång tid har förbättrats i en positiv riktning medan 
det finns tecken som tyder på att den psykosociala har försämrats. Aronsson och 
Sjögren (1994) menar att förändringarna på arbetsmarknaden kan innebära stora 
konsekvenser för framtidens arbetsmiljöer. Dels pekar de på att den tilltagande 
förändringshastigheten medför en ökande omställningsstress hos arbetstagare. 
Detta parat med att det blir vanligare med osäkra anställningsförhållanden, di
stans- och hemarbete gör att det växer fram en mer komplicerad arbetsmiljömäs
sig exponeringsbild i arbetslivet. En möjlig konsekvens av det är en ökning av 
ospecifika besvär och sjukdomar kopplade till stress och otrygghet (a.a). 

I trenden mot en ökad flexibilitet och otrygghet ligger vidare ett scenario innebä
rande att arbetsmarknaden delas upp mellan individer med helt olika arbetsvill
kor. En grupp som är privilegierad i flera avseenden och en annan grupp, de med 
temporära jobb och låga kvalifikationer som har det sämre ställt. Arbetsgivarnas 
ansvar för det temporärt anställda kan förväntas vara begränsat vilket har bety
delse inte minst i rehabiliteringssammanhang (Lindqvist 1996). Det finns också 
risk för att denna grupps ställning på arbetsmarknaden generellt sett blir svag 
vilket för tankarna tillbaka till outsider-insiderproblematiken och till begreppet 
tjänsteproletariat. Den omvandling av arbetsmarknaden som sker har självfallet 
stora konsekvenser för antalet och karaktären på de arbetstillfällen som finns. 
Många av förändringarna leder också mot ett allt lägre behov av arbetskraft. Ett 
resultat av detta är att allt fler människor idag står utanför arbetsmarknaden och 
då inte bara i form av arbetslöshet utan också genom att allt fler mer eller mindre 
permanent lämnar arbetsmarknaden i förtid. De står inte längre till arbetsmark
nadens förfogande utan är som man säger avaktualiserade. 

Avsikten med detta kapitel har varit att inför den empiriska prövningen i kom
mande kapitel beskriva några grundläggande drag i de förändringar som idag 
sker på arbetsmarknaden. I synnerhet i relation till vad dessa förändringar kan ha 
för betydelse för utslagning. Det är uppenbart att många av de förändringar som 
sker skärper konkurrensen om de arbetstillfällen som finns. Trenden mot en 
ökad flexibilitet rymmer många inslag som kan påverka såväl inträdet på arbets
marknaden som utträdet. Om något generellt skall sägas utifrån genomgången är 
det att osäkerheten och otryggheten på arbetsmarknaden ökar. En otrygghet som 
sannolikt allra mest drabbar de med en svag ställning på arbetsmarknaden. 
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7 Förtidspension - ett medel i omstruk
tureringen av arbetsmarknaden? 

7.1 Förtidspension och arbetsmarknadsförändring: 
analysuppläggning 

I den kontinuerliga förändringsprocess arbetsmarknaden är inbegripen i ryms 
som vi sett en rad faktorer som kan påverka omfattningen av och karaktären på 
det utflöde som sker. Yrkesstrukturens fortlöpande omvandling ställer nya och 
annorlunda krav på arbetskraften vilket i sin tur medför en anpassningsproble
matik som gör att vissa individer har svårare än andra att få eller att behålla ett 
arbete. Såväl övergången till en arbetsmarknad alltmer dominerad av tjänstepro
duktion som de växande kraven på flexibilitet och det ökade tempot i föränd
ringarna har betydelse för denna anpassning. 

Den empiriska analysen kommer att inledas med att sambandet mellan krym
pande arbetsmarknad och förtidspension studeras. Denna kommer inledningsvis 
att göras relativt förutsättningslöst i den meningen att inga kopplingar till mer 
generella utvecklingstrender görs. Här är ambitionen dels att pröva huruvida det 
finns något samband, dels att studera betydelsen av att utnyttja olika operatio
nella mått eller indikatorer för att fånga arbetsmarknadsförändring. 

Den första indikatorn och dess relation till förtidspensionering utgörs som sagt 
av antalsmässig förändring i yrken. Måttet på yrkesförändring bygger på infor
mation om antal anställda i yrken för samtliga förvärvsarbetande i hela riket. 
Någon mer preciserad information avseende yrkesdata har inte funnits tillgäng
liga i analysarbetet. Detta är naturligtvis en brist eftersom förändringar i ett yrke 
på nationell nivå inte nödvändigtvis återspeglas i en likartad utveckling på den 
lokala arbetsmarknad som en potentiell förtidspensionär i första hand möter. 

För att även fånga regionala variationer har därför data om utvecklingen i olika 
branscher på regional och lokal nivå insamlas med Statistiska Centralbyråns 
hjälp. Den andra arbetsmarknadsindikatorn som analyseras handlar därför om 
förändringar av antal anställda i olika branscher. Dessa två delar kommer att ges 
något olika utformning. I analysen av yrkesförändring är en aspekt av analysen 
att också prova olika förändringsmått vilket innebär att en relativt omfattande 
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genomgång av detta görs. I analysen av branchförändring däremot avgränsas 
analysen till att studera ett mått på förändring. 

I en tredje och avslutande del i analysarbetet studeras arbetsmarknad och för
tidspension i en traditionell och en postindustriell del. Huvudfrågeställningen i 
den delen avser om det finns skillnader mellan dessa delar av arbetsmarknaden 
när det gäller förtidspensioneringarnas bestämningsfaktorer. De tre delanalyser
na presenteras separat i olika kapitel enligt figuren nedan. 

Arbetsmarknadsförändring 

f KAPITEL 7 ^ 

Antalsmässig 
utveckling 

i yrken 

f KAPITEL 8 ^ 

Antalsmässig 
utveckling 

i näringsgrenar 

f KAPITEL 9 ^ 

Förtidspension i 
en traditioneU 

och i en 
postindustriell 

del av 
arbetsmarknaden 

Figur 7.1. De tre delanalysernas olika sätt att operationalisera arbetsmarknadsförändring 
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7.1.1 Analysmodell 

Med utgångspunkt i de analyser som presenterats i kapitel 4 har en grundläg
gande analysmodell som genomgående kommer att används i de multivariata 
analyserna specificerats. Där fungerar en uppsättning variabler i huvudsak som 
kontrollvariabler och kan ses i figuren nedan. Modellen avser inte att åskådlig
göra någon kausal relation mellan de olika ingående faktorerna. Det är inte hel
ler poängen här. Den intressanta relationen i analysen gäller primärt den mellan 
förtidspensionering och arbetsmarknadsfaktorer medan kontrollvariablerna ska 
ses som visserligen viktiga förklaringsfaktorer men som för tillfället inte står i 
fokus för intresset. Genom att inkludera kontrollvariablerna i modellen är det 
möjligt att studera inflytandet av arbetsmarknadsanknutna faktorer och samti
digt kontrollera för individfaktorer. 

C Kontrollvariabler | 
Kön Studerade 
Ålder [ riskfaktorer * 
Födelseland 
Civilstånd Yrkes förändringar 
Utbildning Branschförändringar 

S ektors tillhörighet 

Förtids
pension ] 

Figur 7.2. Studiens grundläggande analysmodell. 

7.2 Krympyrkeshypotesen 

Den första aspekten sambandet mellan förtidspension och arbetsmarknadsför
ändring handlar alltså om utvecklingen i olika yrken påverkar förtidspension. 
Hypotesen, benämns krympyrkeshypotesen och utgörs av ett antagande om att 
individer som arbetar inom en krympande del av arbetsmarknaden uppvisar 
högre förtidspensionsfrekvens än de som arbetat i expanderande diton. Det 
finns flera orsaker till att ett sådant samband kan antas föreligga. 
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1. Vid driftsinskränkningar finns det ofta en grupp anställda, i många fall äldre 
arbetstagare, som inte klarar kraven på omställning till andra yrken utan blir 
istället arbetslösa eller lämnar arbetsmarknaden. 

2. Det är svårare att omplacera och hitta nya arbeten inom områden som mins
kar antalet anställda. 

3. Selektiv avgång kan drabba krympande och nedläggningshotande yrkesområ
den och branscher. Det innebär att det sker en frivillig avgång av personer 
som är mer attraktiva på arbetsmarknaden och kan hitta andra anställningar. 
De som blir kvar i yrket efter en sådan avgång är personer som inte kan hitta 
alternativ och man kan också misstänka att denna grupp oftare har någon 
form av begränsning i sin arbetsförmåga. 

En viktig utgångspunkt när det gäller antagandet om ett samband mellan krym
pande arbetsmarknad och förtidspension är den forskning som finns avseende 
konsekvenser av personalminskningar i företag. Gonäs (1991) har granskat vad 
som händer de anställda i samband med nedläggningar och neddragningar avse
ende ett antal svenska industriföretag i böljan av 1980-talet. En slutsats som 
dras i studien är att formen för förändringen är viktig, nedläggning och in
skränkningar är helt olika processer som leder till skilda resultat. Den kanske 
viktigaste skillnaden är att i nedläggningsföretagen tvingas samtliga anställda ut 
på den öppna arbetsmarknaden. Det innebär att individernas möjligheter att hitta 
nya arbeten i förhållande till företaget bestäms externt. I samband med in
skränkningar och personalminskningar däremot finns en annan logik. Här kan 
förändringen vara ett led i att anpassa arbetskraften till förändrade produktions
förhållanden varför företaget har ett intresse av att en lämplig selektion sker. 
Här får ofta de interna arbetsmarknaderna stor betydelse. 

Gonäs pekar här på att utslagning som arbetsmarknadsprocess i dessa samman
hang får formen av en utsortering på grundval av ålder och kvalifikation. Huru
vida de anställda som blivit av med sin anställning återfår en förankring på ar
betsmarknaden varierar beroende på ett antal faktorer. Totalt sett hade i Gonäs 
underökning knappt 50 procent av de uppsagda efter två år åter en fast anställ
ning. Men det var stor skillnad mellan könen. 54 procent av männen hade nytt 
jobb men endast 36 procent av kvinnorna. Cirka 20 procent, bland både män 
och kvinnor hade lämnat arbetskraften. Det var vidare en avsevärt större andel 
bland kvinnorna som var kvar i arbetskraften men som inte hade kunnat etablera 
en ny stark förankring på arbetsmarknaden. Det fanns således en mycket tydlig 
könsdimension när det gäller konsekvenserna av förändringarna. Kvinnor, 
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menar Gonäs, saknar en alternativ arbetsmarknad och blev därigenom hänvisade 
till tillfälliga lösningar i långt högre grad än männen. Kvinnorna växlade i högre 
grad än männen mellan olika sysselsättningar och mellan arbete och arbetslös
het. Det framkom vidare att ju mer differentierad den lokala arbetsmarknaden 
var desto större var sannolikheten för kvinnor att erhålla nytt arbete. Kvinnnor 
hade vidare svårt att vinna insteg i företags interna arbetsmarknader varför de 
ofta var hänvisade till den externa. 

En annan viktig faktor var som sagt ålder. Andelen i fast arbete två år efter var 
30 procentenheter lägre i åldersgruppen 50-59 år jämfört med 40-49-åringarna. 
I de företag som lagts ned var arbetslösheten högst bland de yngsta och de äldsta 
medan de företag som genomfört personalminskningar visade ett annat mönster. 
Här återfick de yngre i hög grad anställningen i företaget efter en tid vilket inte 
de äldre fick. Detta fenomen kan ses som ett sätt för företagen att komma runt 
anställningsskyddsregler. Man säger upp anställda i enlighet med reglerna men 
när det blir fråga om återanställning görs en selektion av företaget. I inskränk
ningsföretagen låg också partsöverenskommeler till grund för pensionsavgångar 
för de äldre vilket ytterligare förstärkte åldersselektionen. På detta sätt kunde 
företaget personalsammansättning förändras på ett sätt som passade företagens 
behov. 

De yrkesgrupper som hade högst andel i fast arbete efter två år var tjänste
mannagrupperna. På den manliga sidan var återanställningen lägst bland dem 
som sysslat med s.k. internt servicearbete. Paketering, lager- och förrådsarbete, 
köksarbete o. dyl. För kvinnorna var det verkstads-, elektro- och livsmedelsar
betare som i störst utsträckning förlorade förankringen på arbetsmarknaden. I 
samtliga socioekonomiska grupper hade kvinnor lägre andelar i arbete. För män 
steg andelen ju högre upp i yrkeshierarkin man befann sig vilket inte var lika 
tydligt för kvinnor. De högsta andelarna i fast arbete återfanns bland medelål
ders och yngre medan siffrorna sjönk drastiskt för dem över 50 år. Också Edin 
(1988) konstaterar i en studie av 193 nedläggningar mellan 1965 och 1980 lik
som Gonäs att återanställnings sannolikheten varierar kraftigt beroende av 
klass, kön och ålder. 

I en senare studie har också konsekvenser av 1990-talets nedskärningar inom 
den offentliga sektorn granskats i första hand avseende kvinnor (Gonäs, Johans
son, Svärd 1995). En generell slutsats som dras i denna är att de flesta som 
erhållit en ny anställning efter uppsägningarna har fått det nya jobbet inom 
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samma sektor. Också när det gäller offentliganställda har de högre tjänste
männen klarat sig allra bäst. Det rapporteras också att vissa yrken helt är på väg 
att försvinna. Så till exempel vårdbiträden, undersköterskor och viss kontorsper
sonal. En effekt av detta är att omstruktureringen slår olika beroende på kön. 
Eftersom män i högre grad har anställningar högre upp i hierarkin drabbas dessa 
inte av bortrationaliserade jobb vilket däremot kvinnorna gör. 

Ålder, kön och yrkesställning (SEI) utgör alltså faktorer som i hög grad be
stämmer i vilken utsträckning de anställda lyckades återskapa en förankring på 
arbetsmarknaden. Det är således uppenbart att det finns en på basis av vissa 
faktorer bestämd logik när det gäller vilka individer som försvinner från arbets
marknaden i samband med personalminskningar. 

Det finns som redan berörts också exempel på forskning som på ett mer direkt 
sätt fokuserat på kopplingen mellan yrkesnedskärningar och förtidspensione
ring. Berglind, Solbrandt och Tunevall (1979) gör detta genom att undersöka 
om det finns ett samband mellan hur yrken (NYK) på en aggregerad riksnivå 
utvecklats antalsmässigt och förtidspension. I den studien erhölls ett negativt 
samband. Ju mer ett yrke antalsmässigt reducerats desto högre förtidspensions
frekvens. Sambandet gällde dock endast för män vilket förklaras med att defini
tionen av förändringsmåttet avsåg en period när kvinnorna expanderade i de 
flesta yrkesområden. Som vi såg i kapitel 5 återfanns också ett samband mellan 
krympande yrken och förtidspensionering beträffande 1988 års förtidspensione-
rärer. Anställda i yrken som mellan 1980 och 1985 minskat med mer än 10 pro
cent hade en högre risk att förtidspensioneras än individer som arbetat i expan
derande yrken. Här var inte sambandet exklusivt för män utan återfanns också 
för kvinnor. 

Krympyrkeshypotesen är alltså testad vid några tidigare tillfällen. Det finns 
dock med utgångspunkt i dessa behov av att utveckla dessa analyser. Inte i 
någon av tidigare studier har de mått som mäter förändring problematiseras. Inte 
heller diskuteras möjligheterna att utnyttja alternativa definitioner och vad 
sådana kan ha för konsekvenser för resultaten. Detta är en viktig utgångspunkt 
för den föreliggande analysen och ett viktigt skäl till att ett flertal sätt att studera 
förändring kommer att användas. Det finns således både teoretiskt och empiriskt 
intresse för att närmare granska relationen mellan förtidspensionering och 
arbetsmarknadsutveckling. 
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7.3 Att mäta yrkesförändring 

7.3.1 Begrepp och definitioner 

I alla sammanhang när någon form av förändringar ska studeras och mätas upp
står frågor som rör på vilket sätt som förändringsmåttet skall konstrueras. Den 
bild som erhålls av en förändring är rimligen beroende av detta och det finns i 
detta sammanhang en rad frågor att ta ställning till och att diskutera. För det 
första handlar det om vilken detaljnivå som förändringen skall beskriva. Denna 
fråga avser både förändring av yrken och branscher. För det andra gäller det vil
ken period som skall studeras. Skall man anlägga ett kort eller långsiktigt pers
pektiv på förändringen? Det finns inga självklara svar på dessa frågor varför en 
relativt omfattande genomgång av dessa spörsmål diskuteras nedan. Ytterligare 
en fråga som tornar upp sig i sammanhanget är huruvida olika år verkligen är 
jämförbara med varandra och vilka felkällor som finns vid sådana årsjämförel-
ser. 

För att klassificera yrken utnyttjas vanligtvis Nordisk Yrkesklassificering 
(NYK19). Denna beskriver yrken på olika detaljnivåer, från den ganska grova 1-
siffernivån till den mycket detaljerade 5-siffernivån. 1-siffernivån innehåller 10 
olika yrkesområden, 2-siffernivån cirka 80 yrkesgrupper och 3-siffernivån runt 
300 yrkesfamiljer och 5-siffernvån ännu fler. Ju grövre indelning som används 
desto mer heterogena blir kategorierna. För att ta ett exempel. På den första 
nivån finns yrkesområdet hälso- och sjukvårdsarbete. Denna benämning delas 
på 2-siffernivån upp i hälso- och sjukvårdsarbete, i rörelse- och arbetsterapi
arbete, i tandvårdsarbete etc. På den tredje nivån sker ytterligare en specifice-
ring och här återfinns benämningar som till vardags känns igen som yrkesbe
teckningar, sjukvårdsbiträde, sjuksköterska, tandläkare o.s.v. Ju lägre nivå desto 
mer aggregerade är kategorierna. Frågan är således vilken nivå som skall nyttjas 
för att beskriva yrkesförändringar. Det finns inga självklara svar på den frågan. 
Den första nivån kan dock avskrivas på grund av att den är mycket grov och 
därmed döljer information på mer detaljerad nivå. Däremot finns argument för 
både den andra och den tredje nivån20. 

19 I samtliga analyser i denna framställning är det NYK78 som används. Det finns nyare ver
sioner av yrkeklassificeringar men för att kunna jämföra äldre och nyare versioner av FoB-
data används här de äldre klassificeringarna. 
20 Den femte nivån lämnas därhän då data om antal anställda för olika årgångar på den nivån 
inte har samlats in. 
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3-siffernivån är den nivå som är mest detaljerad vilket i sig själv är ett bra ar
gument. Men man kan också, med utgångspunkt i frågan om relationen mellan 
yrkesförändring och utslagning från arbetsmarknaden, argumentera för att 2-
siffernivån är lämplig att använda. Denna nivån kan, då den är en ganska grov 
yrkesindelning, tänkas avspegla mer grundläggande förändringsprocesser på 
arbetsmarknaden och därmed också tydligare hänga samman med utslagning i 
form av förtidspensionering. Om exempelvis yrkesgruppen hälsovårdsarbete 
minskar över tid kan detta vara ett uttryck för å grundläggande problem inom 
vårdsektorn. Detta kan i sin tur också avspeglas i utslagning från arbetsmarkna
den då utrymmet för nyanställningar inom yrkesområdet sannolikt påverkas 
negativt. Problemet med att använda 2-siffernivån är dock att den är aggregerad. 
Inom samma yrkesgrupp kan det rymmas yrkesfamiljer som växer samtidigt 
som det finns sådana som krymper. Det betyder att den samlade bilden som fås 
om 2-siffernivån studeras är summan av både växande och krympande yrken på 
3-siffernivån. Om en antalsmässigt stor familj inom en yrkesgrupp växer samti
digt som tio andra små yrkesfamiljer i gruppen samtliga krymper definieras 
gruppen ändå som växande. Just detta är det starkaste skälet till att använda yr
keskodens tresiffernivå. Eftersom detta är den mest detaljerade nivån är risken 
minst att man felaktigt definierar yrken som varande växande eller krympande. 

Den andra frågan som bör diskuteras gäller vilken tidsperiod som skall använ
das för att jämföra antalet anställda i olika yrken. Möjligheterna att variera sig 
härvidlag begränsas av tillgängliga data vilket i detta sammanhang avser antal 
anställda i olika yrken vid fyra tillfällen; 1975, 1980, 1985 samt 1990 (SCB 
1992). Ett yrkes förändringsgrad uttrycks genom att jämföra antalet i ett yrke ett 
visst år med samma antal ett annat år. Med tillgängliga data finns det således 
möjlighet att jämföra utvecklingen i olika yrken i ett 15-, 10- eller i ett 5-
årsperspektiv. Det finns brister och förtjänster med alla dessa alternativ. En 
poäng med att studera det längre tidsperspektivet är att mer långsiktiga struktu
rella förändringstendenser på arbetsmarknaden kan fångas. Sannolikt erhålls en 
helt annorlunda bild av utvecklingen om ett 5-årsintervall studeras. Dels på 
grund av att det inte sker några anmärkningsvärt omstörtande förändringar inom 
en sådan tidsrymd och dels på att ett kort tidsperspektiv speglar en annan typ av 
förändringsprocess. I det korta tidsperspektivet fås en bild av förändringar som 
är mer betingad av kortcykliga konjunktursvängningar medan ett 15-årsintervall 
i större utsträckning speglar långsiktiga strukturella förändringar. Man måste 
dock också konstatera att det är svårt att avgöra vad som är vad i detta samman
hang. Det är inte möjligt att på basis av de ganska enkla förändringsmått som 
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här används avgöra huruvida förändringarna speglar långsiktiga strukturella för
ändringar eller sedvanliga konjunkturvariationer. Därför får de kvantitativa för-
ändringsmått som här används representera arbetsmarknadsförändring obero
ende av om de kan kategoriseras som struktur- eller konjunkturförändringar. 

7.3.2 Datas tillförlitlighet, kan olika år jämföras? 

En fråga som ansluter sig till problemet med vilket tidsintervall som skall stude
ras är i vilken utsträckning som uppgifter om antal anställda i ett yrke ett år är 
jämförbara med antalet i yrket ett annat år. Ju längre tidsintervall som används 
desto större är sannolikheten att jämförbarheten försvåras. För den analys som 
görs i denna framställning är det framförallt jämförbarhet avseende yrke och 
bransch som är intressant. Jämförbarheten mellan olika år påverkas av flera 
saker men de viktigaste är kanske insamlings- och bearbetningsförfarande och 
förändringar i begreppsdefinitioner (SCB 1993). Beträffande insamlingsprinci
perna är det ett välkänt och för jämförande forskare irriterande faktum att dessa 
förändras med jämna mellanrum. För det första har själva definitionen av 
begreppet "sysselsatt" varierat över tid. I FoB90 betraktas som förvärvsarbetan
de 

"personer i åldern 16 år eller äldre som bedöms ha haft inkomstbringande 
arbete i genomsnitt minst en timme per vecka under oktober 1990. Även de 
som varit tillfälligt frånvarande under mätp erioden, t.ex. på grund av sjuk
dom, medräknas i den mån de varit verk samma någon gång under året och 
därmed haft viss inkomst"... (SCB 1993 s.ll). 

Denna definition avviker något från tidigare definitioner vilket påverkar jämför
barheten mellan antal sysselsatta olika år. Konsekvensen av detta är i första 
hand att antalet som betraktas som sysselsatta kan variera mellan olika år. Också 
yrkesklassificeringen har förändrats över tid. Detta görs med jämna mellanrum 
för att anpassa standarden till den ständigt förändrade yrkesstrukturen. Sådana 
förändringar innebär att jämförelser över tid mer eller mindre omöjliggörs. SCB 
har dock fortsatt att också klassificera nya folkräkningar enligt gamla yrkes-
klassifikationssystem vilket innebär att det, avseende yrke, trots allt går att jäm
föra äldre och nyare FoB.ar. 
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Vidare har datainsamlingsrutinerna avseende 1975 och 1980 års FoB:ar på ett 
ganska avgörande sätt förändrats jämfört med 1985 och 1990 års diton. Nya 
principer för avgränsning av förvärvsarbetande har införts i de senare FoB:arna. 
I FoB90 och FoB85 har uppgifter om sysselsättning hämtats från SCB:s syssel
sättningsregister som bl.a. grundar sig på arbetsgivares kontrolluppgifter om lön 
och anställning (SCB 1992) medan denna uppgift tidigare byggde på vad den 
svarande själv angivit på FoB-enkäten. 

Att datainsamling via enkätblankett är en metod vars resultat kan påverkas av 
många mer eller mindre ovidkommande saker kan illustreras via ett exempel 
avseende kvinnor inom jord- och skogsbruk. Antalet kvinnor som 1975 inne
hade yrket lant,- skogs- och trädgårdsbrukare (NYK 401) var 14 370. Inom 
samma yrkesfamilj arbetade 1980 43 245 kvinnor (SCB 1992). En ökning på 
inte mindre än 200 procent och en naturlig fråga som då inställer sig är om detta 
verkligen är en reell ökning eller en effekt av mätteknisk natur. Det mesta tyder 
på det senare alternativet. En mycket större andel kvinnor inom jord- och 
skogsbruk angav att de var förvärvsarbetande 1980 jämfört med 1975. Enligt 
SCB finns inga direkta förklaringar till detta. En tänkbar förklaring finns dock 
och den hänger dock samman med tidpunkten för datainsamlingen. Vid 1975 års 
FoB samlades uppgifterna in i slutet av oktober och 1980 mellan den 8:e och 
14:e september. Detta är skördemånad vilket innebär att fler människor aktivt är 
sysselsatta med jordbruksarbetet. Därför har också fler kvinnor inom jordbruket 
betraktat sig som förvärvsarbetande och också angivit detta på frågan om 
sysselsättning. Den ökning som noteras för detta yrke mellan 1975 och 1980 
speglar således inte en verklig förändring utan är ett resultat av andra omstän
digheter. En insamlingsmetod där registeruppgifter används är sannolikt mindre 
känslig för dessa typer av fel. 

En annan problematik i sammanhanget rör det faktum att yrken innehållsmässigt 
kontinuerligt förändras vilket inte minst den snabba utvecklingen inom 
datorområdet är ett exempel på. Många tidigare manuella yrken har idag ett 
mycket påtagligt inslag av datateknik vilket i hög grad har påverkat yrkets inne
håll. Sådana förändringar fångas emellertid sällan upp i standardiserade yrkes
klassificeringar vilket innebär att jämförelser över tid kan innebära att man trots 
samma yrkesbenämning jämför i hög grad olika yrkesinnehåll. Detta problem 
torde vara större när långa tidsintervall används vid jämförelsen. 
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Av ovan sagda är det lätt att dra slutsatsen att jämförelser mellan olika folkräk
ningar icke låter sig göras. En sådan drastisk slutsats är dock inte nödvändig att 
dra. Däremot måste man konstatera att alla jämförelser över tid som görs på 
basis av folkräkningarna är behäftade med fel och brister som är svåra eller 
omöjliga att åtgärda. Men å andra sidan baseras folkräkningarna på ett totalurval 
vilket, trots befintliga kvalitetsbrister, borgar för att den bild som erhålls av 
verkligheten ändå är relativt korrekt. 

7.3.3 Yrkesförändringar - olika definitioner 

Vilka konsekvenser får då användande av olika yrkesnivåer och tidsperioder för 
bilden av yrkesförändringar? Definieras olika grupper som arbetande i växande 
eller minskande yrken beroende på vilken definition som används. Dessa frågor 
skall behandlas i föreliggande avsnitt. Eftersom datamaterialet i förtidspensions
projektet rymmer ett stort urval ur 1990 års FoB (75 000 individer) ska detta 
utnyttjas för att studera dessa frågor. 

Förändringsgraden i olika yrken är utryckt som kvoten mellan antalet anställda i 
yrket 1990 och samma antal ett jämförande år enligt följande. 

antal i yrke 1990/antal i yrket 19xx xlOO 

Varje enskilt yrke erhåller således ett värde beroende på yrkets antalsmässiga 
utveckling. Ett värde på 100 innebär att yrket haft samma antal vid de båda 
mättillfällena. Ett värde på 50 betyder att antalet halverats och ett på 200 att an
talet anställda i yrket blivit dubbelt så många. Denna operation är genomförd för 
de tre olika åren 1975, 1980, 1985 på yrkeskodens två- respektive tresiffernivå. 
Värdena har därefter matats in i datamaterialet så att varje individ med ett visst 
yrke 1990 tilldelas det värde som motsvarar det yrkets numerära utveckling21. 
På så sätt skapas en individbaserad variabel som kan granskas i relation till den 
beroende variabeln. En första indikation på de olika definitionernas förhållande 
till varandra ges i tabell 7.1-7.4 där de olika förändringsvärdena är korrelerade. 
Denna tabell visar graden av samband mellan definitionerna. 

21 Samtliga yrkens utveckling redovisas i bilaga 3. 



Tabell 7.1. Samband mellan olika definitioner av yrkesförändringar. Män 
på yrkeskodens 2-siffernivå. Korrelationskoefficienter. 55 yrkesområden. 

Förändringsperiod 90/75 90/80 90/85 

90/75 1,0 
90/80 ,93 1,0 
90/85 ,67 ,79 1,0 

Tabell 7.2. Samband mellan olika definitioner av yrkesförändringar. Kvinnor 
på yrkeskodens 2-siffernivå. Korrelationskoefficienter. 54 yrkesområden. 

Förändringsperiod 90/75 90/80 90/85 

90/75 1,0 
90/80 ,96 1,0 
90/85 ,96 ,94 1,0 

Tabell 7.3. Samband mellan olika definitioner av yrkesförändringar. Män 
på yrkeskodens 3-siffernivå. Korrelationskoefficienter. 244 yrkesfamiljer. 

Förändringsperiod 90/75 90/80 90/85 

90/75 1,0 
90/80 ,83 1,0 
90/85 ,55 ,43 1,0 

Tabell 7.4. Samband mellan olika definitioner av yrkesförändringar. Kvinnor 
på yrkeskodens 3-siffernivå. Korrelationskoefficienter. 239 yrkesfamiljer. 

Förändringsperiod 90/75 90/80 90/85 

90/75 1,0 
90/80 ,82 1,0 
90/85 ,66 ,59 1,0 

Av tabellerna kan man konstatera att skillnaderna mellan definitionerna är större 
på yrkeskodens tresiffernivå och för män. Beträffande nivån är detta väntat. 
Tresiffernivån innehåller ett större antal yrken vilket innebär att sannolikheten 
att större skillnader skall uppstå ökar. Exempelvis är korrelationen för män av
seende förändring mellan 1990/1980 och 1990/1985 så låg som 0,43 vilket 
innebär dessa två definitioner ger relativt olika bilder av yrkesförändringarna. 
På yrkeskodens tvåsiffernivå erhålls däremot mycket starka korrelationskoeffi
cienter i synnerhet för kvinnor. De svagaste sambanden på tvåsiffernivån åter
finns liksom för tresiffernivån när det kortaste tidsperspektivet relateras till de 
övriga. Slutsatsen av detta är att bilden som erhålls av yrkesmässiga förändring-
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ar påverkas av vilket tidsperspektiv som används i jämförelsen. Frågan är dock 
om detta också har betydelse för hur individer och hur olika grupper av indivi
der klassificeras. För att studera detta har yrkesförändringsvariabeln kategorise-
rats i 6 olika klasser från yrken som antalsmässigt har halverats eller minskat 
ännu mer till yrken som blivit mer än dubbelt så stora. I tabell 7.5 redovisas till 
att bölja med hur befolkningen fördelas i dessa kategorier. 

Tabell 7.5. Förvärvsarbetande befolkning (FoB90) fördelat efter grad av antalsmässig 
förändring i yrken. Män. Procent. 

Yrkesförändring 1990/1975 1990/1980 1990/1985 
2-siffer- 3-siffer- 2-siffer- 3-siffer- 2-siffer- 3-siffer-

nivå nivå nivå nivå nivå nivå 
1-50 0,8 1,9 0 0,2 0 0 
51-75 8,5 10,9 7,8 9,2 1,1 2,1 
76-90 37,9 14,6 11,6 16,8 5,8 8,2 
91-110 33,9 45,6 63,5 49,5 78,2 67,1 
111-200 12,3 19,3 17,2 20,9 15,0 22,3 
200 och mer 6,6 7,7 0 3,5 0 0,2 
Summa 100 100 100 100 100 100 
Antal 26384 26384 26384 26381 26384 26381 

Tabell 7.6. Förvärvsarbetande befolkning (FoB90) fördelat efter grad av antalsmässig 
förändring i yrken. Kvinnor. Procent. 

Yrkesförändring 1990/1975 1990/1980 1990/1985 
2-siffer- 3-siffer- 2-siffer- 3-siffer- 2-siffer- 3-siffer-

nivå nivå nivå nivå nivå nivå 
1-50 1,6 1,4 1,1 1,4 0 0 
51-75 0,7 1,4 5,0 3,6 1,3 1,1 
76-90 6,7 12,7 6,4 14,1 0,7 3,1 
91-110 33,5 22,7 31,5 34,4 64,6 52,9 
111-200 46,4 44,8 53,1 40,8 33,5 42,5 
200 och mer 11,2 17,0 2,9 5,8 0 0,3 
Summa 100 100 100 100 100 100 
Antal 24518 24706 24518 24706 24518 24705 

Vad som framträder tydligt i dessa tabeller är att ju kortare tidsperspektiv som 
används desto mer sammanpressad blir fördelningen. När förändringen mäts 
mellan 1975 och 1990 definieras en betydligt större andel både kvinnor och män 
som arbetande i krympande yrken i förhållande till om defintionen grundas på 
en jämförelse mellan 1985 och 1990. Beträffande den sistnämnda är det inga 
yrken som har halverats eller mer och bara en mycket liten andel individer 
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arbetar i yrken som antalsmässigt har fördubblats. Som variabel betraktad har 
således jämförelsen 1990/1985 en mycket begränsad spridning över olika vär
den på yrkesförändring. Ungefär 90 procent av samtliga yrkesinnehavare 
befinner sig i kategorin stabila eller moderat växande yrken (91-110 och 111-
200). En annan observation är att bland kvinnor är det en mindre andel som ar
betar i krympande yrken jämfört med männen. En större andel kvinnliga yrken 
noteras däremot som expanderande också det för samtliga definitioner. Avse
värda skillnader föreligger således mellan män och kvinnor beträffande utveck
lingen på arbetsmarknaden vilket är ett faktum som talar för att analyser där 
arbetsmarknad studeras bör genomföras separat för män och kvinnor. 

En fråga som är central i detta sammanhang är om olika definitioner också med
för skillnader beträffande vilka grupper på arbetsmarknaden som definieras som 
expanderande och krympande när olika definitioner används? För att svara på 
det har fördelningen på ett antal bakgrundsvariabler sammanställts för de olika 
definitionerna. Tabeller som visar detta återfinns i bilaga 4. En första generell 
iakttagelse utifrån tabellerna är att inga dramatiska skillnader mellan de olika 
definitionerna avseende ålder föreligger. En något större andel äldre återfinns 
dock i krympande yrken än i växande och detta gäller för både män och kvinnor 
och för samtliga definitioner av yrkesförändring. När det gäller klass och utbild
ning framträder däremot ett mycket tydligt mönster. Detta mönster återspeglar 
de förändringstendenser på arbetsmarknaden som diskuterats tidigare och som 
handlar om tillverkningssektorns tillbakagång och servicesektorns expansion. 

När det gäller yrkesförändring mellan 1990 och 1975 på yrkeskodens 3-
siffernivå framgår att bland yrken som utvecklats starkt negativt (1-50) mellan 
åren är cirka 90 procent bland männen arbetare och en något lägre andel bland 
kvinnor. Framför allt är okvalificerade arbetare inom varuproduktion domine
rande i den gruppen. Andelen arbetare minskar därefter successivt för vaije 
kategori på förändringsvariabeln så att bland yrken som fördubblats i storlek är 
endast en femtedel arbetare och ungefär 60 procent är tjänstemän. Detta avser 
såväl män som kvinnor även om mönstret är något mer entydigt bland män. 
Förändring av yrkesstrukturen i ett 15-års perspektiv är således mycket tydligt 
knuten till klass. Även om det finns en spridning över olika klasser bland krym
pande yrken är arbetardominansen mycket tydlig. Denna bild kompletteras av 
fördelningen av utbildningsbakgrund i de olika kategorierna. Också här finns ett 
distinkt mönster. Bland de yrken som minskar i antal dominerar förgymnasial 
och kortare gymnasieutbildningar, upp till 2 år. Faktum är att i de yrken som 
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reducerats kraftigast mellan 1975 och 1990 har nästan samtliga yrkesinnehavare 
en sådan lägre utbildning och bilden är likartad för båda könen. Andelen med 
högre utbildningar, från gymnasieutbildning längre än två år upp till forskarut
bildning, ökar ju mer yrkena har expanderat. 

Krympande yrken återfinns i flera olika branscher på arbetsmarknaden. När det 
gäller de mest krympande yrkena (1-50) dominerar för männens del fyra bran
scher. Jord- och skogsbruk, Tillverkning, Varuhandel och Offentlig förvaltning. 
Ett liknande mönster kan också ses beträffande de övriga två kategorierna 
krympande yrken (51-75 respektive 76-90). För kvinnornas del är bilden något 
annorlunda så att de mest krympande yrkena framför allt återfinns inom till
verkningsindustrin. De expanderande yrkena är även dessa lokaliserade till olika 
branscher men till skillnad från krympyrken finns här en påtaglig dominans för 
den offentliga sektorn, i synnerhet vad gäller kvinnor. Även inom bank- och för
säkring återfinns kraftigt expanderande yrken. De expanderande yrkena åter
finns således inom servicebranscher, de krympande yrkena i hög grad i den 
traditionella industriella sektorn. 

Inkomst är relaterad till de olika grupperna så att inkomsten genomsnittligt är 
lägre i gruppen krympande yrken än i expanderande. Ett liknande mönster kan 
ses när det gäller genomsnittligt antal sjukdomsdagar i grupperna. I krymp-
grupperna återfinns en genomsnittligt högre sjukfrånvaro. 

Den bild som erhålls när det gäller karaktären på yrkesförändringar eller struk
turell förändring mellan 1975 och 1990 studeras är således ganska entydig. De 
yrken som är på tillbakagång är i hög grad arbetaryrken där innehavarna genom
snittligt besitter en ganska låg utbildningsnivå. Det är framför allt inom så 
kallade basnäringar som de krympande jobben finns. Krympande yrken karaktä
riseras vidare av en lägre genomsnittlig inkomst och högre genomsnittlig sjuk
frånvaro jämfört med expanderande jobb. 

Hur ter sig då denna bild i relation till de övriga definitionerna. En skillnad är 
som redan tidigare nämnts antalet yrken, och därmed antalet individer i yrkena, 
som definieras som starkt krympande eller expanderande sjunker ju kortare 
tidsperspektiv som används. Beträffande fördelningen på övriga variabler finns 
visserligen skillnader men i stort sett kvarstår det mönster som erhålls när jäm
förelsen görs mellan 1975 och 1990. Det är visserligen stor skillnad avseende 
antal yrken, (gäller fram för allt 3-siffernivån) som klassificeras som kraftigt 
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minskande eller expanderande men trots det erhålls en bild som är relativt 
likartad när det gäller vilka grupper som arbetar i krympande, stabila eller 
växande yrken. Jämförelsen mellan 1985 och 1990 är den som oberoende av 
nivån avviker mest vilket rimligtvis förklaras av de små förändringar som inträf
fat under den perioden. 

Slutsatsen av detta är att bilden av förändring som erhålls när olika tidsperioder 
används som underlag för jämförelserna är relativt stabil. Skillnaderna mellan 
definitionerna är inte så stora att de utifrån denna inspektion kan avgöras vilken 
som är den mest lämpliga att använda och relatera till utslagning via förtidspen
sionering. En delaspekt av analysen av yrkesförändring är därför att pröva i vil
ken utsträckning användande av olika mått påverkar den bild som erhålls av yr
kesförändringarnas betydelse. Detta avser i första hand tidsperioden. En av-
gränsning kommer dock att göras här och den avser den nivå som förändringen 
mäts på. I de tidigare studier som studerat yrkesförändring och förtidspension 
har genomgående yrkeskodens 2-siffernivå utnyttjats. Jag kommer i analysen att 
i huvudsak använda tresiffernivån av två skäl. Det första rör, vilket tidigare be
rörts, det faktum att 2-siffernivån är aggregerad. Yrke på 3-siffernivån ger den 
mest exakta informationen. Det andra är att jag också kommer att studera sam
bandet mellan förändring på branschnivå och förtidspension varför en aggrege
rad yrkesvariabel ter sig överflödig. 

7.4 Samband mellan yrkesförändring och 
förtidspension 

I detta avsnitt skall alltså frågan om sambandet mellan yrkens förändring och 
förtidspension studeras. Detta görs inledningsvis på en aggregerad nivå. Däref
ter behandlas yrkets förändringsgrad som en variabel i en multivariat analys på 
individnivå. Genomgående kommer analyserna att genomföras separat för 
respektive kön. Skälet till det är att kvinnors och mäns arbetsmarknad ser väl
digt olika ut. För att eventuella skillnader mellan könen skall framträda tydligt 
görs separata analyser. Inledningsvis studeras vidare perioden 1975-1990. Detta 
utvecklas senare så att också tidsperioden 1980/1990 granskas. 

Hur ser då relationen ut mellan yrkens numerära utveckling och den relativa risk 
som yrkena noterats för? För att illustrera detta har den relativa risken (SIR) att 
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förtidspensioneras i olika yrken korrelerats med yrkenas numerära utveckling 
och plottats i nedanstående diagram. 
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Figur 7.3. Samband mellan relativ risk (SIR)att förtidspensioneras 1993 i yrken och yrkets 
antalsmässiga utveckling på yrkeskodens 3-siffernivå. Män. 
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Figur 7.4. Samband mellan re lativ risk (SIR) att förtidspensioneras 1993 i yrken oc h yrkets 
antalsmässiga utveckling på yrkeskodens 3-siffer nivå. Kvinnor. 
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Utifrån dessa grafer måste konstateras att sambandet mellan yrkens pensionsrisk 
och antalsmässiga utveckling på en aggregerad nivå är svag.22 För män är 
korrelationen endast -0,1 och för kvinnor något starkare. Det är uppenbart att för 
ett ganska stort antal av observationerna i grafema stämmer inte krympyrkeshy-
potesen. För drygt 60 procent av yrkena för män och för cirka tre fjärdedelar av 
yrkena bland kvinnor stämmer hypotesen. Det finns sålunda relativt många 
yrken som utvecklats numerärt positivt men som noteras för en ökad benägenhet 
att förtidspensioneras samtidigt som det också förekommer krympande yrken 
som har underrisker. En intressant fråga i detta sammanhang är huruvida och i 
vilken utsträckning som dessa yrken i olika avseenden skiljer sig åt? Finns det 
grundläggande skillnader mellan dessa grupper av yrken? För att studera detta 
vidare har observationerna i diagrammen ovan delats in i fyra olika grupper, A-
D. Grupp A och D rymmer yrken som har egenskaper i linje med hypotesen, 
krympande yrken med överrisker och expanderande yrken med underrisker. 
Grupperna B och C motsäger hypotesen och består således av krympande yrken 
med underrisker och expanderande yrken med överrisker. För att studera om det 
föreligger skillnader mellan dessa yrkesgrupper har i nedanstående tabell sam
mansättningen avseende ett antal bakgrundsfaktorer i de olika grupperna ställts 
samman. Också i detta fall är det urvalet ur befolkningen i datamaterialet som 
använts som underlag. 

22 Relationen är också prövad på yrkeskodens 2-siffernivå. Här erhålls ett starkare samband 
än i figurerna ovan. Sambandet på 2-siffernivå är vidare starkare än det som framkom i 
Berglinds studie och det är något starkare för kvinnor än för män. 
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Tabell 7.7. Olika bakgrundsfaktorer i den förvärvsarbetande befolkningen mellan 16-
64 år fördelat efter yrke. Yrkena indelade i grupper avseende förtidspensionsrisk och 
antalsmässig utveckling mellan 1975 och 1990. Endast yrken med mer än 5 förtidspen
sionärer medtagna. Män. Procent. 

A: Krympande yrken (<90) med odds-kvoter högre än 1,1 
B: Expanderande (>110) yrken med odds-kvoter högre än 1,1 
C: Krympande yrken (<90) med odds-kvoter lägre än 0,9 
D: Expanderande (>110) yrken med odds-kvoter lägre än 0,9 

Yrkesgrupp 
Överrisker Underrisker 

Krymp Exp. Krymp Exp. 
A B C D 

Socioekonomisk indelning 
Okval. arbetare i varuproduktion 35,6 13,5 0,9 0,4 
Okval. arbetare i tjänsteproduktion 15,6 48,9 6,1 2,4 
Kvalificerade arbetare i varuproduktion 38,4 2,2 1,6 1,4 
Kvalificerade arbetare i tjänsteproduktion 1,9 17,8 2,1 0,1 
Lägre tjänstemän 1,9 7,8 19,5 9,8 
Tjänstemän på mellannivå 0,9 5,0 21,5 37,8 
Högre tjänstemän 0,3 0,1 18,9 42,9 
Lantbrukare - - 27,1 -

Egna företagare 5,5 4,8 2,3 5,3 
Utbildningsbakgrund 
Förgymnasial utbildning 49,2 43,1 31,9 13,1 
Gymnasial utbildning -2 år 38,3 34,0 17,7 13,3 
Gymnasial utbildning>2 år 8,0 13,2 15,4 19,3 
Eftergymnasial utbildning < 3 år 2,1 5,4 12,4 20,4 
Eftergymnasial utbildning > 3 år 0,9 1,6 19,5 29,0 
Forskarutbildning - 0,2 1,9 3,1 
Ospecificerad utbildning 1,5 2,5 1,2 1,8 
Bransch 
Jord- och skogsbruk m.m. 8,6 1,3 28,6 0,5 
Brytning av mineraliska produkter 1,5 0,1 0,1 0,1 
Tillverkning 49,0 17,1 8,9 20,9 
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 0,3 0,1 0,5 2,4 
Byggnadsverksamhet 15,7 1,6 1,7 1,6 
Varuhandel, restaurang och hotell verksamhet 7,5 19,3 11,1 10,9 
Samfärdsel, post- och telekommunikationer 5,3 3,4 11,6 7,2 
Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverk 1,8 13,8 4,3 22,8 
samhet 
Offentlig förvaltning och andra tjänster 8,9 41,4 32,5 32,1 
Ospecificerad bransch 1,4 1,8 0,7 1,6 
Ålder 39,7 37,6 44,7 43,7 
Genomsnittlig inkomst 1472 1273 1686 2293 
Genomsnittlig frånvaro p.g.a. sjukdom 59,5 56,0 26,8 24,5 
n 4744 1893 1924 4915 
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Tabell 7.8. Olika bakgrundsfaktorer i den förvärvsarbetande befolkningen mellan 16-
64 år fördelat efter yrke. Yrkena indelade i grupper avseende förtidspensionsrisk och 
antalsmässig utveckling mellan 1975 och 1990. Endast yrken med mer än 5 förtidspen
sionärer medtagna. Kvinnor. Procent. 
A: Krympande yrken (<90) med odds-kvoter högre än 1,1 
B: Expanderande (>110) yrken med odds-kvoter högre än 1,1 
C: Krympande yrken (<90) med odds-kvoter lägre än 0,9 
D: Expanderande (>110) yrken med odds-kvoter lägre än 0,9 

Yrkesgrupper 
Överrisker Underrisker 

Krymp Exp. Krymp Exp. 
A B C D 

Socioekonomisk indelning 
Okval. arbetare i varuproduktion 22,0 12,6 - 0,1 
Okval. arbetare i tjänsteproduktion 60,7 62,7 - 2,1 
Kvalificerade arbetare i varuproduktion 5,4 8,0 - 0,4 
Kvalificerade arbetare i tjänsteproduktion - 11,0 - 0,2 
Lägre tjänstemän 9,4 2,4 52,8 15,9 
Tjänstemän på mellannivå 0,3 1,1 44,0 51,9 
Högre tjänstemän - - - 23,3 
Lantbrukare - - - 2,5 
Egna företagare 2,2 2,1 3,2 3,6 
Utbildningsbakgrund 
Förgymnasial utbildning 62,9 39,9 16,0 12,2 
Gymnasial utbildning -2 år 25,9 46,7 31,2 15,6 
Gymnasial utbildning>2 år 7,1 7,8 13,6 9,9 
Eftergymnasial utbildning < 3 år 1,6 2,9 36,8 32,7 
Eftergymnasial utbildning > 3 år 0,6 0,9 0,8 27,4 
Forskarutbildning - - - 0,5 
Ospecificerad utbildning 1,9 1,7 1,6 1,7 
Bransch 
Jord- och skogsbruk m.m. 2,4 0,7 - 2,6 
Brytning av mineraliska produkter 0,1 0,1 - -

Tillverkning 28,6 18,5 4,0 7,3 
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 0,4 0,2 3,2 0,3 
Byggnadsverksamhet 1,0 0,5 6,4 0,5 
Varuhandel, restaurang och hotell verksamhet 19,0 4,8 1,6 9,4 
Samfärdsel, post- och telekommunikationer 3,5 11,7 1,6 3,2 
Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverk 7,3 2,6 24,8 11,8 
samhet 
Offentlig förvaltning och andra tjänster 36,8 60,5 57,6 63,6 
Ospecificerad bransch 0,9 0,4 0,8 1,2 
Ålder 40,8 40,1 44,4 42,7 
Genomsnittlig inkomst 1011 1127 1246 1471 
Genomsnittlig frånvaro p.g.a. sjukdom 79,8 76,7 38,4 42,5 
n 2339 2537 125 8186 
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Resultatet som framträder i tabellerna ovan är i flera avseenden märkvärdigt 
entydigt beträffande de betydande skillnader som finns mellan grupperna. Om 
man ska tala i termer av likhet är det uppenbart att den avgörande skiljelinjen 
mellan grupperna är huruvida yrkena har över- eller underrisker. Grupperna A 
och B respektive C och D har i de flesta avseenden en likartad sammansättning 
avseende de olika bakgrundsvariablerna. När det gäller yrkesställning (SEI), 
utbildning och sjukfrånvaro framträder skillnaderna kanske allra tydligast. I 
grupperna A och B dominerar arbetare på ett mycket tydligt sätt. I de krympan
de yrkena där överrisk att förtidspensioneras finns är mer än 90 procent bland 
männen arbetare och nästan lika stor del bland kvinnorna. Också i växande 
yrken med överrisker återfinns denna dominans medan det omvända gäller i 
grupperna C och D. I dessa grupper hittar vi istället tjänstemännen. Detta åter
speglas också i utbildningsvariabeln. I yrken med överrisker dominerar låga ut
bildningar, förgymnasial och gymnasieutbildning upp till 2 år, medan högre ut
bildning i dessa grupper är mycket ovanlig. I lågriskgrupperna finns en betydligt 
större uppblandning av olika utbildningar med en dominans för eftergymnasiala 
utbildningar. Den genomsnittliga sjukfrånvaron visar också en samvariation så 
att den är störst i grupperna med överrisker. Detta kan sannolikt ses som ett 
uttryck både för arbetsmiljösituationen i de yrken som ingår i grupperna och 
som en indikator på yrkesinnehavarnas hälsostatus. 

De yrken som noterats för överrisker beträffande förtidspensionering är alltså 
yrken vars innehavare i hög grad är arbetare, har en låg utbildning, arbetar inom 
tillverknings- eller offentliga sektorn, har låg inkomst och mycket sjukfrånvaro. 
De yrken som har låg risk att förtidspensioneras är oftast tjänstemän med rela
tivt hög utbildning och därmed har de högre inkomst och ett lägre antal sjuk
frånvarodagar. Detta är ett mönster som känns igen. Det är exakt dessa egenska
per som generellt sett är viktiga förklaringsfaktorer beträffande risken att bli 
förtidspensionär (se kapitel 4). Vad ska man då säga när det gäller frågan om 
betydelsen av yrkenas numerära utveckling? Det är uppenbart att för de grupper 
där hypotesen inte stämmer där finns inte heller de egenskaper som ökar risken 
att förtidspensioneras. Det finns yrken som krymper som domineras av tjänste
män, hög utbildning god arbetsmiljö o.s.v. och dessa yrken noteras inte för 
någon överrisk att förtidspensioneras. I de växande yrkena som domineras av 
arbetare, låg utbildning etc. där återfinns också överrisker. Detta behöver inte 
nödvändigtvis tolkas så att yrkesförändring saknar betydelse men däremot att 
effekten kan verka selektivt. Utifrån ovanstående tabeller finns det skäl att 
misstänka att yrkesförändringsvariabeln i en multivariat analys på individnivå 
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har en relativt begränsad effekt när kontroll görs för andra faktorer. Denna fråga 
analyseras i nästa avsnitt. 

7.4.1 Förtidspensionering och yrkesförändring - en multivariat 
modell 

I detta avsnitt skall yrkesförändringarnas betydelse som riskfaktor belysas vilket 
innebär att det värde en individ har på variabeln som mäter yrkesförändring 
prövas mot den beroende variabeln förtidspension/ej förtidspension. Till att 
börja med jämförs hur sysselsatta och förtidspensionärer fördelas med avseende 
på yrkesförändring. Från och med nu exkluderas det förändringsmått som base
ras på perioden 1990 och 1985. 

Tabell 7.9. Andel förvärvsarbetande och förtidspensionärer i yrken indelade i grad av 
antalsmässig förändring. Yrkesförändringen mätt på yrkeskodens tresiffernivå. Män 

Antalsmässig förändring 1990/1975 1990/1980 
i yrken FoB FTP FoB FTP 
-50 1,9 2,5 0,2 0,3 
51-75 10,9 14,7 9,2 12,6 
76-90 14,6 17,2 16,8 18,8 
91-110 45,6 44,9 49,5 48,3 
111-200 19,3 15,8 20,9 18,8 
200- 7,7 4,8 3,5 1,2 

Tabell 7.10. Andel förvärvsarbetande och förtidspensionärer i yrken indelade i grad a 
antalsmässig förändring. Yrkesförändringen mätt på yrkeskodens tresiffernivå. Kvin
nor 

Antalsmässig förändring 1990/1975 1990/1980 
i yrken FoB FTP FoB FTP 
-50 1,4 2,6 1,4 1,6 
51-75 1,4 2,4 3,6 4,4 
76-90 12,7 20,9 14,1 23,1 
91-110 22,7 23,6 34,4 33,6 
111-200 44,8 41,2 40,8 34,7 
200- 17,0 9,3 5,8 2,7 

I denna tabell framträder att oavsett dessa två definitioner av förändring är det 
vanligare att förtidspensionärerna 1990 arbetade i ett yrke som antalsmässigt 
minskar. Av de manliga förtidspensionärerna arbetade 2,5 procent 1990 i yrken 
som halverats i storlek sedan 1975 medan motsvarande i befolkningen är 1,9 
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procent och också för kvinnor ses en liknande differens. Beträffande de expan
derande yrkena är fördelningen den motsatta. Det är vanligare att den ej förtids
pensionerade befolkningen arbetade i växande yrken oberoende av mätperiod. 

Sålunda föreligger alltså ett bivariat samband mellan yrkens utveckling och för
tidspensionering. Men detta mönster skulle också kunna förklaras av att andra 
faktorer, t.ex. de stora skillnader i åldersfördelning som finns mellan förtidspen
sionärer och befolkning. För att undersöka huruvida sambandet kvarstår under 
kontroll för andra centrala variabler har multivariata logisktiska regressioner 
genomförts. Kolumnerna i nedanstående tabeller visar relativa risker att förtids
pensioneras i yrken som delats in i grupper beroende på yrkenas antalsmässiga 
förändring. I den första kolumnen visas bivariata risktal, i den andra samma sak 
med kontroll för ålder, i den tredje förs födelseland och civilstånd in i modellen, 
i den fjärde kompletteras modellen med utbildning som i den sista ersätts med 
klass (SEI). 

I tabellerna framkommer att det föreligger ett samband mellan yrkens utveck
ling och relativa risk att förtidspensioneras. Det bivariata sambandet är relativt 
starkt och närapå linjärt. Ju mer ett yrke krymper desto större är risken att en 
innehavare av yrket blir förtidspensionär. Sambandet gäller för både män och 
kvinnor. Vidare kan konstateras att den relativa risken för männens del är högst 
när ett 1 O-årsperspektiv på förändringen används. 
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Tabell 7.11. Relativ risk att förtidspensioneras i olika yrken indelade i 
grad av antalsmässig förändring i yrket. Män. Tresiffernivå 1990/1975.* 

Yrkesförändring 1 2 3 4 5 n 

-50 2,2 1,6 1,7 (1,2) (1,0) 1070 
51-75 2,2 1,4 1,5 (1,1) (1,1) 6236 
76-90 1,9 1,6 1,6 1,2 (1,1) 7791 
91-110 1,6 1,2 1,2 (1,0) (1,0) 22304 
111-200 1,3 (1,0) (1,0) (1,1) 1,1 8701 
200- (ref. grp) 1 1 1 1 1 3138 
Ej signifikanta risktal inom parentes 

Tabell 7.12. Relativ risk att förtidspensioneras i olika yrken indelade i 
grad av antalsmässig förändring i yrket. Män. Tresiffernivå 1990/198( 

Yrkesförändring 1 2 3 4 5 n 

-50 4,5 3,4 2,9 1,7 (1,3) 102 
51-75 3,9 2,6 2,5 1,5 1,3 5292 
76-90 3,2 2,7 2,5 1,6 1,2 8732 
91-110 2,7 2,2 2,1 1,4 1,2 24101 
111-200 2,5 2,3 2,1 1,5 1,2 9802 
200- (ref. grp) 1 1 1 1 1 1202 

Tabell 7.13. Relativ risk att förtidspensioneras i olika yrken indelade i 
grad av antalsmässig förändring i yrket. Kvinnor. Tresiffernivå 1990/1975*. 

Yrkesförändring 1 2 3 4 5 n 

-50 3,5 3,2 2,9 2,0 (1,1) 1003 
51-75 3,2 3,1 2,8 2,0 1,2 949 
76-90 3,0 2,7 2,5 1,7 1,3 8508 
91-110 1,9 1,6 1,6 1,2 (1,1) 11659 
111-200 1,7 1,5 1,5 1,3 (1,1) 21624 
200- (ref. grp) 1 1 1 1 1 6577 

Tabell 7.14. Relativ risk att förtidspensioneras i olika yrken indelade i 
grad av antalsmässig förändring i yrket. Kvinnor. Tresiffernivå 1990/1980'. 

Yrkesförändring 1 2 3 4 5 n 
-50 2,4 1,6 1,8 1,3 (1,0) 733 
51-75 2,6 2,1 2,0 1,6 (1,1) 2014 
76-90 3,5 3,1 2,9 2,2 1,5 9389 
91-110 2,1 1,7 1,8 1,5 1,3 17109 
111-200 1,8 1,7 1,7 1,6 1,2 18958 
200- (ref. grp) 1 1 1 1 1 2117 

* De relativa risktalen avser olika regressionsmodeller där olika oberoende variabler hållits 
konstant enligt följande. 
l=bivariat samband, 2=kontroll för ålder, 3=kontroll för ålder, civilstånd och födelseland, 
4=kontroll för ålder, civilstånd, födelseland och utbildningsbakgrund 
5=kontroll för ålder, civilstånd, födelseland och yrkesställning (SEI) 
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För varje modell där nya variabler förs in i modellen sjunker effekten av 
yrkesförändring. Ålder är den variabel som enskilt har den starkaste effekten för 
risken varför den också sänker effekten av yrkesförändring relativt mycket. Ci
vilstånd och födelseland är också dessa viktiga variabler men även när dessa tas 
med i modellen kvarstår en signifikant effekt av yrkesförändring. När andra 
arbetsmarknadsrelaterade variabler, såsom utbildning och klass, tas in i model
len som förändringsvariabeln påverkas ytterligare och tenderar att försvinna vid 
kontroll för yrkesställning. Beträffande män försvinner effekten av yrkesföränd
ring 1990/1975 i stort sett helt och hållet när utbildning och klass hålls under 
kontroll. Även 1990/1980-förändringen påverkas starkt av klass medan utbild
ningsvariabeln här inte tycks ha samma betydelse. 

Detta kan tyckas märkligt då en större andel förtidspensionärer definieras som 
arbetande i krympande yrken vid det längre tidsperspektivet. Förklaringen är 
dock att det är relationen till referensgruppen som avgör risktalets storlek och i 
detta fall är det en lägre andel som definieras som arbetande i växande yrken när 
1990/1975-jämförelsen används. Detta är den tekniska förklaringen. Varför det 
är så är det däremot svårare att uttala sig om men åtminstone två tänkbara för
klaringar finns. En tolkning är dock att det finns en kvalitativ skillnad mellan de 
olika förändringsperspektiven. En indikation på att det är på det sättet kan 
skönjas i tabellerna i bilaga 4 som avser män. Här framgår att det är en större 
polarisering mellan olika klasser i den tabell som beskriver förändring mellan 
1980 och 1990. Ungefär 85 procent av de yrken som mer än fördubblats i stor
lek under den perioden är mellan- eller högre tjänstemannayrken. Det betyder 
att en kraftig majoritet av de mest expansiva yrkena är sådana som sannolikt är 
stängda för många som kommer från krympande yrken. Dessa är i sin tur till 
den största delen arbetaryrken. Visserligen finns samma mönster beträffande 
1975/1990 men det tycks starkare i 80/90-jämförelsen åtminstone när ytterlig
heterna, de mest krympande och växande, jämförs. En möjlig tolkning av detta 
är att perioden 1980-1990 synliggör en utveckling som är betingad av tjänste
sektorns framväxt på bekostnad av tillverkningssidan. Ju mer tjänstemannayr
kena växer desto och ju mer arbetaryrkena minskar desto större blir anpass
ningsproblemen för utsatta grupper, fram för allt arbetargrupperna. Den andra 
förklaringen handlar om att perioden 1975/1990 är för lång för att effekter i 
form av förtidspensionering skall kunna iakttas. Det finns en möjlighet att de 
som händer på 1990-talet bestäms av förändringar som är mer aktuella än 
sådana som fångas i ett 15-årsperspektiv. Detta gäller dock bara männen. För 
kvinnor är effekten starkast när förändringen mäts mellan 1975 och 1990. 
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Det tycks alltså vara så att yrkesförändringsvaribeln på individnivå har en 
begränsad betydelse för risken att förtidspensioneras. Det finns som vi tidigare 
har konstaterat ett påtaglig samgång mellan att arbete i krympande yrken och 
andra bakgrundsfaktorer, som klass och utbildning. I första hand är det bland 
lågutbildade och arbetare som krympande yrken återfinns. Det kan därför för
hålla sig så att dessa variabler delvis återspeglar samma sak. Därav blir det svårt 
att i en multivariat analys av detta slag avgöra vilken vikt som yrkesförändring 
som intressant förklaringsvariabel kan tillskrivas. En tolkning som är möjlig att 
göra i detta sammanhang är att yrkesförändring utgör en av flera faktorer som 
tillsammans skapar de förutsättningar som leder till att vissa grupper på arbets
marknaden har höga risker att förtidspensioneras. En annan är att yrkesföränd
ring verkar olika för olika grupper och en tredje är att det endast är vid vissa 
kombinationer av egenskaper som yrkesförändring har betydelse. I nästa avsnitt 
fördjupas analysen med utgångspunkt i dessa frågor. 

7.4.2 Yrkesförändring - sjukfrånvaro och samspelseffekter 

En grundläggande förutsättning för att vårt mått på yrkesförändring skall funge
ra är att de individer som studeras faktiskt har någon form av relation till 
arbetsmarknaden. Att förtidspensioneras är en process som vanligtvis föregås av 
flera år av både sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser. Huruvida aktiva yrkes-
rehabiliterande insatser görs torde bland annat bero på sjukdomens inverkan på 
arbetsförmågan och därmed individernas faktiska möjligheter att kunna arbeta. 
Till personer med mycket allvarliga hälsoproblem är det rimligtvis svårare att 
hitta alternativa sysselsättningar än till individer som har delar av sin arbetsför
måga kvar. Om en individ som ett resultat av sjukdom helt och hållet undandras 
från möjligheten att verka på arbetsmarknaden är det rimligt att anta att egen
skaper på arbetsmarknaden har mindre betydelse för huruvida individen kom
mer att förtidspensioneras. Det är istället i första hand hur sjukdomen utvecklas 
som är central för utfallet. Med utgångspunkt i ett sådant resonemang kan man 
formulera en hypotes innebärande att; Situationen på arbetsmarknaden kan för
väntas ha större betydelse för risken att förtidspensioneras för individer som har 
bättre medicinska förutsättningar att kunna arbeta, det vill säga de som har 
mindre allvarliga hälsoproblem. 

För att pröva denna frågeställning är det nödvändigt att på något sätt skilja mel
lan individer på basis av deras hälsa och huruvida de är inbegripna i yrkesreha-
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biliterande insatser. Någon sådan information rymmer inte vårt datamaterial. 
Däremot kan en mer indirekt metod utnyttjas. I datamaterialet finns som tidigare 
nämnts information om samtliga individers sjukhistoria för ett antal år. För varje 
individ finns data om det antal dagar som vederbörande erhållit sjukersättning 
de senaste fyra åren, mellan 1990 och 1993, alltså åren innan förtidspensione
ringen. Denna variabel kan, då den kan ses som en indikation på hälsa, användas 
som ett slags mått på individernas relation till arbetsmarknaden. Fördelning av 
den årliga sjukskrivningstiden bland förtidspensionärer och i befolkningen ses i 
nedanstående tabell. 

Tabell 7.15. Antal sjukfrånvarodagar/år mellan åren 1990-1993 bland förtidspensionä
rer och befolkning. Män och kvinnor. Procent. 

Män 
FTP FoB FTP 

Kvinnor 
FoB 

0-25 dagar 18,1 91,7 14,5 88,5 
>25-100 dagar 28,1 6,6 26,6 9,5 
>100-200 dagar 33,1 1,3 35,0 1,7 
>200-300 dagar 16,6 0,3 18,9 0,3 
>300 dagar 4,2 0,1 5,0 0,1 

Det första man noterar i tabellen är den skeva fördelningen mellan förtidspen
sionärer och befolkning. Runt 90 procent både avseende män och kvinnor i 
befolkningen återfinns i intervallet 0-25 sjukfrånvarodagar per år. För förtids
pensionärerna är motsvarande siffra mindre än var femte. Cirka 5 procent av 
förtidspensionärerna har varit sjukskrivna mer än 300 dagar årligen under de år 
som föregått pensioneringen medan bara en tiondel i befolkningen varit sjuk
skrivna i den omfattningen. Detta är dock inget konstigt och inte heller det in
tressanta i detta sammanhang. Det är däremot det faktum att det finns en hel del 
bland förtidspensionärerna som innan pensioneringen varit sjuka i en mycket 
stor omfattning. För denna grupp finns skäl att anta att hälsoproblemen är av en 
sådan omfattning att en rehabilitering sannolikt är mer betingad av förbättrad 
hälsa än av möjligheten att hitta ett arbete om passar. Genom att utnyttja sjuk
frånvarohistoriken som ett mått på individernas relation till arbetsmarknaden är 
det rimligt att anta att för den grupp som har den största sjukligheten har arbets
marknadssituationen relativt sett mindre betydelse än för de som förtidspensio
neras med mindre sjukfrånvaro i bagaget. För att studera denna hypotes har 
materialet delats in i fyra olika men ungefär lika stora grupper. Grupperna har 
avgränsats på basis av antalet sjukfrånvarodagar, från låg till hög sjukfrånvaro. 
Därefter har regressionsanalyser genomförts för varje enskild grupp där den 
intressanta frågan är hur yrkesförändring påverkar sannolikheten att förtidspen
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sioneras i respektive grupp. Eftersom analyserna gjorts gruppvis är det inte 
meningsfullt att tolka och jämföra de koefficienter som beräknas i regressionen. 
I stället har koefficienterna omräknats så att de beskriver hur mycket sannolik
heten att förtidspensioneras påverkas vid förändring av yrkesförändringsvari-
beln i de olika grupperna. På så sätt kan en uppfattning om yrkesförändringarnas 
betydelse i olika grupper belysas. I figurerna 7.5 och 7.6 är detta illustrerat i 
linjediagram. Linjerna beskriver differensen i sannolikhet mellan starkt växande 
arbeten och de övriga för respektive grupp. 

Figur 7.5. Förändring i sannolikhet att för tidspensioneras i olika yrken indelade efter yrkens 
antalsmässiga förändring. Sannolikheter med kontroll för ålder. Män. 

-4 

—o— Medellåg 
—A— Medelhög 
—X—Hög 

-50 51-75 76-90 91-110 111-200 200 
Yrkesförändring 80/90 
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-2 

-50 51-75 76-90 91-110 111-200 200 
Yrkesförändring 80/90 

Figur 7.6. Förändring i sannolikhet att förtidspensioneras i olika yrken indelade efter yrkens 
antalsmässiga förändring. Sannolikheter med kontroll för ålder. Kvinnor. 

Av diagrammen framgår att effekten av att arbeta i krympande yrken varierar i 
de olika grupperna. Vad som är viktigt här är att betrakta de olika kurvornas 
förhållande till varandra. För både män och kvinnor beskriver kurvorna i de 
grupper som har låg sjukfrånvaro en trend innebärande att sannolikheten mins
kar i växande yrken. I grupperna med låg och medellåg sjukfrånvaro ses en 
skillnad avseende män runt nio procentenheter högre sannolikhet att förtidspen
sioneras om man arbetat i krympande arbeten jämför med ett kraftigt växande. 
Här är det i gruppen med medellåg sjukfrånvaro som effekten är mest drama
tisk. Detta mönster återfinns inte alls i de grupper som har hög sjukfrånvaro. Så 
är till exempel sannolikheten i gruppen med medelhög sjukfrånvaro 3 procen
tenheter lägre i de mest krympande yrkena jämfört med de mest växande. Kur
van svänger dessutom på ett sätt så att någon trend åt något håll inte kan avläsas. 
Detta kan också sägas gälla för gruppen med hög frånvaro där skillnaderna i 
sannolikhet är ringa. För kvinnor är mönstret än mer tydligt. Där är differensen 
mellan de mest krympande och mest expanderande yrkena i gruppen med me-
delåg sjukfrånvaro runt 14 procentenheter. Därefter sjunker sannolikheten 
trendmässigt. Ett liknande mönster ses i kurvan för hög sjukfrånvaro men med 
en något lägre nivå avseende förändring. Nu är diagrammen ovan baserade på 
analyser där endast ålder har kontrollerats men det mönster som framkommit 
kvarstår, även om det blir mindre tydligt, när kontroll görs för andra viktiga va
riabler. Man kan vidare fråga sig varför det är i gruppen med medellåg sjukfrån
varo som effekten av yrkesförändring är störst. Utifrån hypotesen hade det varit 
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mer rimligt om gruppen med låg sjukfrånvaro påverkats mest. Nu är indelningen 
i sjukfrånvarogrupperna ganska grov varför det kan finnas skillnader avseende 
gruppernas sammansättning som förklarar detta. Denna fråga skall emellertid 
inte studeras närmare här. Frågan är dock viktig varför den bör utredas vidare i 
andra sammanhang. 

Det är således uppenbart att betydelsen av yrkesförändring varierar beroende 
sjukskrivningsnivån hos dem som studeras. Detta kan vara en förklaring till att 
yrkesförändring har en så liten betydelse när analysen omfattar hela materialet. 
Arbetsmarknadsförändringar, mätt som yrkens tillväxt eller kontraktion, har 
olika betydelse för olika grupper och ett förhållande som påverkar arbetsmark
nadens betydelse i sammanhanget är i vilken utsträckning som individerna 
hälsomässigt har faktiska möjligheter att arbete. Det är viktigt att i detta sam
manhang poängtera att den andel som har låg sjukfrånvaro bland förtidspensio
närerna är liten. Det betyder också att den grupp som yrkesförändring har bety
delse för är liten. Majoriteten av förtidspensionärerna tycks således med detta 
sätt att mäta påverkas i relativt låg utsträckning. 

Samspelseffekter 

Det finns som sagt mycket som tyder på att yrkesförändring är en storhet som 
tenderar att sammanfalla med andra riskfaktorer för förtidspension. Det är där
för rimligt att studera huruvida det finns samspelseffekter mellan yrkesföränd
ring och övriga faktorer. Teoretiskt sett finns i den kompletta modellen ovan ett 
stort antal interaktionseffekter. Det är dock tveksamt, för att inte säga omöjligt, 
av såväl praktiska som teoretiska skäl, att pröva samtliga tänkbara samspel. Det 
är rimligare att utgå ifrån de utgångspunkter som krympyrkeshypotesen vilar på 
vilket innebär att ett betydligt färre antal samspelseffekter blir intressanta. 
Variabler som beskriver samspels- eller interaktionseffekter skapas i logistisk 
regression genom att två eller fler variabler multipliceras med varandra. Om 
detta avser kategoridata består den nya interaktionsvariabeln av ett antal nya 
kategorier motsvarande produkten av antalet värden på de enskilda variabler 
som ingår i interaktionsvariabeln. Om exempelvis ålder har sex värden och vari
abeln som beskriver yrkesförändring har lika många så får interaktionsvariabeln 
36 kategorier. Det betyder att ju fler värden och variabler som används i inter-
aktionstermen desto större blir antalet kategorier. Interaktionen prövas dels i sin 
helhet vilket endast avser en siginifikanstest. Dels ges koefficienter för vaije 
enskild kategori och för dessa erhålls både signifikanstest och övriga koeffi
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cienter, som b- och oddskvoter. De enskilda interaktionskategorierna är viktiga 
av det skälet att om interaktionen skall kunna ges någon substantiell tolkning är 
det också nödvändigt att studera hur kombinationer av enskilda kategorier 
påverkar den beroende variabeln. 

En svårighet med denna metod är att antalet kategorier som skapas i samspel
svariablerna raskt blir många vilket medför två icke önskvärda problem. Dels 
blir de enskilda kategorierna i sampelstermen ofta små (trots det stora materia
let) och därmed insignifikanta. Dels tenderar det stora antalet kategorier att göra 
resultatet svåröverskådligt. Ett sätt att hantera dessa problem är att omkoda de i 
samspelsvariabeln ingående variablerna så att de ges färre värden. Då sjunker 
också antalet kategorier som skapas av samspelsvariabeln. Visserligen minskar 
infomationsmängden men detta får sägas uppvägas av att överskådligheten 
underlättas och att enskilda kategorier blir större och därmed mindre känsliga 
för slumpvariationer. 

Det är i huvudsak tre interaktionseffekter som är intressanta här; yrkesföränd
ring och ålder, yrkesförändring och utbildning samt yrkesförändring och yrkes
ställning (SEI). Tidigare i framställningen har nämnts att utslagning från 
arbetsmarknaden i samband med neddragningar och nedläggningar drabbar 
vissa individer mer än andra. Äldre människor kan som ett resultat av ett gene
rellt sett sämre konkurrensläge på arbetsmarknaden på en krympande arbets
marknad förväntas möta större svårigheter att behålla en plats på arbetsmarkna
den än yngre. På ett liknande sätt kan man argumentera beträffande utbildning 
och klass. Det torde vara svårare för individer med låg utbildning att hitta nya 
arbeten om det yrkesområde inom vilket de verkar har en krympande rekryte
ringsbas. Låg utbildning innebär också att möjligheterna att byta yrkesområde är 
begränsade varför lågutbildade i större utsträckning än individer med hög 
utbildning riskerar att drabbas negativt av yrkesförändring. Yrkesställning har 
en nära anknytning till utbildning varför man också kan förvänta sig att lägre 
klasser drabbas hårdare av yrkesförändring än individer högre upp i yrkeshie
rarkin. 

Klass- och utbildningsvariablerna, och yrkesförändringsvariabeln är omkodade 
till tre värden vilket innebär att det teoretiskt finns nio sampel att studera. I det 
här sammanhanget kommer dock endast de som är intressanta utifrån hypotesen 
att redovisas. Varje samspelsterm är prövad i separata multivariata regressioner 
samt i en analys där trevägsinteraktion mellan yrkesförändring, klass och ut
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bildning är prövad. I den sistnämnda analysen erhålls dock inga signifikanta in-
teraktionseffekter alls av intresse. Med ledning av resultaten ovan har i interak-
tionsanalyserna de individer som har mer än 250 dagar sjukfrånvaro per år ex-
kluderats. Modellen innehåller förutom interaktionsvariablerna också civilstånd, 
födelseland samt individernas sjukfrånvaro. Den sista variabeln är möjligen nå
got tvivelaktig att inbegripa i modellen. Det föreligger som tidigare nämnts ett 
starkt samband mellan sjukfrånvaro och förtidspensionering. Men sjukfrånvaro 
kan i detta sammanhang också ses som en kontroll för individernas hälsa varför 
det är befogat att inkludera den i analysen. I nedanstående tabeller redovisas 
effekterna av de olika interaktionstermerna separat för män och kvinnor. I vaije 
tabell visas resultatet av tre olika regressionsanalyser där olika interaktionster-
mer har provats. Denna analys är genomförd på ett sätt som innebär att resulta
ten inte är jämförbara med föregående analyser. Dels är yrkesförändringsvaria-
beln indelad i tre, istället för 6, grupper där de krympande yrkena avser 1-75, de 
stabila 76-125 och de växande 126 och däröver. Dels mäts de olika faktorerna i 
modellerna inte som tidigare mot en specifik referensgrupp utan mot ett genom
snittlig relativ risk för respektive faktor. 

Interaktionstermer i logistisk regression skall tolkas på ett speciellt sätt. Effek
ten av en samspelsterm är den effekt som kombinationen av två variabler 
(variabelvärden i detta fall) bidrar med i relation till de enskilda variablernas 
effekt utan samspel (Knocke & Burke 1980). Annorlunda uttryckt; interak-
tionstermen anger den förändring i sannolikhet att anta värdet 1 på den beroende 
variabeln jämfört med de in interaktionsvariabeln ingående kategorierna. Som 
framkommer av tabellerna nedan återfinns interaktionseffekter som är signifi
kanta även om de inte framstår som starka. 
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Tabell 7.16. Olika faktorers betydelse för risken att förtidspensioneras när olika inter-
aktionstermer prövas. Modell l=yrkesförändring 80/90 och klass. Modell 
2=yrkesförändring 80/90 och utbildning. Modell 3=yrkesförändring 80/90 och ålder. 
Män. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Riskfaktor OR Riskfaktor OR Riskfaktor OR 
Ålder Ålder Ålder 
-29 0,09 -29 0,09 -29 0,11 
30-39 0,24 30-39 0,24 30-50 0,53 
40-49 0,79 40-49 0,79 51-60 3,09 
50-54 1,70 50-54 1,70 61+ 5,54 
55-59 4,36 55-59 4,36 
60- 8,25 60- 8,26 

Y rkesförändring Y rkesförändring Yrkesförändring 
-75 1,16 -75 1,15 -75 (1,12) 
76-125 (0,97) 76-125 (0,94) 76-125 0,91 

Födelseland Födelseland Födelseland 
Norden (1,00) Norden (1,00) Norden (1,07) 
Västeuropa 1,27 Västeuropa 1,27 Västeuropa 1,32 
Östeuropa 1,39 Östeuropa 1,39 Östeuropa 1,40 
Övriga världen 0,79 Övriga världen 0,80 Övriga världen 0,67 

Civilstånd Civilstånd Civilstånd 
Ogift (0,96) Ogift (0,95) Ogift 0,80 
Skild (0,99) Skild (0,99) Skild (1,02) 
Änkling (1,08) Änkling (1,08) Änkling (1,19) 

SEI SEI SEI 
Okval arb 1,31 Okval arb 1,24 Okval arb 1,19 
Kval arb 1,17 Kval arb 1,37 K val arb 1,32 
L tjm (0,92) L tjm 0,89 L tjm 0,91 

Utbildning Utbildning Utbildning 
Förgymn 1,31 Förgymn 1,27 Förgymn 1,41 
Gymn (1,01) Gymn (1,04) Gymn (0,97) 

Sjukdagar 1,01 Sjukdagar 1,01 Sjukdagar 1,01 

Interaktionsterm Interaktionsterm Interaktionsterm 
-75/okval arb 0,86 -75/förgymn (0,93) -75/30-50 (1,07) 
-75/kval arb (1,10) -75/gymn (1,05) -75/51-60 (1,02) 
-75/1 tjm (1,02) 76-125/förgymn (1,04) -75/60+ (1,02) 
76-125/okval arb (0,90) 76-125/gymn (0,97) 76-125/30-50 (1,02) 
76-125/kval arb 1,21 76-125/51-60 (1,02) 
76-125/1 tjm (0,95) 76-125/60+ 1,28 

Konstant 0,11 Konstant 0,11 Konstant 0,12 
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Tabell 7.17. Olika faktorers betydelse för risken att förtidspensioneras när olika inter-
aktionstermer prövas. Modell l=yrkesförändring 80/90 och klass. Modell 
2=yrkesförändring 80/90 och utbildning. Modell 3=yrkesförändring 80/90 och ålder. 
Kvinnor. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Riskfaktor OR Riskfaktor OR Riskfaktor OR 
Ålder Ålder Ålder 
-29 0,08 -29 0,08 -29 0,08 
30-39 0,32 30-39 0,32 30-50 0,83 
40-49 1,11 40-49 1,10 51-60 3,10 
50-54 1,95 50-54 1,95 60+ 4,84 
55-59 3,22 55-59 3,22 
60- 60-

Y rkesförändring Y rkesförändring Y rkesförändring 
-75 1,17 -75 (1,11) -75 (1,03) 
76-125 (1,00) 76-125 (1,07) 76-125 (1,08) 

Födelseland Födelseland Födelseland 
Norden 1,20 Norden 1,20 Norden 1,27 
Västeuropa (0,94) Västeuropa (0,94) Västeuropa (1,00) 
Östeuropa 1,65 Östeuropa 1,64 Östeuropa 1,64 
Övriga världen 0,68 Övriga världen 0,70 Övriga världen 0,60 

Civilstånd Civilstånd Civilstånd 
Ogift (1,05) Ogift (1,06) Ogift 0,87 
Skild 1,26 Skild 1,25 Skild 1,24 
Änkling 0,71 Änkling 0,71 Änkling 0,80 

SEI SEI SEI 
Okval arb 1,48 Okval arb 1,34 Okval arb 1,34 
Kval arb 1,44 Kval arb 1,27 Kval arb 1,24 
L tjm 0,71 L tjm 0,79 L tjm 0,79 

Utbildning Utbildning Utbildning 
Förgymn 1,26 Förgymn 1,37 Förgymn 1,34 
Gymn (1,01) Gymn (0,98) Gymn (0,93) 

Sjukdagar 1,01 Sjukdagar 1,01 Sjukdagar 1,01 

Interaktionsterm Interaktionsterm Interaktionsterm 
-75/okval arb 1,42 -75/förgymn 1,21 -75/30-50 (1,25) 
-75/kval arb 1,40 -75/gymn (0,98) -75/51-60 (1,25) 
-75/1 tjm 0,68 76-125/förgymn 0,88 -75/60+ (1,15) 
76-125/okval arb 0,88 76-125/gymn (1,00) 76-125/30-50 (0,96) 
76-125/kval arb 0,81 76-125/51-60 (0,88) 
76-125/1 tjm (1,06) 76-125/60+ (0,91) 

1 Konstant 0,11 Konstant 0,11 1 Konstant 0,10 
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Beträffande samspelet mellan yrkesställning (SEI) och yrkesförändring erhålls 
olika resultat för män och kvinnor. För kvinnornas del tyder resultatet på att 
kombinationen av att vara arbetare, såväl kvalificerad som okvalificerad och 
samtidigt arbeta i krympande yrken ökar sannolikheten att förtidspensioneras. 
Kombinationen lägre tjänsteman och krympyrke medför däremot en signifikant 
sänkning av sannolikheten. För stabila yrken (76-125) ses inga överrisker. För 
män tycks inte kombinationen arbetare och krympande yrke leda till någon 
riskökning, snarare tvärtom vilket inte är förväntat. En viktig punkt här är att 
den egna effekten av yrkesförändring minskar i förhållande till samma modell 
utan interaktionsvariabler. För kvinnornas del måste detta tolkas så att arbete i 
krympande yrken i sig har en relativt liten betydelse medan den stiger i kombi
nation med andra egenskaper. I fallet med klass skulle det alltså innebära, vilket 
också tidigare berörts, att det i första hand är krympande yrken i kombination 
med arbetaryrken som leder till en förhöjd risk. Detta innebär att för kvinnor 
förstärker samgången mellan arbetarklass och krympyrke den selektivitet med 
vilken utslagning via förtidspensionering sker i den förvärvsarbetande befolk
ningen. Detta är en viktig iakttagelse. I synnerhet som denna analys inte inbe
griper de 1990-talets förändringar på arbetsmarknaden som ju inneburit ned
skärningar inom de områden där kvinnor dominerar. För männens del tycks det 
dock vara yrkesställning som är den allt igenom dominerande faktorn. 

Beträffande yrkesförändring och utbildning finns ett liknande mönster. För 
kvinnor förhöjer kombinationen krympande yrke och låg utbildning den relativa 
risken medan den kombinationen inte har någon signifikant betydelse för män. I 
denna modell försvinner den egna effekten av yrkesförändring helt för kvinnor 
medan den kvarstår för män. Utbildning i sig har en kvarvarande och relativt 
stark effekt för båda könen. Också i detta fall föreligger skillnader mellan 
könen. Beträffande samspelen mellan ålder och yrkesförändring ses inga signi
fikanta effekter förutom för kombinationen äldre män i stabila yrken som note
ras för en överrisk. Om analysen utfallit i enlighet med hypotesen skulle äldre 
inom krympande yrken haft överrisken men så tycks alltså inte vara fallet. 

Sammanfattning 

I detta avsnitt har sambandet mellan yrkesförändring och risk att förtidspensio
neras studerats. Analysen har genomförts huvudsakligen genom att studera yr
kens antalsmässiga förändring på yrkeskodens 3-siffernivå vilket skiljer analy
sen från tidigare studier med liknande ansatser. Vi har konstaterat att det före
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ligger ett samband mellan yrkesförändring och förtidspensionering som i de 
multivariata analyserna har visat sig vara relativt svagt23 oavsett vilken mätperi
od som studeras. Detta har diskuterats utifrån olika utgångspunkter. För det 
första utifrån ett antagande om att yrkesförändring när den mäts på det sätt som 
här gjorts inte generellt påverkar sannolikheten att förtidspensioneras. Det 
avgörs bland annat av i vilken utsträckning som individernas hälsomässiga sta
tus tillåter dem att arbeta. Om man kommit så långt i en sjuk-karriär att man är 
sjukskriven mer än 250 dagar per år i flera år i rad är man i praktiken redan för
tidspensionär och för den gruppen har arbetsmarknadsläget en mycket marginell 
betydelse. 

Effekten av yrkesförändring har också diskuterats utifrån att något samband inte 
existerar utan i själva verket förklaras av andra strukturellt betingade variabler 
som klass och utbildning. Här ses de olika variablerna som en indikator på en 
och samma dimension och mäter därmed samma sak. Den tolkningen får stöd 
när effekten av yrkesförändring försvinner vid kontroll för övriga variabler. 
Men det faktum att krympyrken och flera andra riskfaktorer sammanfaller kan 
också ges en annan tolkning. Ett yrkes tillbakagång kan ses som en mekanism 
som bidrar till att just yrkesställning och utbildning har en sådan stark betydelse. 
Den tolkningen kan sägas erhålla stöd i prövningen av interaktionseffekter där 
en kombination av att vara arbetare och att ha arbetat i krympande yrken medför 
en ökad risk för kvinnor. 

Men det finns självfallet också skäl att ifrågasätta denna analysstrategi. Rent 
generellt är effekterna av yrkesförändring svaga. Den kanske viktigaste in
vändningen är att yrkesförändringen är mätt på nationell nivå vilket säkerligen i 
vissa fall har lite att göra med arbetsmarknadsutveckling på lokal eller regional 
nivå. Utvecklingen av yrken är inte nödvändigtvis densamma i alla geografiska 
delar av landet. Det betyder att det som egentligen har betydelse för i synnerhet 
äldre personer, den näraliggande arbetsmarknaden, inte beaktas i en analys som 
denna. För att utveckla analysen i riktning mot att också regionala variationer 
beaktas kommer i nästa avsnitt olika branschers utveckling att studeras i relation 
till förtidspensionering. Den analysen bygger på information om utvecklingen 
på lokal och regional nivå. Utnyttjandet av branschers utveckling är visserligen 
mer övergripande än yrkesmåttet men det man förlorar i precision p.g.a. detta 

23 I regressionsanalyserna ges också ett r-värde för de olika variabelkategorierna, Denna an
ger kategorins bidrag till variationen i den beroende variabeln. Dessa är genomgående svaga 
för variablerna som beskriver yrkesförändring. 
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kompenseras delvis av att data återspeglar utvecklingen avseende en mindre 
geografisk enhet. En annan poäng är att informationen över branschernas ut
veckling sträcker sig fram till 1993 vilket innebär att en mer aktuell bild av ar
betsmarknadsutvecklingen kan erhållas. 
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8 Förtidspension och branschförändring 

I föregående avsnitt studerades i vilken utsträckning som arbete i krympande 
yrken påverkar sannolikheten att förtidspensioneras. I detta avsnitt kommer, för 
att beskriva arbetsmarknadsförändring, utvecklingen inom olika näringsgrenar 
(branscher) på lokal nivå att användas. Det finns flera skäl till detta. Ett skäl är 
att den tidigare analysen inte avser förändringar annat än på riksnivå vilket inne
bär att regionala variationer avseende arbetsmarknadsutveckling inte fångas. I 
Gonäs (1991) studier av nedläggningar av och omstruktureringar inom företag 
har den lokala arbetsmarknadens struktur visat sig ha stor betydelse beträffande 
de uppsagdas framtida möjligheter att behålla och att återskapa förankringen på 
arbetsmarknaden. Genom att utnyttja data om branschers utveckling kan utveck
lingen på en lokal nivå fångas. Ett annat viktigt skäl har med förändringshori
sonten att göra. Fallen i denna studie pensioneras 1993 och de rehabiliteringsin
satser som blir aktuella för gruppen bör därför relateras till det arbetsmarknads
läge som gäller åren innan förtidspensioneringen. Detta låter sig inte göras ge
nom att utnyttja yrkesdata vilket däremot information om branschers utveckling 
tillåter. 

Huvudpoängen med avsnittet är därmed att analysera sambandet mellan arbets
marknadsförändring och förtidspension med både ett tidsmässigt aktuellt och 
lokalt förankrat mått på förändring. 

8.1 Branschdata 

För att studera sambandet mellan utveckling i olika näringsgrenar och förtids
pensionering är externa data som beskriver antalet sysselsatta i olika näringsgre
nar insamlat via SCB24. Data från tre olika tidpunkter är insamlade, 1986,1990 
och 1993, vilket innebär att utvecklingen fram till det aktuella förtidspensions
året kan studeras. Informationen är vidare upplagd så att antalet sysselsatta per 
näringsgren på så små geografiska enheter som kommunnivå kan fångas. 

24 Informationen kommer från SCB:S Årsys-register 
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Måttet på förändring i olika näringsgrenar är skapat på samma sätt som för yr
kesförändring. Antalet sysselsatta inom en näringsgren ett år jämförs med antalet 
ett annat år. Precis som när det gäller yrke kan näringsgrenar studeras på olika 
detaljnivåer och det insamlade datamaterialet avser 3-siffernivå vilket betyder att 
cirka 75 olika näringsgrenar kan urskiljas. Teoretiskt är det således möjligt att 
beskriva utvecklingen i vaije kommun på 3-siffernivå men detta är av praktiska 
skäl inte att föredra. 

Måttet på branschförändring är alltså en kvot som skapas genom att dividera 
antalet anställda i en näringsgren ett år med ett annat år. Detta görs för varje 
enskild näringsgren och för vaije geografisk enhet vilket betyder att när detalj
nivån ökar stiger antalet sådana operationer dramatiskt25. För att med utgångs
punkt i detta skapa en förändringsvariabel i datamaterialet krävs att vaije individ 
i datamaterialet tillskrivs ett värde som är beroende av i vilken bransch/kommun 
vederbörande arbetat, vilket i detta exempel resulterar i lika många villkorssat
ser. En alltför hög detaljnivå är därför av tidsskäl inte rimlig. Inte heller därför 
att en sådan variabel skulle lida av att väldigt få eller inga individer arbetar i alla 
branscher i alla kommuner. 

En viktig ambition med denna analys är att relatera den lokala arbetsmarknaden 
till förtidspensionering och för att trots ovan beskrivna begränsning kunna be
hålla en geografiskt hög upplösning har en alternativ indelning med utgångs
punkt i kommunuppgifter gjorts. Kommunerna har slagits samman i enlighet 
med en s.k. A-regionindelning. A-regioner avgränsades ursprungligen som 
näringsgeografiskt sammanhängande enheter (SCB 1992). Detta gjordes dock 
redan 1966 varför det näringsgeografiska kriteriet inte längre kan sägas vara 
uppfyllt. I stället är indelning mer att betrakta som en gruppering av kommuner. 
Indelningen fyller dock sitt syfte i detta sammanhang i kraft av att representera 
en begränsad geografisk enhet och därmed en arbetsmarknadssituation som är 
lokalt aktuell. 

A-regionindelning delar upp landet i 70 relativt små delar, se bilaga 7. För att 
ytterligare rationalisera databearbetningen har näringsgren på 2-siffernivå (cirka 
30 kategorier) utnyttjats. Den tidsperiod som studeras i detta sammanhang avser 
1986-1993. Här är ambitionen att fånga de mycket dramatiska förändringar som 
inträffat på svensk arbetsmarknad under 1990-talets första hälft. Detta innebär 

25 Om exempelvis kommunnivå och 3-siffernivå används krävs 284*75 sådana operationer 
vilket resulterar 21 300 olika värden 
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att förändringsmåttet beskriver hur antalet sysselsatta inom näringsgrenar på 2-
siffernivå, i olika A-regioner förändrats mellan 1986 och 1993. Separata föränd
ringsvariabler har skapats för män och kvinnor. 

8.2 Förtidspensionering och lokal arbetsmarknads
förändring 

Som utgångspunkt för den empiriska prövningen kan det vara på sin plats att 
övergripande studera fördelningen av näringsgrenar i Sverige. På den mest över
gripande nivån urskiljs nio näringsgrenar enligt tabellen nedan. 

Tabell 8.1. Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre fördelade efter näringsgren 
1990 (SNI). 

Näringsgrenar Antal Procent 
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske mm 164 624 3,7 
Brytning av mineraliska produkter 11 402 0,3 
Tillverkning 906 300 20,2 
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 3 605 0,7 
Byggnadsverksamhet 307 935 6,9 
Varuhandel, restaurang och hotell verksamhet 621 559 13,8 
Samfärdsel, post- och telekommunikation 319 445 7,1 
Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet 383 271 8,5 
Offentlig förvaltning och andra tjänster 1 672 960 37,2 
Ej specificerad verksamhet. 70 392 1,6 
Summa 4 491493 100 

Källa FoB 90. Del 5, Förvärvsarbetande och yrke. 

Här framgår att mer än var tredje svensk arbetstagare är sysselsatt inom "offent
lig förvaltning mm" och tillsammans med övriga tjänstesektorer, "bank-och för
säkring mm", "samfärdsel, post- och telekommunikation" samt "varuhandel, 
restaurang- och hotellverksamhet" återfinns en kraftig majoritet av de sysselsatta 
på den svenska arbetsmarknaden i tjänsteproduktion. Var femte arbetade 1990 i 
näringsgren "tillverkning" och drygt var tionde återfanns inom "varuhandel etc". 
Denna fördelning blir än mer tydlig om könen studeras separat. Kvinnor arbetar 
relativt sett i större utsträckning inom tjänstesektorn. Trots att kvinnornas arbets
kraftsdeltagande ökat kraftigt under de senaste 30 åren har dessa könsskillnader 
bara påverkats i begränsad omfattning. Inom industrisektorn har fördelningen 
mellan könen inte förändrats nämnvärt sedan 1960-talets mitt. Däremot har 
under samma tid en utjämning skett inom tjänstesektorn där männen ökat sin 
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andel och närmat sig det kvinnliga arbetskraftsdeltagandet. Visserligen har det 
kvinnliga industriarbetet ökat kraftigt i absoluta tal men relativt sett är den delen 
av arbetsmarknaden lika könssegregerad som tidigare (Sjöstrand 1995). 

Totalt sett har den svenska arbetsmarknaden vuxit under större delan av 1900-
talet men knappast på ett likformigt sätt för de olika näringsgrenarna. Tjänste
sektorn har expanderat kraftigt medan den motsatta utvecklingen kan ses för 
sysselsättningen inom jord- och skogsbruk. För övriga näringsgrenar har ut
vecklingen varit svagt stigande i stort sett ända fram till 1990. Den djupa kon
junkturnedgång som då inträffade drabbade samtliga näringsgrenar. Hårdast 
drabbades dock industrisektorn som minskade med 24 procent (a.a:60). Också 
tjänstesektorn drabbades av nedgångar i antalet sysselsatta vilket kan sägas mar
kera ett trendbrott sett i ljuset av den långa period av tillväxt som tjänsteproduk
tionen åtnjutit. 

Sett i ett internationellt perspektiv har Sverige en hög andel av arbetskraften sys
selsatt inom den tertiära sektorn men tillväxttrenden för sektorn är generell för 
samtliga industrialiserade länder (Furåker 1995). Skillnader finns dock när det 
gäller tjänstesektorns relativa storlek. Vad som således karaktäriserar utveck
lingen på arbetsmarknaden under 1900-talets andra hälft är den tertiära sektorns 
tillväxt och den minskande andelen sysselsatta inom jordbruk. De senaste tre 
decennierna har präglats av en kraftig tillbakagång av andelen anställda inom 
industriell produktion. Sedan 1990 har arbetslösheten i Sverige stigit kraftigt och 
tillväxten på arbetsmarknaden har avstannat. 

8.3 Branschförändringar mellan 1986 och 1993 

Till att börja med kan vi studera hur näringsgrenarna fördelas respektive år och 
hur de förändrats mellan åren. I tabellen nedan redovisas fördelningen på en 
övergripande 1-siffernivå26. 

26 Här övergår vi nu till branschdata från SCB:s Årsysregister vilket medför avvikelser från 
den tidigare redovisade. Siffrorna avser förvärvsarbetande dagbefolkning mellan 16 och 64 år 
respektive år. Begreppet dagbefolkning har inget med tid att skaffa. Med dagbefolkning avses 
den förvärvsarbetande befolkningen fördelad efter arbetsställets belägenhet. Dagbefolkning 
skiljs från den s.k. nattbefolkningen som avser den förvärvsarbetande befolkningen fördelad 
efter bostadens belägenhet. Dessa begrepp används när befolkningen fördelas geografiskt. 
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Tabell 8.2. Den förvärvsarbetande befolkningen fördelade efter näringsgren 1986 och 
1993. 

Näringsgren 
1986 

Män 
1993 % + / - 1986 

Kvinnor 
1993 %+/-

Jordbruk, skogsbruk, jakt mm 5,6 3,5 -2,1 2,2 1,2 -1,0 
Brytning av mineraliska prod. 0,5 0,4 -0,1 0,1 0,1 0,0 
Tillverkning 29,8 26,3 -3,5 12,5 10,3 -2,2 
El-, gas-, värme,-vatten 1,2 1,3 0,0 0,3 0,3 0,0 
Byggnadsverksamhet 10,5 10,4 0,0 1,2 1,1 -0,1 
Varuhandel, rest. hotell 12,8 13,3 0,6 14,7 13,6 -1,1 
Samfärdsel, post, telekomm. 9,4 9,6 0,1 4,6 4,5 0,0 
Bank-, försäkrings mm 7,3 10,7 3,3 7,3 8,7 1,4 
Offentlig förvaltning mm 20,6 22,6 2,0 55,1 58,8 3,8 
Ej specificerad verksamhet. 2,3 2,0 -0,4 2,0 1,4 -0,6 
Summa 100 100 0 100 100 0 
n 2259057 1909988 2050783 1838137 

Totalt sett har antalet sysselsatta minskat kraftigt mellan de två tidpunkterna, 
med sammanlagt mer än en halv miljon människor. Ett trendbrott kunde iakttas 
under perioden och det gäller kvinnornas arbetskraftsdeltagande som under lång 
tid vuxit men nu är på tillbakagång. Ett viktigt skäl till detta är att den offentliga 
sektorn inte längre expanderar. Även om näringsgren "offentlig förvaltning" 
relativt sett under perioden inte minskat så har det skett en betydande minskning 
i absoluta tal. I övrigt framgår av tabellen att "tillverkningssektorn" gått tillbaka. 
Också "jord- och skogsbruk" har minskat för båda könen. För kvinnorna har vi
dare "varuhandel, hotell- och restaurang" gått tillbaka medan "byggnadsverk
samhet" "samfärdsel mm" samt "brytning av mineraliska produkter" relativt sett 
behållit sina andelar. "Bank- och försäkringsväsendet" däremot har expanderat 
och då i synnerhet beträffande den manliga sysselsättningen. Arbetsmarknaden 
har således med avseende på antal i arbetskraften minskat kraftigt under perio
den men utan att den relativa fördelningen mellan olika näringsgrenar påverkats 
annat än marginellt. 

Definitionen av dagbefolkningen lyder: "Förvärvsarbetande nattbefolkning+Inpendlare-
Utpendlare-Utlandsanställda (inklusive sjömän)" (SCB 1992.S 19). 
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8.4 Förtidspensionering och branschförändring - en 
multivariat modell 

Ovan redovisade bild avser hela landet. Hur ser det då ut om näringsgrenarna i 
stället grupperas efter förändringsgrad på en lokal nivå. Detta visas i tabellerna 
8.3 och 8.4.1 tabellerna redovisas dels näringsgrenarnas förändringsgrad i hela 
riket, dels hur utvecklingen sett ut på A-regionnivå. Här är näringsgren mätt på 
tvåsiffernivå och befolkningen jämförs med förtidspensionärerna. Branscherna 
är inordnade i kategorier från krympande till expanderande. Ett värde på 100 
innebär att branschen antalsmässigt inte förändrats mellan tidpunkterna. Ett vär
de under 100 innebär att branschen antalsmässigt reducerats medan värden stör
re än 100 innebär att den vuxit. 

Tabell 8.3. Befolkning27 och förtidspensionärer fördelade efter branschförändring 1986-
1993 i hela Sverige och inom A-regioner. Män. 

Branschutveckling Totalt i riket A-regionnivå 
Befolkning Ftp Befolkning Ftp 

1-50 1,0 1,9 3,0 4,6 
51-75 26,1 30,5 20,7 24,2 
76-90 50,8 48,7 37,9 38,3 
91-110 15,3 13,6 27,1 23,8 
111-150 6,8 5,3 10,4 8,2 
151- 1,0 ,9 
Summa 100 100 100 100 
n 28251 24380 28229 24354 

Tabell 8.4. Befolkning och förtidspensionärer fördelade efter branschförändring 1986-
1993 i hela Sverige och inom A-regioner. Kvinnor. 

Branschutveckling Totalt i riket A-regionnivå 
Befolkning Ftp Befolkning Ftp 

1-50 2,5 3,5 3,1 4,9 
51-75 9,3 15,0 8,7 12,2 
76-90 23,1 22,3 22,6 22,3 
91-110 59,9 55,0 53,0 49,7 
111-150 5,3 4,2 12,3 10,6 
151- - - ,3 ,3 
Summa 100 100 100 100 
n 26445 27153 26434 27136 

27 Underlaget för befolkningssiffrorna i tabellen är det slumpmässiga urvalet ur befolkningen 
som också fungerar som kontrollgrupp i datamaterialet. Se avsnitt 4.1.1 för mer detaljerad 
beskrivning. 
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Först och främst kan konstateras att andelen som arbetat i expanderande bran
scher är mycket låg vilket kan sägas vara en återspegling av det kraftigt minska
de antalet förvärvsarbetande. I en mycket stor majoritet av näringsgrenarna har 
antalet sysselsatta minskat. 

Vidare framkommer att betydande skillnader uppstår beroende på om jämförel
sen görs på riks- eller på lokal nivå. När näringsgrensförändring studeras på 
lokal nivå erhålls en större spridning över olika värden. Det är dock relativt små 
andelar som noteras för kraftigt minskande (1-50) och starkt expanderande 
(>150) medan en majoritet noteras för moderat krympande (75-90) och en stabil 
(91-110) utveckling. Ett mönster som kan iakttas i tabellen är att andelen bland 
förtidspensionärerna som arbetat i krympande branscher är större än motsvaran
de andel bland befolkningen. Det omvända kan ses beträffande tillväxtbranscher. 
Detta är ett mönster som också återfanns vid studiet av yrkesförändring. Det 
föreligger således ett bivariat samband innebärande att det är större risk att vara 
förtidspensionär i krympande branscher än i växande. Frågan är om detta sam
band också håller i en multivariat prövning. 

I tabellerna 8.5 och 8.6 ingår branschförändringsvariabeln i ett antal regressions-
modeller där den första beskriver det bivariata sambandet och där den sista be
skriver en modell inkluderande samtliga betydelsefulla oberoende variabler. I 
modellerna är förändringsvariabeln omkodad så att referensgruppen består av 
alla som arbetat i en bransch som expanderat med mer än 25 procent. Denna av-
gränsning är gjord för att erhålla en tillräckligt stor jämförelsegrupp. Individer 
som haft mer än 250 sjukdagar per år de senaste fyra åren är av samma skäl som 
tidigare diskuterats exkluderade i analyserna. 
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Tabell 8.5. Effekten (OR) av olika oberoende variabler för risken att förtidspensioneras. 
Män. n=50262. 

Riskfaktor Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
Antalsmässig förändring i nä
ringsgrenar i A-regioner 
1-50 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 
51-75 1,4 1,4 1,3 (1,1) (1,1) (1,0) 
76-90 1,2 1,3 1,2 (1,0) (1,0) (1,0) 
91-125 (1,0) (1,1) (1,0) (1,0) (1,1) (1,1) 
126-(ref. grp) 1 1 1 1 1 1 
Ålder 
30-39 2,9 3,1 3,5 3,6 2,5 
40-49 7,3 8,8 10,3 10,3 8,1 
50-54 16,5 20,6 24,7 23,9 17,5 
55-59 41,4 55,1 67,8 64,7 43,3 
60- 68,4 96,6 117,9 111,7 83,5 
29J 1 1 

Civilstånd 
Ogift 1,6 1,4 1,4 (1,0) 
Skild 1,6 1,5 1,5 (1,0) 
Änkling 1,3 1,3 1,3 (1,1) 
Gift (ref grp) 1 1 1 1 
Födelseland 
Övriga Skandinavien 1,9 1,7 1,7 1,4 
Yästeuropa 1,9 1,9 2,0 1,6 
Östeuropa 3,0 2,6 2,9 1,9 
Övriga Världen 2,3 1,9 2,1 (1,1) 
Sverige (ref grp) 1  1 1 
Socioekonomisk grupp 
Ej facklärd arbetare i varuprod. 3,5 2,2 2,1 
Ej facklärd arbetare i tjänsteprod. 3,7 2,3 1,9 
Facklärd arbetare i varuprod. 3,2 2,1 2,2 
Facklärd arbetare i tjänsteprod. 3,0 2,0 1,4 
Lägre tjänstemän I 2,3 1,6 1,5 
Lägre tjänstemän II 1,4 1,2 1,2 
Mellantj änstemän 2,6 1,7 1,6 
Lantbrukare, egna företagare 1,9 1,2 1,9 
Oklassificerade 4,7 3,4 3,2 
Uppgift saknas 3,9 2,9 3,0 
Högre tjänstemän (ref grp) 1 1 1 
Utbildning 
Förgymnasial utbildning 2,2 1,9 
Gymnasial - 2 år 1,9 1,6 
Gymnasial > 2 år 1,4 1,3 
Eftergymnasial - 3 år 1,3 1,2 
Ospecificerad 1,6 1,1 
Eftergymn. >3 år (ref grp) 1 
Sjukfrånvaro 

28 Sjukfrånvaro är i modellen behandlad som en kontinuerlig variabel och avser det samlade 
antalet sjukfrånvarodagar mellan 1990-1993. Det till synes låga värdet skall relateras till att 
variabeln varierar mycket kraftigt (0-800) vilket innebär att effekten av sjukfrånvaro är be
tydligt starkare än vad koefficienten ger sken av. Gruppen ej förvärvsarbetande är självklart 
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Tabell 8.6. Effekten (OR) av olika oberoende variabler för risken att förtidspensioneras. 
Kvinnor. n=50193. 

Riskfaktor Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 
Antalsmässig förändring 
i näringsgrenar i A-regioner 
1-50 1,9 2,0 1,9 1,6 1,6 1,8 
51-75 1,8 1,9 1,8 1,4 1,4 1,4 
76-90 1,3 1,4 1,3 (1,1) (1,2) (1,0) 
91-125 1,2 (1,2) (1,1) 1,2 (1,2) (1,1) 
126- (ref. grp) 1 1 1 
Ålder 
30-39 3,5 3,4 4,0 4,0 3,4 
40-49 9,4 9,1 11,4 11,1 12,0 
50-54 17,6 17,5 21,7 20,7 21,3 
55-59 32,2 33,2 41,8 39,5 35,9 
60- 45,4 48,9 60,0 56,4 55,7 
-29 (ref. grp) 1 1 _ 1 1 
Civilstand 
Ogift 1,2 1,2 1,2 (1,0) 
Skild 1,5 1,5 1,5 1,2 
Änkling 0,8 0,8 0,8 0,7 
Gift (ref. grp) 1 1 1 
Födelseland 
Övriga Skandinavien 1,8 1,6 1,6 1,4 
Yästeuropa 1,8 1,7 1,8 1,3 
Östeuropa 3,1 2,7 2,9 2,0 
Övriga Världen 2,3 1,9 1,9 (0,8) 
Sverige (ref. grp) 1 1 1 1 
Socioekonomisk grupp 
Ej facklärd arbetare i varuprod. 4,4 2,9 3,1 
Ej facklärd arbetare i tjänsteprod. 2,8 1,9 1,7 
Facklärd arbetare i varupr od. 4,2 2,9 3,3 
Facklärd arbetare i tjänsteprod. 2,1 1,5 1,5 
Lägre tjänstemän I 1,7 1,2 1,2 
Lägre tjänstemän II 1,2 (1,1) (1,1) 
Mellantj änstemän 1,7 1,3 1,4 
Lantbrukare, egna företagare (1,2) (0,8) (1,1) 
Oklassificerade 3,2 2,5 2,6 
Uppgift saknas 1,8 (1,3) 1,7 
Högre tjänstemän (ref grp) 1 1 _1 
Utbildning 
Förgymnasial utbildning 1,8 1,6 
Gymnasial - 2 år 1,6 1,4 
Gymnasial >2 år (1,0) (1,1) 
Eftergymnasial - 3 år (1,1) (1,1) 
Ospecificerad 1,2 0,8 
Eftergymn. >3 år (ref grp). 1 1_  
Sjukfrånvaro ^t^Ol 

klart inte med i dessa modeller varför flertalet av de individer som inte har någon registrerad 
frånvaro över huuvud taget fallit bort. 
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I tabellerna framgår att den relativa risken att förtidspensioneras förhöjs av att en 
individ arbetat i en bransch som på en lokal nivå antalsmässigt har reducerats. 
Detta gäller för båda könen men är något starkare för kvinnor. För männens del 
är det bland dem som arbetat i det mest krympande branscherna som en signifi
kant överrisk kvarstår även vid kontroll för övriga variabler. För kvinnor finns 
också en signifikant effekt för nästa nivå (51-75) vilken beskriver något mindre 
drastiskt krympande branscher. För övriga nivåer erhålls inga signifikanta över
risker i modellerna 4-6. Betydelsen av branschförändring är också prövad på 
länsnivå vilket i förhållande till den ovan beskrivna är grövre i geografisk me
ning. Denna visar i stort sett samma resultat när det gäller män. För kvinnor där
emot sjunker effekten. Detta kan tolkas i ljuset av Gonäs (1992) forskning där 
det framkommit att den lokala arbetsmarknadens omfattning och struktur är vik
tigare för kvinnor än för män när det gäller att arbetsmarknadsförankring. När 
den grövre geografiska indelningen används för att beskriva branschförändring 
fångas en arbetsmarknad som sannolikt är mindre relevant för individernas 
rehabiliteringsmöjligheter. Sambanden är dock fortfarande signifikanta. 

Utifrån detta kan konstateras att den lokala arbetsmarknadens utveckling är en 
faktor som har betydelse för risken att förtidspensioneras. Ett allmänt intryck är 
vidare att detta mått är stabilare i jämförelse med den tidigare analysen av yrkes
förändring. Stabilare i den meningen att sambandet genomgående kvarstår också 
vid kontroll för övriga variabler. Även i detta fall är relevanta interaktionstermer 
prövade men inga signifikanta sådana uppträder i modellerna. 

När det gäller övriga oberoende variabler i modellerna bekräftas vad som tidiga
re sagts om olika faktorers betydelse. Ålder är den viktigaste enskilda faktorn. 
Lägre klasser, låg utbildning och personer födda utanför Sverige är också viktiga 
egenskaper som påverkar den relativa risken att förtidspensioneras. 

För att ge ett mer substantiellt innehåll till det faktum att arbete i krympande 
branscher är en riskfaktor är det viktigt att mer i detalj studera vilka branscher 
som ryms i respektive kategori av förändringsvariabeln. Visserligen hade det 
optimala i det sammanhanget varit att på något sätt illustrera branschernas ut
veckling och geografiska hemvist samtidigt. Men eftersom antalet kombinatio
ner i det fallet överstiger vad som här är rimligt att presentera görs i stället en 
enklare sammanställning som presenteras i tabellerna 8.7 och 8.8 nedan. Här är 
samtliga näringsgrenar listade tillsammans med andelen förtidspensionärer i 
respektive förändringskategori. Eftersom förändringsgraden mätts för vaije A-
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region återfinns respektive näringsgren i flera förändringskategorier. Poängen 
med detta är att undersöka om det finns mönster avseende vilka branscher som 
hamnar i respektive förändringskategori. Om vi böljar med att studera den kate
gori där branschen reducerats kraftigast dominerar för män två och för kvinnor 
tre näringsgrenar. Det är "jordbruk mm" och "offentlig förvaltning utan detalj-
info" för båda könen samt "textil- och beklädnads" för kvinnor. I näringsgren 
"skogsbruk" har åtta procent av de manliga förtidspensionärerna arbetat och en 
ungefär lika stor andel inom "metallframställning". I denna kategori (1-50) åter
finns således ungefär sju av tio förtidspensionärer inom endast dessa fyra nä
ringsgrenar. I nästa kategori (51-75) dominerar "verkstadsvarutillverkning för 
båda könen och för kvinnorna är också "renhållningsverksamhet" relativt stor. 

Om vi däremot granskar de moderat krympande (76-90), de stabila och moderat 
växande (91-125) samt de starkast växande dominerar helt andra branscher. Här 
återfinns "undervisning, forskning, sjukvård", "detaljhandel", "fastighetsförvalt
ning" som dominerande branscher. I dessa grupper har näringsgrenens utveck
ling ingen mätbar effekt på risken att förtidspensioneras. Det mönster som här
vidlag uppträder talar för att branschutveckling tycks ha betydelse för i första 
hand traditionella sektorer som jordbruk och industriproduktion men också i 
vissa delar av offentliga verksamheter. Denna fråga kommer att granskas närma
re i nästkommande avsnitt. 
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Tabell 8.7. Förtidspensionärer fördelade efter bransch och branschens antalsmässiga 
utveckling. Män. 

Bransch 1-50 51-75 76-90 91-125 126-

Jordbruk, trädgårdsskötsel och jakt 34,0 6,9 
Skogsbruk 8,0 6,6 0,2 0,1 1,3 
Fiske, fiskevård, fiskodling 2,0 0,2 
Malmbrytning 1,1 0,3 0,8 0,5 
Annan brytning och utvinning 0,5 0,3 0,1 0,2 1,3 
Livsmedels, dryckesvaru och tobakstillv. 0,3 1,6 2,5 3,1 
Textil, beklädnads, läder, lädervarutillv. 6,2 1,3 0,2 0,1 0,5 
T rävarutill verkning 2,6 8,5 2,0 0,3 0,2 
Massa, pappersvarutillv, grafisk prod. 2,2 7,8 3,3 2,8 1,6 
Tillverkning av kemiska produkter, 
petroleumprodukter, gummi och plastvaror 2,6 3,7 2,0 1,0 3,2 
Tillverkn. av varor av mineraliska ämnen 1,8 1,9 1,2 0,4 1,7 
Metallframställning 7,4 4,9 2,4 0,3 4,0 
V erkstads vanitili verkning 3,1 44,1 9,5 3,6 5,6 
Annan tillverkning 1,6 0,2 0,2 0,1 0,2 
El, gas. värmeförsörjning 0,4 0,6 1,0 1,1 
V attenförsöijning 0,2 0,1 0,0 0,1 1,0 
Byggnadsverksamhet 2,7 29,7 10,6 
Partihandel och varuhandelsförmedling 0,7 0,3 5,2 8,7 3,3 
Detaljhandel 0,3 9,4 2,4 
Restaurang- och hotellverksamhet 0,1 2,9 1,3 2,8 
Samfärdsel 1,0 15,2 7,2 
Post- och telekommunikationer 0,9 1,1 3,0 0,8 
Bank- och annan finansverksamhet 0,0 0,0 1,1 1,8 
Försäkringsverksamhet 0,0 1,5 2,1 
Fastighetsförvaltning 0,1 11,1 58,5 
Offentlig förvaltning detaljinfo. saknas 24,5 2,0 0,2 0,2 0,2 
Off. förv. försvars-, polis- och brandskydd. 1,9 4,4 3,0 
Renhållningsverksamhet m.m. 0,2 0,2 2,3 1,4 4,3 
Undervisning, forskning, sjukvård 0,2 31,9 
Rekreationsverksamhet, kulturell service. 0,1 0,0 0,2 4,7 3,8 
Reparations-, tvätteri- och annan service 1,4 2,1 0,8 0,6 
Verksamhet vid internationella org. o dyl 0,1 
Summa 100 100 100 100 100 
n 1121 5893 9326 7199 815 
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Tabell 8.8. Förtidspensionärer fördelade efter bransch och branschens antalsmässiga 
utveckling. Kvinnor. 

Bransch 1-50 51-75 76-90 91-125 126-

Jordbruk, trädgårdsskötsel och jakt 18,4 4,0 0,2 
Skogsbruk 3,7 0,5 0,1 0,0 
Fiske, fiskevård, fiskodling 0,3 0,0 0,0 0,2 
Malmbrytning 0,2 0,4 0,0 
Annan brytning och utvinning 0,2 0,5 
Livsmedels, dryckesvaru och tobakstillv. 0,2 4,3 4,1 0,8 0,7 
Textil, beklädnads, läder och lädervaru- 29,4 2,0 0,2 0,1 0,7 
tillv. 
T rävarutill verkning 1,8 6,1 0,4 0,3 1,9 
Massa, pappersvarutillv, grafisk prod. 0,1 6,5 4,4 0,8 2,3 
Tillverkning av kemiska produkter, 
petroleumprodukter, gummi och plastvaror 3,7 3,7 2,3 0,6 3,9 
Tillverkn. av varor av mineraliska ämnen 2,7 0,8 0,2 0,2 
Metallframställning 2,0 2,1 1,1 1,2 
Verkstadvarutillverkning 4,2 31,5 8,5 1,9 1,4 
Annan tillverkning 1,6 0,5 0,0 
El, gas. värmeförsörjning 0,5 0,3 0,1 2,3 
V attenförsörjning 0,1 0,1 
Byggnadsverksamhet 0,5 2,0 2,7 2,1 
Partihandel och varuhandelsförmedling 0,5 1,1 6,0 0,8 3,7 
Detaljhandel 3,8 33,3 0,9 
Restaurang- och hotellverksamhet 0,5 3,0 6,9 0,8 
Samfärdsel 1,1 0,9 3,0 4,4 
Post- och telekommunikationer 4,5 7,2 0,6 0,7 
Bank- och annan finansverksamhet 0,1 1,0 1,5 1,6 
Försäkringsverksamhet 0,9 1,8 2,6 
Fastighetsförvaltning 0,2 0,2 6,3 22,0 
Offentlig förvaltning detalj info, saknas 23,1 2,6 3,2 0,2 2,6 
Off. förv. försvars-, polis- och brandskydd. 2,9 9,1 2,0 19,5 
Renhållningsverksamhet m.m. 6,4 14,7 2,7 0,7 2,8 
Undervisning, forskning, sjukvård 1,1 73,4 15,1 
Rekreationsverksamhet, kulturell service 0,2 0,5 0,4 1,9 3,9 
Reparations-, tvätteri- och annan service 0,2 0,6 2,5 0,8 3,7 
Summa 100 100 100 100 100 
n 1318 3324 6060 16003 431 
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9 Förtidspensionering i traditionella och 
postindustriella sektorer 

Att ett karaktäristikum för förändringarna i arbetslivet under lång tid varit tjäns
tesektorns tillväxt är en helt okontroversiell utsaga så länge det endast handlar 
om en beskrivande ansats. Det är när man böljar diskutera effekterna av dessa 
förändringar som meningarna går isär (Esping-Andersen 1993, Tåhlin 1991, 
1993). Sedan länge har de viktigaste determinanterna för ojämlikhetens fördel
ning i samhälle och arbetsliv utgjorts av klass och kön. Arbetare har lägre löner 
än tjänstemän, arbetsmiljövillkoren har varit sämre för arbetare vilket också av
speglats i högre sjukfrånvaro och sämre hälsa. Arbetarklassens möjligheter till i 
hierarkisk mening uppåtriktad mobilitet har varit mer begränsad än tjänste
männens. Inom respektive klass har kvinnorna haft lägre löner och sämre karri
ärmöjligheter än män (Tåhlin 1993, Szulkin & Tåhlin 1994, SOU 1990:49). I 
teorin om det postindustriella samhällets framväxt föreslås ofta att detta kommer 
att förändras. Grunden för fördelningen av arbetslivets nyttigheter och belöning
ar påstås komma att löpa efter andra linjer än dem vi känner. Och detta är också 
utgångspunkten för detta avslutande empiriska avsnitt. Syftet är att undersöka 
huruvida utslagning från arbetsmarknaden via förtidspension betingas av en 
likartad eller olikartad logik inom en traditionell och en postindustriell del av 
arbetsmarknaden. På en övergripande nivå kan detta syfte också sägas beröra 
om, och i vilken utsträckning förtidspensionering är knuten till de grundläggan
de förändringar som arbetsliv och arbetsmarknad är inbegripen i. Därmed an
knyter analysen också till den överordnade målsättningen med denna avhand
ling. 

I de mer optimistiska prognoserna avseende effekterna av tjänstesamhällets 
framväxt finns, som tidigare berörts föreställningen att den ojämlika fördelning
en av arbetslivets nyttigheter kommer att minska som ett resultat av en generellt 
förhöjd kvalifikationsnivå. Det postindustriella samhället domineras av anställda 
i tjänsteproduktion, och andelen professionella grupper på arbetsmarknaden 
växer. Tjänstegrupperna kommer att åtnjuta en privilegierad position i kraft av 
att kontrollera teoretisk kunskap. Samhället blir mer meriokratiskt varför bety
delsen av klassklyftor i traditionell mening minskar (Esping-Andersen 1993). 
Betydelsen av klass som fördelningsnyckel kommer enligt detta synsätt att 
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minska. Istället kommer sektoriella skiljelinjer, mellan tjänste- och varuproduk
tion, att bli av större betydelse. Kompetens och kunskap blir således viktiga för
utsättningar för individuell framgång i tjänstesamhället medan faktorer som 
klassbakgrund, kön och etnisk bakgrund får mindre betydelse (a.a). 

Kritiker av denna bild pekar på att det finns en risk att en ny underklass växer 
fram i tjänstesamhället (a.a.). Tillväxten av tjänstesektorn sker som en konsek
vens av industrisektorns rationaliseringar och att många nya tjänstejobb kommer 
att vara lågkvalificerade vilket inte i grunden förändrar samhällets klasstruktur. 
Det betyder att ojämlikheten också i ett tjänstesamhälle i hög grad kommer att 
struktureras kring det hierarkiska klassbegreppet. Precis som i det traditionella 
industrisamhället kommer låga löner, dåliga arbetsmiljöer o.s.v. att återfinnas 
inom de lågkvalificerade jobben. Detta perspektiv innebär således i stort sett en 
motsatt tolkning jämfört med det optimistiska scenariot. I ett marxistiska pers
pektivet förnekas att tjänstesektorn representerar något kvalitativt annorlunda än 
den traditionella varuproducerande sektorn. Här förväntas tjänstesektorn i stort 
sett kopiera de traditionella verksamheternas organisationsprinciper eftersom 
den kapitalistiska arbetsdelningen och auktoritetsstrukturen också genomsyrar 
icke kommersiella verksamheter som till exempel offentligt organiserad sjuk
vård (Tåhlin 1991). En kapitalistiskt styrd dekvalificering av arbetskraften sker 
oberoende av sektoriell hemvist. 

Utifrån dessa olika synsätt på konsekvenserna av tjänstesamhällets framväxt 
skall analyser av olika faktorers betydelse för förtidspension göras. Förtidspen
sioneringarnas orsaker i de olika sektorerna skall jämföras. Med hänvisning till 
att tjänstesektorn bör vara den del av arbetsmarknaden som kommit längst 
beträffande postindustriell utveckling kan man utifrån det optimistiska perspek
tivet förvänta sig att klass som determinant för förtidspension bör vara svagare i 
postindustriella än i den traditionella varuproducerande delen av arbetsmarkna
den. Utbildning och sektor bör istället utgöra en viktigare förklaringsvariabel i 
den tjänsteproducerande delen. Utifrån det mer pessimistiska och det marxistis
ka perspektivet bör inga sådana skillnader framträda. Samma logik kan förväntas 
gälla oberoende av i vilken sektor man arbetar. 
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9.1 Data och definitioner 

För att genomföra analysen enligt ovanstående linjer krävs en uppdelning av 
arbetsmarknaden i en postindustriell29 och en traditionell sektor, eller om man så 
vill i en tjänstesektor och en varuproducerande sektor. Detta är knappast någon 
okomplicerad uppgift inte minst då själva begreppet tjänst är svårt att entydigt 
definiera (se Furåker 1995). Dock har dylika försök genomförts tidigare och för 
att inte helt och hållet uppfinna hjulet på nytt har principerna för en sådan 
avgränsning hämtats från de analyser som återfinns i Esping-Andersens bok 
"Changing classes" (1993). I denna har också Tåhlin gjort en till svenska för
hållanden anpassad uppdelning och det är den som jag med några smärre föränd
ringar utnyttjat30. Sektoriella gränser dras utifrån två olika dimensioner31, dels 
genom att avgränsa yrken (NYK, 3-sifferninvå) dels genom att skilja på olika 
näringsgrenar (SNI, 2-sifferninvå). Det kan tyckas onödigt krångligt att identi
fiera sektorerna på basis av både yrke och näringsgren men faktum är att detta 
ger en mer fullständig bild av arbetsmarknaden. Informationen om yrke bygger 
på individers yrke. En individs näringsgren32 däremot bestäms av företagets 
huvudsakliga verksamhet där en individ arbetar (SCB 1992). Det innebär att det 
inom offentliga verksamheter kan finnas verkstadsarbetare, plåtslagare m.m., i 
till exempel skyddade verkstäder, på sjukhus, på museer och dylikt. Om klassi-
fikationen i detta fall baseras på yrke hamnar individen i kategorin traditionella 
yrken. Om däremot näringsgren utnyttjas kommer individen att placeras i kate
gorin servicenäringar. Yrke och näringsgren beskriver således delvis två olika 
sidor av arbetsmarknanden - dels fördelningen av individuella yrken vid ett givet 
tillfälle, dels hur fördelningen av företags och organisationers verksamhetsom
råden ser ut. 

9.2 Indelning av näringsgrenar 

Esping-Andersen delar upp arbetsmarknaden med hänvisning till två skilda spår. 
För det första finns de traditionella näringsgrenar som kan associeras till det for-

29 Postindustriell och tjänstesektor används synonymt. 
30 För underlaget till denna indelning se Tåhlin (1991). 
31 Tåhlin använder tre. Yrke, näringsgren och privat/offentlig sektor. P.g.a. felaktigheter vid 
samkörningar mellan SCB och RFV är dimensionen privat/offentlig inte möjlig att göra här. 
32 Begreppen näringsgren och bransch används synonymt 
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distiskt massproducerande systemet. Hit räknas all "tillverkning" inklusive 
"gruv- och malmbrytning" och "byggnadsverksamhet". Till denna kategori förs 
även en grupp näringsgrenar samlad under rubriken distribution bestående av 
"parti-och detaljhandel", "el-, vatten- och gasförsöijning", "samfärdsel" samt 
"post- och telekommunikation". Esping-Andersen menar här att handel och eko
nomisk infrastruktur visserligen oftast klassificeras som tjänster men bör 
betraktas som: 

"functionally integrated activities in the fordist industrial system" (Esping-Andersen 
1993. s.23). 

Det fordistiska systemet skulle med andra ord inte fungerat utan förekomsten av 
vissa distributiva tjänster varför de också skall klassificeras därefter. 

För det andra finns de postindustriella tjänsterna som delas upp i fyra olika kate
gorier. Offentlig förvaltning, konsumentservice, social service och affärsservice. 
Den sistnämnda består av "bank-, försäkrings- och finansverksamhet" "teknisk-
och juridisk uppdragsverksamhet" mm. Tillväxten inom dessa sektorer hänger 
samman med företags ökade efterfrågan på större flexibilitet genom att 
'outsourca', dvs hyra in för vissa ändamål skräddarsydd kompetens för specifika 
behov (a.a:23). Till social service förs "sjukvård, utbildning och forskning". Här 
återfinns också vissa välfärdsstatliga tjänster som "åldrings- och dagbarnvård". I 
kategorin konsumentservice ryms "hotell- och restaurangservice", "rekreation 
och kulturell service", "renhållning och reparationer". Denna kategori hänger 
samman med en viktig del i diskussionen kring det postindustriella samhället; 
nämligen förändrade mönster avseende fritidsaktiviteter och reproduktion i form 
av olika typer av hemarbete. Offentlig förvaltning slutligen inrymmer resterande 
offentlig förvaltning som "brandförsvar, polis, förs vars verksamhet". Indelningen 
av näringsgrenar i en traditionell respektive en postindustriell del sammanfattas i 
nedanstående figur. 

188 



Jordbruk, detaljinfo. saknas 
Jordbruk,trädgård mm 
Skogsbruk 
Fiske, fiskevård 

Primär 
näringar 

Råpetroleum- gasutvinning mm 
Malmbrytning 
Annan brytning och utvinning 
Livsmedel, tobakstillv. 
Textil, beklädnadstindustri 
T rävarutillverkning 
Massa, papperstillverkning 
Tillv. a v kemiska produkter mm 
Tillv. varo r av mineral, prod 
Metallframställning 
Verkstadsvarutillverkning 
Annan tillverkning 
Byggnadsverksamhet 

Tillverkning 

V 
cr •i 

El, g as värmeförsörjning 
Vattenförsörjning 
Parti o varuhandel 
Detaljhandel 

Distribution 
Samfärdsel 
Post o telekomm 

Off förvaltning detaljinfo. saknas 
Off. förv. försvar, polis, brand 
Verksamhet vid internat, org 

Offentlig för
valtning 

Restaurang, hotellverksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Rekreation, kulturell s ervice 
Reparationer, tvätt mm 

Konsument
service 

ft 

C 

Restaurang, hotellverksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Rekreation, kulturell s ervice 
Reparationer, tvätt mm 

ft 
S SK 

Undervisning, forskning, 
sjukvård 

Social service S 
TO 

Undervisning, forskning, 
sjukvård £3 •-Ï 

Bank o finansverksamhet 
Försäkringsverksamhet 
Fastighetsförv, uppdragsverks. 

Affarsservice 

Ej specificerad verk 

Figur 9.1. Näringsgrenar indelade i en traditionell och en postindustriell sektor33. 

33 I analyserna kommer inte primärnäringarna att inkluderas. Skälet är att det uppstår auto-
korrelationer i den multivariata modellen mellan klass-, näringsgrens- och yrkesvariablerna. 
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9.3 Indelning av yrken 

Den andra dimensionen som utnyttjas för att särskilja en traditionell och en 
postindustriell sektor är yrke. Det yrkesklassifikationsschema Esping-Andersen 
och även Tåhlin använder skiljer även här på en fordistisk hierarki och en post-
industriell dito (Esping-Andersen 1993:24, Tåhlin 1991:6). I den fordistiska eller 
traditionella gruppen av yrken identifieras sex kategorier och i den postindustri
ella hierarkin fyra enligt följande. 

Den fordistiska hierarkin34 

1. Tjänstemän i ledande ställning 
2. Kontorspersonal 
3. Kvalificerad försäljningspersonal 
4. Okvalificerad försäljningspersonal 
5. Facklärda manuella arbetare 
6. Okvalificerade manuella arbetare 

Den postindustriella hierarkin 
7. Professionella 
8. Semiprofesionella 
9. Facklärda tjänstearbetare 
10. Okvalificerade tjänstearbetare 

I den fordistiska hierarkin återfinns de yrkesnivåer som finns representerade i 
det traditionella industriföretaget. I den postindustriella hierarkin skiljs grupper
na åt beroende på de utbildningskrav yrket ställer. Tåhlin exemplifierar detta 
med sjukvården där läkare hamnar i den första gruppen, sjuksköterskor placeras 
i den andra, undersköterskor i den tredje och sjukvårdsbiträden i den fjärde 
gruppen (a.a). 

Som synes är klassifikationsschemat konstruerat så att den också tar hänsyn till 
en hierarkisk skiktning. Esping-Andersen och också Tåhlin utnyttjar denna 
skiktning för att skapa en klassvariabel. I det avseendet avviker min analys. 
Visserligen är indelningen av yrken gjord med hänsyn taget till en traditionell 
arbetsdelning. Men NYK i sig rymmer inte tillräcklig information för att en 
adekvat klassvariabel skall kunna skapas. I relation till SEI (socioekonomisk 
indelning) underskattas den klassmässiga skiktningen om endast yrkesdata utgör 
underlag för att avgränsa klasser. Detta har också kontrollerats genom att i för

34 Hur yrkena klassificerats enligt NYK framgår i bilaga 5. 
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tidspensionsmaterialet jämföra indelningen ovan och SEI. Då framkommer att 
ett stort antal felklassificeringar uppstår. Så till exempel finns individer som en
ligt NYK är verkstadsarbetare och i Esping-Andersens schema skulle klassifice
ras som facklärd manuell arbetare men som enligt SEI är en okvalificerad arbe
tare. Skälet till detta är främst att SEI bygger på mer detaljerade uppgifter om 
yrkets kvalifikationsnivå (se också Tåhlin 1991). I de analyser som nedan kom
mer att redovisas är därför SEI uteslutande utnyttjat för att kontrollera effekten 
av klassmässig skiktning. 

9.4 Resultat 

9.4.1 Egenskaper i de olika sektorerna 

En intressant fråga är till att börja med om och i vilken utsträckning som sekto
rerna skiljer sig från varandra i en allmän mening. Vi startar med att granska ett 
antal till yrket knutna egenskaper i de olika sektorerna och för detta ändamål 
väljer vi att utgå ifrån sektorsindelningen som baseras på yrke. De egenskaper 
som studeras är gruppernas medelvärde avseende arbetsinkomst 1990, antal 
sjukfrånvarodagar 1990-1993, yrkets numerära utveckling fram till 1990 samt 
ålderskontrollerad relativ risk att förtidspensioneras i yrket. 
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Tabell 9.1. Befolkningen indelad i traditionella, postindustriella samt övriga yrken för
delade efter kön och ett antal grundläggande karaktäristika. 

Yrkessektor Inkomst 1990 Sjukdagar Yrkets OR FTP 
utveckling 

Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv 
Traditionella yrken 1709 1255 47,2 52,4 93 126 
Ledande tjänstem. 2834 1740 18,0 33,6 96 225 (1,0) (1,0) 
Kontorspersonal 1741 1281 33,3 43,6 93 115 3,0 1,6 
Kval. försäljn. arb. 2220 1408 26,4 47,7 108 232 1,4 1,4 
Okval. försäljn. arb. 1120 944 19,5 49,5 107 79 2,7 2,3 
Fackl. manuella, arb. 1618 1266 50,3 68,0 93 148 3,2 4,6 
Ej fackl. manuella arb. 1494 1174 59,5 90,0 89 ili 3,8 5,0 

Postind. yrken 2012 1253 30,4 54,6 155 194 
Professionella (ref) 2560 1817 21,4 40,0 167 331 1 1 
Semi-professionella 2037 1445 25,7 43,4 136 217 1,4 1,2 
Facklärda servicearb. 1619 1128 35,1 53,7 159 164 2,6 2,0 
Ej fackl. servicearb. 1332 1012 53,6 68,0 177 154 4,5 3,0 

Övriga 
Jordbrukare 1187 813 35,9 40,4 63 115 2,5 1,6 
Egna företagare 1481 968 45,4 42,0 127 150 2,6 1,7 
Militärer 2111 1271 15,5 34,7 78 - 0,6 (1,2) 
Ospecificerade 1132 753 56,3 60,2 - - 5,9 4,1 
Alla yrken 1723 1200 41,9 53,8 105 167 

Inom den traditionella yrkeshierarkin har ledande tjänstemän den högsta genom
snittliga årsinkomsten. Lägst snittlön noteras för båda könen bland dem med 
okvalificerade försäljningsyrken och icke facklärda manuella arbetare. I varje 
enskild kategori har kvinnorna en lägre genomsnittlig årsinkomst. Detta hierar
kiskt ordnade mönster återfinns även i de postindustriella jobben där de profes
sionella har den högsta och ej facklärda tjänstearbetare den lägsta inkomsten. 
Totalt sett har männen inom den postindustriella sektorn en högre inkomst än 
inom den traditionella sektorn även om ledande tjänstemän har den enskilt 
högsta noteringen. För kvinnornas del är de postindustriella yrkena totalt sett 
lägre betalda än de traditionella vilket sannolikt hänger samman med att en stor 
andel av kvinnorna arbetar i relativt lågbetalda offentliga anställningar. Noter-
bart är vidare att de lägre skikten i den postindustriella sektorn har lägre lön än 
motsvarande i den traditionella sektorn. 

Skillnader mellan könen finns också när det gäller sjukfrånvaro. Kvinnorna i 
servicesektorn har genomsnittligt fler antal sjukfrånvarodagar än i den traditio
nella sektorn medan det omvända gäller för män. Detta är sannolikt en återspeg
ling av de skillnader i arbetsvillkor mellan könen som är ett resultat av könsseg
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regeringen på arbetsmarknaden. Kvinnor har vidare i vaije enskild kategori fler 
sjukfrånvarodagar oavsett sektor, i vissa fall så mycket som dubbelt så många. 
Sjukfrånvaron är vidare mycket tydligt, för kvinnor helt linjärt, knuten till den 
hierarkiska skiktningen. Kvinnliga icke facklärda manuella arbetare har nästan 
tre gånger så många sjukdagar som ledande tjänstemän. Också detta förhållande 
gäller för båda sektorerna. 

När det gäller yrkenas numerära utveckling framgår att både traditionella och 
postindustriella yrken har vuxit för kvinnor. För män ses en tillväxt endast i den 
senare. Den numerära tillväxttakten är avsevärt starkare i servicesektorn där 
exempelvis kvinnor med professionella yrken expanderat mycket kraftigt. Samt
liga yrkeskategorier för män inom den traditionella sektorn har minskat eller 
vuxit endast marginellt. Det är viktigt att komma ihåg att måttet på yrkesföränd
ring endast sträcker sig fram till 1990. Motsvarande siffror fram till 1993 skulle 
med säkerhet se helt annorlunda ut. 

I de sista två kolumnerna anges yrkesgruppens relativa risk att förtidspensione
ras med professionella som referenskategori. Också här föreligger ett likartat 
mönster för de olika sektorerna. Ej facklärda arbetare både inom den traditio
nella och i den postindustriella sektorn löper störst risk. En intressant iakttagelse 
är de okvalificerade servicearbetande männens höga risk. Detta rör sig om bl.a. 
restaurangarbetare, städare, fastighetsarbetare, varubud mm35. Dessa typer av 
yrken är tidigare diskuterade utifrån begreppet reträttyrken. Yrkena kan fungera 
som reträttposter i en hälsobetingad karriär riktad ut från arbetsmarknaden, var
för dessa yrken kan ha ett stort inflöde av arbetsskadade, arbetshandikappade 
eller arbetstagare med andra begränsningar i sin arbetsförmåga (se också Höög 
& Stattin 1994). Dessa yrken skulle för att bruka Esping-Andersens (1993) term 
kunna fungera som en "dumping ground" för förbrukade manliga industriarbeta
re. 

För kvinnornas del löper arbetare inom den traditionella sidan den största risken. 
Det är ett känt faktum att kvinnor inom traditionellt manliga yrkesområden ofta 
drabbas av olika typer av hälsobesvär. Noterbart är vidare att också de okvalifi
cerade arbetare i den postindustriella sektorn har en hög relativ risk att förtids
pensioneras. 

35 Samtliga yrken i respektive kategori återfinns i bilaga 5. 
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Bland gruppen övriga bestående av jordbrukare, företagare, militärer samt ospe
cificerade yrken slutligen finns en viss likhet avseende de olika egenskaperna 
mellan de två förstnämnda. Jordbrukare och militärer har mycket låga inkoms
ter, ganska lågt antal sjukdagar och relativt hög risk att förtidspensioneras. Nu 
skall sägas att framförallt egna företagare rymmer en mycket heterogen skara 
med stor del enmansföretagare för vilka många uppgifter är osäkra. Detsamma 
gäller gruppen ospecificerade som innefattar en relativt sett stor andel yngre som 
sannolikt har en problematisk relation till arbetsmarknaden. Det finns dock inga 
möjligheter att studera denna grupp närmare i materialet och gruppen övriga 
lämnas i fortsättningen vid sidan av analysen. 

Utifrån denna inspektion kan sägas att det mönster som framträder i tabellen i 
hög grad pekar på att det som avgör huruvida en individ är lyckligt lottad, vilket 
i detta fall avser hög lön, få sjukdagar och en låg risk att lämna arbetet genom 
förtidspension bestäms av den i traditionell mening hierarkiska skiktningen. 
Detta gäller både inom den traditionella sektorn och inom tjänstesektorn. Okva
lificerade arbetaryrken kännetecknas av egenskaper som på flera punkter liknar 
varandra oavsett om de återfinns inom en traditionell eller en postindustriell 
sektor. 

9.4.2 Orsaker till förtidspension i en traditionell och postindustriell 
sektor 

I föreliggande avsnitt skall orsaksmönstret till förtidspensionering studeras upp
delat i olika sektorer. De frågor som skall studeras i analysen är följande. 

• Hur påverkar sektorstillhörighet den relativa risken att förtidspensioneras i jämförelse med 
klass? 

• Hur ser orsakerna till förtidspensionering ut i de olika sektorerna? 
• Hur ser effekten av arbetsmarknadsförändring ut i respektive sektor? 

I tabellerna 9.2 och 9.3 finns fem kolumner som var och en visar olika oberoen
de variablers effekt för risken att förtidspensioneras. Bland de oberoende vari
ablerna är förutom de som vi sedan tidigare känner som riskfaktorer också de 
olika sektorerna inkluderade. Här redovisas samtliga näringsgrenar medan 
yrkessektorsvariabelns ursprungliga tio värden är sammanslagna till två, en tra
ditionell och en servicesektor. Dessa två oberoende variabler avser spegla huru
vida sektor är en i sammanhanget betydelsefull variabel. Den hierarkiska skikt
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ningen kontrolleras som sagt genom att inkludera SEI i modellen. I den första 
kolumnen redovisas en modell omfattande hela arbetsmarknaden. I de andra och 
tredje kolumnerna ses modellen för en traditionell respektive en servicesektor 
separat på basis av näringsgren, och i de fjärde och femte kolumnerna ges upp
delningen efter yrkessektor. Traditionella- och servicesektorer redovisas således 
var för sig varvid en uppfattning om eventuella skillnader avseende förtidspen
sioneringarnas determinanter i de olika sektorerna kan granskas. 
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Tabell 9.2. Olika faktorers betydelse för den relativa risken (OR) att förtidspensioneras 
1993 fördelat på samtliga respektive inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Män. 

Förklaringsvariabel Samtliga Branschsektor Yrkessektor 
Trad Serv Trad Serv 

Klass 
Högre tjänstemän (ref. grp) 1 1 1 1 1 
Okvalificerad arbetare 2,6 2,8 2,4 2,9 2,5 
Kvalificerade arbetare 2,2 2,4 1,9 2,5 2,0 
Lägre tjänstemän 1,8 1,7 1,9 2,2 1,5 
Mellantjänstemän 1,3 1,2 1,3 1,4 

Näringsgren 
Affärsservice (ref grp) 1 1 1 i 
Tillverkning (1,0) 1,2 (0,9) (i,D 
Distribution 0,8 1 0,7 (0,9) 
Offentlig förvaltning (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) 
Konsumentservice (1,1) (1,1) (0,9) 1,3 
Social service 1,5 1,5 1,3 1,6 
Ospecificerad 1,7 1,7 JML 
Yrke 
Postindustriella yrken (ref grp) 1 1 1 
Traditionella yrken (1,0) (0,9) 

Ålder 
-29 (ref grp) 1 1 1 1 i 
30-39 3,4 3,4 3,1 3,5 3,0 
40-49 9,6 9,8 8,9 10,0 8,9 
50-54 21,6 22,6 19,2 22,1 20,4 
55-59 58,3 62,4 48,6 55,3 63,5 
60- 97,6 105,7 81,7 92,8 105,5 

Civilstånd 
Gift (ref grp) 1 1 1 1 1 
Ogift 1,4 1,3 1,6 1,3 1,6 
Skild 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5 
Änkling (1,2) (U) 

Födelseland 
Sverige (ref grp) 1 i 1 1 i 
Övriga Skandinavien 1,8 1,7 2,0 1,7 2,0 
Västeuropa 2,1 1,9 2,5 2,0 2,3 
Östeuropa 3,2 3,4 2,6 3,1 3,2 
Övriga Världen 2,3 i,9_._ 2,0 

Utbildning 
Eftergymnasial utb. >3 år (ref grp) 1 1 1 1 1 
Förgymnasial 2,5 2,6 2,4 3,0 2,5 
Gymnasieutbildning -2 år 2,2 2,3 2,2 2,7 2,2 
Gymnasieutbildning >2 år 1,7 1,8 1,5 2,1 1,6 
Eftergymnasial utbildning < 3 år 1,4 1,5 1,4 1,7 1,4 
Ospecificerad 2,2 2,6 2,3 

R2 (Macfadden) 
n36 42793 29761 12532 27922 14871 

36 Antalet i de andra och tredje kolumnerna summerar inte till det totala antalet beroende på 
att urval av branschsektorerna medför att gruppen ospecificerade faller bort. 
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Tabell 9.3. Olika faktorers betydelse för den relativa risken (OR) att förtidspensioneras 
1993 fördelat på samtliga respektive inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Kvinnor. 

Förklaringsvariabel Samtliga Branschsektor Yrkessektor 
Trad Serv Trad Serv 

Klass 
Högre tjänstemän (ref. grp) 1 1 1 1 1 
Okvalificerad arbetare 2,2 2,6 2,0 3,5 2,0 
Kvalificerade arbetare 1,8 2,8 1,5 3,7 1,5 
Lägre tjänstemän 1,2 (1,2) 1,4 1,7 1,2 
Mellantj änstemän 1,1 (1,0) 1,1 1,3 1,1 

Näringsgren 
Affärsservice (ref. grp) 1 1 1 1 
Tillverkning 1,3 1,4 (1,1) (1,0) 
Distribution 0,8 1 0,7 (0,9) 
Offentlig förvaltning 1,2 1,2 (1,1) 1,3 
Konsumentservice (1,1) 1,2 (1,0) (1,1) 
Social service (1,0) (1,0) 1,2 (1,0) 
Ospecificerad .MdL 
Yrke 
Postindustriella yrken 1 1 1 
Traditionella yrken 1,1 (0,9) (0,9) 

Ålder 
-29 (ref grp) 1 1 1 i i 
30-39 4,0 4,2 3,8 4,2 3,8 
40-49 10,7 11,4 10,2 10,8 10,6 
50-54 18,9 20,7 18,0 18,3 19,6 
55-59 34,6 35,6 33,7 34,2 35,4 
60- 49,2 48,8 J8,4_ 45,9:_ J2,2_ 

Civilstånd 
Gift (ref grp) 1 1 1 1 1 
Ogift 1,2 (1,0) 1,3 1,2 1,3 
Skild 1,6 1,5 1,6 1,5 1,7 
Änka 0,8 0,7 0,7 0,8 

Födelseland 
Sverige (ref grp) 1 i 1 1 1 
Övriga Skandinavien 1,6 1,6 1,5 1,7 1,5 
Västeuropa 1,8 1,9 1,8 1,7 1,9 
Östeuropa 3,1 3,6 2,7 3,3 2,8 
Övriga Världen 2JL_ 2,0 2,2 2a 2,2 

Utbildning 
Eftergymnasial utb. >3 år (ref grp) 1 1 1 i i 
Förgymnasial 1,7 3,2 1,7 2,8 1,7 
Gymnasieutbildning -2 år 1,5 2,7 1,6 2,4 1,6 
Gymnasieutbildning >2 år (1,0) 1,8 (1,1) 1,7 (1,0) 
Eftergymnasial utbildning < 3 år 1,1 1,4 1,2 1,5 1,1 
Ospecificerad 1,5 3,0 1,4 

R2 (Macfadden) 0,26 0,20 
n 47895 15005 32479 18871 29024 
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Om vi inleder med att studera den första kolumnen i respektive tabell framgår 
som vi tidigare sett att ålder, klass, utbildning och födelseland är viktiga förkla
ringsvariabler. Mellan olika yrkessektorer finns ingen som helst skillnad för män 
medan en liten men signifikant överrisk noteras för kvinnor i traditionella yrken. 
När det gäller näringsgrenar utgörs referensgruppen av affärsservice och 
huvudintrycket är att det föreligger ganska små skillnader mellan näringsgrenar
na. För män återfinns två signifikanta estimât av intresse. Det avser distribution 
som har en underrisk och social service som har en överrisk. För kvinnor åter
finns överrisker inom tillverkning och offentlig förvaltning medan en signifikant 
underrisk noteras för gruppen distribution. Generellt måste dock slås fast att 
variationen mellan näringsgrenarna är liten. I relation till klass är näringsgrens
variabeln svag vilket framkommer både av oddskvoterna och respektive varia
bels r-värde37. Vidare tycks det inte finnas något entydigt mönster när det gäller 
service och traditionella näringsgrenar vare sig för kvinnor eller män. När det 
gäller den ojämna fördelningen av förtidspensionssrisk i befolkningen är det up
penbart att den i avsevärt högre grad struktureras av klass än av sektors
tillhörighet varför den postindustriella tesen om en minskande betydelse av klass 
knappast kan sägas gälla i detta fall. 

Hur ser då bilden av viktiga orsaksfaktorer ut för respektive sektor? Här kan två 
huvudfrågor sägas vara intressanta. För det första om betydelsen av klass skiljer 
sig mellan en traditionell och en postindustriell sektor. Med utgångspunkt i den 
mer optimistiska tolkningen av det postindustriella samhället borde klassvaria
beln ha större betydelse i den traditionella delen av arbetsmarknaden. Den mer 
pessimistiska hållningen innebär att någon sådan skillnad inte bör föreligga. För 
det andra huruvida det finns skillnader mellan respektive sektor när det gäller 
vilka faktorer som påverkar risken att bli förtidspensionär. Ett vanligt tema i teo
rin om det postindustriella samhället handlar om utbildningens ökande betydelse 
för människor möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden. Det är därför också 
intressant att i detta sammanhang studera vilken betydelse utbildningsbakgrund 
har i respektive sektor. Som nämnts tidigare är prövningen gjord både för 
bransch- och yrkessektorerna. 

Generellt kan sägas att skillnaderna beträffande de olika variablernas betydelse i 
respektive sektor är liten. De starkaste effekterna i båda sektorerna har ålder, 

37 Detta värde utgörs av en partialkorrelationskoefficient och beskriver en oberoende varia
bels betydelse för modellen. Ett lågt r-värde betyder att variabeln ger ett litet bidrag till mo
dellens förklaringsvärde. 

198 



SEI, födelseland och utbildning. Detta oavsett om uppdelningen baseras på nä
ringsgren eller yrke. Om man arbetat i ett traditionellt eller ett postindustriellt 
yrke har ingen betydelse i någon av sektorerna (kolumn 2 och 3). Inte i någon av 
sektorerna har heller näringsgren en betydelse som är i närheten av klassvaria
belns. Det är alltså i stort sett samma variabler som påverkar risken att förtids
pensioneras i de olika sektorerna. Svaga effekter noteras för näringsgren men 
utan några anmärkningsvärt stora skillnader mellan sektorerna. 

Eftersom analyserna genomförts separat är det vanskligt att utifrån oddskvoter
nas storlek uttala sig om variablernas relativa styrka i respektive modell. Det 
finns dock en tendens i materialet som pekar på att klassvariabelns betydelse 
skiljer sig något mellan modellerna. Det är inom den traditionella sektorn en 
större skillnad i risk mellan okvalificerad arbetare och högre tjänsteman än mot
svarande i tjänstesektorn. Detta förhållande återkommer i samtliga modeller. 
Detta intryck förstärks också när klassvariabelns r-värde jämförs i de olika 
modellerna. I den traditionella sektorn lämnar klassvariabeln ett större bidrag till 
modellen än i servicesektorn vilket är särskilt tydligt för kvinnor. Detta skulle 
kunna tolkas som att det finns en tydligare differentiering utifrån klass inom tra
ditionella verksamheter och därmed ges ett stöd för den postindustriella tesen att 
klass minskar i betydelse. Det är dock frågan om små skillnader varför den tolk
ningen bör göras med viss försiktighet. Tesen om utbildningens växande bety
delse i det postindustriella samhället får dock inget stöd. Utbildning visar samma 
mönster som klass. Ju lägre utbildning desto större förtidspensionsrisk. Mönstret 
är också här starkare i den traditionella sektorn. Här hade man istället förväntat 
sig det motsatta. En starkare differentiering av utbildning i servicesektorn. 

I modellerna ovan är inte sjukfrånvarovariabeln med. Som tidigare diskuterats 
har denna variabel en mycket stor effekt vilket är helt naturligt eftersom förtids
pension, för att komma ifråga, förutsätter sjukdom. Att betrakta sjukfrånvaro 
som en oberoende variabel i modellen blir problematiskt eftersom att den i så 
hög grad liknar den beroende. Om man trots detta betraktar sjukfrånvaro som en 
kontroll för individernas hälsostatus och inkluderar den i modellen inträffar vis
sa förändringar (finns i bilaga 6). En omedelbar konsekvens är att effekten av 
civilstånd bland män helt försvinner och beträffande sektorsvariablema försva
gas de något för män men förstärks för kvinnor vilket då avser kvinnor i till
verkningsbranscher. Utifrån diskussionen ovan kring frågan om traditionella-
och servicebranscher sker således inte några avgörande förändringar. 
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Det finns dock ett intressant fenomen som hänger samman med sjukfrånvarova
riabeln och det hänger samman med hur modellernas samlade R2-värde föränd
ras. Det finns en tendens i de modeller som specificerats ovan att mer av varia
tionen i den beroende variabeln förklaras i den traditionella sektorn än i postin
dustriella sektorn. Detta är tydligast för män och i branschsektorerna. Det bety
der att de variabler som inkluderats i modellen tillsammans ger en något bättre 
modell för den traditionella sektorn. Men detta förhållande blir det motsatta när 
hälsokontrollen görs (se bilaga 6). Förutom att modellernas R2-värde bin-
mycket högt, mellan 0,6-0,7, återfinns nu en större andel förklarad varians ge
nomgående i den postindustriella sektorn. Detta tyder på att hälsoeffekten är 
större i servicesektorn än vad den är i den traditionella. Detta kan tyckas märk
ligt eftersom arbetsmiljöerna, åtminstone vad beträffar den fysiska, ofta är bättre 
i tjänstejobb än i traditionella industrijobb. Vad vi ser här kan hänga samman 
med tjänstesektorn som en reträttplats för icke fullt presterande individer. Efter
som det knappast är särskilt troligt att arbetstagare i allmänhet har sämre hälsa i 
tjänstesektorn måste en annan förklaring sökas. En förklaring som är rimlig är 
att det till sektorn sker ett inflöde av individer som på något sätt har begräns
ningar i arbetsförmågan. Grupper med sådana begränsningar får givetvis pro
blem att konkurrera på arbetsmarknaden i tider av neddragningar och kostnads
nedskärningar. 

Det finns ytterligare en viktig oberoende variabel i detta sammanhang som inte 
redovisats i tabellen och det är arbetslöshet. Effekten av arbetslöshetsnivån på 
kommunal nivå är prövad i samma modell som ovan och återfinns i bilaga 6. 
Här framkommer att den relativa risken att förtidspensioneras visar en mycket 
begränsad variation när olika arbetslöshetsnivåer jämförs. Detta gäller för båda 
könen och också om prövningen görs med antal arbetssökande per vakans i 
stället för med andel arbetslösa i befolkningen. Den kommunala arbetslöshetsni
vån kan därför sägas ha en mycket ringa betydelse i sammanhanget. 

9.4.3 Förtidspension och krympande arbetsmarknad - i den traditio
nella och i den postindustriella sektorn 

Ytterligare ett sätt att studera huruvida utflödet från arbetsmarknaden via för
tidspension är relaterat till en traditionell och en servicesektor är att undersöka 
betydelsen av branschutveckling på lokal nivå i respektive sektor. Har antals-
mässiga förändringar av antal anställda samma betydelse i de två sektorerna? 
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Samma variabel som utnyttjades i kapitel 8 skall för att svara på den frågan prö
vas i separata analyser i de traditionella och i de postindustriella delarna av 
arbetsmarknaden. För detta ändamål har samma modell som i tabellerna 9.2 och 
9.3 specificerats med den skillnaden att näringsgrensvariabeln har bytts ut mot 
variabeln som beskriver näringsgrenarnas utveckling. Precis som tidigare är för
ändringsvariabeln indelad i fem kategorier där jämförelsegruppen utgörs av 
näringsgrenar som expanderat med mer än 25 procent mellan 1986 och 1993. 
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Tabell 9.4. Olika faktorers betydelse för den relativa risken (OR) att 
förtidspensioneras i olika sektorer på arbetsmarknaden. Män och kvinnor. 

Förklaringsvariabel Branschsektor* 
Män Kvinnor 

Trad Serv Trad Serv 
Klass 
Högre tjänstemän (ref grp) 1 1 1 1 
Okvalificerad arbetare 2,8 2,4 2,6 1,9 
Kvalificerade arbetare 2,5 1,9 3,0 1,4 
Lägre tjänstemän 1,6 2,0 (1,2) 1,4 
Mellantjänstemän 1,2 1,3 (1,0) 
Branschförändring 
126- (ref. grp) 1 7 1 i 
1-50 (1,1) 2,5 1,6 2,5 
51-75 (1,1) 1,4 (1,3) 1,6 
76-90 (1,0) (1,1) (1,0) 1,2 
91-125 1,3 (1,1) (1,2) 
Yrke 
Postindustriella yrken i 1 1 1 
Traditionella yrken (1,0) (1,0) 0,9 
Ålder 
-29 (ref grp) i 1 i 1 
30-39 3,4 3,2 4,2 3,8 
40-49 9,7 9,0 44,4 10,3 
50-54 22,3 19,4 20,4 18,2 
55-59 62,2 49,6 34,9 34,2 
60- 105,0 83,3 49,1 
Civilstånd 
Gift (ref grp) 1 1 1 1 
Ogift 1,3 1,6 (1,0) 1,4 
Skild 1,4 1,6 1,5 1,6 
Änka (1,2) (1,1) 0,7 
Födelseland 
Sverige 1 1 1 1 
Övriga Skandinavien 1,7 2,0 1,7 1,5 
Västeuropa 1,9 2,5 2,0 1,7 
Östeuropa 3,4 2,6 3,9 2,7 
Övriga Världen 2,6 1,9 2,1 2,2 
Utbildning 
Eftergymnasial utb. >3 år (ref grp) 1 1 1 1 
Förgymnasial 2,7 2,2 3,2 1,7 
Gymnasieutbildning -2 år 2,3 2,1 2,6 1,6 
Gymnasieutbildning >2 år 1,8 1,4 1,8 (1,1) 
Eftergymnasial utbildning < 3 år 1,5 1,3 (1,3) 1,1 
Ospecificerad 2,3 2,0 3,0 1,5 
R2 (Macfedden) 0,30 0,26 0,26 0,20 
n 29715 12532 14992 32477 
* Yrkesförändring är prövad i de olika yrkessektorerna utan att några signifikanta effekter erhållits. 
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Tabell 9.4 avslöjar i hög grad överraskande resultat. För det första framkommer 
en skillnad mellan den traditionella sektorn och servicesektorn avseende bety
delsen av en krympande arbetsmarknad. För män inom den traditionella sektorn 
har den egna branschens utveckling ingen som helst betydelse för den relativa 
risken. För denna grupp är det istället tidigare nämnda faktorer som ålder, klass 
och utbildning de starkaste determinanterna. Inom servicesektorn däremot finns 
en förhöjd risk för dem som arbetat i en näringsgren som reducerats kraftigt 
under perioden. Också för den kategori som minskat i något mindre omfattning 
finns en signifikant överrisk. För kvinnor ses en överrisk i de mest krympande 
branscherna i båda sektorerna. Dock större i servicesektorn. I denna är relationen 
mellan förtidspensionsrisk och graden av kontraktion i näringsgrenen linjär. Ju 
mer den egna näringsgrenen minskat i antal desto högre är pensionsrisken. 
Orsaksmönstret i den traditionella sektorn är tydligare förknippad med traditio
nella förklaringsvariabler medan arbetsmarknadsutveckligen också utgör en vik
tig faktor i servicesektorn. 

För det andra är storleken på effekterna anmärkningsvärda. Både för män och 
kvinnor inom servicesektorn erhålls estimât av liknande eller större magnitud än 
det som gäller för både klass- och utbildningsvariabeln. Detta resultat måste be
traktas som anmärkningsvärt då få variabler i de analyser som genomförts inom 
förtidspensionsprojektet visat så stark samvariation med förtidspensionering som 
just klass. 

Även om sjukfrånvarovariabeln inkluderas i modellen kvarstår i stort sett mönst
ret ovan. Dock blir estimaten för mindre drastiskt krympande branscher inte sig
nifikanta i den testen. Effekten försvagas vidare mer för män än för kvinnor. 

Utifrån denna analys kan slås fast att den lokala arbetsmarknadens utveckling 
mätt som näringsgrenarnas utveckling, i vissa delar av arbetsmarknaden, utgör 
en närapå lika viktig orsaksfaktor som klassvariabeln. Hur skall då detta förstås? 

Om vi återvänder till tabellerna 8.7 och 8.8 i föregående avsnitt minns vi att ett 
fåtal näringsgrenar dominerade bland de som minskat antalet anställda allra 
mest. Dessa var jordbruksnäringar och offentlig förvaltning för båda könen samt 
textil- och beklädnadsbranschen för kvinnor. I tabell 9.4 är sysselsatta inom 
jordbruk exkluderade varför det inte är dessa som finns bakom risktalen. Av de 
andra två dominerande näringsgrenarna hamnar textil- och beklädnads i den tra
ditionella sektorn och offentlig förvaltning i servicesektorn. Det innebär att i 

203 



kategorin 1-50 i servicesektorn finns en för båda könen mycket kraftig domi
nans för offentliga verksamheter. Ungefär hälften av de kvinnliga förtidspensio
närerna kommer i denna grupp från fyra yrkesfamiljer. Det är städerskor, sekre
terare, sjukvårdsbiträden och barnsköterskor. Bland männen återfinns inte alls en 
sådan tydlig dominans för enskilda yrken. Här är ett långt större antal yrken re-
presenterarade. Det enskilt största yrkesfamiljen utgörs av fastighetsarbetare. 
Den klassmässiga sammansättningen i gruppen visar dock för båda könen att en 
majoritet utgörs av arbetaryrken. Det är således uppenbart att de som förtidspen
sionerats i krympande delar av tjänstesektorn, och då framförallt i den offentliga 
sektorn, karaktäriseras av låg utbildning och lågkvalificerade yrken. 

En förklaring till resultaten ovan måste därför rimligen sökas i de förändringar 
som drabbat den svenska arbetsmarknaden och kanske framförallt den offentliga 
sektorn under 1990-talets första hälft. För första gången på flera decennier 
minskar det kvinnliga arbetskraftsdeltagandet och från att under lång tid ha 
expanderat har den offentliga sektorn inom snart sagt samtliga verksamhetsom
råden under 1990-talet börjat reducera antalet anställda. Utifrån Gonäs studier 
har det visat sig att många kvinnor, i synnerhet kvinnor som innehaft icke 
facklärda arbeten, som sägs upp i samband med nedläggningar och neddrag
ningar har mycket svårt att återfå en stabil förankring på arbetsmarknaden 
(Gonäs 1991, Gonäs & Viklund 1992). Gonäs studier har fokuserat i första hand 
industriarbetare som mister jobbet men utifrån ovanstående resultat finns skäl att 
misstänka att ett liknande mönster gäller inom tjänsteproducerande verksamhe
ter. Gonäs pekar vidare på att kvinnor som mister arbetet har svårt att komma in 
på traditionellt manliga områden och den offentligt organiserade delen av ar
betsmarknaden är inte mindre könssegregerad än övriga delar. Det är tvärtom så 
att tillväxten av den offentlig sektorn, som samtidigt varit en viktig förutsättning 
för kvinnornas arbetskraftsdeltagande, medfört en mycket starkt segregation 
inom vissa delar av offentlig verksamhet. Inom sektorn finns också en stor andel 
okvalificerad arbetskraft som därigenom torde ha svårt att konkurrera på en 
krympande arbetsmarknad. Det är därför rimligt att betrakta den offentliga sek
torns tillbakagång som en delförklaring till ovanstående resultat. 

En annan förklaring anknyter till trenden mot att alltfler företag och organisatio
ner tenderar att satsa på en kärna av tillsvidareanställda som i många avseenden 
har det väl förspänt avseende olika, till anställningen knutna, förmåner. Gonäs 
(1991) har visat att kategorier som sysslar med olika interna serviceyrken som 
lager- och förrådsarbetare, städare etc, i det att de har en mer perifer roll i för
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hållande till verksamhetens huvudmålsättningar, är grupper som har det svårast i 
samband med nedskärningar. Det är dessa grupper som trots anställnings
skyddslagar sägs upp och som därefter har mycket svårt att komma tillbaka i 
aktivt arbete (a.a). Här finns en direkt koppling till att vissa grupper som ägnar 
sig åt mer eller mindre perifer tjänsteproduktion utgör en utsatt grupp som före
tag och organisationer gör sig av med i samband med nedskärningar. Det an
knyter också till diskussionen kring ett arbetsmarknadens A och B-lag tillika 
scenariot om insiders och outsiders i det framväxande tjänstesamhället. Vissa 
grupper av tjänstearbetare kan utgöra en slags variabel buffert som utnyttjas för 
att öka företagens flexibilitet. 

Sammanfattning 

I detta avsnitt har frågan om förtidspensionering är kopplat till mer grundläg
gande förändringstrender i arbetsliv och arbetsmarknad belysts. Den kanske 
mest genomgripande förändringen vi ser i dagens arbetsliv utgörs av tillväxten 
av tjänstesektorn. Därför har risken att förtidspensioneras studerats på basis av 
en uppdelning mellan en postindustriell och en traditionell sektor. Med hänvis
ning till teorin om det postindustriella samhällets utveckling har tre huvudfrågor 
ställts: huruvida sektorstillhörighet tenderar att vara en viktigare skiljelinje när 
det gäller utslagning än klass, om orsakerna till förtidspension, samt om arbets
marknadens utveckling mätt som förändringar inom näringsgrenar på lokal nivå 
skiljer sig åt mellan sektorerna. 

Generellt kan sägas att den sektor man arbetar i har en, i jämförelse med klass, 
mycket liten betydelse för risken att avsluta sin aktiva yrkeskarriär som förtids
pensionär. Det finns dock en tendens till att klass har mindre betydelse i tjänste
sektorn än i den traditionella men detta är heller inte mer än en tendens. Oavsett 
sektor förklaras en avsevärt större del av ojämlikheten i risk att förtidspensione
ras av klassvariabeln än av näringsgrensvariabeln. Inte heller framkom i analy
sen att utbildningsbakgrund hade någon radikalt annorlunda betydelse mellan de 
olika sektorerna. Det förelåg tvärtom en påtaglig likhet avseende olika variablers 
betydelse i sektorerna. Slutsatsen blir därför att det inte finns några tecken på att 
sektor är en central förklaringsvariabel beträffande förtidspensionering. Inte 
heller att arbete i en postindustriell del av arbetsmarknaden medför några an
norlunda principer när det gäller efter vilka dimensioner som utslagning via för
tidspensionering sker. 
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Däremot fanns det skillnader när det gäller effekten av arbetsmarknadens ut
veckling på lokal nivå. En krympande arbetsmarknad tycks ha större betydelse 
för såväl män som kvinnor inom tjänstesektorn än i den traditionella. En tänkbar 
förklaring till detta är den krympande offentliga arbetsmarknaden. Det är sedan 
tidigare känt att framförallt kvinnor har stora svårigheter att återskapa förank
ringen på arbetsmarknaden genom sektorsbyten. Till en stor del av traditionellt 
manligt dominerade yrkesområden har kvinnor inte tillträde (Gonäs 1991) vilket 
innebär att när de offentliga jobben försvinner finns inte mycket kvar att välja 
på. Det kan också i detta sammanhang finnas en selektionseffekt innebärande att 
andelen med begränsningar i arbetsförmågan är större inom tjänstesektorn. Här 
finns flera så kallade reträttyrken som kan utgöra hållplatser på en tidigare star
tad karriär. 
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10 Sammanfattande diskussion 

I denna avhandling har frågan om förtidspensioneringarnas orsaker studerats. 
Förtidspensionering innebär i de flesta fall ett permanent utträde från arbets
marknaden och kan därför sägas avspegla en problematik som är av stor rele
vans och aktualitet för det samtida moderna samhället. Det gäller vad som i den 
internationella litteraturen kallas 'early exit' vilket avser det faktum att andelen 
äldre i arbetskraften under de senaste två decennierna kontinuerligt minskat. En 
växande andel människor slutar förvärvsarbeta i förtid, det vill säga innan ålder
spensionen vid 65 års ålder. En orsak till denna utveckling är tillväxten av olika 
välfärdsstatliga och privata försäkringslösningar som tryggar försörjningen 
under perioden mellan ålderspension och förtida utträde från arbetsmarknaden. 
Samtidigt som detta inträffar förkortas också arbetslivet från den andra ändan. 
Inträdet i arbetslivet tenderar att, främst genom förlängd utbildning, förskjutas 
högre upp i åren. Det betyder att tiden som människor i genomsnitt tillbringar i 
aktivt arbete förkortas. 

'Early exit' trenden parat med att befolkningen i allmänhet blir äldre bär på 
potentiellt vittgående konsekvenser. Den kanske mest uppenbara är de budget
mässiga ansträngningar den medför för välfärdsstaten. Ju fler människor i 
arbetsför ålder som externaliseras i förhållande till arbetsmarknaden desto större 
blir den ekonomiska belastningen för välfärdsstaten. Detta kan i sin tur innebära 
att allmänhetens beredvillighet att genom skatter och avgifter finansiera växan
de skaror av icke arbetande påverkas negativt och kanske till och med äventy
ras. I vilken grad som en sådan utveckling också medför legitimitetsproblem för 
systemet är sannolikt beroende av den omfattning problemet utvecklas till. I 
Sverige utgör förtidspension den mest betydande 'early exit' vägen och är där
för ett centralt studieobjekt när dessa frågor diskuteras och studeras. 

Avhandlingens syfte är formulerat med betoning på en viss typ av orsaksfakto
rer, nämligen att undersöka om, och i vilken utsträckning som förändringar på 
arbetsmarknaden påverkar förtidspensionering. Detta syfte har preciserats i ett 
antal centrala frågeställningar. För det första gäller detta vilka faktorer som på
verkar förtidspensionering rent generellt. För det andra hur förändringar i antal 
anställda i yrken och i näringsgrenar hänger samman med förtidspensionering. 

207 



För det tredje om förtidspensioneringarnas bestämningsfaktorer är desamma 
inom olika sektorer på arbetsmarknaden. 

Det är ett känt faktum att arbetsmarknadsposition är en faktor av stor betydelse 
för rekryteringen till förtidspensionssystemet. När det gäller förståelsen av detta 
förhållande finns det dock påtagliga brister vilket är en viktig bakgrund till det 
syfte som formulerats i avhandlingen. Det finns alltså behov av studier som 
närmare granskar varför arbetsmarknadsposition är av så avgörande betydelse. 
Särskilt intressant blir den frågan i ljuset av det faktum att arbetsmarknaden 
idag befinner sig i ett omvandlingsskede som innebär stora påfrestningar för bå
de företag och dess anställda. En annan bevekelsegrund för denna syftesformu
lering är att tesen om arbetsmarknadsförändringars betydelse för utslagning från 
densamma i olika sammanhang ofta anförs som en vedertagen sanning. Att ut-
slagningen är en konsekvens av en i arbetsmarknaden inneboende utvecklings
logik tas ofta för givet. Det har dock inte varit lika vanligt att empiriskt studera 
denna frågeställning, framförallt inte när det gäller utslagning i form av förtids
pensionering. 

Innan vi diskuterar vilka generella slutsatser som kan dras utifrån de analyser 
som genomförts ges först en sammanfattning av avhandlingens huvudinnehåll. 

10.1 Sammanfattning 

Den teoretiska referensramen 
När det gäller frågan om förtidspensioneringarnas orsaker rent generellt har två 
olika teoretiska modeller diskuterats. Attraktions- och utstöningsmodellerna. 
Dessa modeller representerar olika sätt närma sig frågan om orsaker till förtids
pensionering. I attraktionsmodellen fokuseras faktorer som är knutna till social
försäkringssystemens konstruktion, dess utformning och generositet. Begreppet 
attraktion refererar till den dragningskraft systemen har på individen. Generösa 
system förväntas leda till att fler individer förtidspensioneras. Logiken bakom 
detta är att människor utifrån kalkyler om förväntad framtida nytta i högre ut
sträckning väljer att lämna aktivt arbete om alternativet är tillräckligt bra. Detta 
sätt att närma sig frågan om varför människors förtidspensioneras betonar såle
des människors incitament att arbeta och bygger på ett mikroekonomiskt per
spektiv på mänskligt handlande. Attraktionsmodellen handlar också om regel
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verkens utfomning i sig. Om kriterierna för vilka som kan kvalificeras för en 
förmån förändras påverkas också det antalsmässiga underlaget för rekrytering 
till systemet. Förändringar avseende exempelvis åldersgränser, i synen på och 
tillämpning av sjukdomsbegreppet har givetvis konsekvenser för inflödet till 
förtidspensionssystemet. 

Det teoretiska alternativet till attraktionsmodellen fokuserar på strukturella 
aspekter som stöter ut människor från arbetsmarknaden, därav namnet utstöt-
ningsmodellen. Här ligger alltså betoningen på helt andra aspekter. Grundtanken 
är att en inneboende utvecklingslogik i det kapitalistiska produktionssystemet 
kräver en viss omsättning på arbetskraft. Som ett resultat av den marknadsmäs-
siga konkurrenssen är företag nödgade att kontinuerligt effektivisera och ratio
nalisera verksamheten. För detta krävs en anpassning till modern och konkur
renskraftig teknologi. Det medför att också arbetskraften måste anpassas till 
dessa nya förhållanden och det är i det sammanhanget som själva utstötningen 
äger rum. Vissa individer har bättre förutsättningar än andra att hävda sig i en 
sådan anpassningsprocess. De med sämre förutsättningar har en högre sannolik
het att slås ut från arbetsmarknaden. Utstötningen kan också ske som ett resultat 
av andra i systemet inbyggda egenskaper. En sådan utgörs av de arbetsmiljöer 
som olika yrkesgrupper i sitt arbete exponeras för. Arbetsmiljön, såväl den 
fysiska som den psykosociala, utgör en central förklaringsvariabel när det gäller 
uppkomsten av ohälsa i befolkningen. Den är därför att betrakta som en viktigt 
utstötningskraft när man diskuterar förtidspensionering. 

Både attraktions- och utstötningsmodellen har erhållit stöd i empirisk forskning. 
Det är tvivelsutan så att båda modellerna lämnar viktiga bidrag till förståelsen 
av förtidspensioneringarnas orsaker. I avhandlingen problematiseras dock det 
faktum att modellerna i många sammanhang tenderar att behandlas var och en 
för sig. Detta leder till att bara en begränsad bild av orsakssammanhangen kan 
erhållas. Det finns många beröringspunkter mellan attraktions- och utstötnings-
modellerna och en annan vanlig uppdelning inom samhällsvetenskaplig forsk
ning, nämligen den mellan välfärdsstat och arbetsmarknad. Också dessa har 
ofta traditionellt behandlats som enskilda storheter. Detta är en brist eftersom 
välfärdsstaten påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden både genom att vara 
en betydande arbetsgivare och genom att tillhandahålla 'early exit' vägar för 
arbetskraften. Välfärdsstatens storlek och utformning utgör därför en mycket 
viktig aktör beträffande arbetsmarknadens funktion och utveckling. Att endast 
studera utstötningskrafter utan att ta hänsyn till detta ger en begränsad kunskap 
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eftersom viktiga institutionella förutsättningar lämnas utanför analysen. I av
handlingen föreslås därför att det är rimligare att betrakta utstötning och attrak
tion som dynamiskt relaterade till varandra, inte som förklaringsfaktorer utan 
beröringspunkter. Det faktum att många av de system som styr 'early exit' har 
en mycket ad hoc mässig karaktär stöder ett sådant synsätt. Ett karaktäristikum 
för dessa system är att de kontinuerligt förändras, breddas och anpassas. Dess
utom många gånger i samförstånd mellan olika aktörer och med ett speciellt 
syfte, nämligen att finna utvägar för individer som blir överflödiga på arbets
marknaden. I ett sådant perspektiv är det rimligt att se förekomsten och utveck
lingen av 'early exit' alternativ som funktionella svar på behov av alternativ för
sörjning som olika förhållanden på arbetsmarknaden ger upphov till. 

Diskussionen kring attraktions- och utstötningsmodellerna syftade till att ge en 
generell teoretisk ram till avhandlingens empiriska del. Denna har dock i huvud
sak genomförts utifrån ett mer begränsat perspektiv. Avhandlingens övergripan
de målsättning, att studera relationen mellan arbetsmarknadsförändring och för
tidspension kan sägas anknyta i första hand till ett utstötningsresonemang. Ar
betsmarknaden ses som en nyckelkategori beträffande uppkomsten av de pro
blem som senare leder till förtidspensionering. Dock berörs även attraktions
modellen i några av analyserna och i de sammanhang där orsaksbilden avseende 
1988 och 1993 års förtidspensionärer jämförs. 

Empirisk analys /. Förtidspensioneringarnas generella orsaker 
Det empiriska analysarbetet inleddes med en granskning av förtidspensionering
arnas bestämningsfaktorer i allmänhet. Datamaterialet har tillåtit granskning av i 
huvudsak utstötningsfaktorer. Här visades att den postition på arbetsmarknaden, 
i form av yrke och yrkesställning, som en individ har tillsammans med ålder och 
hälsa är det viktigaste riskfaktorerna. Utifrån detta faktum har avhandlingens 
resterande analyser fokuserat på relationen mellan arbetsmarknadsposition och 
förtidspensionering. Går det att identifiera de mekanismer som döljer sig bakom 
en yrkesbeteckning och därmed erhålla en mer substantiell förståelse av feno
menet? I det sammanhanget diskuterades relationen mellan yrke, arbetsmiljö 
och hälsa varefter yrkens arbetsmiljö prövades som riskfaktor. Här framkom ett 
mycket tydligt samband mellan arbetsmiljö och benägenhet att förtidspensione
ras. Ju mer krävande arbetsmiljö en individ exponerats för desto högre var san
nolikheten att vederbörande avslutar sitt aktiva yrkesliv som förtidspensionär. 
Exponering av arbetsmiljöfaktorer som påverkar hälsan kan därmed sägas utgö
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ra en viktig mekanism som förklarar varför yrkestillhörighet är en avgörande 
förklaringsvariabel när det gäller förtidspension. 

Förtidspension och arbetsmarknadsförändring 
De resterande analyserna har ägnats åt att pröva om arbetsmarknadsförändring 
också kan ses som en sådan mekanism. Som en utgångspunkt för dessa har vik
tiga förändringstrender på arbetsmarknaden diskuterats. Detta har gällt dels 
övergången från en arbetsmarknad dominerad av traditionellt industriarbete till 
en tjänstedominerad produktion. Här har också olika implikationer av denna 
övergång diskuterats, i synnerhet i relation till utslagning från arbetsmarknaden. 
Här diskuterades bland annat att tjänstesektorn är behäftad med vissa egenska
per som kan medföra negativa konsekvener beträffande sysselsättning och mar-
ginalisering. En viktig sådan egenskap är att tjänstesektorn är mer personal 
intensiv och därmed svårare att rationalisera än traditionell industriproduktion. 
Det är svårt att behålla både kvantitet och kvalitet i produktionen om man ratio
naliserar tjänstesektorn alltför hårt. Trots det tenderar lönerna i tjänstesektorn att 
följa med industrins vilket på sikt innebär ekonomiska problem för sektorn. Häri 
ligger en risk att tillväxten av tjänstesektorn inte kan fortsätta att expandera som 
tidigare vilket innebär att den heller inte kan suga upp arbetskraft i bakvattnet av 
industrins rationaliseringar. En konsekvens av detta kan blir en kraftigt ökad 
arbetslöshet. En annan är att tjänstesektorn tillväxer i kraft av lågkvalificerade 
jobb varvid ett s.k. tjänsteproletariat kan skapas. I detta scenario ökar andelen 
med svag konkurrenskraft vilket kan få som konsekvens att polariseringen mel
lan de som har goda arbetsvillkor och de som är mer eller mindre marginalise-
rade på arbetsmarknaden ökar. 

Också andra aspekter av förändringar på arbetsmarknaden diskuterades. En 
sådan gäller stävan mot en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Här betonades 
att denna flexibilitet för många redan konkurrenssvaga grupper sannolikt inne
bär en ökad otrygghet. Andra förändringsaspekter som berördes gällde teknolo
gisk förändring och internationalisering, förändringar avseende anställnings
kontrakt och den ökande förändringshastighet som präglar dagens arbetsliv. 
Detta är aspekter som på ett grundläggande sätt påverkar utformningen av 
arbetslivet. Därigenom skapas på många områden en helt ny arbetsmiljömässig 
exponeringsbild vilket rimligen har konsekvenser för såväl arbetskraftsdelta
gande som utvecklingen av den arbetsrelaterade ohälsan. 
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Empirisk analys IL Förtidspe nsionering och antalsmässiga förändringar i yrken 
och i näringsgrenar. 
Det finns såldedes en mängd faktorer knutna till utvecklingen på arbetsmarkna
den som har betydelse för utslagning. Den kontinuerliga omvandlingen av 
yrkestrukturen ställer ständigt nya krav på arbetskraften vilket har konsekvenser 
för vilka som kan få eller behålla ett arbete. För att studera om sådana föränd
ringar påverkar sannolikheten att via förtidspension lämna arbetsmarknaden i 
förtid utnyttjades i analyserna olika mått för att beskriva förändring. I den första 
av analyserna studerades huruvida antalsmässig utveckling i olika yrken påver
kade pensionsbenägenheten. Den generella slutsats som dras från detta är att det 
föreligger ett samband även om det inte är särkskilt starkt. Individer som innan 
förtidspensioneringen arbetat inom yrken som antalsmässigt reducerats har, 
även vid kontroll för andra viktiga variabler, en något högre pensionsrisk än de 
som arbetat i yrken som expanderat. Vidare har analyserna visat att för förtids
pension viktiga riskfaktorer i många fall tenderar att sammanfalla. I ett och 
samma yrke återfinns ofta en ansamling av sådana egenskaper. Detta föranledde 
en analys av huruvida interaktionseffekter mellan sådana faktorer påverkade 
bilden. Det viktigaste resultatet i det sammanhanget var att vissa skillnader 
avseende män och kvinnor uppenbarade sig. Att vara arbetare och samtidigt 
arbeta i ett krympande yrke medförde en förhöjd relativ risk att förtidspensione
ras när det gällde kvinnor. Detta förhållande kunde inte iakttas för män. 

Ett annat förhållande som framkom i analysen var att effekten av yrkesföränd
ring varierade beroende på individernas bakgrund avseende sjukfrånvaro. För de 
individer som åren innan förtidspensioneringen varit sjukskrivna i mycket stor 
omfattning betydde inte yrkets utveckling något för sannolikheten att förtids
pensioneras. Det gjorde den däremot för dem som varit sjukskrivna i mindre 
omfattning. Innebörden av detta resultat är att effekten av yrkesförändring måste 
ses, som en riskfaktor som inte verkar likformigt utan på ett mer selektivt sätt. 
Selektionen hänger sannolikt samman med individernas hälsomässiga status och 
i vilken utsträckning som hälsan begränsar möjligheterna att arbeta. För indivi
der som har mycket allvarliga hälsoproblem torde situationen på arbetsmarkna
den spela en ganska liten roll. För andra som har mindre allvarliga hälsoproblem 
är det däremot tvärtom. 

Detta resultat är ett intressant fynd som alltså kan relateras till betydelsen av in
dividernas hälsostatus och är samtidigt ett spår som förtjänar en fördjupad stu
die. I en fördjupad empirisk analys av frågeställningen är det tänkbart att studera 
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även andra hälsoindikatorer. Har en krympande arbetsmarknad också olika be
tydelse beroende på individernas sjukdomsdiagnoser, pensionsomfattning etc? 
Detta spörsmål har också bäring på frågan om hur rehabiliteringen för olika 
grupper fungerar vilket därmed är ett tänkbart spår i en framtida fördjupad ana
lys. 

Den andra delen i analysen har studerat förtidspension och lokal arbetsmark
nadsförändring. Yrkesförändringsmåttet avsåg utvecklingen för hela landet vil
ket inte nödvändigtvis återspeglar den arbetsmarknadssituation som återfinns på 
en lokal nivå. Eftersom yrke på den nivån inte funnits tillgängligt har istället 
data om olika näringsgrenars lokala utveckling samlats in. En annan poäng med 
denna del i analysen är att utvecklingen fram till och med 1993 kan avläsas vil
ket är viktigt då stora förändringar på arbetsmarknaden har inträffat under 1990-
talet. Också i denna analys framkom ett samband likt det som återfanns i krym-
pyrkesanalysen. Sannolikheten att förtidspensioneras förhöjdes om en individ 
arbetat i en näringsgren som på lokal nivå antalsmässigt reducerats. Sambandet 
kunde iakttas för båda könen men var starkare för kvinnor. Här framkom vidare 
att offentligt organiserade verksamheter dominerade bland de näringsgrenar som 
minskat antalet anställda allra mest. Detta kan tas som en intäkt för att 1990-
talets omfattande förändringar i dessa delar av arbetsmarknaden delvis har resul
terat i att personalen förtidspensionerats. 

Också på detta område finns behov av fördjupade studier. En intressant fråge
ställning som skulle ge en djupare förståelse av fenomentet är att granska 
enskilda regioner med olika typer av näringsstruktur. Varierar betydelsen av 
arbetsmarknadsrelaterade faktorer beroende på näringsstruktur? Här har Gonäs 
(1991) tidigare forskning visat att just den lokala arbetsmarknadsstrukturen är 
en faktor som är viktigt för framförallt kvinnors möjligheter att efter en uppsäg
ning hitta nytt arbete varför det också finns skäl att studera om det också finns 
en koppling till förtidspension. I kapitel sex berördes viktiga förändringstrender 
som är aktuella på dagens arbetsmarknad och vilka konsekvenser dessa föränd
ringar kan förväntas ha för utslagning och 'early exit'. Olika aspekter av föränd
ringstrender skulle, vid en fördjupad studie av hur arbetsmarknadsförändring, 
lokal näringsstruktur och förtidspension hänger samman, kunna granskas på ett 
mer konkret sätt än vad som varit möjligt att göra i denna studie. 

213 



Empirisk analys III Förtidspension i olika sektorer på arbetsmarknaden 
Den tredje delen i granskningen av relationen mellan arbetsmarknadsförändring 
och förtidspension har getts en något annorlunda utformning än de första två. 
Här kan man säga att förändring operationaliserades utifrån en mer kvalitativ 
aspekt medan de tidigare handlat om kvantitativa förändringar i yrken och 
näringsgrenar. Denna kvalitativa aspekt har avsett att fånga en mer innehållslig 
förändring, nämligen övergången från ett arbetsliv dominerat av traditionellt 
tillverkningsarbete till ett arbetsliv där tjänsteproduktion dominerar. En uppdel
ning av datamaterialet i en traditionell- och en tjänstesektor genomfördes för att 
fånga denna förändringsaspekt. En central utgångspunkt för denna analys är att 
förespråkare för teorin om det postindustriella samhället menar att övergången 
till ett tjänstesamhälle kommer att innebära grundläggande förändringar när det 
gäller efter vilka principer som arbetslivets nyttigheter fördelas. Så förväntas 
exempelvis klasstillhörigheten få minskad betydelse medan sektorstillhörighet 
och utbildning spelar en större roll. Utifrån ett sådant resonemang om konsek
venserna av denna omvandling i arbetslivet formulerades tre olika frågeställ
ningar: 

För det första om sektorstillhörighet påverkar den relativa risken att förtidspen
sioneras. För det andra om orsakerna till förtidspension skiljer sig mellan den 
traditionella och den tjänsteproducerande delen av arbetsmarknaden. För det 
tredje om konsekvenserna av arbetsmarknadsförändring i kvantitativ mening 
skiljer sig mellan sektorerna. 

Resultatet visade att sektorstillhörighet hade mycket liten betydelse för sanno
likheten att förtidspensioneras. Huruvida en individ varit anställd i den traditio
nella eller i servicesektorn hade ingen betydelse alls. Det framkom vidare att det 
förelåg mycket små skillnader mellan sektorerna när det gäller vilka faktorer 
som påverkade sannolikheten att förtidspensioneras. Det var snarare likheten 
mellan sektorerna, än olikheten, som karaktäriserade resultatet. Det fanns vis
serligen vissa skillnader mellan sektorerna men dessa var genomgående små 
varför inga generella slutsatser drogs utifrån detta. Huvudintrycket är därför att 
oavsett om man arbetar i den traditionella sektorn eller i tjänstesektorn är den 
yrkesmässiga hierarkiska skiktningen en lika central faktor. 

Vidare studerades sambandet mellan förändringar av antal anställda på närings
grensnivå och förtidspension separat för de olika sektorerna vilket resulterade i 
intressanta resultat. Det framkom att effekten av denna variabel skilde sig åt 
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mellan sektorerna. Arbete inom näringsgrenar som kraftigt reducerat antalet 
anställda ökade sannolikheten att förtidspensioneras och detta gällde framförallt 
inom servicesektorn. Beträffande kvinnor utgjorde också minskat antalet an
ställda en signifikant riskfaktor i den traditionella sektorn. För män i den sektorn 
hade variabeln ingen effekt. Det var således inom servicesektorn som det åter
fanns en effekt av krympande arbetsmarknad. Effekten var dessutom överas-
kande stark. 

10.2 Avslutande diskussion och tolkning av resultaten 

Analyserna som genomförts har visat att arbetsmarknadsrelaterade faktorer är 
av stor betydelse för vilka som lämnar arbetsmarknaden i förtid. Yrkestillhörig
hetens roll som risk- och utstötningsfaktor kan förstås både utifrån den arbets
miljömässiga belastning innehavarna utsätts för, och utifrån hur yrket eller bran
schen antalsmässigt utvecklats. Kopplingen mellan arbetsmiljö och förtidspen
sion är relativt okomplicerad då arbetsmiljön i hög grad är kopplad till hälsa 
medan relationen mellan förändringar på arbetsmarknaden i allmänhet och för
tidspension är mer komplex. 

Beträffande inflytandet av arbetsmiljöfaktorer torde de senaste decenniernas 
förbättringar avseende den fysiska arbetsmiljön inneburit att antalet förtidspen
sionärer skulle varit ännu högre än idag denna utveckling förutan. Tyvärr verkar 
inte den psykosociala arbetsmiljön beskriva samma positiva utveckling. Här 
finns det istället anledning att vara uppmärksam på nya arbetsmiljörisker som 
uppträder i samband med generella förändringstrender på arbetsmarknaden. 
Hera undersökningar har också pekat på att försämringar av den psykosociala 
arbetsmiljön inträffat under senare år. Ny teknologi, nya anställningsformer som 
medför en lägre grad av trygghet i anställningen kan skapa ett nytt spektrum av 
arbetsmiljörisker, både av fysisk art men kanske framförallt beträffande psyko
sociala arbetsmiljöfaktorer. Det betyder således att också denna typ av meka
nism kan sägas vara relaterad till hur arbetsmarknaden utvecklas. 

Förståelsen av arbetsmarknadsförändring som en utstötningsfaktor måste sökas 
på den nivå där utstötningen de facto sker. Det avser i första hand på vilket sätt 
övertalighetsproblem och avgångar i samband med omstruktureringar och ned
skärningar hanteras på en lokal nivå. Ett grundläggande antagande är att föränd
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ring i de allra flesta fall också implicerar någon form av förnyelse. För till ex
empel yrkesgrupper där traditionell teknologi utnyttjas, där innehavarna därmed 
också har kunskaper knutna till en sådan teknologi innebär förändringar att det 
ställs större krav på omställning än i verksamheter som i högre grad utnyttjar 
modern teknologi. Arbetsgivare har då att välja mellan att satsa på omskolning 
av sådana personalgrupper eller att satsa på individer som redan har efterfrågad 
kompetens. Med hänvisning till forskning på området kan sägas att det senare 
sannolikt är det vanligaste tillvägagångssättet. Den konkreta konsekvensen av 
detta är att individer som har en gammal utbildning, som har kunskaper som 
var mer gångbara på gårdagens arbetsmarknad och därmed har en sämre kon
kurrenskraft, är de som företagen i första hand gör sig av med. Det är här som 
kopplingen mellan arbetsmarknadsförändring och utstötning finns och i resulta
ten av föreliggande studie visar att arbetsmarknadsförändring är att betrakta som 
en verksam utstötningsfaktor när det gäller förtidspensionering. 

Hur skall då detta tolkas? Ja, en första reflexion som infinner sig är att så är för-
tidspensionssytemet av lagstiftaren inte tänkt att fungera. Enligt de regler som 
gällde 1993, alltså de som gällde för den grupp som analyserats här, skall inte 
arbetsmarknadsskäl kvalificera en individ för förtidspension. Att en krympande 
arbetsmarknad trots det utgör en riskfaktor kan ses på olika sätt. Ett sätt är att 
betrakta problemet utifrån en slags pragmatisk tillämpningsnivå. Även om ett 
beslut om förtidspension alltid skall grundas på en medicinsk orsak torde situa
tionen på arbetsmarknaden vara den faktor som rent praktiskt definierar de 
yttersta gränserna för såväl vilka som för hur många som kan bli arbetsmark-
nadsmässigt rehabiliterade, d.v.s få ett nytt arbete. En ansträngd arbetsmarknad 
begränsar sannolikt möjligheterna att återföra individer med begränsningar i 
arbetsförmågan i aktivt arbete. Arbetsmarknadssituationen utgör således en helt 
central faktor när det gäller vilka faktiska möjligheter som finns när det gäller 
arbetsrehabilitering alldeles oavsett vilka lagregler som gäller. Det finns helt 
enkelt inte tillräckligt med arbeten för individer med begränsningar i sin arbets
förmåga varför andra lösningar måste sökas. 

Detta kan faktiskt också tolkas som en slags attraktionskraft. Det är rimligt att 
utgå ifrån att handläggare och beslutsfattare påverkas av de gränser som sätts av 
arbetsmarknaden. En snäv arbetsmarknad leder därför sannolikt till en ökad 
benägenhet att förtidspensionera eftersom arbetsmarknaden är stängd. I det läget 
måste en alternativ lösning sökas. De samband som erhållits i analyserna i den
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na avhandling avslöjar att detta alternativ i vissa fall utgörs av förtidspension 
och inte av arbetslöshet vilket vore det riktiga. 

Härifrån är det inte särskilt svårt att betrakta förtidspension och också 'early ex
it' i allmänhet, i termer av dess funktion i ett större helt vilket handlar om rela
tionen mellan arbete och välfärd på ett mer generellt plan. Denna relation har 
teoretiskt och ideologiskt hanterats och beskrivits på olika sätt. I Sverige har till 
exempel den socialdemokratiska synen under ganska lång tid präglat den aktu
ella politiken. Denna tradition har betonat medborgerliga rättigheter i termer av 
universalitet och jämlikhet (Naschold & de Vroom 1994). Här har välfärden 
setts som en slags kompensation för de negativa effekter som den industriella 
utvecklingen fört med sig vilket har skapat ett differentierat utbud av social ser
vice och också relativt höga bidragsnivåer. 

Denna syn kan kontrasteras mot ett liberalt synsätt som har fokuserat på väl
färdsstatens dysfunktionella inflytande på den fria marknaden. Här ses välfärds
statens ingrepp i marknaden som störningar som påverkar marknadens egen 
självreglerande förmåga på ett negativt sätt. Enligt denna syn är välfärdsstaten i 
första hand till för dem som inte själva kan försörja sig på den öppna markna
den. En välfärdsregim som bygger på den liberala synen karaktäriseras av en 
mer begränsat utbyggd välfärd och av låga nivåer i bidragsssytemen. 

Dessa två perspektiv tenderar, vilket också berörts ovan, att behandla arbete och 
välfärd som separata enheter och det finns också betydande likheter mellan des
sa synsätt och de som representeras av utstötnings- och attraktionsmodellerna. 
Men det finns som sagt perspektiv som snarare betonar det dialektiska förhål
landet mellan arbete och välfärd. De resultat som framkommit i denna fram
ställning skulle kunna ges en tolkning med utgångspunkt i ett sådant synsätt. 
Det faktum att indvider i krympande delar av arbetsmarknaden oftare förtids
pensioneras än andra kan ses som ett uttryck för att detta välfärdsstatliga 'exit' 
alternativ utgör ett slags smörjmedel när det gäller arbetsmarknadens omvand
ling. Genom att vissa individer, och dessutom de som mest sannolikt är minst 
attraktiva, externaliseras och försvinner från marknaden är de inte längre någon 
arbetsgivares ansvar. Denne ges därmed ett större handlingsutrymme när det 
gäller att anpassa produktionen efter de krav som ställs för att verksamheten 
skall vara konkurrenskraftig. I ett sådant perspektiv blir det välfärdsstatliga för
tidspensionssystemet ett instrument som underlättar stukturomvandling. Välfärd 
och arbete verkar mot ett och samma mål. 
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'Early exit'-systemens instatala, tillfälliga och föränderliga karaktär utgör ar
gument som ytterligare talar för denna tolkning. Arbetsmarknadens utveckling 
kräver ett visst mått av kassation av råvarorna, arbetskraften, och för att de indi
vider som drabbas av denna logik skall kunna fortsätta en leva på en acceptabel 
levnadsstandard krävs att välfärdsstaten tillhandahåller socialt legitima försörj
ningsalternativ. Vad som är legitima skäl tenderar att variera från tid till annan 
men det faktum att systemen kontinuerligt anpassas på en mer eller mindre ad-
hocmässig basis förstärker intrycket att utvecklingen ställer krav på alternativa 
utgångar för arbetskraft som inte längre passar in. 

Vad bestämmer då vilka som inte passar in? För att svara på den frågan är det 
viktigt att diskutera de principer och drivkrafter som styr urvalet till den utstöt-
ning som sker. I det sammanhanget är det möjligt att också relatera resultaten 
till resonemang om grundläggande egenskaper och förändringstrender på ar
betsmarknaden. 

Ett sådant resonemang, som också diskuterats tidigare, gäller utvecklingen mot 
att företag och organisationer strukturerar verksamheten i en kärna och i en peri
feri. I kärnan finns företrädesvis anställda med en för företaget strategisk och 
central kompetens. Här återfinns själva grunden, avseende arbetsuppgifter och 
anställda, för företagets verksamhet. För att verksamheten skall fungera behövs 
dock alltid ett antal funktioner som inte är lika nära knutna till verksamhetens 
kärnområde. Det kan handla om olika typer av servicefunktioner inom företaget 
eller om uppgifter som också kan fördelas på andra yrkesgrupper. Här är arbets
uppgifterna inte lika starkt bundna till en viss specifik kompetens. De som 
befinner sig i kärnan åtnjuter i olika avseende goda anställningsvillkor med 
kontinuerlig kompetensutveckling varför de i händelse av en uppsägning har 
stora möjligheter att också hävda sig i den konkurrens som råder på den öppna 
marknaden. De grupper som återfinns i de perifera delarna åtnjuter inte dessa 
fördelar och löper därigenom en större risk att marginaliseras. 

När det gäller yrke har vi sett att hög sannolikhet att förtidspensioneras i många 
fall återfinns i grupper som kan beskrivas som just mer perifera i förhållande till 
en verksamhets huvudmålsättning. Beträffande män kan här nämnas yrken som 
fastighetsskötare, städare, lager- och förrådsarbetare och paketerare och embal-
lerare. För kvinnor återfinns högriskyrken framförallt inom tillverkningsindust
rin och här är kopplingen inte lika självklar. Dock är det klarlagt att den starka 
könssegregation som finns inom mansdominerade yrken innebär att kvinnor 
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knappast erhåller högkvalificerade befattningar i de fall de trots allt arbetar i 
dessa yrken (se till exempel Fürst 1985). Kvinnor har därför sannolikt mer peri-
fera anställningar inom dessa branscher än vad män har varför denna aspekt 
också kan äga viss relevans för dessa grupper. Tydligare blir kopplingen för 
kvinnor när det gäller den tjänsteproducerande delen av arbetsmarknaden. Här 
har framkommit ett samband mellan antalsmässig kontraktion i branschen och 
förtidspension. De yrkesgrupper detta gäller kan karaktäriseras som just sådana 
mer perifiera grupper, sjukvårdbiträden, sekreterare etc. Gemensamt för de peri-
fera grupperna är att de har relativt lågkvalificerade arbeten vilket i sin tur kan 
relateras till diskussionen om ett arbetsmarknadens A- och B lag eller till 
begrepp som 'insiders' och 'outsiders'. B-laget eller de som benämns 'out
siders' utgörs av grupper med låg utbildning och svag konkurrenskraft vilka ofta 
har en lösare förankring på arbetsmarknaden, exempelvis i form av tidsbegrän
sade anställningskontrakt- eller leasingkontrakt. Resultaten som framkommit i 
analysen talar för att det är dessa grupper som mer direkt drabbas när 
arbetsmarknaden genomgår förändringar. 

En annan viktig del av resultatet i sammanhanget handlar om kvinnorna i 
offentlig sektor. Både män och kvinnor som arbetet i krympande delar av den 
offentliga sektorn noterades som vi har sett för kraftiga överrisker. Häri ligger 
när det gäller kvinnorna en slags ironi. Svenska kvinnors mycket höga arbets
kraftdeltagande har möjliggjorts av välfärdsstatens växande roll som arbetsgiva
re. När ekonomin inte längre tillåter en fortsatt expansion i den offentliga sek
torn träder samma välfärdsstat in och tillhandahåller en ny lösning, men denna 
gång innebär den istället en reträttväg ut från arbetsmarknaden genom förtids
pension. Detta säger samtidigt något om vad som har hänt på de övriga delarna 
av arbetsmarknaden under de decennier som kvinnorna etablerat sig som arbets
kraft. Gonäs (1991) har i sina studier pekat på att interna arbetsmarknader som 
är mansdominerade i många fall är stängda för kvinnor. Kvinnorna äger inte 
tillträde till dessa delar av arbetsmarknaden. Av de som arbetat inom offentliga 
verksamheter och som blivit av med arbetet men som återfått en anställning 
återfinns de flesta ånyo inom den offentliga sektorn. Alternativen för kvinnorna 
är således begränsade vilket är en sannolik förklaring till de resultat som kom
mit fram i denna studie. När välfärdsstaten som arbetsgivare drar sig tillbaka är 
de alternativa vägarna inte tillgängliga. Om neddragningarna dessutom mer 
systematiskt avser att perifera grupper sägs upp är det inte svårt att förstå att 
situationen på arbetsmarknaden för dessa grupper blir mycket svår. 
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Detta anknyter också till tidigare nämnda resonemang kring konsekvenser av 
tjänstesektorns tillväxt. Om tjänstesektorn tillväxer med en dominans för låg-
kvalificerade jobb finns en risk för att en ny underklass med små möjligheter 
att avancera och göra karriär utvecklas. Detta kan leda till en polarisering av 
arbetsmarknaden där toppen har goda anställningsförhållanden medan de som 
arbetar i de lågkvalificerade jobben har stora svårigheter att hävda sig. Esping-
Andersen pekar här på att om servicesektorn domineras av sociala tjänster, som 
i Sverige, kan ett sådant tjänsteproletariat förväntas bli helt dominerat av kvin
nor. Denna beskrivning äger relevans här då i första hand lågkvalificerade kvin
nor i den offentliga sektorn riskerar att marginaliseras när arbetsmarknaden 
krymper. 

De generella slutsatser som kan dras utifrån denna avhandling är för det första, 
att arbetsmarknadens utveckling och utslagning via förtidspensionering hänger 
samman. Detta faktum uppmanar till en tolkning som innebär att de två domä
nerna arbete och välfärd bör betraktas i termer av inbördes beroende, inte som 
enskilda enheter som fungerar oberoende av varandra. För det andra att effekten 
av arbetsmarknadsförändring är selektiv, det är vissa grupper som i första hand 
drabbas när arbetsmarknaden förändras. Dessa utgörs av lågkvalificerade arbe
tare där kvinnor i den tjänsteproducerande offentliga sektorn är en särskilt utsatt 
grupp. Detta ger associationer om konsekvenserna av arbetsmarknadens köns
segregation som en potentiell kvinnofälla. De perifera och i hierarkisk mening 
lägre gruppernas mer utsatta situation pekar mot att den till utvecklingen relate
rade utslagningen följer en polariseringens logik. En polarisering som i sin tur 
skapas efter linjer som definieras av arbetslivets hierarkiska skiktning. Grupper 
som redan finns en bit ner i hierarkin är de som drabbas också när arbetsmark
naden krymper och förändras. 

Till sist bara en avslutande anmärkning. Denna avhandling har analyserat för
tidspensionärer. Förtidspension är den väg varmed störst antal människor läm
nar arbetsmarknaden i förtid vilket innebär att vi här studerat en mycket central 
aspekt beträffande 'early exit' i Sverige. Men det finns också andra 'early exit' 
vägar. Avhandlingen kan därför ses som ett första steg när det gäller frågan om 
hur arbetsmarknadens utveckling och 'early exit' i en bred mening hänger sam
man. 
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Summary 

Exclusion from the labour market is a central and very important issue in contem
porary research on working life. This thesis deals with one group that is excluded 
from active work prior old age pension, namely the disability pensioners. The main 
objective is to analyse if and to what extent changes in the labour market can be 
regarded as a factor influencing the risk of becoming a disability pensioner. One 
very important reason to study this question is the fact that occupation and social 
class have proven to be very strong determinants of disability pension. Despite 
what is known, knowledge about why this is the case is not very well developed. 
What mechanisms cause these hazardous positions? Another important reason to 
study this is that the labour market today is involved in a rather dramatic transfor
mation. In this context it is important to study whether these changes are connected 
to, or cause exclusion from the labour market. The main objective of the thesis is 
collapsed into three more explicit aims which are dealt with in three different sec
tions: 

1. The first section studies the general causes of disability pension. In this part, an 
analytical model is specified which is used in the analyses that follow. 
2. Section two analyses whether there exists a correlation between disability pen
sion and employment change rates in occupations and industries. Here, labour mar
ket changes are measured in terms of a quantitative, numerical changes. 
3. The third section focuses on a different aspect of labour market change. A very 
important aspect of the transformation in the labour market is the increasing im
portance of the service sector. In the third section, disability pensions are studied 
in relation to this aspect. This is done by dividing the labour market in a traditional 
and a post-industrial sector. The causes of disability pension are then studied in 
each sector separately. Labour market change is in this part thus measured not in 
terms of numerical change, but in a more qualitative manner. 

In the first chapter of the book disability pension as a phenomenon is related to the 
more general early exit trend present in a majority of the OECD countries. The es
sence of the early exit development is that during the last 20 years, older people 
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have faced increasingly greater difficulties in getting or keeping a job. The number 
of people over 50 years of age standing outside the paid work force is increasing. 
At the same time, younger people, mainly through extended education, enter into 
working life later. This means that working life is being shortened at both ends. 
In fact, the distribution of work over the life course has been fundamentally altered. 
The early exit trend has been brought about through the development of new public 
and private institutional arrangements which operate in the period between normal 
old age pension and early exit. Two of the most common arrangements are disabil
ity and unemployment insurance funds. Eligibility requirements in these systems 
have been constantly changed and adjusted. As a consequence, the systems have 
had a tendency to cover not only the sick or temporarily unemployed, but also other 
groups, for example, ageing wage earners who have almost no chance of getting a 
job in the future. The widespread early exit trend has important implications for the 
modern welfare state, not only in terms of the financial burden but also because 
early exit represents a potential generation conflict. 

This development represents a significant background for this thesis. In Sweden, 
disability pension is the most common early exit pathway and studying this group 
also implies a study of the major portion of early exit as a whole. Additionally, 
studying what groups and individuals that prematurely are excluded from the 
labour market provides important information about who the labour market is de
signed to serve. 

In the second chapter different early exit pathways in Sweden are presented and 
discussed. The most important of these is the disability pension system, which is a 
part of the state financed pension program and granted to those who, due to medical 
reasons, have an insufficient ability to work. During the past two decades a large 
number of people, varying from 40 000 to more than 60 000 per year, has left the 
labour market using this early exit pathway. The inflow to the system is larger than 
the outflow, which usually occurs through either re-entering paid work, receiving 
an old age pension or by death. As a consequence, the total number of disability 
pensioners in the population is steadily increasing. The disability pensioners as a 
group differ in several respects from the population. The pensioners are older, are 
more often single or divorced and more often bom outside of Sweden. They more 
often have a working class background and the pensioners' educational back
grounds are on the average considerably lower compared to the non-pensioner 
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population. Concerning the disability pensioners' infirmities, a handful of diagno
ses dominate the picture. More than two thirds of the pensioners suffer from either 
musculoskeletal disorders, psychological disorders or cardiovascular diseases. 
Females experience more musculoskeletal diseases than do men while men more 
often have cardiovascular diseases. 

A general theoretical framework related to the question of why people become dis
ability pensioners is presented in Chapter three, together with empirical evidence. 
Firstly, the causes of disability pension are discussed with reference to the attrac
tion, or pull model, and to the exclusion, or push model. These two models, 
together with a range of different individual risk factors, cover the most important 
determinants influencing the risk of becoming a disability pensioner. 

One important feature in the pull model concerns individual behaviour. The eligi
bility and benefit rates in the system are expected to affect people's incentives to 
remain in, or to leave the labour market. The more generous the system, the more 
people can be expected to enter the system. This part of the pull model is based on 
a microeconomic perspective concerning human behaviour in which people's in
centive to work is a crucial factor. 

Another aspect related to the pull model deals with the criteria that define whether 
or not an individual is qualified for a benefit. One very obvious aspect of this is the 
age criterion. If, for example, the age limit for old age pension is raised, then one 
can expect more people to become disability pensioners since the number of poten
tial beneficiaries increases. Another important example of this is how the concept 
of illness is defined. In this context, the process of medicalization is relevant. The 
medicalization process describes a tendency to define and treat more and more 
conditions within the framework of medical science. Conditions such as pregnancy, 
grief or stress, which traditionally have not been considered medical issues, tend to 
be viewed as medical problems to an increasing extent. This process has widened 
the conceptualisation of illness and has created a concept influenced by personal 
and social factors as well. In this context, this discussion is relevant since illness is 
a prerequisite for disability pension. If more conditions are defined as illness then 
the number of people defined as sick is also likely to be affected. 
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The push model emphasises factors pushing people out from the labour market. 
The push model is, in relation to the pull view, a more structural theory where the 
exclusion forces are to be found in the labour market itself. Thus, exclusion in this 
model does not refer to any specific individual condition. The exclusion from the 
individual's perspective should not necessarily be viewed as something negative. 
The model focuses on mechanisms and processes connected to the function of the 
production system. The basic assumption is that characteristics inherent in the 
capitalistic production system create conditions that force people to leave the la
bour market. Firms in the capitalistic system are continuously forced to improve 
their efficiency due to competition. As a result, pressure for change is created 
which leads to a lower demand for labour. The actual exclusion process takes place 
at a local or a firm level. One example is that when firms are restructuring or down
sizing there are certain groups that are at high risk of being excluded. Old people, 
people with an obsolete education and people with occupations that use outdated 
technology are groups that have a high probability of being pushed out in such a 
labour market renewal process. Additionally, characteristics in different occupa
tions affecting people's health are also important aspects. Work environment con
ditions are crucial factors here. There is an extensive amount of scientific research 
showing that poor work environment is a crucial factor for differences in health in 
the population. 

In empirical research both the attraction and the exclusion models have gained sup
port. Both pull and push factors influence how many and which individuals become 
disability pensioners. The logic of disability pension can therefore be understood as 
a function of the combination of both pull and push factors 

The chapter also contains a discussion concerning the relationship between the pull 
and push models. A characteristic of the research in this area is that push and pull 
factors often are studied separately. This is a limitation since exclusion from the 
labour market takes place in a very complex institutional context. It is therefore 
reasonable to view push and pull factors not as separate parts but as involved in a 
dialectic relationship. 

In a broad sense pull and push factors refer to different areas - the welfare state and 
the labour market, respectively. Theoretically and practically, these domains have 
traditionally often been viewed as separate entities. Two main traditions has domi
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nated the picture. Firstly, a social democratic view has seen the welfare state as 
compensation for the negative aspects of industrialisation. This view in practice has 
been characterised by an extensive supply of social services and generous benefit 
systems. The social democratic welfare state is based on an ideology emphasising 
universalism and equality. Secondly, a liberal tradition has focused on the dysfunc
tional impact that the welfare state has on the market. According to this perspec
tive, the welfare state is primarily intended for those who cannot support them
selves on the free market. A liberal welfare state is characterised by a minimum of 
social services and low levels in benefits systems. 

In order to better understand the development in modern societies, perspectives that 
focus on the dynamics between these areas has been proposed. Due to its position 
as employer and provider of early exit pathways, the welfare state plays an impor
tant role in regulating the labour market. A simple division of pull and push factors 
tends, to be an insufficient point of departure to understand the logic of early exit 
and disability pension when using such a perspective. Important institutional fac
tors tend to be left out of the analysis if pull and push models are viewed as sepa
rate parts. For the theoretical understanding of the causes of early exit and disabil
ity pension, such an institutional perspective is important. This is the case even if 
the empirical analyses fail to match such a rather broad strategy. 

Chapter three sets out a general theoretical understanding of the question of why 
people become disability pensioners. In Chapter four the question is examined em
pirically. This is done using two large data sets consisting of all disability pension
ers in Sweden from the years 1988 and 1993. Together with control groups, the 
data contains of roughly 101 000 and 130 000 individuals respectively. The analy
ses of the causes of disability pension are based on a multifactorial model and ex
amined with logistic regression. The variables included in the model are a range of 
individual factors such as age, sex, civil status, country of birth and health. The last 
variable is measured in terms of sick absence prior to the pension. According to the 
discussion above, it is mostly push factors that are available in the data material. 
These variables mainly cover the individuals' relationship to the labour market. 
However, an indirect measure of the attraction model is done through comparisons 
between the two years. 

233 



The results showed that age and health were the single most important risk factors. 
In general, the older an individual is, the higher the probability of receiving dis
ability pension. Since age is an indicator of health, this result was expected. Illness 
is a prerequisite for getting disability pension and therefore the effect of age and 
health does not come as a surprise. Sex seemed to have a very limited effect. 
Country of birth had a significant effect on the probability of receiving disability 
pension. Immigrants had a higher risk than Swedes. This fact is probably due to the 
trouble immigrants have establishing themselves in the labour market. Another im
portant variable was educational background. The highest probability of getting 
disability pension was noted for those who had only a compulsory school educa
tion. The risk ratios decreasing when moving up in the educational system in a lin
ear manner. The lowest risk was found among those who had studied at university. 
Social class showed almost a linear relationship to the probability of becoming a 
disability pensioner. Unskilled workers in industry and in service production had 
the highest relative risk while white collar workers and professionals had the low
est. Groups having an uncertain relationship to the labour market and those who 
were not employed prior the pension also had an increased risk. Together with blue 
collar workers, these groups seem to be the most vulnerable. These results show 
that certain positions in the labour market as well as having a marginalised position 
are hazardous in terms of probability to leave the labour market through disability 
pension. 

Between 1988 and 1993 the number of disability pensioners increased from 54 000 
to 62 000. Despite the fact that the possibility of receiving disability pension due to 
labour market reasons was eliminated, the number increased by more than 10 per
cent. During the same period, dramatic changes in the Swedish labour market 
occurred. In 1988 the unemployment rate was among the lowest in Europe. The 
1990s started with a financial and economic crises which lead to extremely high 
unemployment rates. That makes it especially interesting to study whether that 
situation had any effect on the causes of disability pension. The analyses in general 
show that very little has changed. The same risk factors are important both years. 
There is a tendency towards a weaker polarisation between social classes in 1993. 
This can probably be explained as a labour market effect. The increasing competi
tion in the labour market in 1993 affected all groups, even those who previously 
had a lower risk. Marginalised groups, such as those not employed and occupation-
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aly unclassified had an increased risk. This is probably due to the tougher climate 
in the labour market. 

In Chapter five the relationship between occupation and disability pension is more 
deeply examined. It is argued here that one important mechanism that influences 
the risk of disability pension is work environment conditions. Research has shown 
that work environment conditions, both in terms of physical and psychosocial fac
tors have a major impact on people's health. The results show that there are consid
erable differences between occupations. One interesting finding is that the largest 
relative risk ratios for females are found in manufacturing occupations, all of which 
traditionally are male occupations. On the contrary, high risk ratios for men were 
found both in manufacturing occupations but also in occupations such as cleaners, 
lodging and catering service work etc. When studying the direct influence of work 
environment conditions a very strong relationship was found. Individuals who had 
previously been employed in occupations with high work environment strength had 
a significant higher relative risk of disability pension. A considerable part of the 
higher probability of disability pension in certain occupations is thus explained by 
work environment conditions. 

An important conclusion from the analyses in Chapters four and five is that posi
tion in the labour market represents a key factor explaining the logic behind dis
ability pension. The remaining part of the dissertation deals with the relationship 
between disability pension and labour market change. As a point of departure, a 
general discussion about typical change processes in the labour market today is 
presented in Chapter six. Two central themes are discussed. Firstly, the discussion 
focuses on the transformation from production dominated by manufacturing to 
service centred production. Secondly, the trend towards improved flexibility in 
working life is considered. These aspects are discussed in relation to exclusion 
from the labour market. One important conclusion is that the extensive changes in 
production that are taking place, together with an increasing rate of change, new 
technology and globalisation of the economy, together create a situation in which 
adaptation is a crucial characteristic in order to have a competitive as labour force. 
As a consequence, there are reasons to believe that certain groups of employees 
face difficulties in such an environment. One example is ageing employees who 
have more difficulty adapting than do younger employed. Low skilled workers are 
also at risk in a world of high speed changes. Some theorists are discussing the 
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development of the service sector as an important feature. If, for example, the 
service sector is growing through an expansion of low skilled service workers, 
there is a risk that a service proletariat is developing. Such a group has small 
chances of moving upwards in the class hierarchy, which makes the concept of 
social closure more relevant. The female labour force participation, especially 
in a country like Sweden, to a very large extent depends on the development of the 
service sector. The economic recession during the 1990s has illustrated the impor
tance of this fact. Downsizing and restructuring within the public service sector in 
Sweden has resulted in large reductions of employees and this has to a large extent 
affected the female labour market. 

The process of change in the labour market includes a range of factors that can 
affect exclusion. In Chapters seven and eight, a quantitative measurement of labour 
market change is tested as a risk factor. Here, changes in employment rates in 
occupations and industries are related to disability pension rates. The hypothesis is 
that disability pension is more common in occupations and in industries that are 
declining than in expanding ones. To measure employment change rates, the num
ber of employed in different occupations in 1990 was compared to the correspond
ing number 10 and 15 years earlier. The first analysis shows a rather strong con
nection between employment change rates in occupations and disability pension at 
a bivariate level. The larger the decrease in the number employed in an occupation, 
the higher the relative risk. However, when controlling for other important factors 
the connection became weaker. The conclusion of this analysis is that employment 
change rates in occupations had a limited effect on the probability of becoming a 
disability pensioner. The analysis was however elaborated upon. Firstly, it was 
proposed that the effect could be selective, which also turned out to be true. For 
individuals who to a very large extent had been absent from the labour market due 
to sickness prior to pension, the employment change rate had no significant effect. 
However, for those who had been absent to a lesser degree, a significant effect was 
found. This was interpreted as a health effect. People who has severe health prob
lems are not affected by the labour market situation. This group is probably not 
healthy enough to have any job. Secondly, some significant interaction effects were 
found. Working as an unskilled worker and in a declining occupation leads to an 
increased risk, but only for females. For males, no such significant interaction 
effects were found. 
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As a whole, this part of the analysis suggests that occupational change rates do 
have an effect but only to a certain and rather limited degree. However, the meas
ure used in this analysis was based on the development in the whole country. The 
picture of change was thus captured at quite an overarching level. This may be a 
reason for the lack of strong connections. In order to improve the analyses, another 
measure has been used in Chapter eight. Employment change rates in industries at a 
local level were tested. This measure covers the period from 1986 to 1993 and was 
also tested in a multivariate model. Results similar to those in the test of occupa
tional change rate was found, with one important difference. The change variable 
had, to a larger extent than was the case in the previous analyses, a significant 
effect even when other important variables were held under control. Those who had 
been working in industries that had reduced the number of employees by 50 percent 
or more showed a significantly higher probability of receiving disability pension 
than those who had been working in expanding industries. Furthermore, the change 
variable had a larger impact for women. The hypothesis that employment change 
rates effect exclusion from the labour market is thus supported. 

In the final empirical chapter, a qualitative aspect of labour market change is stud
ied. Referring to theories about the consequences of a post-industrial society, three 
questions were raised. What effect on the risk of disability pension does sector have 
compared to social class? Is it the same variables that influence the probability to 
leave the labour market prematurely in both sectors? What impact do employment 
change rates have in each sector? 

Using information about industries and occupations, the material was divided into 
two broad sectors, a traditional and a service or post-industrial sector. This sectorial 
division is based on a classification scheme proposed by G0sta Esping-Andersen. 
Industries classified as traditional are associated with the fordist mass production 
system. Manufacturing, mining and construction are classified in this sector. Dis
tributive industries such as electricity, gas and water, wholesale and retail trade, 
transport, storage and communications are also included in this sector. The post-
industrial sector consists of public service, consumer service, social and business 
services. 

Similar principles were used when dividing the occupations into the two sectors. 
First a fordist occupational hierarchy was identified, which consisted of managers, 

237 



administrative and clerical work, sales work and unskilled and skilled manual 
workers. The post-industrial hierarchy distinguishes between professionals, semi-
professionals, skilled and unskilled service workers. The influence of different in
dependent variables on the probability of being a disability pensioner was tested 
separately in each sector. The results showed that sector is not an important deter
minant in this context. Social class is an equally important risk factor in both sec
tors. Concerning the second question, the results show that there are only small dif
ferences between the sectors. It is the same variables that are important for the 
relative risk of disability pension. 

When it comes to the last question, interesting results were found. Employment 
change rates were shown to have a significant effect, primarily in the service sector. 
For women, it became obvious that this could be explained by changes within the 
public sector. The extensive employment reductions in for example the health care 
sector has thus resulted in an increase in disability pension for women. 

To conclude, the occurrence of disability pension is effected by changes in the 
labour market. According to the discussion about pull and push factors, changes in 
the labour market can best be understood as a push factor. Some employees be
come redundant as a result of the change process. It is obvious that certain groups 
are more vulnerable than others. Looking at the different occupations, it is more 
often peripheral and low skilled groups that are at risk. Female labour force partici
pation has dropped during the last few years in Sweden. According to the results 
in this study, a continuation of the reductions in the public service sector can be 
viewed as a threat to women's participation in paid work. 

Conditions in the labour market are a key to understanding the origins of the char
acteristics that affect the risk of exclusion. However, it is important not to forget 
that legislation and its practice always plays an important role. According to the 
rules, labour market conditions are not to be included in the decision for disability 
pension. Yet, so seems to be the case. In the decision process in a disability pension 
case, labour market factors, at least unconsciously were taken into consideration, 
even though this should not be the case. This in fact can be described as an attrac
tion factor. Disability pension as a social security program financed and adminis
trated by the welfare state can thus be seen as a force that facilitates the restructur-
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structuring of the labour market. Such an interpretation supports the idea that work 
and welfare are involved in a dialectic and complex relationship. 
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Bilaga 1 

1993 års förtidspensionärer fördelade efter yrkesområde (1-siffernivå), 
Yrkesgrupp (2-siffemivå), och yrkesfamilj (3-siffernivå) enligt Nordisk 
yrkesklassificering 1983. Antal och ålderskontrollerad relativ risk enligt 

Standardized Incidence Ratio (SIR). 



Relativ risk att förtidspensioneras i olika yrkesområden, yrkesgrupper och yrkesfamiljer enligt 
NYK 83. Den relativa risken är beräknad enligt Standardized incidence ratio (SIR). Män. 
Jämförelsegruppen utgörs av samtliga förvärvsarbetande 1990 och beräkningarna har utförts vid 
Umeå Datorcentral, UMDAC. 

Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
0 Tekniskt naturvetsk. 2864 0,58 0,55 0,60 

samhällsvetensk arbete m.m. 
00 Tekniskt arbete 1693 0,56 0,53 0,60 
001 Arkitekter, ingenjörer med 358 0,52 0,45 0,59 

byggnadstekn. arbete 
002 Ingenjörer och tekniker med 106 0,40 0,31 0,52 

elkrafttekniskt arbete 
003 Ingenjörer och tekniker med 129 0,40 0,32 0,51 

elektroniskt m.m arbete 
004 Ingenjörer och tekniker 594 0,60 0,54 0,67 

medmekaniskt-tekniskt arbete 
005 Ingenjörer och tekniker med 146 0,72 0,57 0,88 

kemitekniskt arbete 
006 Ingenjörer och tekniker med 79 0,95 0,70 1,26 

mettalurgiskt m.m arbete 
007 Ingenjörer och tekniker inom andra 174 0,69 0,57 0,84 

tekniska verksmhetsområden 
008 Mätingenjörer, kart och mättekniker 24 0,50 0,28 0,83 
009 Övriga med tekniskt arbete 83 0,53 0,40 0,70 

01 Kemiskt, fysikaliskt- 65 0,50 0,35 0,68 
laboratoriearbete 

012 Laboranter, laboratoriebiträden 26 0,73 0,42 1,19 
013 Laboratorieassistenter 3 0,94 0,11 3,46 
016 Kemister, fysiker m.fl. 32 0,40 0,24 0,62 

02 Bilogiskt arbete 27 0,42 0,24 0,68 
022 Jordbruksrådgivare m.fl. 13 0,51 0,22 1,00 
023 Skogsbruksrådgivare m.fl. 12 0,41 0,17 0,82 

03 Pedagogiskt arbete 669 0,58 0,52 0,64 
030 Skolledare, utbildningsledare 50 0,39 0,26 0,56 
031 Universitets-och högskollärare 36 0,24 0,15 0,37 
032 Lärare i teoretiska ämnen 211 0,60 0,50 0,71 
033 Klasslärare 78 0,57 0,42 0,75 
034 Lärare i praktiskt-estetiska ämnen 113 0,93 0,72 1,17 
035 Lärare i yrkesinriktade ämnen 99 0,65 0,49 0,84 
036 Förskollärare, fritidspedagoger m.fl 18 0,78 0,39 1,38 
037 Utbildningskonsulenter m.fl. 19 0,58 0,29 1,02 
039 Övriga med pedagogiskt arbete 45 0,81 0,53 1,18 

04 Religiöst arbete 34 0,50 0,31 0,77 
041 Präster och pastorer 28 0,45 0,26 0,72 
049 Övriga med religiöst arbete 6 1,07 0,28 2,80 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
05 Juridiskt arbete 31 0,30 0,18 0,47 
051 Domstolsjurister 4 0,18 0,03 0,58 
052 Åklagare, polischefer, kronofogdar 10 0,44 0,16 0,94 
053 Praktiserande jurister 8 0,29 0,09 0,68 
054 Juridiska ombudsmän 9 0,30 0,10 0,67 

06 Litterärt och j ournalistiskt arbete 106 0,65 0,50 0,83 
061 Journalister, författare 67 0,61 0,44 0,83 
062 Informationsmän 19 0,59 0,30 1,04 
063 Programtjänstemän (radio, TV) 5 0,46 0,10 1,31 
069 Övriga med litterärt och 15 1,45 0,67 2,72 

journalistiskt arbete 

07 Konstnärligt arbete 173 0,79 0,64 0,95 
071 Bildkonstnärer 32 0,67 0,40 1,04 
072 Dekoratörer, textare 7 0,79 0,23 1,94 
073 Formgivare 13 0,65 0,28 1,28 
074 Fotografer 35 0,79 0,49 1,20 
075 Scenkonstnärer m.fl. 9 0,67 0,23 1,48 
076 Musiker 42 0,87 0,56 1,28 
077 Regissörer, inspicienter 8 0,57 0,18 1,32 
079 Övriga med konstnärligt arbete 27 1,18 0,68 1,90 

09 Övriga inom 0 66 0,99 0,71 1,35 
091 Bibliotekarier 27 1,10 0,63 1,77 
092 Arkivarier, museiestjänstemän 34 1,06 0,65 1,62 
099 Övriga inom 0 5 0,52 0,11 1,47 

1 Hälso-och sjukvårdsarbete 604 0,85 0,77 0,95 
10 Hälso-och sjukvårdsarbete 278 0,76 0,65 0,89 
101 Läkare 65 0,33 0,24 0,45 
102 Sjukvårdsföreståndare 6 0,85 0,22 2,22 
103 Sjuksköterskor 27 0,87 0,50 1,40 
105 Medicinskt-tekniska asistenter 3 1,24 0,14 4,52 
106 Skötare inom psykiatrisk vård 83 1,37 1,01 1,80 
107 Undersköterskor, vårdbiträden 75 1,62 1,18 2,16 
109 Övriga med hälso-och 19 0,87 0,44 1,54 

sjukvårdsarbete 

11 Rörelse- och arbetsterapiarbete 18 1,06 0,52 1,88 
111 Sjukgymnaster 13 1,23 0,53 2,41 
112 Arbetsterapeuter 5 0,79 0,17 2,24 

12 Tandvårdsarbete 46 0,62 0,41 0,89 
121 Tandläkare 44 0,60 0,39 0,87 

13 Apoteksarbete 8 0,87 0,28 2,03 
131 Farmaceuter 4 0,57 0,10 1,81 
139 Övriga med apoteksarbete 4 1,83 0,31 5,74 

14 Veterinärarbete 0,65 0,23 1,45 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
141 Veterinärer 9 0,67 0,23 1,49 

15 Socialt arbete 201 1,32 1,09 1,57 
151 Socialsekreterare, kuratorer 70 1,39 1,00 1,87 
152 Föreståndare, ledare (barn-, 43 0,91 0,59 1,33 

ungdoms-, äldre- och 
handikappomsorg 

153 Barnskötare 19 1,57 0,80 2,76 
154 Vårdbiträden, hemvårdare 41 1,91 1,23 2,82 
155 Föreståndare, vvårdare (för psykiskt 25 1,33 0,74 2,18 

utvecklingsstörda 
159 Övriga med socialt arbete 3 1,12 0,13 4,10 

16 Miljö- och hälsoskyddsarbete 36 0,68 0,42 1,03 
161 Yrkesinspektör, 10 0,72 0,27 1,53 

hälsovårdsinspektörer 
162 Skyddsingenjörer 22 0,68 0,36 1,15 
169 Övriga med miljö- och 4 0,61 0,10 1,92 

hälsoskyddsarbete 

19 Övriga inom 1 8 0,34 0,11 0,80 
191 Psykoloer 5 0,27 0,06 0,77 
199 Övriga inom 1 3 0,65 0,07 2,38 

2 Administrativt, kameralt- och 1480 0,54 0,50 0,57 
konstorstekniskt arbete 

20 Samhällsadministrativt arbete 97 0,32 0,24 0,41 
201 Samhällsadministratörer (statlig 59 0,36 0,25 0,50 

förvaltning) 
202 Samhällsadministratörer 7 0,26 0,07 0,62 

(landsingskommunal förvaltning) 
203 Samhällsadministratörer 22 0,23 0,12 0,38 

(primärkommunal förvaltning) 
209 Övriga med samhällsadm. arbete 9 0,52 0,18 1,15 

21 Företagsadministrativt arbete 241 0,41 0,34 0,48 
211 Företagsadministratörer 165 0,35 0,28 0,42 
212 Organisationsadministratörer 72 0,67 0,48 0,90 
219 Övriga med företagsadministrativt 4 0,54 0,09 1,71 
_ arbete 

22 Personalarbete 67 0,49 0,35 0,67 
221 Personaltjänstemän 39 0,41 0,26 0,61 
222 Arbetsförmedlingstjänstemän 25 0,63 0,35 1,03 
229 Övriga med personalarbete 3 1,35 0,15 4,93 

23 Redovisningsarbete 176 0,51 0,42 0,62 
231 Revisorer 26 0,33 0,19 0,54 
232 Ekonomiledare, redovisningsmän 131 0,55 0,44 0,69 
239 Övriga med redovisningsarbete 19 0,65 0,33 1,15 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
24 Sekreterar- och 244 1,05 0,89 1,24 

maskinskrivningsarbete 
241 Kontorssekreterare 7 0,57 0,17 1,40 
242 Maskinskrivare 9 2,42 0,84 5,38 
249 Övriga med sekreterar- och 228 1,06 0,89 1,25 

maskinskrivningsarbete 

25 ADB-arbete 140 0,40 0,32 0,49 
251 Systemerare, programmerare 93 0,33 0,24 0,42 
252 Datamaskinsoperatörer 33 0,91 0,55 1,40 
259 Övriga med ADB-arbete 14 0,50 0,22 0,95 

26 Ekonomiskt och statistiskt 59 0,38 0,27 0,53 
utredningsarbete 

261 Ekonomer 54 0,38 0,26 0,53 
262 Statistiker 4 0,47 0,08 1,47 

29 Övriga med administrativt- kameralt 456 0,71 0,63 0,80 
och kontrostekniskt arbete 

291 Kalkylatorer, orderbehnadlare 44 0,84 0,55 1,22 
292 Banktjänstemän 48 0,42 0,28 0,60 
293 Försäkringstjänstemän 65 0,69 0,49 0,94 
294 Försäkringskassetjänstemän 24 1,05 0,58 1,74 
295 Turist- och resebyråtjänstemän 23 1,00 0,54 1,67 
296 Speditörer, transportplanerare 56 0,59 0,41 0,82 
297 Egendomsförvaltare 182 0,80 0,66 0,97 
299 Övriga inom 2 14 0,94 0,42 1,80 

3 Kommersiellt arbete 1425 0,68 0,64 0,73 
31 Reklamarbete, försäljning av 169 0,60 0,49 0,73 

egendom, tjänster mm 
311 Reklmmän m.fl. 75 0,46 0,33 0,61 
312 Egendoms- och 34 0,85 0,52 1,31 

värdepappersmäklare 
313 Representanter och förmedlare 28 0,70 0,41 1,12 

(tjänster) 
319 Övriga med reklamarbete mm 32 0,82 0,49 1,27 

32 Inköpsarbete 77 0,49 0,36 0,65 
321 Inköpare 77 0,49 0,36 0,65 

33 Varuförsäljning 1179 0,72 0,66 0,77 
331 Parti-och detaljhandlare 344 0,76 0,66 0,87 
332 Säljare (partihandel) 462 0,58 0,51 0,65 
333 Försäljare (detaljhandel) 326 0,96 0,83 1,10 
339 Övriga inom kommersiellt arbete 47 0,84 0,56 1,22 

4 Lantbruks-, skogs- och 1487 1,05 0,98 1,12 
fiskeriarbete 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
40 Jordbruks, trädgårds- och 717 0,81 0,73 0,89 

skogsbruksledning 
400 Lantbrukare, skogsbrukare 614 0,81 0,73 0,89 
401 Trädgårdsodlare,- anläggare 26 1,09 0,62 1,76 
402 Jordbruksbefäl 6 0,75 0,19 1,96 
403 Trädgårdsbefäl 19 0,81 0,41 1,41 
404 Skogsbefäl 40 0,68 0,43 1,00 
405 Renägare 7 1,04 0,30 2,53 
406 Pälsdjursuppfödare 5 1,32 0,29 3,75 

41 Jordbruks-, och trädgåårdsarbete, 278 1,18 1,00 1,37 
djurskötsel 

411 Lantarbetare 58 1,03 0,71 1,43 
412 Husdjursuppfödare 32 1,41 0,85 2,19 
413 Trädgårdsarbetare 179 1,18 0,96 1,42 
419 Övriga inom jordbruks-och 7 2,29 0,67 5,60 

trädgårdsarbete, djurskätse. 

42 Viltvård och jakt 5 1,69 0,37 4,80 
421 Jaktvårdare, jägare 5 1,69 0,37 4,80 

43 Fiskeriarbete 46 1,27 0,84 1,83 
431 Fiskare 43 1,31 0,85 1,91 
432 Fiskodlare 3 0,89 0,10 3,27 

44 Skogsarbete 441 1,73 1,53 1,96 
441 Skogsarbetare 415 1,73 1,52 1,96 
449 Övriga med skogsarbete 26 1,80 1,02 2,92 

5 Gruv-, stenbrytnings- och 135 1,66 1,32 2,07 
petroleumutvinningsarbete 

50 Gruv- och stenbrytningsarbete 120 1,73 1,35 2,18 
501 Gruvbrytare, bergsprängare 95 1,95 1,47 2,53 
509 Övriga med gruv- och 25 1,21 0,68 1,99 

stenbrytningsarbete 

51 Brunns och- diamantborrningsarbete 10 1,36 0,51 2,92 
511 Brunns- och diamantborrare 10 1,36 0,51 2,92 
599 Övriga med stenbrytnings- och 3 1,60 0,18 5,86 

petroleumutvinningsarbete 

6 Transport- och 2196 1,16 1,10 1,23 
kommunikationsarbete 

60 Sjöbefälsarbete 61 0,91 0,64 1,26 
601 Fartygsbefäl 32 0,83 0,50 1,28 
602 Lotsar 4 0,65 0,11 2,03 
603 Maskinbefä 25 1,14 0,64 1,87 

61 Däcks-och maskinarbete 66 1,69 1,20 2,31 
611 Däckspersonal 45 1,46 0,96 2,12 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
612 Maskinpersonal 20 2,59 1,34 4,49 

62 Flygarbete 5 0,26 0,06 0,75 
621 Flygförare 5 0,26 0,06 0,75 
63 Lok- och motorvagnsförararbete 27 0,76 0,44 1,23 
631 Lok- och motorvagnsförare 27 0,76 0,44 1,23 

64 Vägtrafikarbete 1345 1,21 1,13 1,30 
640 Buss- personbilsförare 476 1,35 1,20 1,52 
641 Last- och paketbilsförare 839 1,14 1,04 1,25 
642 Spårvagns- och tunneltågförare 9 1,18 0,41 2,62 
643 Varubud m.fl. 20 2,48 1,28 4,30 

65 Konduktörsarbete, trafik- och 103 0,97 0,74 1,24 
fraktassistentarbete 

651 Flygtrafikassistenter 5 1,30 0,28 3,69 
652 Järnvägspersonal i konduktörsarbete 89 0,93 0,70 1,22 

och stationstjänst 
653 Vägtarfikassistenter 9 1,30 0,45 2,89 
66 Trafikledning- och 73 0,69 0,50 0,92 

trafikarbetsledning 
661 Hamntrafikbefäl 8 0,64 0,21 1,49 
662 Flygledare, flygklarerare 3 0,23 0,03 0,84 
663 Trafikbefäl vid järnväg 9 0,49 0,17 1,10 
664 Vägtrafikledare 53 0,85 0,58 1,20 

67 Post- och teleexpeditionsarbete 46 1,00 0,66 1,45 
671 Postmästare, postkassörer 33 0,95 0,58 1,47 
674 Expeditörer (televerk) 6 1,83 0,47 4,77 
675 Kontorstelefonister 5 0,72 0,16 2,05 

68 Postiljons- och 459 1,28 1,13 1,45 
expeditionsvaktarbete 

681 Postiljoner 155 1,02 0,82 1,25 
682 Expeditionsvakter m.fl. 277 1,54 1,31 1,79 
689 Övriga med postiljons- och 27 1,06 0,61 1,71 

expeditionsvaktarbete 

69 Övrigt transport- och 11 1,28 0,50 2,65 
kommunikationsarbete 

691 Fyrvaktare, sluss- och hamnvakter 10 1,18 0,44 2,52 

7 Tillverkningsarbete 1 7747 1,35 1,32 1,40 
70 Textilarbete 57 1,55 1,07 2,15 
703 Vävare, stickare m.fl. 15 1,51 0,69 2,84 
705 Textilmaskinställare 11 1,18 0,46 2,45 
706 Apparatur- och beredningsarbetare 17 2,74 1,33 4,96 
709 Övriga med textilarbete 12 1,28 0,53 2,58 

71 Sömnadsarbete 56 0,98 0,68 1,38 
711 Skräddare 4 0,86 0,14 2,71 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
712 Körsnärer 4 0,99 0,17 3,12 
714 Tapetserare 21 0,74 0,39 1,27 
715 Tillskärare 7 0,89 0,26 2,16 
716 Sömnare 12 1,70 0,70 3,42 
719 Övriga med sömnadsarbete 8 1,64 0,53 3,81 

72 Sko- och lädervaruarbete 21 1,12 0,59 1,91 
721 Skomakare 11 1,31 0,51 2,71 
722 Skoarbetare 3 0,64 0,07 2,35 
723 Lädersömnare 7 1,22 0,36 2,99 

73 Stål-, metallverks-, smides- och 385 1,58 1,38 1,80 
gjuteriarbete 

731 Hytt- och metallugnsarbetare 57 1,72 1,19 2,40 
732 Varmare, härdare 22 1,29 0,69 2,19 
733 Valsare 34 1,57 0,96 2,41 
735 Tråddragare, rördragare 14 1,02 0,45 1,94 
736 Smeder 57 1,27 0,88 1,77 
737 Gjuteriarbetare 71 1,84 1,32 2,47 
739 Övriga med stål-, metallverks-, 130 1,75 1,38 2,19 

smides- och gjuteriarbete 

74 Finmekaniskt arbete 113 0,83 0,64 1,05 
741 Finmekaniker 62 1,01 0,71 1,39 
742 Urmakare 9 0,81 0,28 1,80 
743 Optiker 11 0,57 0,22 1,18 
744 Tandtekniker 14 0,59 0,26 1,14 
745 Guld- och silversmeder 14 0,83 0,37 1,58 

75 Verkstads- och byggnadsmetallarb. 3309 1,38 1,31 1,44 
751 Verkstadsmekaniker 585 1,34 1,21 1,49 
752 Maskinmontörer, hopsättare 363 1,43 1,25 1,64 
753 Maskin- och motorreparatörer 780 1,21 1,10 1,32 
754 Tunnplåtslagare 258 1,42 1,21 1,67 
755 Rörarbetare 325 1,33 1,14 1,53 
756 Svetsare, gasskärare 448 1,65 1,46 1,86 
757 Grovplåtslagare, 122 1,55 1,21 1,95 

stålkonstruktionsmontör 
758 Metalliserare 35 1,90 1,17 2,89 
759 Övriga med verkstads- och 393 1,42 1,25 1,62 

byggnadsmetallarbete 

76 Elektroarbete 836 1,01 0,92 1,10 
761 Elmontörer 406 1,07 0,94 1,21 
762 Flygplans- och fordonselektriker 33 1,52 0,93 2,35 
763 Maskinelektriker 105 1,55 1,18 1,98 
764 Telereparatörer och 126 0,94 0,73 1,17 

elektroreparatörer, montörer 
765 Linjemontörer 145 0,75 0,60 0,93 
766 Inspelningstekniker 8 0,45 0,14 1,03 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
769 Övriga med elektroarbete 13 1,15 0,49 2,26 

77 Trävruarbete 554 1,27 1,13 1,41 
771 Rundvirkeshanterare 4 1,05 0,18 3,31 
772 T räförädlingsarbetare 153 1,22 0,98 1,50 
773 Skiktträ-, och träfiberskivearbetare 30 1,46 0,87 2,31 
775 Båtbyggare, karosserisnickare 10 1,80 0,67 3,85 
776 Möbelssnickare 71 1,23 0,89 1,66 
777 V erkstadssnickare 184 1,19 0,98 1,44 
779 Övriga med trävaruarbete 102 1,45 1,11 1,86 

78 Målnings- och 529 1,66 1,48 1,86 
golvbeläggningsarbete 

781 Byggnadsmålare 365 1,68 1,46 1,91 
782 Golvbeläggningsarbetare 88 1,83 1,37 2,39 
783 Lackerare 76 1,45 1,06 1,94 

79 Övrigt bygg- och anläggningsarbete 1887 1,53 1,44 1,63 
791 Murare 166 1,90 1,54 2,32 
793 Betongarbetare m.fl. 393 1,48 1,29 1,68 
794 Byggnadsträarbetare 648 1,39 1,26 1,54 
795 Isoleringsmontör 38 2,07 1,30 3,10 
796 Glasmästeriarbetare 30 1,07 0,63 1,68 
799 Övriga med bygg- och 612 1,67 1,50 1,85 

anläggningsarbete 

8 Tillverkningsarbete 2 3039 1,33 1,27 1,39 
80 Grafiskt arbete 308 1,04 0,89 1,20 
801 Sättare m.fl. 14 0,88 0,39 1,69 
802 Reproduktionsarbetare 33 0,93 0,57 1,44 
803 Tryckare 129 0,98 0,78 1,23 
804 Bokbinderiarbetare 28 1,18 0,68 1,88 
805 Fotolaboratoriearbetare 8 1,37 0,44 3,18 
809 Övriga med grafiskt arbete 96 1,14 0,86 1,47 

81 Glas-, keramik- och tegelarbete 43 1,24 0,80 1,81 
811 Glashyttearbetare 18 1,08 0,54 1,93 
812 Formare (keramik) 6 1,25 0,32 3,26 
813 Ugnsskötare (glas, keramik) 5 2,18 0,47 6,18 
819 Övriga med glas-, keramik- och 13 1,37 0,59 2,68 

tegelarbete 

82 Livsmedels- och tobaksarbete 305 1,32 1,13 1,52 
821 Kvarnarbetare 13 1,32 0,57 2,59 
822 Bagare, konditorer 104 1,36 1,04 1,74 
823 Choklad- och konfektyrarbetare 5 0,73 0,16 2,08 
824 Bryggeri-, vattenfabriks- och 13 1,30 0,56 2,54 

bränneriarbetare 
825 Konservarbetare 17 1,36 0,66 2,46 
826 Slaktare, charkuterister 101 1,30 0,99 1,67 



Yrke 
827 Mejerister, mejeriarbetare 
829 Övriga med livsmedels- och 

tobaksarbete 

83 Kemiskt processarbete, gummi- och 
plastvaruarbete 

831 Processoperatörer (kem processer) 
832 Kokare, ugnskötare (kem processer) 
833 Kross-, kvarn- och klanderskötare 

(kem prod) 
834 Gummivaruarbetare 
835 Plastvaruarbetare 
839 Övriga med kemiskt processarbete, 

gummi- och plastvaruarbete 

84 Massa- och pappersarbete 
841 Pappersmassearbetare 
842 Pappersarbetare 
843 Pappersvaruarbetare 

85 Övrigt tillverkningsarbete 
851 Betongvaruarbetare 
852 Garvare, skinnberedare 
853 Musikinstrumentmakare 
854 Stenhuggeriarbetare 
859 Övriga med tillverkningsarbete 

86 Driftsmakinistarbete (energi och 
vattenföröijning mm) 

861 Driftsmaskinisterm.fi. 

87 Godshantering och maskinkörning 
871 Kran-och traversförare 
872 Anläggningsmaskinförare 
873 Truckförare, trasportskötare m.fl 
879 Övriga inom godshantering, 

maskinkörning 

88 Paketerings- och lagerarbete 
881 Paketerare, emballerare m.fl 
882 Lager- och förrådsarbetare 

89 Diversearbetare 
891 Diversearbetare 

9 Servicearbete, militärt arbete 
90 Civils skydds och bevakningarbete 
901 Brandpersonal 
902 Skorstensfejare 
903 Polispersonal 
904 Tullbevkningspersonal 

Konfidensintervall 
Antal ftp SIR nedre övre 

33 1,37 0,83 2,11 
19 1,53 0,78 2,69 

304 1,46 1,25 1,69 

32 1,20 0,72 1,86 
7 0,90 0,26 2,20 

13 1,65 0,71 3,24 

59 1,36 0,94 1,88 
143 1,69 1,35 2,09 
50 1,32 0,89 1,89 

203 1,22 1,01 1,46 
33 0,93 0,56 1,43 

122 1,30 1,02 1,64 
48 1,30 0,87 1,87 

130 1,46 1,15 1,82 
57 1,53 1,06 2,13 
4 1,28 0,22 4,03 
5 1,05 0,23 2,99 

14 1,54 0,68 2,95 
50 1,43 0,96 2,03 

104 0,78 0,60 1,00 

104 0,78 0,60 1,00 

784 1,42 1,30 1,56 
92 1,63 1,23 2,13 

269 1,33 1,13 1,56 
339 1,46 1,26 1,67 

84 1,42 1,05 1,87 

832 1,49 1,36 1,63 
132 1,66 1,31 2,06 
700 1,46 1,33 1,61 

26 1,64 0,93 2,66 
26 1,64 0,93 2,66 

4014 1,31 1,25 1,36 
325 0,76 0,65 0,87 

32 0,44 0,26 0,68 
17 0,97 0,47 1,76 

101 0,50 0,38 0,64 
8 0,37 0,12 0,87 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
905 Vårdare (kriminalvård) 58 1,49 1,04 2,08 
906 Väktare m.fl 91 1,38 1,03 1,80 
909 Övriga med civilt skydds- och 18 1,74 0,87 3,11 

bevakningsarbete 

91 Hotell-, restaurang-och 358 1,80 1,56 2,06 
storhushållsarbete 

911 Storköksföreståndare m.fl. 37 1,06 0,67 1,60 
912 Kockar, kallskänkor 88 1,75 1,31 2,29 
913 Köksbiträden, restaurangbiträden 

m fl 

110 3,06 2,36 3,89 
m.ii. 

914 Hovmästare, servitörer m.fl. 98 1,70 1,29 2,19 
915 Hotellchefer, hotellreceptionister 20 1,39 0,72 2,40 
916 Pursers, flygvärdinnor 4 0,83 0,14 2,61 

93 Fastighetsskötsel och städning 1056 1,44 1,33 1,56 
931 Fastighetsarbetarem.fi. 674 1,21 1,09 1,33 
932 Städare m.fl. 305 2,40 2,06 2,77 
939 Övriga med fastighetsskötsel och 77 1,66 1,21 2,21 

städning 

94 Hygien och skönhetsvård 44 1,11 0,72 1,61 
941 Frisörer, skönhetsvårdare 35 1,08 0,67 1,64 
942 Badpersonal 8 1,12 0,36 2,60 

95 Tvätt- och pressarbete 23 1,15 0,63 1,92 
951 Tvättare 18 1,09 0,54 1,93 
952 Pressare, strykare 4 1,45 0,24 4,57 

96 Sport och idrott 14 1,07 0,47 2,04 
961 Sportledare 14 1,07 0,47 2,04 

97 Övrigt servicearbete 19 1,14 0,58 2,00 
971 Begravningsbyråpersonal 6 0,60 0,15 1,56 
979 Övriga med servicearbete 13 1,96 0,84 3,84 

98 Militärt arbete 40 0,22 0,14 0,33 
981 Yrkesofficerare 40 0,22 0,14 0,33 
999 Personer med ej specificerbar 2135 1,48 1,40 1,57 

yrkesuppgift 



Yrkesfamiljer för vilka Sir ej beräknats 
Yrke Antal ftp 

014 Geologer m.fl. 2 
015 Meterologer, hydrologer 2 
021 Biologer 2 
059 Övriga med juridiskt arbete 0 
104 Barnmorskor 0 
122 T andhygienister 0 
123 Tandsköterskor 2 
269 Övriga med ekonomiskt och 1 

statistiskt utredningsarbete 
414 Pälsdjurs- och renskötare 2 
521 Malmbehandlare 2 
619 Övriga med däcks-och maskinarbete 1 
649 Övriga med vägtarfikarbete 1 
673 Expeditörer (televerk) 2 
699 Övriga med transport-och 1 

komminikationsarbete 
702 Spinnare 1 
707 Vävavsynare, tyglagare 1 
713 Modister 0 
746 Metallgravörer 2 
749 Övriga med finmekaniskt arbete 1 
828 Tobaksarbetare 0 
814 Dekoratörer 1 
919 Övriga med hotell-, restaurang-och 1 

storhushållsarbete 
921 Hushållsföreståndare 0 
949 Övriga inom hygien och 1 

skönhetsvård 
959 Övriga med tvätt och pressarbete 1 



Relativ risk att förtidspensioneras i olika yrkesområden, yrkesgrupper och yrkesfamiljer enligt 
NYK83. Den relativa risken är beräknad enligt Standardized incidence ratio (SIR). Kvinnor. 
Jämförelsegruppen utgörs av samtliga förvärvsarbetande 1990 och beräkningarna har utförts 
vid Umeå Datorcentral, UMDAC. 

Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
0 Tekniskt naturvetsk. samhällsve- 2388 0,62 0,59 0,65 

tensk arbete m.m. 
00 Tekniskt arbete 173 0,61 0,50 0,74 
001 Arkitekter, ingenjörer med bygg- 17 0,39 0,19 0,70 

nadstekn. arbete 
002 Ingenjörer och tekniker med el- 8 0,64 0,21 1,49 

krafttekniskt arbete 
003 Ingenjörer och tekniker med elek 17 0,59 0,29 1,07 

troniskt m.m arbete 
004 Ingenjörer och tekniker med meka- 21 0,58 0,31 1,00 

niskt-tekniskt arbete 
005 Ingenjörer och tekniker med kemi- 14 0,48 0,21 0,92 

tekniskt arbete 
006 Ingenjörer och tekniker med me 3 0,99 0,11 3,61 

tallurgiskt m.m arbete 
007 Ingenjörer och tekniker inom andra 26 0,81 0,46 1,32 

tekniska verksmhetsområden 
008 Mätingenjörer, kart och mättekniker 40 0,61 0,39 0,91 
009 Övriga med tekniskt arbete 27 0,87 0,50 1,40 

01 Kemiskt, fysikaliskt- laboratoriear 164 0,67 0,54 0,82 
bete 

012 Laboranter, laboratoriebiträden 82 0,82 0,61 1,08 
013 Laboratorieassistenter 71 0,68 0,49 0,92 
016 Kemister, fysiker m.fl. 9 0,25 0,09 0,56 

02 Bilogiskt arbete 9 0,39 0,14 0,87 
022 Jordbruksrådgivare m.fl. 9 0,71 0,25 1,59 

03 Pedagogiskt arbete 1621 " 0,61 0,57 0,65 
030 Skolledare, utbildningsledare 27 0,38 0,22 0,62 
031 Universitets- och högskollärare 35 0,43 0,26 0,65 
032 Lärare i teoretiska ämnen 241 0,60 0,51 0,71 
033 Klasslärare 476 0,57 0,51 0,64 
034 Lärare i praktiskt-estetiska ämnen 194 0,83 0,69 1,00 
035 Lärare i yrkesinriktade ämnen 67 0,64 0,45 0,87 
036 Förskollärare, fritidspedagoger m.fl 330 0,58 0,50 0,67 
037 Utbildningskonsulenter m.fl. 31 0,57 0,34 0,88 
039 Övriga med pedagogiskt arbete 220 0,73 0,61 0,86 

04 Religiöst arbete 51 0,64 0,43 0,91 
041 Präster och pastorer 9 0,46 0,16 1,02 
049 Övriga med religiöst arbete 42 0,70 0,45 1,03 



Konfîdensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
05 Juridiskt arbete 9 0,25 0,09 0,56 
053 Praktiserande jurister 3 0,55 0,06 2,00 
054 Juridiska ombudsmän 3 0,23 0,03 0,85 

06 Litterärt och journalistiskt arbete 118 0,70 0,54 0,88 
061 Journalister, författare 69 0,76 0,54 1,03 
062 Informationsmän 20 0,49 0,25 0,85 
069 Övriga med litterärt och journalis 27 0,92 0,53 1,48 

tiskt arbete 

07 Konstnärligt arbete 99 0,66 0,50 0,85 
071 Bildkonstnärer 22 0,71 0,38 1,20 
072 Dekoratörer, textare 6 0,68 0,17 1,78 
073 Formgivare 28 0,86 0,50 1,38 
074 Fotografer 11 1,05 0,41 2,17 
075 Scenkonstnärer m.fl. 9 0,60 0,21 1,34 
076 Musiker 9 0,44 0,15 0,98 
077 Regissörer, inspicienter 3 0,26 0,03 0,96 
079 Övriga med konstnärligt arbete 11 0,55 0,21 1,13 

09 Övriga inom 0 144 0,65 0,51 0,80 
091 Bibliotekarier 96 0,56 0,42 0,72 
092 Arkivarier, museiestjänstemän 39 0,92 0,58 1,37 
099 Övriga inom 0 9 1,02 0,35 2,26 

1 Hälso-och sjukvårdsarbete 6761 0,94 0,91 0,97 
10 Hälso-och sjukvårdsarbete 2868 0,91 0,87 0,95 
101 Läkare 42 0,39 0,25 0,57 
102 Sjukvårdsföreståndare 21 0,55 0,29 0,94 
103 Sjuksköterskor 577 0,62 0,55 0,69 
104 Barnmorskor 25 0,46 0,26 0,75 
105 Medicinskt-tekniska asistenter 23 0,53 0,29 0,88 
106 Skötare inom psykiatrisk vård 213 1,07 0,89 1,27 
107 Undersköterskor, vårdbiträden 1905 1,11 1,05 1,18 
109 Övriga med hälso- och sjukvårdsar 62 1,06 0,75 1,46 

bete 

11 Rörelse- och arbetsterapiarbete 216 0,79 0,65 0,93 
111 Sjukgymnaster 61 0,60 0,42 0,83 
112 Arbetsterapeuter 155 0,90 0,73 _JJJL 
12 Tandvårdsarbete 202 0,72 0,60 0,86 
121 Tandläkare 37 0,81 0,51 1,22 
122 Tandhygienisterm.fi 29 0,90 0,53 1,42 
123 Tandsköterskor 136 0,67 

13 Apoteksarbete 79 0,46 0,33 0,60 
131 Farmaceuter 19 0,22 0,11 0,39 
139 Övriga med apoteksarbete 60 0,68 0,48 0,95 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
14 Veterinärarbete 
141 Veterinärer 

15 Socialt arbete 3339 1,04 1,00 1,09 
151 Socialsekreterare, kuratorer 163 0,74 0,60 0,90 
152 Föreståndare, ledare (barn-, ung 163 0,79 0,64 0,96 

doms-, äldre- och handikappomsorg 
153 Barnskötare 1046 0,99 0,91 1,07 
154 Vårdbiträden, hemvårdare 1701 1,13 1,06 1,20 
155 Föreståndare, vvårdare (för psykiskt 163 1,04 0,84 1,26 

utvecklingsstörda 
159 Övriga med socialt arbete 103 1,90 1,45 2,44 

16 Miljö- och hälsoskyddsarbete 16 0,88 0,42 1,62 
161 Yrkesinspektör, hälsovårdsinspek 4 0,53 0,09 1,65 

törer 
162 Skyddsingenjörer 9 0,97 0,34 2,16 
169 Övriga med miljö- och hälso 3 2,17 0,24 7,96 

skyddsarbete 

19 Övriga inom 1 39 0,54 0,34 0,80 
191 Psykologer 30 0,49 0,29 0,77 
192 Kostexperter 6 0,83 0,21 2,17 
199 Övriga inom 1 3 0,72 0,08 2,64 

2 Administrativt, kameralt- och 4185 0,69 0,66 0,72 
konstorstekniskt arbete 

20 Samhällsadministrativt arbete 162 0,49 0,40 0,60 
201 Samhällsadministratörer (statlig 90 0,51 0,38 0,67 

förvaltning) 
202 Samhällsadministratörer 13 0,35 0,15 0,69 

(landsingskommunal förvaltning) 
203 Samhällsadministratörer 55 0,52 0,36 0,73 

(primärkommunal förvaltning) 
209 Övriga med samhällsadm. arbete 4 0,36 0,06 1,14 

21 Företagsadministrativt arbete 81 0,46 0,34 0,61 
211 Företagsadministratörer 50 0,39 0,26 0,55 
212 Organisationsadministratörer 29 0,70 0,41 1,11 

22 Personalarbete 132 0,58 0,46 0,72 
221 Personaltjänstemän 90 0,51 0,38 0,67 
222 Arbetsförmedlingstjänstemän 42 0,80 0,52 .mJJ£ 
23 Redovisningsarbete 497 0,58 0,51 0,65 
231 Revisorer 24 0,42 0,23 0,70 
232 Ekonomiledare, redovisningsmän 460 0,59 0,52 0,66 
239 Övriga med redovisningsarbete 13 0,53 0,23 1,04 



Konfîdensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
24 Sekreterar- och maskinskrivnings 2536 0,77 0,73 0,81 

arbete 
241 Kontorssekreterare 582 0,57 0,51 0,64 
242 Maskinskrivare 54 0,95 0,65 1,33 
249 Övriga med sekreterar- och maskin 1900 0,85 0,80 0,91 

skrivningsarbete 

25 ADB-arbete 200 0,87 0,72 1,04 
251 Systemerare, programmerare 35 0,39 0,24 0,60 
252 Datamaskinsoperatörer 142 1,15 0,92 1,42 
259 Övriga med ADB-arbete 23 1,42 0,77 2,37 

26 Ekonomiskt och statistiskt utred 58 0,56 0,39 0,78 
ningsarbete 

261 Ekonomer 57 0,59 0,41 0,82 

29 Övriga med administrativt- kame 519 0,63 0,56 0,70 
ralt och kontrostekniskt arbete 

291 Kalkylatorer, orderbehnadlare 21 0,63 0,33 1,08 
292 Banktjänstemän 161 0,46 0,37 0,56 
293 Försäkringstjänstemän 68 0,67 0,48 0,91 
294 Försäkringskassetjänstemän 140 1,01 0,80 1,25 
295 Turist- och resebyråtjänstemän 22 0,48 0,26 0,82 
296 Speditörer, transportplanerare 16 0,51 0,24 0,93 
297 Egendomsförvaltare 31 0,81 0,48 1,26 
299 Övriga inom 2 60 0,70 0,49 0,97 

3 Kommersiellt arbete 2166 0,95 0,90 1,01 
31 Reklamarbete, försäljning av egen 92 0,63 0,48 0,82 

dom, tjänster mm 
311 Reklammän m.fl. 33 0,54 0,33 0,84 
312 Egendoms- och värdepappersmäk 18 1,03 0,51 1,83 

lare 
313 Representanter och förmedlare 21 0,53 0,28 0,90 

(tjänster) 
319 Övriga med reklamarbete mm 20 0,74 0,38 1,28 

32 Inköpsarbete 50 0,59 0,40 0,84 
321 Inköpare 50 0,59 0,40 0,84 

33 Varuförsäljning 2024 0,99 0,93 1,05 
331 Parti-och detaljhandlare 222 0,77 0,65 0,92 
332 Säljare (partihandel) 99 0,58 0,44 0,74 
333 Försäljare (detaljhandel) 1658 1,07 1,01 1,14 
339 Övriga inom kommersiellt arbete 45 1,08 0,71 1,57 

4 Lantbruks-, skogs- och fiskeriar 368 0,76 0,66 0,86 
bete 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
40 Jordbruks, trädgårds- och skogs 246 0,65 0,55 0,77 

bruksledning 
400 Lantbrukare, skogsbrukare 238 0,66 0,56 0,78 
401 Trädgårdsodlare,- anläggare I.,,,.. 0,58 0,17 1,42 

41 Jordbruks-, och trädgårdsarbete, 97 1,09 0,82 1,40 
djurskötsel 

411 Lantarbetare 18 1,03 0,51 1,83 
412 Husdjursuppfödare 20 1,26 0,65 2,19 
413 Trädgårdsarbetare 50 0,96 0,64 1,36 
419 Övriga inom jordbruks- och träd 7 2,12 0,62 5,19 

gårdsarbete, djurskätse. 

44 Skogsarbete 24 1,39 0,77 2,31 
441 Skogsarbetare 22 1,48 0,79 2,50 

5 Gruv-, stenbrytnings- och petro- 4 1,28 0,22 4,04 
leumutvinningsarbete 

50 Gruv- och stenbrytningsarbete 4 1,60 0,27 5,03 
501 Gruvbrytare, bergsprängare 3 2,17 0,24 7,95 

6 Transport- och kommunikations 1116 1,19 1,10 1,29 
arbete 

64 Vägtrafikarbete 191 1,82 1,50 2,19 
640 Buss- personbilsförare 145 1,89 1,51 2,33 
641 Last-och paketbilsförare 30 1,39 0,82 2,20 
642 Spårvagns- och tunneltågförare 14 2,54 1,13 4,87 

65 Konduktörsarbete, trafik- och frak- 38 1,14 0,72 1,71 
tassistentarbete 

651 Flygtrafikassistenter 7 0,71 0,21 1,73 
652 Järnvägspersonal i konduktörsar 25 1,40 0,78 2,29 

bete och stationstjänst 
653 Vägtarfikassistenter 6 1,09 0,28 2,85 

66 Trafikledning- och trafikarbetsled 12 0,88 0,36 1,78 
ning 

664 Vägtrafikledare 8 1,20 0,38 2,77 

67 Post- och teleexpeditionsarbete 505 1,03 0,92 1,16 
671 Postmästare, postkassörer 209 1,03 0,85 1,22 
673 Expeditörer (televerk) 34 1,01 0,62 1,55 
674 Expeditörer (televerk) 236 1,00 0,84 1,18 
675 Kontorstelefonister 26 1,67 0,95 2,72 

68 Postiljons- och expeditions vaktar 367 1,26 1,10 1,44 
bete 

681 Postiljoner 201 1,38 1,14 1,65 
682 Expeditions vakter m.fl. 132 1,23 0,97 1,53 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
689 Övriga med postiljons- och expedi- 34 0,90 0,55 1,38 

tionsvaktarbete 

7 Tillverkningsarbete 1 1998 1,92 1,81 2,03 
70 Textilarbete 109 2,06 1,59 2,62 
702 Spinnare m.fl. 8 2,28 0,73 5,28 
703 Vävare, stickare m.fl. 33 1,51 0,92 2,33 
705 Textilmaskinställare 12 3,16 1,30 6,35 
706 Apparatur- och beredningsarbetare 10 4,29 1,59 9,18 
707 Vävavsynare, tyglagare 11 2,67 1,05 5,53 
709 Övriga med textilarbete 35 2,04 1,26 3,10 

71 Sömnadsarbete 390 1,62 1,41 1,84 
711 Skräddare 6 2,22 0,57 5,80 
714 Tapetserare 8 0,81 0,26 1,88 
715 Tillskärare 17 1,54 0,75 2,79 
716 Sömnare 344 1,67 1,45 1,92 
719 Övriga med sömnadsarbete 14 1,42 0,63 2,73 

72 Sko- och lädervaruarbete 14 0,88 0,39 1,68 
722 Skoarbetare 11 1,25 0,49 2,58 
723 Lädersömnare 3 0,53 0,06 1,93 

73 Stål-, metallverks-, smides- och 72 2,31 1,67 3,10 
gjuteriarbete 

731 Hytt- och metallugnsarbetare 7 1,40 0,41 3,43 
733 Valsare 4 1,97 0,33 6,19 
735 Tråddragare, rördragare 10 3,57 1,33 7,64 
737 Gjuteriarbetare 15 2,22 1,02 4,16 
739 Övriga med stål-, metallverks-, 33 2,64 1,60 4,07 

smides- och gjuteriarbete 

74 Finmekaniskt arbete 65 1,19 0,84 1,62 
741 Finmekaniker 35 1,82 1,13 2,78 
743 Optiker 6 0,58 0,15 1,52 
744 Tandtekniker _ 21 1,16 0,61 1,98 

75 Verkstads- och byggnadsmetallar- 755 2,29 2,08 2,51 
bete 

751 Verkstadsmekaniker 156 2,33 1,88 2,86 
752 Maskinmontörer, hopsättare 298 2,68 2,30 3,11 
753 Maskin- och motorreparatörer 27 2,00 1,15 3,21 
754 Tunnplåtslagare 11 1,59 0,62 3,29 
755 Rörarbetare 4 2,19 0,37 6,90 
756 Svetsare, gasskär are 37 1,77 1,11 2,66 
757 Grovplåtslagare, stålkonstruktions 16 3,12 1,48 5,74 

montör 
758 Metalliserare 7 1,75 0,51 4,27 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
759 Övriga med verkstads- och bygg- 199 1,99 1,65 2,39 

nadsmetallarbete 
76 Elektroarbete 361 1,81 1,57 2,07 
761 Elmontörer 17 1,86 0,90 3,37 
762 Flygplans- och fordonselektriker 3 2,10 0,24 7,69 
763 Maskinelektriker 66 1,92 1,36 2,61 
764 Telereparatörer och elektroreparatö- 216 1,88 1,56 2,23 

rer, montörer 
765 Linjemontörer 30 1,24 0,74 1,96 
769 Övriga med elektroarbete 28 2,28 1,32 3,63 

77 Trävruarbete 185 1,99 1,63 2,40 
772 Träförädlingsarbetare 11 1,13 0,44 2,35 
773 Skiktträ-, och träfiberskivearbetare 29 2,69 1,57 4,26 
776 Möbelssnickare 35 2,50 1,54 3,81 
777 Verkstadssnickare 57 1,88 1,30 2,63 
779 Övriga med trävaruarbete 52 1,87 1,27 2,65 

78 Målnings- och golvbeläggningsar 39 2,44 1,55 3,64 
bete 

781 Byggnadsmålare 19 2,37 1,20 4,17 
783 Lackerare 19 2,75 1,39 4,83 

79 Övrigt bygg- och anläggningsarbete 8 1,00 0,32 2,32 
794 Byggnadsträarbetare 4 2,30 0,39 7,22 

8 Tillverkning 2 1517 1,76 1,65 1,88 
80 Grafiskt arbete 208 1,54 1,27 1,83 
801 Sättarem.fl. 32 1,21 0,73 1,88 
802 Reproduktionsarbetare 13 1,15 0,49 2,26 
803 Tryckare 31 1,32 0,79 2,07 
804 Bokbinderiarbetare 79 2,05 1,50 2,72 
805 Fotolaboratoriearbetare 19 1,42 0,72 2,49 
809 Övriga med grafiskt arbete 34 1,51 0,93 2,32 

81 Glas-, keramik- och tegelarbete 35 1,88 1,16 2,86 
811 Glashyttearbetare 12 2,11 0,87 4,24 
814 Dekoratörer, galserare (glas, kera 5 2,05 0,44 5,80 

mik) 
819 Övriga med glas-, keramik- och 16 1,88 0,89 3,46 

tegelarbete 

82 Livsmedels- och tobaksarbete 229 1,61 1,35 1,91 
822 Bagare, konditorer 60 1,39 0,97 1,92 
823 Choklad- och konfektyrarbetare 29 2,23 1,30 3,53 
824 Bryggeri-, vattenfabriks- och brän- 9 2,07 0,72 4,60 

neriarbetare 
825 Konservarbetare 46 1,61 1,06 2,32 
826 Slaktare, charkuterister 38 1,58 1,00 2,37 



Konfîdensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
827 Mejerister, mejeriarbetare 12 1,61 0,66 3,25 
828 Tobaksarbete 7 1,30 0,38 3,17 
829 Övriga med livsmedels- och to 28 1,86 1,08 2,96 

baksarbete 

83 Kemiskt processarbete, gummi- och 245 2,01 1,69 2,37 
plastvaruarbete 

831 Processoperatörer (kem processer) 6 2,25 0,58 5,88 
833 Kross-, kvarn- och klanderskötare 3 2,19 0,25 8,03 

(kem prod) 
834 Gummivaruarbetare 54 2,44 1,67 3,43 
835 Plastvaruarbetare 128 1,93 1,51 2,41 
839 Övriga med kemiskt processarbete, 54 1,87 1,28 2,63 

gummi- och plastvaruarbete 

84 Massa- och pappersarbete 97 1,98 1,50 2,56 
841 Pappersmassearbetare 6 2,26 0,58 5,91 
842 Pappersarbetare 47 2,08 1,38 3,00 
843 Pappersvaruarbetare 44 1,90 1,24 2,77 

85 Övrigt tillverkningsarbete 68 1,94 1,39 2,64 
851 Betongvaruarbetare 3 2,19 0,25 8,02 
859 Övriga med tillverkningsarbete 65 2,04 1,45 2,79 

87 Godshantering och maskinkörning 64 2,06 1,46 2,82 
871 Kran- och traversförare 27 2,53 1,45 4,07 
873 Truckförare, trasportskötare m.fl 31 1,83 1,09 2,86 
879 Övriga inom godshantering, ma 4 1,92 0,32 6,05 

skinkörning 

88 Paketerings- och lagerarbete 566 1,75 1,57 1,95 
881 Paketerare, emballerare m.fl 347 1,99 1,72 2,28 
882 Lager- och förrådsarbetare 219 1,47 1,23 1,75 

89 Diversearbetare 5 2,81 0,61 7,96 
891 Diversearbetare 5 2,81 0,61 7,96 

9 Servicearbete, militärt arbete 7083 1,45 1,40 1,49 
90 Civilt skydds och bevakningarbete 119 1,08 0,84 1,36 
903 Polispersonal 21 0,96 0,51 1,65 
905 Vårdare (kriminalvård) 41 0,84 0,54 1,24 
906 Väktare m.fl 50 1,59 1,07 2,27 
909 Övriga med civilt skydds- och be 5 1,46 0,32 4,14 

vakningsarbete 

91 Hotell-, restaurang- och storhus 1912 1,22 1,15 1,29 
hållsarbete 

911 Storköksföreståndare m.fl. 113 0,89 0,69 1,13 
912 Kockar, kallskänkor 400 1,26 1,10 1,43 
913 Köksbiträden, restaurangbiträden 1131 1,26 1,16 1,36 

m.fl. 



Konfidensintervall 
Yrke Antal ftp SIR nedre övre 
914 Hovmästare, servitörer m.fl. 198 1,30 1,07 1,56 
915 Hotellchefer, hotellreceptionister 33 0,86 0,53 1,33 
916 Pursers, flygvärdinnor 9 0,51 0,18 1,14 
919 Övriga med hotell-, restaurang- och 28 1,48 0,86 2,36 

storhushållsarbete 

93 Fastighetsskötsel och städning 2737 1,77 1,68 1,86 
931 Fastighetsarbetarem.fi. 70 1,31 0,94 1,78 
932 Städare m.fl. 2663 1,79 1,70 1,88 
939 Övriga med fastighetsskötsel och 4 1,30 0,22 4,10 

städning 

94 Hygien och skönhetsvård 180 0,98 0,80 1,19 
941 Frisörer, skönhets vårdare 166 0,96 0,78 1,17 
942 Badpersonal 11 1,23 0,48 2,55 
949 Övriga inom hygien och skönhets 3 2,06 0,23 7,54 

vård 

95 Stvätt- och pressarbete 127 1,73 1,36 2,16 
951 Tvättare 119 1,75 1,36 2,20 
952 Pressare, strykare 8 1,53 0,49 3,55 

96 Sport och idrott 10 1,23 0,46 2,63 
961 Sportledare 10 1,23 0,46 2,63 

97 Övrigt servicearbete 25 1,16 0,65 1,90 
971 Begravningsbyråpersonal 6 1,16 0,30 3,04 
979 Övriga med servicearbete 19 1,16 0,59 2,03 

98 Militärt arbete 4 0,66 0,11 2,08 
981 Yrkesofficerare 4 0,66 0,11 2,09 
999 Personer med en specificerbar yr 1968 1,43 1,35 1,52 

kesuppgift 



Yrkesfamiljer för vilka Sir ej beräknats 

Yrke Antal ftp 
014 Geologer 0 
015 Meterologer, hydrologer 2 
021 Biologer 0 
023 Skogsbruksrådgivre 0 
051 Domstolsjurister 0 
052 Praaktiserande jurister 2 
059 Övriga med juridiskt arbete 1 
063 Programtjänstemän 2 
141 Veterinärer 2 
219 Övriga med företagsadministrativt 2 

arbete 
229 Övriga med personalarbete 0 
262 Statistiker 1 
269 Övriga med administrativt, käme- 0 

ralt och kontorstekniskt arbete 
402 Jordbruksbefäl 0 
403 Trädgårdsbefäl 1 
404 Skogsbefäl 0 
405 Renägare 0 
406 Pälsdjursuppfördare 0 
414 Pälddjur- och renskötare 2 
421 Jaktvårdarejägare 0 
431 Fiskare 0 
432 Fiskodlare 1 
449 Övriga med skogsarbete 2 
509 Övriga med gruv och stenbryt- 1 

ningsarbete 
511 Brunns- och diamantborrare 0 
521 Malmbehandlare 
599 Övriga med stenbrytningsoch pet- 0 

rolemunutvinningsarbete 
601 Fartygsbefäl 0 
602 Lotsar 0 
603 Maskinbefäl 0 
611 Däckspersonal 1 
612 Maskinpersonal 0 
619 Övriga med däcks- och maskinar- 0 

bete 
621 Flygförare 0 
631 Lok- och motorvagnsförare 0 
643 Varubudm.fl. 2 
649 Övrriga med vägtrafikarbete 0 
661 Hamntrafikbefäl 0 
662 Flygledare, flygklarerare 2 



663 Trafikbefäl vid järnväg 2 
691 Fyrvaktare, sluss- och hamnvakter 2 
699 Övriga med trasnport- och kommu- 0 

nikationsarbete 
712 Körsnärer 0 
713 Modister, hattmakare 1 
721 Skomakare 0 
732 Värmare, härdare 1 
736 Smeder 2 
742 Urmakare 0 
745 Guld- och silversmeder 1 
746 Metallgravörer 2 
749 Övriga med finmekaniskt arbete 0 
766 Svetsare, gasskärare 1 
771 Runvirkeshanterare 0 
775 Båtbyggare, karosserisnickare 1 
782 Golvbeläggningsarbetare 1 
791 Murare 0 
793 Betongarbetare 0 
795 Isoleringsmontör 1 
796 Glasmlästeriarbetare 1 
799 Övriga medf bygg- och anlägg- 2 

ningsarbete 
812 Formare (keramik) 2 
813 Ugnsskötare (glas, keramik) 0 
821 Kvarnarbetare 0 
832 Kokare, ugnsskötare (kem. procès- 0 

ser) 
852 Garvare, skinnberedare 0 
853 Musikinstrumentmakare 0 
854 Stenhuggeriarbetare 0 
861 Driftsmakinister 0 
872 Anläggningsmaskinförare 2 
901 Brandpersonal 0 
902 Skorstensfejare 0 
904 Tullbevakningspersonal 2 
921 Hushållsföreståndare, hembiträden 1 
959 Övriga med tvätt- och pressarbete 0 





Bilaga 2 

Metoddiskussion och jämförelse mellan skattade relativa risktal och 
absoluta risktal. 



Diskussion och prövning av skattade och absoluta risktal 

I epidemiologiska sammanhang finns två olika slags metodvarianter för att 
beräkna risker. Metodvalet bestäms av vilken undersökningsdesign man arbetar 
med, fall-kontroll- eller kohortstudier. Förtidspensionsprojektets 
forskningsdesign kan sägas vara en fall-kontrollstudie då vi förfogar över ett 
antal fall, förtidspensionärerna, som i olika avseenden jämförs med ett 
slumpmässigt urval ur befolkningen. Fall-kontrollstudier är retrospektiva i den 
meningen att fallen är kända och man jämför grad av exponering för olika 
riskfaktorer mellan fall och kontroller. Det är därför viktigt att välja 
kontrollgrupp på ett sätt så att den avspeglar exponeringsfördelningen i den 
population från vilken fallen kommer (Ahlbom, Norell 1987). 

Vid analys av material i en fall-kontrollstudie beräknas den relativa risken via ett 
s.k. odds-ratio. Jämförelsen görs mellan personer som utsätts respektive ej 
utsätts för en möjlig riskfaktor. Den relativa risken erhålls genom att dividera 
sannolikheten för en exponerad med sannolikheten för en icke exponerad att 
drabbas av ett besvär, ha en egenskap eller tillhöra en viss kategori, i detta fall 
vara förtidspensionär. 

Tabell 1.1 Modell för risktalsberäkning 
Exponerade 
Ja Nej Alla 

Fall 53 43 96 
Kontroller 53 85 138 
Källa:Ahlbom Norell s. 63 

Den relativa risken erhålls via; 

RR=(53/43)/(53/85)=2,0 

Risken är således två gånger så stor bland de exponerade. I våra analyser är 
exempelvis yrke och civilstånd riskfaktorer och den relativa risken uttrycker 
vilken inverkan innehavet av sådana riskfaktorer har för risken att 
förtidspensioneras. I ovanstående uppställning kan det tyckas rimligare att tala 
om risken att vara exponerad istället för risken att vara förtidspensionär. Men 
kausaliteten måste bestämmas teoretiskt. Att vara förtidspensionär inträffar efter 
exponering för vissa riskfaktorer. Man är knappast yrkesverksam inom ett 
område vid tidpunkt ett därför att man är förtidspensionär vid tidpunkt två. Den 
rimliga tolkningen är därför att exponering av olika faktorer påverkar risken att 
senare förtidspensioneras. Huruvida det faktiskt råder ett direkt kausalt 



förhållande mellan yrkesinnehav och förtidspensionering kan däremot alltid 
ifrågasättas. Ett enskilt samband kan inte utan vidare tas som intäkt för att det är 
en kausal mekanism som identifierats. Det finns självfallet ett stort antal faktorer 
som har betydelse i sammanhanget. Det är därför viktigt att också mer komplexa 
analyser genomförs där flera bakomliggande faktorers effekt kan kontrolleras 
och studeras. 

Vad som är karaktäristiskt för en fall-kontrollstudie är att man inte, som är 
brukligt när man talar om sannolikheter, använder marginalfrekvenserna vid 
beräkning av risk. Att inte marginalfrekvenserna nyttjas i en fall-kontrollstudie 
beror på att dessa inte representerar någon i verkligheten existerande population 
eftersom ett urval används. Den enda relevanta information man har tillgång till 
i en fall-kontrollstudie är hur exponering för olika riskfaktorer är fördelade bland 
fall respektive kontroller och det är den informationen som utnyttjas. I en s.k. 
kohortstudie är däremot det totala antalet exponerade känt varför man då kan 
tala om absoluta risker (Wall, Taube 1985). I kohortstudien beräknas därför 
risken med användande av marginalfrekvenserna. 

Eftersom det finns tillgängliga data (SCB 1992) om samtliga förvärvsarbetande i 
befolkningen är det möjligt att jämföra och pröva tillförlitligheten i de risktal vi 
skattar på basis av ett urval ur befokningen och de som blir resultatet när ett 
totalurval används.I nedanstående exempel jämförs risker att bli förtidspensionär 
i olika yrken beräknade med de två metoderna, fall-kontroll och kohort. I det 
senare fallet nyttjas information om alla i Sverige yrkesverksamma (FoB 90) och 
dessas fördelning på olika yrken. De risktal som här erhålls bygger på den sanna 
riskexponeringen i befolkningen vilket då rimligen också ger de absoluta 
riskvärdena. I nedanstående tabell är relativa risker att förtidpensioneras i olika 
yrkesområden sammanställda. I den kolumn som benämns absoluta risker har 
det totala antalet anställda i yrkesområdena använts och i den andra kolumnen, 
titulerad,relativ risk, har det urval vi använder nyttjats som underlag för 
beräkningen av risktal. Som jämförelsegrupp i exemplet har alla andra yrken 
valts1. 

1 Detta är dock ovanligt. I de flesta fall används vid beräkningen av risktal en 
bestämd referensgrupp, t ex. yrkesgruppen 0, som övriga yrken jämförs med. 



Tabell x.Risk att förtidspensioneras i olika yrkosområden beräknade med 
kohortrespektive fall-kontrolldesign. Män 

Risk att förtidspensioneras i olika Risk att förtidspensioneras i 
yrkesområden. Kohort. olika yrkesområden. Fall-

Yrkesområde Antal ftp Antal FoB Absolut Risk Antal Fob 
kontroll. 

Relativ Risk 
0 2864 383343 0,65 4709 0,66 
1 604 79446 0,70 1021 0,67 
2 1480 222525 0,59 2749 0,60 
3 1425 185007 0,70 2393 0,67 
4 1487 105345 1,32 1228 1,42 
5 135 7005 1,77 99 1,57 
6 2196 166788 1,24 2079 1,24 
7/8 10786 800584 1,43 10133 1,40 
9 1879 155392 1,13 1973 1,10 
10 2135 228374 0,85 2390 1,03 

Vid jämförelsen mellan risktalen framgår att skillnaden mellan de absoluta 
risktalen (kohort) och de skattade risktalen (fall-kontroll) är obetydlig. Hur 
risktalen beräknas i de båda fallen illustreras i nedanstående tabell. I tabellen 
ryms två fyrfaltstabeller där den till vänster innehåller alla förvärvsarbetande och 
den högra ett urval av demsamma. 

Tabell 1.3. Antal förtidspensionärer och förvärsvsarbetande i yrke noll (tekniskt-
natuvetenskaplig arbete) och övriga yrken. 

Kohortansatsen Fall-kontrollansatsen 
Yrke 0 Ovr yrken Yrke 0 Ovr yrken 

FTP 2864 22127 FTP 2864 22127 
FoB 383343 1950466 FoB 4709 24065 

386207 1972593 

Beräkning av risktalet med hjälp av marginalfrekvenserna ser ut på följande vis. 

• RR= (2864/386207)/(22127/1972593)s:0,66 

Motsvarande med fall-kontrolldesign har följande utseende. 

• RR= (2864/22127)/(4709/24065) *0,66 

Av tabellen framgår det att det trots allt finns vissa skillnader i risktalen 
beroende på vilken metod som använts. Eftersom kohortansatsen rymmer alla 
förvärvävsarbetande är de uppkomna differanserna till fall-kontrollstudiens 
nackdel. Felen är ett resultat av att det inte är exakt samma relationer i urvalet 
som i hela populationen mellan de olika yrkena. Detta är tydligast beträffande 
yrkesområde fem och tio. Ju större urvalsfelet är desto större blir också 



avvikelsen i risktalet. Det är alltså uppenbart att träffsäkerheten i de skattade 
risktalen är beroende av urvalets kvalitet. 

Efter denna genomgång och test av skattade risktal kan konstateras att de risktal 
som redovisas i denna framställning utgör stabila skattningar av den absoluta 
risken. Försiktigheten i tolkningarna måste givetvis öka i takt med att olika 
variabler bryts ned till mer detaljerade nivåer. Då ökar också risken, på samma 
sätt som fallet är med yrkesområde fem ovan, att urvalsfel orsakar osäkra 
estimât. Detta går dock inte att kontrollera på annat sätt än som gjorts ovan och 
det är möjligt bara i fall där information om hela urvalspopulationen finns 
tillgänglig. Dessa fel finns i alla undersökningar där urval används och urvalens 
storlek i förtidspensionsprojektet minskar dock avsevärt risken för denna typ av 
fel. 

SIR-värden 

SIR-värdet erhålls via kvoten av antalet observerade fall i en grupp dividerat 
med ett förväntat antal. Det förväntade antalet räknas fram genom att 
multiplicera relativa frekvensen fall för vaije åldersstrata med det totala antalet 
personer i den studerade gruppen. Därefter summeras resultaten över samtliga 
åldersgruppr. Den relativa risken erhålls genom att dividera antalet 
förtidspensionärer i den åldersgrupp med morsvarande i jämförelsepopulationen 
(se nedanstående formel). Jämförelsepopulationen i de beräkningar som 
genomförts har alltså utgjorts av samtliga förvärvsarbetande i befolkningen och 
har utförts på stordator2. 

, obsk Risk kcff = 
FoBk 

K = åldersklass 

Eyrke = "£RÌSk koff *FoByrke 
k= 1 

p. ObS yrke sir = —  
EJ yrke 

Figur 1 Formeiför beräkning av SIR-risktal 

2 Beräkningarna har genomförts vid UMDAC, Umeå datacentral. 





Bilaga 3 

Olika yrkens utveckling från 1975 fram till 1990 



Antal anställda i olika yrken i Sve rige 1990 och förändring i förhållande till 1975 , 1980 och 
1985. Förändring uttryckt i procent. Ex 1. män 1975 i yrkesområde 0 =122,8. Det betyder att 
antalet 1990 är 22,8 procent större än vad det va r 1975. Ex 2. Män i yrkesfamilj 001 
1975=93.5. Det betyder att antalet 1990 är 93,5 procent av antalet 197 5. Källa FoB90. 

Yrke Antal 1990 Förändr. fr. 75 Förändr fr 80 Förändr fr 85 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
0 Naturvetensk, tekniskt, 523528 691212 122,8 163,5 111,6 126,5 106,2 107,8 

samhällsvetsk, konstnärligt 
arbete 

00 Tekniskt arbete 240883 26132 107,0 203,9 104,9 163,3 106,3 131,1 

001 Bygnadstekn. arbete 48827 4808 93,1 292,1 93,1 173,6 105,9 150,1 
002 Elkraft o teletekn arbete 59252 4695 142,5 353,0 127,2 252,8 108,1 140,7 
003 Mekaniskt arbete 74527 3834 93,5 258,2 98,3 203,1 105,2 149,7 
004 Kemitekniskt arbete 14967 2802 97,9 341,3 91,9 225,1 98,5 135,7 
005 Gruvtekniskt o- metallurgar 5005 231 72,5 275,0 62,3 122,2 89,9 108,5 
006 Annat tekniskt arbete 21369 2697 110,4 260,8 110,0 201,3 115,5 149,1 
007 Lantmätare mm 4505 618 104,2 214,6 109,7 214,6 102,8 179,7 
008 Tekniska biträden 462 4533 21,8 76,8 32,7 74,9 78,7 85,7 
009 Ospec inom 00 11969 1914 347,9 850,7 217,8 511,8 112,9 172,1 

01 Kemiskt och fysikaliskt arb 11768 20218 81,1 124,6 103,3 109,7 102,7 104,1 
011 Kemister, fysiker 7233 3593 86,6 188,2 129,1 192,8 113,2 144,6 
013 Geologer, meteorologer 1274 346 100,0 139,5 87,0 97,2 97,9 105,2 
014 Laboranter mm 3261 16279 66,9 115,7 75,4 100,4 86,7 98,0 

02 Biologiskt arbete 5241 2781 117,0 441,4 107,4 246,5 110,8 173,4 
021 Veterinärer 770 522 106,4 561,3 93,4 237,3 90,7 147,9 
022 Biologer 961 1001 284,3 893,8 191,1 348,8 160,2 176,2 
023 Jordbruks- och 2078 1177 95,3 295,7 90,5 194,9 110,4 182,5 

trädgårdsforskare 
024 Skogsbruksforskare, m fl 1432 81 117,4 578,6 114,6 540,0 102,4 213,2 

03 Medicinskt arbete 21502 11975 129,6 214,0 110,3 149,5 104,1 119,2 
031 Läkare 16425 8423 139,7 242,6 115,0 161,8 108,0 126,1 
032 Tandläkare 5077 3552 104,9 167,2 97,4 126,7 93,2 105,5 

04 Hälso- o sjukvårdsarbete 32243 320558 170,4 143,5 118,6 113,0 111,1 98,7 
040 Sjuksköterskor/skötare 4828 69454 371,4 168,5 166,8 132,0 126,0 115,9 
041 Barnmorskor 20 4333 285,7 198,5 83,3 142,9 100,0 121,9 
042 Skötare psykiatri 5766 12840 86,1 104,3 70,0 80,4 75,6 82,1 
043 Sjukvårdbiträden 15208 183996 219,2 136,7 135,1 108,1 124,8 92,4 
044 Tandsköterskor 50 18754 172,4 136,0 64,9 107,6 89,3 98,8 
045 Medicinskt-tekniska 280 2758 85,9 75,1 67,1 67,9 71,4 80,7 

assistenter 
046 Farmaceuter 492 4851 64,7 135,2 72,6 128,0 94,8 125,9 
047 Sjukgymnaster mm 3551 21099 207,5 185,7 151,8 134,0 127,7 112,9 
048 Övriga inom 04 2048 2473 188,9 704,6 163,3 309,9 127,5 161,4 

05 Pedagogiskt arbete 78274 169289 119,2 154,7 98,4 121,0 96,4 107,5 
050 Skolledare 4715 2440 97,4 277,3 86,6 163,3 94,3 127,9 



Yrke Antal 1990 Förändr. fr. 75 Förändr fr 80 Förändr fr 85 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
051 Universitets- och 11761 5485 137,2 249,1 107,3 146,8 101,8 118,0 

högskolelärare 
052 Lärare i teoretiska ämnen 23118 29845 113,1 142,3 97,5 112,0 97,2 106,9 
053 Klassärare 10788 48551 106,4 120,0 78,3 97,1 93,9 100,9 
054 Lärare i övningsämnen 10218 14475 116,0 101,6 96,7 92,3 96,6 94,9 
055 Lärare i yrkes inriktade 8773 2878 118,7 106,4 110,1 107,3 96,6 95,4 

ämnen 
056 Förskollärare 2243 48799 307,7 248,4 138,9 174,9 97,1 123,1 
057 Utbildningskonsulter mm 2895 4377 119,7 217,7 124,4 150,5 95,3 107,6 
058 Övrigt inom 05 2932 11671 152,1 199,8 102,1 135,1 76,9 93,0 
059 Ej spec inom 05 831 768 201,2 160,3 237,4 266,7 143,3 189,6 

06 Religiöst arbete 5294 5080 93,1 244,0 89,3 131,5 97,6 114,2 
061 Präster och predikanter 4603 1379 89,2 146,7 87,7 121,6 96,3 127,4 
068 Övrigt religiöst arbete 691 3701 135,5 328,4 102,1 135,8 107,3 109,9 

07 Juridiskt arbete 8167 3344 131,8 335,7 112,5 218,7 104,0 144,2 
071 Domstolsjurister 1674 1014 84,7 276,3 71,8 164,3 89,5 124,6 
072 Åklagare och högre 1169 477 111,5 345,7 113,9 331,3 118,6 226,1 

polistjänstemän 
073 Praktiserande jurister 2499 463 144,3 333,1 109,0 148,9 111,4 148,9 
074 Juridiska ombudsmän 2702 1257 240,6 849,3 185,6 489,1 101,4 139,4 
078 Övriga inom 07 123 133 77,4 85,3 82,6 68,2 139,8 164,2 

08 Litterärt o konstnärligt 26478 21607 116,5 187,2 107,8 145,0 106,7 125,5 
arbete 

081 Bildkonstnärer 5574 4540 116,6 246,7 105,6 168,8 154,0 194,8 
082 Formgivare 1641 2539 89,4 158,8 106,5 123,4 54,8 78,2 
083 Dekoratörer 690 1348 48,6 127,0 61,0 124,6 81,1 124,8 
084 Författare 668 318 133,6 158,2 97,7 106,0 111,3 123,7 
085 Journalister, 8813 7198 118,4 205,6 105,4 148,6 102,4 126,7 

förlagsredaktörer 
086 Scenkonstnärer 1578 2199 137,2 145,6 122,8 139,1 111,0 123,1 
087 Musiker 5405 1956 136,0 199,6 124,8 158,4 113,0 124,9 
088 Övrigt inom 08 2109 1509 137,0 197,8 109,9 137,7 108,2 119,7 

09 Övrigt inom 0 93678 110228 202,7 274,4 158,4 186,9 115,2 131,6 
091 Revisions- o redovisningsarb 7376 5560 137,0 477,7 118,6 302,3 107,7 157,9 
092 Socialtjänstemän 13490 41305 171,2 225,1 132,1 154,1 108,9 122,9 
093 Bibliotekarier, 3481 11248 116,4 140,2 107,4 129,0 98,8 102,1 

museietjänstem 
094 Ekonomer, statistiker 16753 14566 329,8 1314,6 221,1 665,1 110,2 174,3 
095 Psykologer 1841 4008 196,1 204,8 139,8 150,5 121,3 126,9 
096 Personalmän mm 17081 20072 137,6 352,3 114,3 179,8 101,4 131,3 
097 Systemmän, programmerare 30746 9630 303,2 614,2 222,8 361,8 132,7 157,3 
098 Övrigt hithörande arbete 2910 3839 237,2 168,2 190,8 132,7 158,3 142,3 

1 Administativt arbete 72293 45932 100,6 230,0 95,2 191,7 110,8 147,3 
10 Allmänt samhällsadm arbete 21897 22087 88,5 189,0 89,1 175,5 105,0 145,2 
101 Allmänt samhällsadm arbete 21897 22087 88,5 189,0 89,1 175,5 105,0 145,2 



Yrke Antal 1990 Förändr. fr. 75 Förändr fr 80 Förändr fr 85 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
11 Företagsekonomiskt samt 50396 23845 107,0 287,9 98,2 209,7 113,5 149,3 

tekniskt och ekonomiskt 
adminitrativt arbete 

111 Företagsledare 20934 2352 98,7 373,9 90,5 228,6 115,4 183,0 
118 Övriga företagsadm 29462 21493 113,7 280,9 104,5 207,8 112,3 146,3 

2 Kameralt- och 77919 362037 79,0 104,3 82,5 95,8 96,8 99,7 
kontorstekniskt arbete 

20 Bokförings- o kassaarbete 8966 63793 60,9 93,4 62,5 75,2 98,9 111,0 
201 Bokförare o kontorskassörer 6974 40120 55,3 102,0 58,1 71,6 96,0 114,4 
203 Bankkassörer 106 2070 27,6 42,4 36,4 45,2 74,6 90,8 
204 Butiks- o restaurangkassörer 1315 21176 196,6 88,7 123,2 88,7 166,7 107,7 
208 Inkasserare m fl 571 427 54,5 202,4 59,2 121,3 65,9 90,9 

29 Sekreterare, 68953 298244 82,2 107,0 86,1 101,8 96,5 97,6 
maskinskrivnings- och annat 
kontorsarbete 

290 Sekreterare, maskinskrivare 19741 235945 57,4 97,1 62,5 96,6 81,7 95,1 
291 Datamaskinoperatörer 5496 9931 145,0 85,3 120,7 78,3 104,4 83,1 
292 Banktjänstemän 9868 24127 116,0 200,3 122,2 161,3 108,9 115,9 
293 Resebyråtjänstemän 1827 5299 127,2 305,8 109,8 209,0 99,9 147,6 
294 Speditörer, skeppsklarerare 4963 2536 84,9 326,0 90,2 214,6 100,0 139,4 
295 Fastighetsförvaltare, 17129 2892 85,0 182,6 93,6 151,7 108,1 132,6 

lagerföreståndare 
296 Tarifferare, skadereglerare 4428 6516 123,0 137,7 124,5 142,5 98,8 105,6 
297 Försäkringskasse-tjänstemän 1985 9418 193,7 358,0 78,9 91,6 88,3 96,6 
298 Kalkylatorer, 3516 1580 69,0 262,9 80,9 220,1 97,4 115,0 

orderbehandlare 

3 Kommersiellt arbete 185654 162702 107,9 98,9 106,2 100,7 109,0 107,6 
30 Parti- och detaljhandelsföret. 30604 16695 144,3 126,9 116,1 113,8 107,0 107,1 
301 Partihandlare 10254 1256 337,6 568,3 182,4 158,6 132,3 156,2 
302 Detaljhandlare 19655 15160 108,6 117,4 95,1 109,4 98,3 105,3 
309 Ej spec inom 30 695 279 902,6 962,1 1053,0 1073,1 81,9 70,3 

31 Försäljning av egendom, 21592 9637 159,7 519,8 145,8 305,3 116,2 174,7 
tjänster, värdebevis 

311 Försäkringssäljare 3066 761 118,5 487,8 126,4 247,1 111,4 186,5 
312 Mäklare, värderingsmän m fl 4252 1772 152,3 485,5 139,2 277,3 133,0 185,4 
313 Reklammän 14274 7104 175,5 533,3 153,0 321,4 113,0 171,1 

33 Övrigt kommersiellt arbete 133458 136370 97,2 91,2 99,9 94,9 108,3 104,8 
331 Handelsresande, inköpare 86973 28237 105,3 243,5 102,5 155,3 108,5 147,3 
332 Affärsföreståndare 10507 6939 63,4 113,4 93,6 129,4 98,7 124,6 
333 Affärsbidträden m fl 32562 98877 103,3 76,5 98,4 83,4 111,9 95,4 
338 Bensinförsäljare, 3415 2316 51,5 95,3 79,2 146,5 102,5 134,3 

demonstratörer m fl 



Yrke Antal 1990 Förändr. fr. 75 Förändr fr 80 Förändr fr 85 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
4 Lantbruks, skogs- och 105253 30097 59,2 57,9 64,1 49,3 78,5 82,4 

fiskeriarbete 
40 Lantbruks, skogs och 59665 19185 59,6 126,2 60,0 43,3 77,6 74,3 

trädgårdsledning 
401 Lantbruks, skogs och 52318 17841 59,1 124,2 59,0 41,3 76,7 73,2 

trädgårdsbrukare 
402 Lantbruksbefäl 831 146 54,2 235,5 49,9 118,7 92,7 144,6 
403 Skogsbefäl 3616 89 57,7 38,0 64,0 35,9 80,8 161,8 
404 Trädgårdsbefäl 1760 272 72,4 152,8 75,3 116,2 96,7 118,3 
405 Husdjursuppfödare 446 695 89,9 238,0 123,2 241,3 74,0 81,3 
406 Pälsdjursuppfödare 227 78 70,7 177,3 59,3 62,9 53,7 54,9 
407 Renägare 462 61 110,3 435,7 146,2 132,6 96,9 156,4 
409 Ej spec, inom 40 5 3 4,1 42,9 250,0 300,0 71,4 300,0 

41 Jordbruks- och 22419 9850 57,6 27,9 68,3 67,9 84,4 104,6 
trädgårdsarbete mm 

411 Lantbrukare, husdjurskötare 9252 3574 39,8 12,7 51,9 43,6 74,3 94,7 
412 Trädgårdsarbetare 11949 3893 86,5 68,5 90,2 82,2 96,0 119,4 
414 Pälsdjursskötare 61 23 22,9 19,7 29,9 46,9 22,5 34,3 
415 Renskötare 122 10 129,8 66,7 38,2 30,3 79,7 55,6 
418 Övriga jordbruksarbetare 1035 2350 69,1 192,3 85,1 157,6 84,4 102,4 

42 Viltvård och jakt 189 4 113,2 102,7 50,0 115,2 133,3 
421 Jaktvårdare, jägare 189 4 113,2 102,7 50,0 115,2 133,3 

43 Fiskeriarbete 3115 128 81,8 83,1 78,8 59,5 78,9 93,4 
431 Fiskare 2787 67 75,4 56,3 73,0 40,1 75,9 74,4 
432 Fiskodlare 327 60 305,6 171,4 249,6 125,0 118,9 127,7 

44 Skogsarbete 19865 930 57,0 71,4 71,5 45,7 74,9 80,5 
441 Skogs- och 19865 930 57,0 71,4 71,5 45,7 74,9 80,5 

flottningsarbetare 

5 Gruv- och 6851 207 62,7 63,1 71,6 58,8 88,5 72,1 
stenbrytningsarbete 

50 Gruv-och 6851 207 62,7 63,1 71,6 58,8 88,5 72,1 
stenbrytningsarbete 

501 Gruvbrytare, bergsprängare 4112 111 66,4 100,9 70,9 71,2 84,4 73,0 
502 Brunnsborrare mfl 782 3 66,1 89,8 60,0 92,4 60,0 
503 Anrikningsarbetare 228 25 49,7 25,3 62,1 39,7 72,8 53,2 
504 Övriga inom 5 1691 62 59,4 55,4 67,0 49,2 100,7 78,5 
509 Ej spec inom 50 38 6 15,6 85,7 253,3 300,0 131,0 150,0 

6 Transport- och komm.arb 169708 64029 89,0 124,1 92,2 107,9 99,0 107,9 
60 Sjöbefälsarbete 4375 29 59,8 193,3 65,6 96,7 90,8 103,6 
601 Fartygsbefäl 2656 11 66,6 84,6 67,6 57,9 95,7 61,1 
602 Lotsar 276 1 60,9 60,4 50,0 84,7 50,0 
603 Maskinbefäl 1443 17 50,2 850,0 63,3 212,5 84,0 212,5 



Yrke Antal 1990 Förändr. fr. 75 Förändr fr 80 Förändr fr 85 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
61 Däcks- och maskinmanskap 3834 217 64,2 274,7 80,2 156,1 95,5 152,8 
611 Däcks- och maskinmanskap 3834 217 64,2 274,7 80,2 156,1 95,5 152,8 

62 Flygarbete 1707 71 142,6 1420,0 123,4 546,2 126,3 473,3 
621 Flygförare m fl 1707 71 142,6 1420,0 123,4 546,2 126,3 473,3 

63 Lokförare m fl 111087 13505 87,6 130,5 92,4 112,7 100,6 108,2 
631 Lokförare, lokbiträden 3623 336 64,7 264,6 81,3 159,2 80,3 121,7 
632 Järn vägsexpeditörer 5408 1335 52,6 213,3 60,5 142,6 71,8 105,9 
633 Motorfordonsförare 97121 8559 91,9 178,1 95,7 129,2 103,7 118,7 
635 Varubud m fl 3624 2890 99,4 67,4 101,7 76,8 107,8 87,4 
636 Buss- och spårvagnsför. m fl 673 374 122,8 78,4 86,5 86,6 97,7 89,7 
639 Ej spec inom 63 638 11 61,9 47,8 65,6 78,6 89,7 91,7 

64 Trafik- och trafikarbetsledn. 10996 3877 96,5 519,7 96,1 259,9 98,1 165,1 
641 Hamntrafikbefäl 599 30 89,3 230,8 71,1 93,8 67,6 38,0 
642 Flygtrafikbefäl 1739 2266 169,8 451,4 117,7 225,9 115,1 163,0 
643 Trafikbefäl vid järnväg 2528 778 66,9 1587,8 69,6 489,3 83,9 208,6 
644 Vägtrafikbefäl 6130 803 104,4 461,5 111,8 270,4 105,7 158,7 

65 Post- och telekomm.arb 4405 32150 92,1 100,2 81,6 89,7 92,4 98,5 
651 Postassistenter, postexp.bitr 3347 14282 88,5 117,6 78,9 101,0 90,9 100,0 
652 Teleassistenter 11 33 22,9 97,1 11,6 6,9 52,4 137,5 
653 Telefonister 371 16625 222,2 91,9 139,5 85,4 100,5 98,0 
655 T elegrafexpeditörer, 676 1210 87,0 67,8 85,2 69,2 97,8 88,4 

radioexpeditörer 

66 Postalt och annat budarbete 30065 13997 96,2 169,9 95,7 143,5 96,5 120,8 
661 Postiljoner 16976 11024 100,0 178,7 96,9 145,5 104,0 125,1 
662 Expeditionsvakter m fl 13089 2973 91,8 143,7 94,2 136,6 88,3 106,9 

67 Övrigt inom 6 3239 183 207,9 277,3 119,9 171,0 88,2 144,1 
671 Fyrvaktare, sluss-, färj- och 467 95 59,0 169,6 68,9 146,2 88,6 150,8 

hamnvakter 
678 Banbiträden 2772 88 361,9 880,0 137,0 209,5 88,1 137,5 

7,8 Tillverkningsarbete 798515 155733 84,7 84,6 92,0 94,5 101,0 101,5 
70 Textilarbete 3370 3728 53,1 44,2 66,7 57,3 78,2 70,0 
701 Textilarbetare 3370 3728 53,1 44,2 66,7 57,3 78,2 70,0 

71 Sömnadsarbete 5925 15057 60,1 46,1 82,6 68,6 94,5 80,9 
711 Skräddare, sömmerskor 755 10562 46,7 43,5 69,5 71,1 83,6 77,1 
712 Körsnärer 222 47 30,1 42,7 35,9 41,6 58,1 64,4 
713 Modister, hattmakare 14 234 26,9 36,0 46,7 42,1 77,8 85,4 
714 Tapetserare 3931 836 77,3 139,6 106,3 210,6 107,0 125,1 
715 Tillskärare 401 701 30,1 35,0 49,8 60,3 67,2 75,9 
718 Övrigt sömnadsarbete 516 2463 67,7 59,1 69,6 57,0 86,9 91,4 
719 Ej spec inom 71 86 214 30,9 25,6 44,8 38,9 83,5 78,7 

72 Sko- och läderarbete 1523 989 49,5 35,7 55,9 42,9 76,8 69,0 
721 Skomakare 799 111 73,7 148,0 88,2 105,7 90,7 91,0 
722 Skoarbete 349 493 29,8 27,1 28,5 31,4 53,2 62,2 
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Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
726 Sadelmakare, lädersömnare 375 385 45,9 44,3 63,1 61,4 84,3 74,2 

73 Järnbruks-, metallverks- 21269 2331 61,1 70,6 74,6 70,9 89,7 96,0 
smides- och gjuteriarbete 

731 Hytt- och metallugnsarbete 6537 722 91,1 207,5 88,8 114,2 89,6 107,4 
732 Härdare, glödgare 1024 54 49,2 34,0 65,0 53,5 82,8 78,3 
733 Varmvalsare, kallvalsare 2032 162 42,4 39,0 68,2 69,2 86,5 87,6 
735 Smeder 4325 146 69,7 81,1 92,0 92,4 100,0 155,3 
736 Gjuteriarbete 3386 457 53,5 74,6 78,2 96,0 84,6 98,3 
737 Tråddragare, rördragare 1110 157 61,6 59,2 73,7 65,1 93,2 88,7 
738 Övrigt inom 73 2786 630 45,8 50,0 60,1 54,5 85,0 82,7 
739 Ej spec inom 73 69 3 18,6 4,9 4,9 1,0 140,8 75,0 

74 Finmekaniskt arbete 12018 4936 90,9 158,6 92,1 122,5 97,0 117,0 
741 Finmekaniker 6925 1554 103,0 151,2 99,3 95,2 101,6 115,6 
742 Urmakare 665 50 47,8 73,5 60,0 73,5 75,0 89,3 
743 Optiker 1491 1253 100,7 419,1 98,4 227,8 95,8 134,2 
744 Tandtekniker 1837 1702 85,6 127,0 86,6 116,6 96,2 113,2 
745 Guld- och silversmeder 1100 377 75,5 109,3 84,0 121,2 90,5 99,0 

75 Verkstads- och 253862 29313 84,3 97,6 90,6 99,3 99,1 112,7 
byggnadsmetallarbete 

750 Verkstadsmekaniker 71588 13555 78,3 88,0 85,4 81,6 98,4 104,8 
751 Maskinmontörer - 101613 12324 91,4 129,3 91,8 129,9 99,5 123,2 

hopsättare,m fl 
753 Tunn- och grovplåtslagare 26955 886 95,3 123,1 99,7 150,2 101,5 139,1 
754 Rörarbetare 21842 157 100,6 402,6 100,7 127,6 99,8 140,2 
755 Svetsare, g as s kärare 29950 2021 70,0 72,4 85,8 89,3 97,1 102,6 
757 Metalliserare 1906 364 72,5 73,7 96,9 94,5 94,1 105,8 
759 Ej spec inom 75 8 6 0,3 0,6 2,8 9,4 114,3 120,0 

76 Elektroarbete 87827 16992 101,1 99,8 104,5 112,8 100,6 93,7 
761 Installations-, drifts- och 54043 3782 102,8 113,9 103,7 107,0 103,9 101,2 

maskinelektriker 
764 Telemontörer -reparatörer 17411 10804 110,0 90,5 121,8 117,7 98,7 92,4 
765 Inspelningstekniker 2536 361 178,5 300,8 117,4 195,1 103,4 120,7 
766 Telefonreparatörer 13192 1804 92,4 122,2 90,9 88,1 91,2 87,0 
769 Ej spec 76 645 241 23,2 133,9 68,7 191,3 87,2 70,3 

77 Träarbete 97957 7266 84,0 126,9 88,6 100,2 105,2 115,9 
771 Byggnadsträarbetare 56453 183 97,4 138,6 95,5 50,8 115,3 90,6 
772 Bänk- och maskinsnickare 28272 5192 84,1 148,0 85,6 104,5 100,7 118,6 
773 Skiktträ- och träfiberarbetare 1463 811 96,3 286,6 115,5 260,8 85,5 136,5 
774 Ram- och cirkelsågare, 9447 592 114,8 237,8 78,0 82,0 80,4 92,5 

hyvlare m fl 
778 Övrigt inom 77 2322 488 32,7 43,1 51,6 60,3 90,3 107,0 

78 Målnings- och lackeringsarb 30425 1823 89,3 144,5 99,2 138,8 105,2 129,5 
781 Målare, lackerare 30425 1823 89,3 144,5 99,2 138,8 105,2 129,5 
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Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
79 Övrigt byggnads- och 65336 510 101,8 140,5 116,6 107,8 117,8 113,6 

anläggningsarbete 
791 Murare 8424 30 78,8 187,5 97,9 115,4 109,6 125,0 
792 Stenmontörer 169 - 139,7 219,5 222,4 
793 Betongarbetare, 45226 243 109,4 352,2 118,9 100,0 117,4 110,0 

byggarbetare 
794 Isoleringsmontör 1807 26 88,4 26,3 96,3 65,0 98,5 100,0 
795 Glasmästeriarbetare 2885 191 97,2 148,1 101,9 128,2 104,0 113,7 
797 Dykare, rörläggare 6825 20 98,3 200,0 148,3 133,3 148,4 222,2 

80 Grafiskt arbete 22610 10389 97,4 126,2 99,4 117,5 99,3 106,8 
801 Typografer, litografer 19664 6935 97,1 218,5 98,4 153,3 99,1 116,4 
806 B okbinderiarbetare 2013 2502 90,1 65,9 95,5 74,4 95,8 88,6 
808 Övrigt inom 80 933 952 134,6 76,8 142,4 100,7 113,0 100,4 

81 Glas-, porslins-, keramik- 3147 1494 56,5 62,1 71,7 76,3 88,2 93,7 
och tegelarbetare 

811 Glashyttearbetare 705 90 45,9 27,4 100,6 59,2 102,0 147,5 
812 Formare 462 257 31,6 40,0 48,7 57,4 72,5 75,6 
813 Ugnsskötare 143 11 25,8 31,4 38,0 68,8 80,3 137,5 
814 Dekoratör, glaserare 107 214 50,7 51,7 79,3 78,7 84,3 104,9 
818 Övrigt inom 81 1641 791 268,6 140,2 85,7 97,1 93,6 101,3 
819 Ej spec 81 89 131 7,4 30,9 28,6 51,2 49,4 65,5 

82 Livsmedelsarbete 24442 12209 89,2 88,6 92,7 98,7 96,2 98,8 
821 Kvarnarbetare 853 45 68,0 58,4 57,9 23,9 82,6 68,2 
822 Bagare, konditorer 7555 3876 92,5 99,7 104,8 123,6 104,7 109,3 
823 Choklad- och 879 1149 117,7 70,5 122,8 78,8 104,0 82,9 

sötvaruarbetare 
824 Bryggeri-, vattenfabriks- och 1221 516 85,5 80,6 109,4 109,6 109,3 112,9 

bränneriarbetare 
825 Konservarbetare 1378 2185 147,5 111,0 144,7 115,5 83,6 75,7 
826 Slakteri- och charketuriarb 8398 2488 93,8 148,2 94,3 171,6 91,7 98,3 
827 Mejeriarbetare 2777 621 79,4 88,6 79,5 88,8 86,7 96,7 
828 Övrigt inom 82 1381 1329 57,8 42,0 55,7 43,4 116,7 156,5 

83 Kemiskt- och 20254 4710 72,3 74,7 78,4 72,2 93,7 93,5 
cellulosatekniskt arbete 

831 Kemiska processarbetare 4553 567 67,9 67,8 70,0 41,8 92,8 92,6 
834 Trämasseslipare, 3110 202 52,0 44,5 63,1 54,0 94,6 92,2 

cellulosaarbetare 
836 Pappers- och papparbetare 9322 1929 92,0 73,7 92,3 80,2 96,9 92,0 
838 Övrigt inom 83 1028 913 58,8 82,2 59,6 82,8 117,2 121,6 
839 Ej spec 83 2241 1099 65,1 85,6 87,3 85,5 76,5 80,9 

84 Tobaksarbete 148 371 86,5 78,6 77,5 79,8 108,0 97,6 
841 Tobaksarbetare 148 371 86,5 78,6 77,5 79,8 108,0 97,6 

85 Övrigt tillverkningsarbete 27063 13358 89,6 85,4 95,8 96,7 100,5 107,4 
850 Korgmakeriarbetare 25 11 33,8 39,3 41,7 32,4 61,0 73,3 
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Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
851 Gummivaru arbetare 4791 1742 75,4 66,0 89,6 83,8 91,0 95,4 
852 Plastvaruarbetare 8726 5590 107,3 97,4 131,2 116,6 100,6 109,8 
853 Garvare- och skinnarbetare 306 95 32,6 50,5 45,3 51,6 47,3 62,9 
854 Fotolaboratoriearbetare 794 1251 91,9 87,1 102,5 104,7 94,2 96,8 
855 Musikinstrumentmakare 392 30 66,9 88,2 78,6 78,9 94,5 157,9 
856 Stenhuggeri arbetare 795 48 62,4 141,2 86,2 150,0 85,5 120,0 
857 Pappersvaruarbetare 3675 1895 121,4 85,0 88,9 84,4 102,1 108,0 
858 Övrigt inom 85 7559 2696 84,9 81,7 82,5 84,0 115,8 119,6 

86 Grov- och diversearbete 13538 319 45,7 23,2 53,4 24,1 91,5 72,2 
861 Grov- och diversearbetare 13538 319 45,7 23,2 53,4 24,1 91,5 72,2 

87 Driftövervakning- och 50813 3129 83,9 85,4 91,9 97,1 105,3 118,7 
maskinskötsel 

871 Driftsmaskinister 5301 84 81,8 215,4 87,0 171,4 86,2 150,0 
872 Kran- och traversförare 4225 832 56,4 39,2 74,9 51,4 98,7 81,5 
873 Riggare 46 2 16,8 50,0 58,2 200,0 90,2 
874 Anläggningsmaskinförare 15567 76 81,3 118,8 90,6 73,1 108,8 122,6 
875 Truckförare, 24131 1967 97,0 155,5 99,4 148,0 111,4 146,5 

transportskötare 
876 Smörjare 1446 168 64,6 101,2 73,2 140,0 82,1 110,5 
879 Ej spec 87 97 - 269,4 1385,7 202,1 

88 Paketerings- och 56988 26809 83,7 97,6 92,4 109,0 99,4 109,2 
emballeringsarbete, stuveri-, 
lager och- förrådsarbete 

881 Paketerare och emballerare 8893 15473 122,3 99,5 145,4 122,2 114,3 111,8 
882 Stuveriarbetare lastnings- 4008 126 61,4 123,5 78,4 105,0 96,6 143,2 

och lossningsarbetare 
883 Lager- och förrådsarbetare 43788 11207 81,1 94,9 87,1 94,9 96,9 105,5 
888 Flyttkarlar 299 3 110,7 160,8 150,0 145,9 150,0 

9 Servicearbete mm 147384 460077 131,3 123,1 115,9 117,1 109,5 118,3 
90 Civilt skyddsarbete 38606 11468 110,0 360,5 100,1 208,0 102,4 181,0 
901 Brandmän 7028 24 135,7 600,0 116,5 104,3 105,9 114,3 
902 Polismän 15082 2506 102,5 307,9 94,3 146,2 97,6 130,5 
903 Tullbevakningspersonal 1959 768 79,4 573,1 82,3 338,3 84,6 164,8 
904 Vårdare (kriminalvård) 3396 4384 109,2 1726,0 97,5 640,9 98,5 422,4 
908 Övrigt 90 11141 3786 115,9 191,8 104,1 132,1 113,3 131,0 

91 Hushållsarbete 32938 289867 200,8 149,9 161,4 137,4 137,0 134,5 
911 Storköksföreståndare 6398 8900 114,6 83,3 117,2 94,8 117,5 106,7 
912 Kockar, kallskänkor 9632 21387 206,6 153,9 167,6 144,4 137,8 127,4 
913 Köksbiträden 7265 46083 257,2 108,1 175,6 103,3 134,9 97,4 
914 Barnsköterskor, barnflickor 3632 101449 329,0 179,9 146,9 136,0 114,7 122,2 
915 Hemvårdare 4207 100491 956,1 176,7 408,1 176,2 284,8 198,2 
916 Hotellportierer 727 3292 83,9 229,1 96,4 188,9 99,2 139,3 
917 Pursers, trafikvärdinnor 846 6522 100,1 145,0 119,3 113,2 122,3 123,0 
918 Övrigt inom 91 231 1743 462,0 25,4 427,8 61,9 152,0 100,1 

92 Serveringsarbete 5891 26458 127,0 92,8 118,9 97,4 113,2 100,1 
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921 Hovmästare, servitörer 5891 26458 127,0 92,8 118,9 97,4 113,2 100,1 

93 Fastighetsskötsel, städning 55510 100607 138,1 87,1 115,2 83,6 104,3 91,3 
931 Fastighetsarbetare 38041 3466 135,9 90,5 117,8 94,5 101,9 106,2 
932 Städare 15639 97120 155,1 86,9 114,7 83,2 113,1 90,8 
933 Skorstensfejare 1830 21 86,6 210,0 80,7 87,5 89,4 150,0 

94 Övrigt servicearbete 14439 31677 90,7 95,7 95,7 109,0 100,2 104,2 
941 Frisörer, skönhetssvårdare 2633 19239 61,8 111,9 75,1 118,7 87,2 106,6 
942 Badpersonal 720 893 136,9 47,6 119,2 53,7 98,6 72,1 
943 Tvättare 1722 4731 83,3 75,4 89,2 86,9 95,7 96,2 
944 Pressare 167 291 18,3 16,7 38,1 35,1 59,9 60,2 
945 Sportledare, travtränare 3232 1769 168,2 158,5 137,5 134,6 120,1 102,8 
946 Fotografer 3874 943 102,5 127,3 98,3 129,5 101,4 121,5 
947 B egravningsby råförest 672 268 114,7 182,3 121,1 138,1 100,3 110,3 
948 Övrigt servicearbete 1419 3543 76,6 88,8 80,9 131,9 101,1 119,2 
98 Militärt arbete 18330 536 78,2 84,2 159,5 101,4 145,3 
981 Militärt arbete 18330 536 78,2 84,2 159,5 101,4 145,3 
99 Uppgift saknas 228374 185122 

Alla 2333809 2157684 104,6 133,3 105,7 119,6 103,1 106,7 



Bilaga 4 

Sammansättning av olika bakgrundsfaktorer fördelade efter antalsmässig 
utveckling i olika yrken utifrån olika definitioner av yrkesförändring 



Sammansättning av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 3-siffernivå och mellan åren 1975 och 1 990. Män. Befolkningssiffror 
från datamaterialets urval. 

F örändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 23,9 17,4 25,4 20,6 14,3 20,3 
30-39 22,7 23,6 22,3 24,1 25,8 30,1 
40-49 25,6 26,4 26,7 27,9 31,9 29,6 
50-54 11,0 12,7 10,2 12,0 12,4 9,4 
55-59 B,7 10,6 7,9 8,4 8,2 5,7 
60- 8,1 9,3 7,4 7,0 7,3 4,3 
SEI 
Okval arbetare i varuprod 54,6 22,7 22,7 10,7 5,4 1,3 
Okval arbetare i tjänsteprod 16,4 5,8 16,2 13,9 13,7 17,3 
Kval arbetare i varuprod 20,1 21,2 31,5 32,9 1,7 1,2 
Kval arbetare i tjänsteprod 1,0 2,0 2,1 0,4 2,5 10,5 
Lägre tjänstemän 2,8 17,2 5,2 9,3 9,7 11,1 
Mellantjänstemän 1,6 6,2 8,8 17,3 32,2 17,8 
Högre tjänstemän - 2,1 9,3 8,3 31,0 32,1 
Egna företagare 3,4 4,6 4,2 7,3 3,6 8,7 
Lantbrukare - 18,2 - - 0,1 -

Utbildning 
Förgymnasial 53,8 48,2 39,4 36,5 20,4 20,6 
Gymnasial-2 år 32,7 30,9 32,2 32,1 18,0 21,5 
Gymnasial >2 år 10,1 11,0 10,4 15,1 17,2 15,7 
Eftergymnasial < 3 år 2,4 5,5 5,6 9,1 16,5 19,4 
Eftergymnasial > 3 år 0,6 2,9 10,0 5,5 23,3 19,8 
Forskarutbildning - - 0,9 0,2 2,9 0,8 
Ospecificerad 0,4 1,6 1,5 1,5 1,8 2,4 
Bransch 
Jord, sko gsbruk 20,3 28,1 1,5 0,7 0,9 0,4 
Brytn mineraliska produkter 1,6 2,7 0,2 0,3 0,1 -

Tillverkning 29,0 32,3 42,3 31,1 18,6 13,1 
El, gas, värme, vatten 1,4 0,5 1,0 1,3 2,1 0,4 
Byggnad 18,3 3,8 15,2 19,4 1,5 1,0 
Varuhandel 5,5 10,0 8,1 16,3 8,8 22,8 
Post och tele 5,1 11,0 4,3 13,5 5,8 6,4 
Bank försäkring 3,2 3,0 2,4 5,0 19,7 22,0 
Offentlig förvaltning 14,4 7,0 24,1 11,1 40,5 32,5 
Ospecificerad 1,2 1,6 0,8 1,2 1,9 1,2 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 1473 1467 1630 1797 2002 1892 
Genomsnittligt antal 48 44 48 42 32 30 
siukfrånvarodagar 
Antal 493 2866 3855 12035 5101 2034 
Procent 1,9 10,9 14,6 45,6 19,3 7,7 



Sammansättning av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 3-siffernivå och mellan åren 1980 och 1990. Män. Befolkningssiffror 
från datamaterialets urval. 

Förändringsgrad 
-50 51-75 76-90 91-110 111-200 201-

Ålder 
-29 14,0 15,6 23,6 19,3 20,7 13,3 
30-39 27,9 22,5 22,2 24,1 27,2 32,3 
40-49 27,9 27,6 26,7 28,9 28,3 33,5 
50-54 18,6 12,0 11,3 12,3 10,5 10,5 
55-59 9,3 11,3 8,2 8,4 7,3 6,2 
60- 2,3 11,0 7,9 7,1 6,0 4,2 
SEI 
Okval arbetare i varuprod 51,2 26,8 26,6 8,5 7,7 0,2 
Okval arbetare i tjänsteprod - 7,0 15,9 13,7 15,8 6,6 
Kval arbetare i varu prod 11,6 11,6 25,6 29,1 13,9 0,2 
Kval arbetare i tjänsteprod - 3,6 1,3 0,3 6,3 -

Lägre tjänstemän 23,3 15,9 4,9 11,2 7,9 3,6 
Mellantjänstemän 7,0 6,5 9,8 18,3 25,6 24,5 
Högre tjänstemän 2,3 2,6 13,5 11,3 17,0 62,4 
Egna företagare 4,7 4,4 2,4 7,6 5,7 2,5 
Lantbrukare - 21,7 - - 0,1 -

Utbildning 
Förgymnasial 53,5 48,2 38,6 34,7 27,4 8,6 
Gymnasial -2 år 30,2 28,6 30,1 30,1 26,1 11,1 
Gymnasial >2 år 7,0 11,6 11,1 14,9 16,2 18,7 
Eftergymnasial < 3 år 7,0 6,0 5,9 10,4 13,0 24,7 
Eftergymnasial > 3 år 2,3 4,4 12,2 7,6 13,8 34,2 
Forskarutbildning - - 0,5 0,8 1,5 0,8 
Ospecificerad - 1,2 1,6 1,5 2,0 2,0 
Bransch 
Jord, skogsbruk 9,3 37,1 1,2 0,7 0,8 0,4 
Brytn mineraliska produkter 2,3 3,3 0,2 0,3 0,1 0,2 
Tillverkning 60,5 20,1 51,9 28,5 17,3 18,7 
El, gas, värme, vatten - 0,8 0,9 1,3 1,8 0,8 
Byggnad 2,3 5,8 3,6 16,9 12,6 1,4 
Varuhandel 2,3 5,3 8,4 16,8 12,9 10,0 
Post och tele 4,7 9,4 6,8 12,6 6,3 5,2 
Bank försäkring 7,0 3,7 4,0 5,9 14,9 42,0 
Offentlig förvaltning 11,6 13,1 22,2 15,5 32,0 19,7 
Ospecificerad - 1,3 0,8 1,5 1,3 1,6 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 1447 1462 1727 1787 1859 2267 
Genomsnittligt antal 54 39 47 40 38 22 
siukfrånvarodagar 
Antal 43 2415 4430 13059 5514 920 
Procent 0,2 9,2 16,8 49,5 20,9 3,5 



Sammansättningen av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 3-siffernivå och mellan åren 1985 och 1990. Män. Befolkningssiffror 
från datamaterialets urval. 

F örändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 16,7 20,3 14,1 18,6 25,1 50,8 
30-39 16,7 23,2 22,3 24,4 26,0 19,0 
40-49 33,3 24,8 29,0 29,1 26,6 22,2 
50-54 16,7 10,9 12,1 12,1 10,2 1,6 
55-59 16,7 9,6 11,0 8,6 6,6 4,8 
60- - 11,2 11,5 7,2 5,4 1,6 
SEI 
Okval arbetare i varuprod 100,0 55,3 23,2 10,9 11,0 -

Okval arbetare i tjänsteprod - 8,7 3,6 14,0 15,8 92,1 
Kval arbetare i varuprod - 17,0 8,8 25,4 20,5 3,2 
Kval arbetare i tjänsteprod - 1,1 5,7 0,5 5,4 -

Lägre tjänstemän - 5,1 21,8 9,7 5,4 1,6 
Mellantjänstemän - 4,0 6,2 20,4 14,5 -

Högre tjänstemän - 2,0 2,5 13,5 20,4 -

Egna företagare - 6,5 4,1 5,6 7,1 3,2 
Lantbrukare - 0,4 24,0 - - -

Utbildning 
Förgymnasial 33,3 54,2 47,8 32,7 31,8 23,8 
Gymnasial -2 år 66,7 31,2 28,3 28,3 28,7 33,3 
Gymnasial >2 år - 6,9 12,1 14,9 14,3 19,0 
Eftergymnasial < 3 år - 4,2 6,1 10,5 11,7 14,3 
Eftergymnasial > 3 år - 2,7 4,2 11,2 10,7 7,9 
Forskarutbildning - - - 1,0 0,8 -

Ospecificerad - 0,9 1,4 1,5 2,0 1,6 
Bransch 
Jord, skogsbruk - 59,1 25,9 0,9 0,8 -

Brytn mineraliska produkter - 1,3 2,6 0,4 0,2 1,6 
Tillverkning 83,3 7,6 31,4 32,6 19,6 1,6 
El, gas, värme, vatten - 0,7 2,0 1,5 0,4 -

Byggnad - 1,4 1,4 10,9 21,2 4,8 
Varuhandel - 4,0 4,8 12,5 19,7 -

Post och tele 16,7 15,0 8,6 11,5 4,5 -

Bank försäkring - 3,3 4,6 7,5 13,7 -

Offentlig förvaltning - 5,6 17,8 21,0 18,3 90,5 
Ospecificerad - 2?0 1,0 1,3 1,6 1,6 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 1525 1458 1430 1807 1858 974 
Genomsnittligt antal 19 43 41 40 39 39 
siukfrånvarodagarO 
Antal 6 552 2168 17702 5890 63 
Procent 0 2,1 B,2 67,1 22,3 0,2 



Sammansättning av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 2-siffernivå och mellan åren 1975 och 1990. Män. Befolkningssiffror 
från datamaterialets urval. 

Förändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 17,5 18,3 24,7 17,5 12,7 18,1 
30-39 26,5 22,4 24,7 24,1 23,7 30,1 
40-49 28,4 27,0 26,2 29,0 33,3 31,1 
50-54 11,8 11,9 10,4 13,0 12,6 9,8 
55-59 9,5 10,6 7,5 8,8 9,2 6,3 
60- 6,2 9,8 6,4 7,5 8,6 4,6 
SEI 
Okval arbetare i varuprod 40,3 38,5 20,6 4,3 - -

Okval arbetare i tjänsteprod 37,9 6,2 16,7 9,7 19,5 11,5 
Kval arbetare i varuprod 9,5 15,8 37,7 20,3 0,3 1,5 
Kval arbetare i tjänsteprod 1,9 0,8 0,4 0,6 7,7 9,4 
Lägre tjänstemän 1,4 5,1 7,8 15,5 6,0 4,2 
Mellantj änstemän 3,3 4,3 6,6 32,2 18,8 20,5 
Högre tjänstemän 1,9 1,2 3,8 14,5 33,2 49,5 
Egna företagare 3,8 4,5 6,5 2,9 14,5 3,4 
Lantbrukare - 23,6 - - - -

Utbildning 
Förgymnasial 54,5 51,5 43,8 26,4 22,1 16,8 
Gymnasial -2 år 28,9 30,8 34,7 27,2 16,5 18,3 
Gymnasial >2 år 9,5 8,5 10,1 22,2 10,2 13,7 
Eftergymnasial < 3 år 2,8 4,9 4,7 14,6 15,1 19,2 
Eftergymnasial > 3 år 3,8 2,9 4,7 7,9 30,0 28,5 
Forskarutbildning - - 0,4 0,3 4,4 0,7 
Ospecificerad 0,5 1,4 1,6 1,4 1,7 2,7 
Bransch 
Jord, sko gsbruk 3,3 41,0 1,0 0,3 1,2 0,2 
Brytn mineraliska produkter 0,5 3,0 0,3 0,4 0,0 0,1 
Tillverkning 6,2 30,8 40,8 28,5 3,9 12,0 
El, gas, värme, vatten 0,9 0,4 0,5 2,8 0,1 0,6 
Byggnad 40,8 5,3 14,8 16,5 1,0 1,1 
Varuhandel 2,8 3,6 9,4 18,0 16,2 19,3 
Post och tele 3,8 4,4 14,0 9,7 2,0 7,5 
Bank försäkring 2,8 3,8 5,0 9,3 12,3 24,5 
Offentlig förvaltning 37,9 6,1 12,9 13,5 61,1 33,2 
Ospecificerad 0,9 1,6 1,3 0,9 2,3 1,5 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 1536 1383 1586 2007 1943 1934 
Genomsnittligt antal 53 42 51 31 37 28 
si ukfrån varodag ar 
Antal 211 2243 9991 8944 3242 1753 
Procent 0,8 8,5 37,9 33,9 12,3 6,6 



Sammansättningen av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 2-siffernivå och mellan åren 1980 och 1990. Män. Befolkningssiffror 
från datamaterialets urval. 

F örändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 - 17,4 22,2 19,6 20,0 
30-39 - 21,6 22,7 24,5 27,4 
40-49 - 12,1 27,8 28,4 29,1 
50-54 - 20,9 11,5 12,0 10,2 
55-59 - 10,9 8,0 8,4 7,3 
60- - 10,3 7,8 7,1 6,0 
SEI 
Okval arbetare i varuprod - 35,2 17,5 12,1 2,4 
Okval arbetare i tjänsteprod - 9,2 2,2 15,0 18,4 
Kval arbetare i varuprod - 12,9 25,9 24,4 15,9 
Kval arbetare i tjänsteprod - 0,2 0,6 0,5 9,2 
Lägre tjänstemän 5,6 21,0 9,3 5,0 
Mellantjänstemän - 5,1 15,2 20,6 13,2 
Högre tjänstemän 1,5 9,0 13,5 23,8 
Egna företagare - 4,6 4,6 4,6 12,1 
Lantbrukare - 25,7 - - -

Utbildning 
Förgymnasial - 51,4 36,3 32,7 30,2 
Gymnasial-2 år - 29,9 30,3 28,6 26,0 
Gymnasial >2 år - 9,0 12,2 16,0 12,1 
Eftergymnasial < 3 år - 5,2 7,6 10,6 13,4 
Eftergymnasial > 3 år 3,4 11,8 9,4 15,7 
Forskarutbildning - 0,4 1,1 0,4 
Ospecificerad - 1,1 1,5 1,5 2,2 
Bransch 
Jord, sko gsbruk - 45,0 1,4 0,6 0,5 
Brytn mineraliska produkter - 3,4 0,0 0,4 0,1 
Tillverkning - 19,7 29,9 35,9 7,4 
El, gas, värme, vatten - 0,4 0,4 1,8 0,3 
Byggnad - 9,2 20,5 9,7 17,2 
Varuhandel 3,4 6,1 14,2 19,1 
Post och tele 3,5 6,6 12,6 4,2 
Bank försäkring - 4,0 11,5 5,9 18,2 
Offentlig förvaltning - 9,9 22,5 17,8 31,0 
Ospecificerad - 1,6 1,0 1,2 1,9 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 40 42 40 41 
Genomsnittligt antal - 1353 1740 1835 1790 
siukfrånvarodagar 
Antal 0 2057 3053 16742 4532 0 
Procent o

 

o
 

00
 

11,6 63,5 17,2 0 



Sammansättningen av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 2-siffernivå och mellan åren 1985 och 1990. Män. Befolkningssiffror 
från datamaterialets urval. 

Förändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 - 19,0 16,0 20,3 18,6 
30-39 - 20,8 21,7 24,3 27,4 
40-49 - 26,4 28,1 28,1 30,4 
50-54 - 12,0 12,1 11,8 10,8 
55-59 - 11,3 11,0 8,3 7,1 
60- - 10,6 11,1 7,2 5,6 
SEI 
Okval arbetare i varuprod - 71,5 29,8 12,7 2,7 
Okval arbetare i tjänsteprod - 8,1 15,2 8,3 
Kval arbetare i varuprod - 19,4 14,5 24,4 17,4 
Kval arbetare i tjänsteprod - - 0,9 8,6 
Lägre tjänstemän - 2,8 11,4 3,7 
Mellantjänstemän 1,1 3,5 18,8 17,2 
Högre tjänstemän - 0,7 10,3 38,4 
Egna företagare - 8,1 5,7 6,2 3,7 
Lantbrukare - 34,8 - -

Utbildning 
Förgymnasial - 60,2 53,5 34,6 22,3 
Gymnasial -2 år - 35,6 29,4 29,1 24,2 
Gymnasial >2 år 2,5 9,1 15,0 13,9 
Eftergymnasial < 3 år - 0,7 5,2 9,6 16,8 
Eftergymnasial > 3 år - 1,8 9,3 19,8 
Forskarutbildning - - 0,9 0,7 
Ospecificerad 1,1 1,1 1,5 2,3 
Bransch 
Jord, skogs bruk - 81,0 46,8 0,6 0,9 
Brytn mineraliska produkter - 0,4 4,3 0,3 0,2 
Tillverkning 3,5 24,4 33,0 12,2 
El, gas, värme, vatten 1,1 0,3, 1,5 0,5 
Byggnad 2,1 6,2 11,3 19,6 
Varuhandel 3,5 1,8 14,1 14,3 
Post och tele 1,1 5,1 11,2 4,6 
Bank försäkring - 0,4 2,8 7,0 19,1 
Offentlig förvaltning - 5,3 6,4 19,8 27,4 
Ospecificerad - 1,8 1,9 1,3 1,2 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 - 1426 1281 1764 2070 
Genomsnittligt antal 48 38 41 34 
si ukfrån varodagar 
Antal 0 284 1522 20627 3951 0 
Procent 0 1,1 5,8 78,2 15,0 0 



Sammansättning av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 3-siffernivå och mellan åren 1975 och 1990. Kvinnor. 
Befolkningssiffror från datamaterialets urval. 

Förändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 25,9 22,9 27,0 19,3 19,3 17,7 
30-39 20,3 24,1 19,2 22,1 25,2 30,7 
40-49 22,9 27,4 23,4 27,4 28,4 31,0 
50-54 12,6 9,1 10,8 12,5 11,8 9,9 
55-59 9,7 7,9 10,5 9,3 8,2 6,7 
60- 8,5 8,5 9,0 9,4 7,1 4,1 
SEI 
Okval arbetare i varuprod 62,6 39,1 6,5 5,9 2,7 1,0 
Okval arbetare i tjänsteprod 5,3 31,5 76,5 16,9 32,1 2,2 
Kval arbetare i varuprod 14,7 7,9 1,7 1,7 1,2 2,4 
Kval arbetare i tjänsteprod - - 0,1 5,1 20,5 0 
Lägre tjänstemän 3,8 10,6 11,0 63,3 7,2 19,6 
Mellantjänstemän 7,9 9,1 2,6 4,7 23,0 44,1 
Högre tjänstemän - - 0 0,5 7,4 28,4 
Egna företagare 5,6 1,8 1,6 1,9 4,0 2,1 
Lantbrukare - - - - 1,8 0,2 
Utbildning 
Förgymnasial 53,8 49,1 59,6 37,2 22,1 13,0 
Gymnasial -2 år 28,8 29,4 27,4 36,1 40,3 18,0 
Gymnasial >2 år 12,1 3,8 8,2 15,1 8,4 12,8 
Eftergymnasial < 3 år 1,8 15,6 2,5 5,4 14,6 31,1 
Eftergymnasial > 3 år 1,5 0,3 0,8 4,1 13,1 22,4 
Forskarutbildning - - 0 0 0,1 0,8 
Ospecificerad 2,1 1,8 1,6 2,1 1,4 1,9 
Bransch 
Jord, skogsbruk 12,6 5,6 0,3 0,9 2,2 0,7 
Brytn mineraliska produkter 0,3 - 0,1 0,2 0 -

Tillverkning 52,6 40,0 13,1 18,7 4,5 14,3 
El, gas, värme, vatten - - 0,4 0,9 0,1 0,5 
Byggnad 0,3 1,8 1,2 3,0 0,3 1,0 
Varuhandel 10,9 2,6 47,8 16,4 4,6 11,0 
Post och tele 1,5 7,1 2,7 5,2 4,6 6,4 
Bank försäkring 9,4 4,7 5,2 12,2 4,8 16,2 
Offentlig förvaltning 10,3 37,4 28,7 41,5 77,5 48,6 
Ospecificerad 2,1 0,9 0,6 1,0 1,2 1,2 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 1031 1136 998 1198 1223 1536 
Genomsnittligt antal 70 68 66 51 53 45 
sjukfrånvarodagar 
Antal 340 340 3143 5620 11060 4203 
Procent M 1,4 12,7 22,7 44,8 17,0 



Sammansättning av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 3-siffernivå och mellan åren 1980 och 1990. Kvinnor. 
Befolkningssiffror från datamaterialets urval. 

Förändringsgrad 
-50 51-75 76-90 91-110 111-200 201-

Ålder 
-29 16,7 16,9 27,0 19,0 19,2 20,2 
30-39 16,1 22,1 20,2 23,3 26,8 31,0 
40-49 26,6 29,6 23,2 28,6 28,6 29,2 
50-54 14,9 13,4 10,4 12,2 11,2 10,1 
55-59 12,2 8,9 10,0 8,7 7,9 6,5 
60- 13,4 8,9 9,2 8,2 6,4 3,1 
SEI 
Okval arbetare i varuprod 19,1 21,9 8,3 1,1 5,5 1,1 
Okval arbetare i tjänsteprod 1,8 1,6 72,0 26,8 22,4 5,0 
Kval arbetare i varuprod 9,9 3,1 1,9 0,7 2,5 1,3 
Kval arbetare i tjänsteprod - - 4,8 14,8 11,2 -

Lägre tjänstemän - 63,2 11,7 38,5 10,0 22,2 
Mellantjänstemän 7,5 5,6 0,1 12,9 31,4 32,9 
Högre tjänstemän - 0,3 - 1,7 14,0 34,5 
Egna företagare 2,4 4,1 1,1 3,5 2,9 2,6 
Lantbrukare 59,4 0,1 - - 0 0,4 
Utbildning 
Förgymnasial 51,6 37,7 58,0 27,6 21,8 16,0 
Gymnasial -2 år 30,4 30,9 30,0 43,3 28,7 22,2 
Gymnasial >2 år 11,3 17,6 7,8 11,1 9,1 20,9 
Eftergymnasial < 3 år 3,6 9,6 1,8 6,5 23,8 17,8 
Eftergymnasial > 3 år 2,4 1,9 0,6 9,8 14,7 20,0 
Forskarutbildning - - 0 0 0,4 0,3 
Ospecificerad 0,6 2,3 1,8 1,6 1,5 2,9 
Bransch 
Jord, sk ogsbruk 69,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 
Brytn mineraliska produkter - 0,6 0,1 0,1 0 -

Tillverkning 9,3 32,4 14,2 9,0 10,0 20,4 
El, gas, värme, vatten 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 1,0 
Byggnad - 3,2 1,2 1,8 0,4 1,0 
Varuhandel 1,8 12,6 42,4 11,4 6,8 13,6 
Post och tele 1,2 5,8 5,1 4,5 3,8 13,6 
Bank försäkring 9,3 13,5 5,1 8,3 6,8 27,2 
Offentlig förvaltning 7,5 27,7 30,5 62,7 69,9 21,3 
Ospecificerad 0,9 1,6 0,5 1,0 1,3 1,3 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 806 1274 1009 1203 1301 1638 
Genomsnittligt antal 40 50 65 51 54 36 
siukfrånvarodagar 
Antal 335 894 3475 8503 10076 1423 
Procent 1,4 3,6 14,1 34,4 40,8 5,8 



Sammansättningen av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 3-siffernivå och mellan åren 1985 och 1990. Kvinnor. 
Befolkningssiffror från datamaterialets urval. 

Förändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 - 9,5 20,5 20,7 19,7 22,5 
30-39 - 16,2 22,7 22,2 27,9 28,8 
40-49 - 29,6 30,2 27,5 28,1 28,8 
50-54 - 17,6 10,2 12,1 10,7 7,5 
55-59 - 12,7 8,8 9,1 7,6 8,8 
60- - 14,4 7,5 8,5 5,9 3,8 
SEI 
Okval arbetare i varuprod - 20,4 28,9 3,6 4,4 -

Okval arbetare i tjänsteprod - 2,8 5,4 36,4 21,4 87,5 
Kval arbetare i varuprod - 0,4 4,3 1,8 1,8 -

Kval arbetare i tjänsteprod - - 21,4 10,3 10,0 -

Lägre tjänstemän - 1,4 28,8 28,9 14,8 1,3 
Mellantjänstemän - 0,7 5,6 10,4 32,3 2,5 
Högre tjänstemän - - 0,6 4,6 13,6 8,8 
Egna företagare - 3,9 4,2 3,8 1,6 -

Lantbrukare - 70,4 0,8 - 0 -

Utbildning 
Förgymnasial - 60,9 36,4 35,3 21,2 17,5 
Gymnasial -2 år - 26,8 40,1 36,7 29,3 58,8 
Gymnasial >2 år - 6,0 10,0 10,7 10,8 6,3 
Eftergymnasial < 3 år - 2,8 8,7 5,4 24,6 5,0 
Eftergymnasial > 3 år - 2,1 2,3 10,3 12,1 8,8 
Forskarutbildning - - - 0,1 0,4 -

Ospecificerad - 1,4 2,5 1?6 1,7 3,8 
Bransch 
Jord, skogsbruk - 65,1 1,9 1,0 0,7 -

Brytn mineraliska produkter - 0,4 0,1 0,1 0 -

Tillverkning - 19,7 30,9 10,7 11,3 -

El, gas, värme, vatten - 0,4 0,8 0,4 0,4 -

Byggnad - 0,4 1,4 1,5 0,8 -

Varuhandel - 2,8 7,7 18,9 8,6 2,5 
Post och tele - 1,1 9,1 4,0 5,5 16,3 
Bank försäkring - 1,8 8,8 7,4 10,2 -

Offentlig förvaltning - 6,7 38,1 54,8 61,7 81,3 
Ospecificerad - 1,8 1,2 1,2 0,9 -

Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 - 802 1199 1164 1345 1418 
Genomsnittligt antal - 49 61 54 52 55 
sjukfrånvarodagar 
Antal 0 284 771 13078 10492 80 
Procent 0 1,1 3,1 52,9 42,5 0,3 



Sammansättning av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 2-siffernivå och mellan åren 1975 och 1990. Kvinnor. 
Befolkningssiffror från datamaterialets urval. 

Förändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 28,1 28,3 21,6 22,4 19,4 15,1 
30-39 21,9 25,3 23,0 21,8 26,0 29,1 
40-49 21,9 22,3 23,7 27,1 28,1 32,4 
50-54 12,2 13,9 11,6 11,6 11,3 11,3 
55-59 7,6 6,6 10,8 8,8 8,1 7,4 
60- 8,3 3,6 9,3 8,3 7,1 4,7 
SEI 
Okval arbetare i varuprod 60,7 48,2 19,3 5,8 1,0 -

Okval arbetare i tjänsteprod 11,2 - 66,7 23,2 34,7 4,6 
Kval arbetare i varuprod 13,3 10,8 2,4 2,6 1,3 -

Kval arbetare i tjänsteprod - 7,2 0,2 2,5 20,6 -

Lägre tjänstemän 2,9 15,7 1,6 55,0 5,2 14,5 
Mellantjänstemän 3,9 6,0 5,7 7,0 27,5 35,8 
Högre tjänstemän 2,1 - 1,8 0,7 6,7 43,5 
Egna företagare 6,0 12,0 2,2 3,2 1,2 1,6 
Lantbrukare - - - - 1,8 -

Utbildning 
Förgymnasial 50,0 41,0 64,6 38,8 20,6 12,3 
Gymnasial -2 år 30,7 33,1 22,4 34,2 38,9 17,9 
Gymnasial >2 år 9,4 9,6 5,5 17,5 6,0 12,7 
Eftergymnasial < 3 år 3,4 9,6 3,3 5,4 19,4 22,3 
Eftergymnasial > 3 år 4,2 3,6 2,7 2,1 13,4 32,1 
Forskarutbildning - - - 0 0,2 0,6 
Ospecificerad 2,3 3,0 1,6 1,9 1,4 2,1 
Bransch 
Jord, skogsbruk 14,3 4,8 0,5 0,7 2,2 0,8 
Brytn mineraliska produkter - 0,6 0,2 0,1 0 -

Tillverkning 45,6 59,6 28,7 17,7 3,3 10,9 
El, gas, värme, vatten - - 0,5 0,7 0,1 0,8 
Byggnad 1,6 1,2 1,5 2,3 0,2 1,3 
Varuhandel 6,8 11,4 8,2 29,0 4,9 7,0 
Post och tele 1,6 0,6 3,5 7,6 3,0 6,0 
Bank försäkring 2,9 14,5 8,4 15,5 1,1 19,2 
Offentlig förvaltning 25,3 4,2 47,7 25,0 84,6 52,9 
Ospecificerad 2,1 3,0 0,9 1,3 0,6 1,3 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 996 1262 1024 1192 1228 1603 
Genomsnittligt antal 61 62 77 50 54 42 
siukfrånvarodagar 
Antal 384 166 1651 8206 11366 2745 
Procent 1,6 0,7 6,7 33,5 46,4 11,2 



Sammansättningen av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 2-siffernivå och mellan åren 1980 och 1990. Kvinnor. 
Befolkningssiffror från datamaterialets urval. 

Förändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 11,7 29,0 18,7 21,9 19,0 17,8 
30-39 15,7 20,0 21,6 22,5 26,6 31,8 
40-49 28,1 22,5 24,9 27,8 28,7 28,9 
50-54 17,2 12,2 12,4 11,4 11,2 11,2 
55-59 12,0 8,2 11,6 8,6 8,0 6,7 
60- 15,3 8,2 10,9 7,8 6,6 3,6 
SEI 
Okval arbetare i varuprod 6,2 23,4 0,8 9,8 1,1 -

Okval arbetare i tjänsteprod 2,2 24,8 78,9 19,4 30,5 15,5 
Kval arbetare i varuprod - 5,1 0,4 2,0 1,8 -

Kval arbetare i tjänsteprod - 1,0 0,1 2,7 18,0 -

Lägre tjänstemän 2,9 38,8 15,8 50,6 5,9 22,4 
Mellantjänstemän 6,2 3,6 0,8 10,6 28,6 27,0 
Högre tjänstemän 2,9 0,2 0,9 1,3 13,0 32,1 
Egna företagare 4,0 3,0 2,4 3,5 1,1 2,9 
Lantbrukare 75,5 - - - - -

Utbildning 
Förgymnasial 54,7 43,5 60,9 38,7 18,8 16,7 
Gymnasial -2 år 25,5 31,5 27,0 32,4 36,1 26,2 
Gymnasial >2 år 9,5 16,9 7,3 16,3 6,7 18,9 
Eftergymnasial < 3 år 3,3 4,3 2,3 7,9 19,5 15,3 
Eftergymnasial > 3 år 5,8 1,7 0,8 2,9 17,2 19,0 
Forskarutbildning - - - 0,1 0,3 0,4 
Ospecificerad 1,1 2,1 1,7 1,8 1,4 3,5 
Bransch 
Jord, skogsbruk 74,5 4,9 0,4 0,8 0,4 1,7 
Brytn mineraliska produkter - 0,3 0,1 0,1 0 -

Tillverkning 4,4 26,5 9,7 21,8 4,8 11,1 
El, gas, värme, vatten 0,4 0,9 0,5 0,7 0,2 0,4 
Byggnad - 2,0 1,8 2,2 0,4 1,7 
Varuhandel 2,9 30,0 8,8 26,7 4,8 15,5 
Post och tele 0,7 4,0 17,7 4,3 3,4 11,5 
Bank försäkring 2,2 11,3 11,5 14,8 3,5 25,8 
Offentlig förvaltning 13,9 18,9 48,6 27,3 81,8 30,4 
Ospecificerad 1,1 1,1 1,1 1,3 0,7 2,0 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 794 1144 1012 1197 1287 1703 
Genomsnittligt antal 37 50 73 51 54 36 
sjukfrånvarodagar 
Antal 274 1233 1575 7713 13009 714 
Procent 1,1 5,0 6,4 31,5 53,1 2,9 



Sammansättningen av bakgrundsfaktorer i yrken fördelat efter antalsmässig förändring i yrket. 
Förändringen är mätt på 2-siffernivå och mellan åren 1985 och 1990. Kvinnor. 
Befolkningssiffror från datamaterialets urval. 

Förändringsgrad 
-50 51-75 76-90 90-110 111-200 201-

Ålder 
-29 - 12,3 18,3 19,4 22,3 
30-39 - 17,2 18,3 24,3 25,8 
40-49 - 27,6 26,9 28,5 26,7 
50-54 - 17,2 14,9 11,7 10,7 
55-59 - 11,4 11,4 8,7 7,8 
60- - 14,3 10,3 7,5 6,7 
SEI 
Okval arbetare i varuprod - 15,3 76,6 4,5 3,9 
Okval arbetare i tjänsteprod 1,9 - 26,7 35,3 
Kval arbetare i varuprod 0,3 12,6 1,8 2,0 
Kval arbetare i tjänsteprod - - 9,7 12,6 
Lägre tjänstemän - 2,6 - 28,1 13,5 
Mellantjänstemän - 5,8 1,1 22,3 15,2 
Högre tjänstemän - 2,6 - 4,5 16,2 
Egna företagare 4,2 9,7 2,4 1,4 
Lantbrukare - 67,2 - - -

Utbildnin2 
Förgymnasial - 56,5 60,6 28,9 28,4 
Gymnasial -2 år - 25,0 25,7 62,9 35,7 
Gymnasial >2 år 8,4 8,0 10,6 10,9 
Eftergymnasial < 3 år - 3,2 1,1 15,7 10,4 
Eftergymnasial > 3 år 5,2 2,3 10,1 12,5 
Forskarutbildning - - 0,2 0,2 
Ospecificerad - 1,6 2,3 1,5 1,9 
Bransch 
Jord, skogsbruk - 63,6 4,6 0,9 0,6 
Brytn mineraliska produkter - 0,3 - 0,1 0,1 
Tillverkning - 15,6 70,9 11,5 10,7 
El, gas, värme, vatten - 0,3 - 0,4 0,5 
Byggnad 0,3 - 1,3 0,9 
Varuhandel 3,2 9,7 14,7 11,6 
Post och tele 1,0 1,7 4,9 4,9 
Bank försäkring 1,9 2,3 8,7 8,6 
Offentlig förvaltning - 12,3 8,0 56,4 61,2 
Ospecificerad 1,3 2,9 1,1 0,8 
Genomsnittlig arbetsinkomst 1990 843 1004 1228 1285 
Genomsnittligt antal 47 69 51 56 
sjukfrånvarodagar 
Antal 0 308 175 15831 8204 0 
Procent 0 1,3 0,7 64,6 33,5 0 





Bilaga 5 

Underlag för den yrkesmässiga indelningen i en traditionell och i en 
postindustriell yrkessektor 



Indelning av yrken i en traditionell och en postindustriell sektor 

Tjänstemän i ledande ställning 
101 Allmänt samhällsadministrativt arbete 
111 Företagsledare 
118 Övriga företagsadministratörer och administratörer för speciella funktioner 
332 Affärsföreståndare 

Kontorspersonal 
201 Bokförare och kontorskassörer 
203 Bankkassörer 
208 Ink asserare 
290 Sekreterare, maskinskrivnings och annat kontorsarbete 
291 Datamaskinsoperatörer 
292 Banktjänstemän (allmänt bankarbete) 
294 Speditörer, skeppsklarerare 
296 Tarifferare, skadereglerare (försäkringstjänstemän) 
297 Försäkringskassetjänstemän 
298 Kalkylatorer, orderbehandlare 
651 Postassistenter, postexpeditörer 
652 Teleassistenter 
653 Telefonister 
655 Telegrafexpeditörer, radioexpeditörer 
662 Expeditionsvakter, kontorsbud 

Försäljningspersonal, delas upp i en kvalificerad och en okvalificerad enligt SEI 
204 Butiks- och restarurangkassör 
293 Resebyråtjänsteman 
311 Försäkringssäljare 
312 Mäklare, värderingsmän 
331 Handelsresande, inköpare, försäljare 
333 Affärsbiträden 

Facklärda kvalificerade arbetare 
501 Gruvbrytare, bergsprängare 
631 Lokförare 
641 Hamntrafikbefäl 
643 Trafikbefäl vid järnväg 
644 Vägtrafikbefäl 
712 Körsnärer 
713 Modister, hattmakare 
714 Tapetserare 
721 Skomakare 
726 Sadelmakare, lädersömnare 
735 Smeder 
741 Finmekaniker 
742 Urmakare 
743 Optiker 
745 Guld- och silversmeder 
750 Verkstadsmekaniker 
751 Maskinmontörer, hopsättare, maskin och motorreparatörer 
753 Tunnplåtslagare, grovplåtslagare 



754 Rörarbetare 
761 Installations, drifts- och maskinelektriker 
764 Telemontörer -reparatörer 
766 Telefonreparatör -installerare(televerket) 
771 Byggnadsträarbetare 
772 Bänk- och maskinsnickare 
781 Målare, lackerare 
791 Murare 
792 Stenmontörer 
794 Isoleringsmontör 
795 Glasmästeriarbetare 
801 Typografer, litografer 
806 Bokbinderiarbetare 
808 Övrigt grafiskt arbete 
811 Glashyttearbetare 
812 Formare (keramiska produkter) 
813 Ugnsskötare 
814 Dekoratörer, glaserare (glas, porslin, keramik) 
818 Övrigt glas-, porslins- och tegelarbete 
822 Bagare, konditorer 
823 Choklad- och sötvaruarbetare 
824 Bryggeri-, vattenfabriks- och bränneriarbetare 
826 Slakteri- och charketuriarbetare 
850 Korgmakeriarbete 
854 Fotolaboratoriearbetare 
871 Driftsmaskninister 

Ovalificerade manuella arbetare 
502 Brunnborrare, diamantborrare 
503 Anrikningsarbetare 
504 Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete 
611 Däcks-och maskinmanskap 
633 Motorfordonsförare, spårvagnsförare 
671 Fyrvaktare, sluss, färj- och hamnvakter 
678 Banbiträden 
701 Textilarbetare 
711 Skräddare, sömmerskor 
715 Tillskärare 
718 Övrigt sömnadsarbete 
722 Skoarbetare 
731 Hytt-och metallugnsarbetare 
732 Härdare,glödgare 
733 Varmvalsare, kallvalsare 
736 Gjuteriarbetare 
737 Tråddragare, rördragare 
738 Övrigt järnbruks-, metallverks-, smides och gjuteriarbete 
755 Guld- och silversmeder 
757 Metalliserare 
773 Skiktträ- och träfiberskivearbetare 
774 Ram- och cirkelsågare 
778 Övrigt träarbete 



793 Betongarbetare, byggarbetare 
797 Dykare, rörläggare 
821 Kvarnarbetare 
825 Konservarbetare 
827 Mejeriarbetare 
828 Övrigt livsmedelsarbete 
831 Kemiska processarbetare 
834 Trämasseslipare, cellulosaarbetare 
836 Pappers-och pappersarbetare 
838 Övrigt kemiskt och cellulosatekniskt arbete 
841 Tobaksarbetare 
851 Gummivaruarbetare 
852 Plastvaruarbetare 
853 Garvare och skinnberedare 
856 Stenhuggeriarbetare 
857 Pappersvaruarbetare 
858 Övrigt tillverkningsarbete 
861 Grov- och diversearbetare 
872 Kran- och traversförare 
873 Riggare 
874 Anläggningsmaskinförare 
875 Truckförare, transportörskötare 
876 Smörj are 
881 Paketerare och emballerare 
882 Stuveriarbetare samt andra lastnings- och lossningsarbetare 
883 Lager- och förrådsarbetare 
888 Flyttkarlar 

Professionella 
11 Kemister, fysiker 
13 Geologer, meterologer 
21 Veterinär 
22 Biologer 
31 Läkare 
32 Tandläkare 
46 Farmaceupt 
50 Skolledare 
51 Universitete-högskolelärare 
52 Lärare i teoretiska ämnen 
61 Präster och predikanter 
71 Domstolsjurister 
72 Åklagare och högre polistjänstemän 
73 Praktiserande jurister 
74 Juridiska ombudsmän 
78 Övrigt juridiskt arbete 
81 Bildkonstnärer 
82 Formgivare 
84 Författare 
85 Journalister, förlagsredaktörer 
86 Scenkonstnärer 
87 Musiker 



88 Övrigt litterärt och konstnärligt arbete 
91 Revisions-och redovisningsexperter 
94 Ekonomer, statistiker 
95 Psykologer 
96 Personalmän 
97 Systemmän, programmerare 

621 Flygförare 
Semi-professionella och tekniker 

1 Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete 
2 Ingenjörer och tekniker med elkraftstekniskt och teletekniskt arbete 
3 Ingenjörer och tekniker med mekaniskt arbete 
4 Ingenjörer och tekniker med kemitekniskt arbete 
5 Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete 
6 Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 
7 Lantmätare, mätningstekniker, kartografer 
8 Tekniskt biträde 
9 Ej specificerbar uppgift 

14 Laboranter, laboratoriebiträden 
40 Sjuksköterskor/skötare 
41 Barnmorskor 
42 Skötare inom psykiatrisk vård 
47 Sjukgymnaster, massörer 
48 Övrigt hälso-och sjukvårdsarbete 
53 Klasslärare 
54 Lärare i övningsämnen 
55 Lärare i yrkesinriktade ämnen 
56 Förskollärare 
57 Utbildningskonsulenter m fl 
58 Övrigt pedagogiskt arbete 
68 Övrigt religiöst arbete 
92 Socialtjänstemän 
93 Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän 

313 Reklammän 
602 Lotsar 
603 Maskinbefäl 
744 Tandtekniker 
765 Inspelningstekniker 
945 Sportledare, travtränare 

Facklärda servicearbetare 
44 Tandsköterskor 
83 Dekoratorer 

295 Fastighetsförvaltare, lagerförståndare 
601 Fartygsbefäl 
632 Järnvägsexpeditörer 
636 Buss-och spårvagnskonduktörer, vägtrafikassistenter 
642 Flygtrafikbefäl 
901 Brandmän 
902 Polismän 
903 Tullbevakningspersonal 
904 Vårdare, (kriminalvård, ungdomsvård) 



908 Övrigt bevaknings- och skyddsarbete 
911 Storköksföreståndare 
912 Kockar, kallskänkor 
916 Hotellportierer 
917 Pursers, trafikvärdinnor 
941 Frisörer, skönhets vårdare 
946 Fotografer 
947 Begravningsbyråföreståndare 

Okvalificerade servicearbetare 
43 Sjukvådsbitxäde 

338 Bensinförsäljare, demonstratörer 
635 Varubud 
661 Postiljoner 
913 Köksbiträden 
914 Barnsköterskor (ej sjukhus), barnflickor 
915 Hemvårdare 
918 Övrigt hushållsarbete 
921 Hovmästare, servitörer 
931 Fastighetsarbetare 
932 Städare 
933 Skorstensfejare 
942 Badpersonal 
943 Tvättare 
944 Pressare 
948 Övrigt servicearbete 



Bilaga 6 

Logistiska regressionsmodeller avseende olika faktorers betydelse för risken att 
förtidspensioneras i olika sektorer. Kompletterar modellerna i kapitel 9. 



Olika faktorers betydelse för den relativa risken (OR) att förtidspensioneras 1993 
fördelat på samtliga respektive inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Sjukfrånvaro 
inkluderad i modellen. Män 

Förklaringsvariabel Samtliga Branschsektor Yrkessektor 
Trad Serv Trad Serv 

Klass 
Högre tjänstemän 1 1 1 1 1 
Okvalificerad arbetare 2,1 2,3 1,8 2,2 2,2 
Kvalificerade arbetare 2,2 2,5 1,6 2,4 1,4 
Lägre tjänstemän 1,6 1,5 1,6 1,8 1,5 
Mellantjänstemän 1,2 (1,2) (1,2) (1,3) (1,2) 
Näringsgren 
Affärsservice 1 1 1 1 
Tillverkning (1,0) 1,3 (0,9) (1,1) 
Distribution 0,8 1 0,7 (0,8) 
Offentlig förvaltning (1,0) (0,9) (1,0) 
Konsumentservice (1,0) (0,9) (0,8) (1,2) 
Social service 1,3 (0,9) (0,9) 1,5 
Ospecificerad 1,8 1,2 (1,9) (1,6) 
Yrke 
Postindustriella yrken 1 1 1 
Traditionella yrken (1,0) (1,0) (1,0) 
Ålder 
-29 1 1 1 1 1 
30-39 2,7 3,1 1,8 2,9 2,0 
40-49 8,9 10,5 5,2 10,1 5,0 
50-54 20,0 23,4 11,4 20,7 13,2 
55-59 50,3 60,1 30,5 52,0 36,0 
60- 96,6 116,5 58,6 96,8 74,6 
Civilstånd 
Gift 1 1 1 1 1 
Ogift (1,0) (0,9) 1,3 (0,9) (1,2) 
Skild (1,0) (0,9) (1,1) (1,0) (1,1) 
Änka (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,2) 
Födelseland 
Sverige 1 1 1 1 1 
Övriga Skandinavien 1,4 1,3 1,6 1,3 (1,4) 
Västeurope 1,7 1,7 1,8 1,9 (1,4) 
Östeuropa 1,9 2,1 (1,3) 1,8 1,7 
Övriga Världen (1,0) (1,1) (1,0) (1,2) (0,8) 
Utbildning 
Eftergymnasial utbildning >3 år 1 1 1 1 1 
Förgymnasial 2,1 2,4 2,0 3,0 1,9 
Gymnasieutbildning -2 år 1,7 2,1 1,6 2,5 1,6 
Gymnasieutbildning >2 år 1,5 1,7 1,4 2,0 1,5 
Eftergymnasial utbildning < 3 år 1,3 1,5 (1,2) 1,6 (1,3) 
Ospecificerad 1,7 2,0 (1,5) 2,5 (1,4) 
Sjukfrånvaro 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 
R2 (Macfadden) 0,64 0,63 0,66 0,62 0,69 
n 42793 29761 12532 27922 14871 



Olika faktorers betydelse för den relativa risken (OR) att förtidspensioneras 1993 
fördelat på samtliga respektive inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Arbetslöshet 
inkluderad i modellen. Män 

Förklaringsvariabel Samtliga Branschsektor Yrkessektor 
Trad Serv Trad Serv 

Klass 
Högre tjänstemän 1 1 1 1 1 
Okvalificerad arbetare 2,6 2,7 2,4 2,9 2,5 
Kvalificerade arbetare 2,2 2,4 1,9 2,5 2,0 
Lägre tjänstemän 1,8 1,4 1,9 2,2 1,5 
Mellantjänstemän 1,3 1,2 1,3 1,4 1,2 
Näringsgren 
Affärsservice 1 1 1 1 
Tillverkning (1,0) 1,2 0,8 (1,0) 
Distribution 0,8 1,0 0,7 (0,9) 
Offentlig förvaltning (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) 
Konsumentservice (1,1) (1,1) (0,9) 1,3 
Social service 1,5 1,4 1,3 1,6 
Ospecificerad 1,7 1,7 (1,5) 
Yrke 
Postindustriella yrken 1 1 1 1 1 
Traditionella yrken (1,0) (0,9) (1,1) 
Arbetslöshet 
4,5 1 1 1 1 1 
4,6-5,3 1,2 (1,1) 1,2 1,2 1,1 
5,4-5,7 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 
5,8-6,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 
6,5-7,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 
7,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 
Ålder 
-29 1 1 1 1 1 
30-39 3,3 3,4 3,1 3,5 3,0 
40-49 9,5 9,7 8,9 9,8 8,8 
50-54 21,4 22,3 19,2 21,8 20,3 
55-59 57,4 61,4 48,0 54,6 62,5 
60- 96,1 104,2 80,5 91,5 103,9 
Civilstånd 
Gift 1 1 1 1 1 
Ogift 1,4 1,3 1,6 1,3 1,6 
Skild 4,5 1,4 1,6 1,4 1,5 
Änka 1,1 (1,2) (1,1) (1,2) (1,1) 
Födelseland 
Sverige 1 1 1 1 1 
Övriga Skandinavien 1,8 1,7 2,0 1,7 2,0 
Västeurope 2,2 12,0 2,5 2,0 2,3 
Östeuropa 3,1 3,4 2,5 3,1 3,2 
Övriga Världen 2,3 2,6 1,9 2,4 2,0 
Utbildning 
Eftergymnasial utbildning >3 år 1 1 1 1 1 
Förgymnasial 2,5 2,6 2,4 3,0 2,5 
Gymnasieutbildning -2 år 2,2 2,3 2,2 2,6 2,2 
Gymnasieutbildning >2 år 1,7 1,8 1,5 2,1 1,6 
Eftergymnasial utbildning < 3 år 1,4 1,5 1,4 1,7 1,4 
Ospecificerad 1,2 2,2 2,1 2,5 2,3 
R2 (Macfadden) 0,29 0,30 0,26 0,29 0,28 
n 42793 29761 12532 27922 14871 
Flertalet signifikanta effekter av bransch, arbetslöshet försvinner vid kontroll för sjukfrånvaro. 



Olika faktorers betydelse för den relativa risken (OR) att förtidspensioneras 1993 
fördelat på samtliga respektive inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Sjukfrånvaro 
inkluderad i modellen. Kvinnor. 

Förklaringsvariabel Samtliga Branschsektor Yrkessektor 
Trad Serv Trad Serv 

Klass 
Högre tjänstemän 1 1 1 1 1 
Okvalificerad arbetare 2,0 2,2 1,7 3,1 1,8 
Kvalificerade arbetare 1,8 2,4 1,4 3,6 1,4 
Lägre tjänstemän (1,2) (1,0) 1,5 1,4 1,4 
Mellantjänstemän (1,1) (1,0) (1,1) 1,2 1,1 
Näringsgren 
Affärsservice 1 1 1 1 
Tillverkning 1,6 1,6 1,3 (1,2) 
Distribution (0,9) 1 0,8 (0,8) 
Offentlig förvaltning (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) 
Konsumentservice (1,1) (1,1) (1,1) (1,0) 
Social service (1,0) (1,0) (1,2) (0,9) 
Ospecificerad 1,9 (1,9) (1,4) 
Yrke 
Postindustriella yrken 1 1 1 
Traditionella yrken 1,1 (1,1) 0,8 
Ålder 
-29 1 1 1 1 1 
30-39 3,5 5,0 2,8 3,6 3,4 
40-49 11,8 16,0 9,7 12,0 11,7 
50-54 21,3 28,0 18,1 19,5 22,9 
55-59 36,0 45,3 31,3 32,0 39,4 
60- 57,5 72,5 49,5 53,1 61,7 
Civilstånd 
Gift 1 1 1 1 1 
Ogift (1,0) (0,9) (1,1) (0,9) (1,1) 
Skild 1,2 (1,1) 1,2 (1,1) 1,2 
Änka 0,7 (0,8) 0,6 0,7 0,7 
Födelseland 
Sverige 1 1 1 1 1 
Övriga Skandinavien 1,5 1,7 1,3 1,6 1,4 
Västeurope (1,3) 1,6 (1,1) 1,4 1,2 
Östeuropa 2,0 2,1 1,8 1,8 2,0 
Övriga Världen (0,8) (1,0) (0,8) (1,0) (0,7) 
Utbildning 
Eftergymnasial utbildning >3 år 1 1 1 1 1 
Förgymnasial 1,5 3,1 1,5 2,8 1,5 
Gymnasieutbildning -2 år 1,3 2,6 1,4 2,3 1,4 
Gymnasieutbildning >2 år (1,0) 1,9 (1,1) 1,9 (1,0) 
Eftergymnasial utbildning < 3 år (1,0) (1,3) (1,1) 1,7 (1,0) 
Ospecificerad (1,1) 1,8 (1,2) 1,8 (1,2) 
Sjukfrånvaro 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 
R2 (Macfadden) 0,62 0,60 0,62 0,61 0,62 
n 47895 15005 32479 18871 29024 



Olika faktorers betydelse för den relativa risken (OR) att förtidspensioneras 1993 
fördelat på samtliga respektive inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Arbetslöshet 
inkluderad i modellen. Kvinnor* 

Förklaringsvariabel Samtliga Branschsektor Yrkessektor 
Trad Serv Trad Serv 

Klass 
Högre tjänstemän 1 1 1 1 1 
Okvalificerad arbetare 2,2 2,6 1,9 3,5 2,0 
Kvalificerade arbetare 1,7 2,8 1,5 3,7 1,5 
Lägre tjänstemän 1,2 (1,2) 1,4 1,7 1,2 
Mellantjänstemän 1,1 (1,0) 1,1 1,3 1,1 
Näringsgren 
Affärsservice 1 1 1 1 
Tillverkning 1,3 1,4 (1,1) (1,0) 
Distribution 0,8 1 (0,7 (0,9) 
Offentlig förvaltning 1,2 1,2 (1,1 (1,3) 
Konsumentservice (1,1) 1,2 (1,0 (1,1) 
Social service (1,0) (1,0) 1,2 (0,9) 
Ospecificerad (1,3) (1,3) (1,1) 
Yrke 
Postindustriella yrken 1 1 1 
Traditionella yrken 1,1 (0,9) (0,9) 
Arbetslöshet 
4,5 1 1 1 1 1 
4,6-5,3 1,1 1,2 1,1 (1,0) 1,1 
5,4-5,7 1,2 (1,1) 1,2 (1,1) 1,2 
5,8-6,4 1,1 (1,0) 1,1 (1,0) 1,2 
6,5-7,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 
7,3 (1,1) (1,0) (1,1) (1,1) (1,1) 
Ålder 
-29 1 1 1 1 1 
30-39 4,0 4,1 3,8 4,2 3,8 
40-49 10,6 11,4 10,1 10,8 10,5 
50-54 18,8 20,6 17,9 18,3 19,5 
55-59 34,5 35,6 33,6 34,1 35,2 
60- 48,9 48,4 48,1 45,5 51,8 
Civilstånd 
Gift 1 1 1 1 1 
Ogift 1,2 (1,0) 1,3 1,2 1,2 
Skild 1,6 1,5 1,6 1,5 1,7 
Änka 0,8 (0,9) 0,8 0,7 0,8 
Födelseland 
Sverige 1 1 1 1 1 
Övriga Skandinavien 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 
Västeurope 1,8 1,9 1,8 1,6 1,9 
Östeuropa 3,1 3,6 2,7 3,3 2,8 
Övriga Världen 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 
Utbildning 
Eftergymnasial utbildning >3 år 1 1 1 1 1 
Förgymnasial 1,7 3,2 1,7 2,7 1,7 
Gymnasieutbildning -2 år 1,5 2,7 1,6 2,4 1,6 
Gymnasieutbildning >2 år (1,0) 1,8 (1,1) 1,7 (1,0) 
Eftergymnasial utbildning < 3 år 1,1 1,4 1,2 1,5 1,1 
Ospecificerad 1,5 3,0 1,5 2,5 1,4 
R2 (Macfadden) 0,22 0,26 0,20 0,22 0,22 
n 47895 15005 32479 18871 29024 
Flertalet signifikanta effekter av bransch, arbetslöshet försvinner vid kontroll för sjukfrånvaro. 
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FÖRTECKNING ÖVER LICENTIATUPPSATSER OCH DOKTORSA VHANDLINGAR 
VID SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ UNIVERSITET 

Licentiatuppsatser 

L 1 Hass, Rita 
The Homophile Movement: Conflict, Controversyand Change vt -68 

L 2 Linné, Agneta 
Fruksamhet och familjeplanering vt -68 

L 3 Cottino, Amedeo 
Social differentiering och socialt byte: en referensram vt -70 

L 4 Romàn, Ola 
Hastighetsöverträdelser i soc iologisk belysning vt -72 

L 5 Åström, Torsten 
Fem glesbygdsområden ur sociologisk synvinkel vt -72 

L 6 Ericsson, Thomas 
Arbetsvärdering med poängsystem. Några lönebildningsteorier vt -88 

L 7 Södergran, Lena 
Invandrar- och flyktingpolitik i p raktiken - Exemplet Umeå Kommun vt -97 

Doctoral Theses at the Department of Sociology 

D 1 Cerha, Jarko 
Selective Mass Communication vt -68 

D 2 Boethius, Inga 
Individuellt och socialt betingande faktorer vid olika grupprocesser vt -70 

D 3 Cottino, Amedeo 
Slavmarknad - eller om lagens effektivitet. En studie av den grå 
arbetskraften vt -73 

D 4 Åberg, Rune 
Changes in work conditions as a result of changes in economic structure vt -73 

D 5 Sahlman-Karlsson, Siiri 
Finska studenter i U meå. Språkfärdighet och studieframgång vt -74 

D 6 Hedman, Eva 
Boende och samhällsförändring vt -74 

D 7 Pettersson, Lars-Göran 
Hushållens inkomst- och konsumtionsförhållanden regionala skillnader 
och urbaniseringseffekter vt -75 

D 8 Marklund, Staffan 
Living Conditions and Social Policy in Rural Change vt -75 



D 9 Cigéhn, Göran 
Stabilitet och instabilitet i pa rtipolitiska sympatier vt -76 

D I O  W o l v é n ,  L a r s - E r i k  
Kabel-TV - Försök med ett annorlunda medium i närsamhället; 
sammanfattning och analys av resultaten från första försöksperioden vt -76 

D 11 Eriksson, Ingalill 
Sociala relationer: Orsaker samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod ht -77 

D 12 Bergroth, Alf 
Handikappade och åldringar i en glesbygdskommun. Om effekter av 
socialpolitiska åtgärder vt -77 

D 13 Ålund, Aleksandra 
Migration och sociala förändringsprocesser. Om samtida jugoslaviska 
arbetsmigranter vt -78 

D 14 Drugge, Ulf 
Domstolar som konfliktreglerare. En komparativ undersökning av 
underrätternas konfliktreglerande verksamhet ht -78 

D 15 Källtorp, Ove 
Transformation of social structure in peripheral village communities ht -78 

D 16 Höglund, Sten 
Centralisering och reduktion av medlemsinflytandet i en stor facklig 
organisation. vt -79 

D 17 Höglund, Lars och Persson, Olle 
Kommunikation inom vetenskap och teknik vt -80 

D 18 Berglund, Staffan 
Resisting Poverty - Perceptives on Participation and SocialDevelopment. 
The Case of CRIC and the Eastern Rural Region of Cauca in Colombia vt -82 

D 19 Frick, Willy 
Strukturomvandling och social utslagning - en analys av sambanden mellan 
social struktur och social missanpass ning och utslagning under perioden 
1860-1975 ht-82 

D 20 Lindblad, Anders 
Lokal radio och tv - en analys av publikstruktur och deltagande vt -83 

D 21 Dahlgren. Lars 
Samhällsplanering och lokalsamhälle - en sociologisk analys av den sociala 
samhällsplaneringens möjligheter och begränsningar, illustrerad av tre 
ortsstudier i Norrbottens län vt -84 

D 22 Höög, Jonas - Arbetstillfredsställelse och frånvaro vt -85 

D 23 Lindgren, Gerd 
Kamrater, kollegor och kvinnor - en studie av könssegregeringsprocessen 
i två mansdominerade organisationer ht -85 

D 24 Gisselberg, Margareta 
Att stå vid spisen och föda barn. Om hushållsarbete som kvinnoarbete vt-86 



D 25 Johansson, Mats 
Arbetararistokrater och arbetarbyråkrater - Om reformistiska och 
revolutionära tendenser inom den svenska arbetarklassen i början av seklet vt -86 

D 26 Schierup, Carl-Ulrik 
Danser de for traditionens skyld? Invandrere, kultur og samfund vt -87 

D 27 Svallfors, Stefan 
Vem älskar välfärdsstaten? Attityder, organiserade intressen 
och svensk välfärdspolitik vt -89 

D 28 Lindqvist, Rafael 
Från folkrörelse till välfardsbyråkrati. Det svenska sjukförsäkrings
systemets utveckling ht -90 

D 29 Ekström, Marianne 
Kost, klass och kön ht -90 

D 30 Ericsson, Thomas 
Systematisk arbetsvärdering: Ett lönesättningsinstrument i närbild vt -91 

D 31 Halleröd, Björn 
Den svenska fattigdomen vt -91 

D 32 Alalehto, Tage, 
Teknik och konflikt. LKAB 1946-1989 ht -92 

D 33 Hägg, Kerstin 
Kvinnor och män i Kiruna. Om kön och vardag i förändring i ett modernt 
gruvsamhälle 1900-1990 ht-93 

D 34 Schrieber, Trine 
Forhåbninger og skuffelser i kvindeerhvervene. Kvindersmode med 
ny teknologi og organisatorisk förändring ht -94 

D 35 Hansson Carl-Gösta 
Fackliga karriärer. Boréa bokförlag. Umeå vt -96 

D 36 Waara, Peter 
Ungdom i gränsland. Boréa bokförlag. Umeå vt -96 

D 37 Eriksson, Nils 
The Psychosocial Work. Environment and Illness among 
Office Workers vt-96 

D 38 Augustsson, Gunnar 
Etniska relationer i arbetslivet - Teknik, arbetsorganisation 
& etnisk diskriminering i sv ensk bilindustri vt -96 

D 39 Stern, Peter 
Prisoners of the Crystal Palace - Mapping & Understanding the Social 
and Cognitive Organization of Scientific Research Field ht -96 

D 40 Eriksson, Helén & Gunnarsson, Elly 
På tröskeln till omvårdnadsvärlden vt -97 

D 41 Löwander, Birgitta 
Rasism och antirasism på dagordningen - Studier avtelevisionens 
nyhetsrapportering i början av 90-talet ht -97 

\ 



D 42 Melin, Göran 
Co-production of Scientific Knowledge - Research Collaboration 
between Countries, Universities and Individuals ht -97 

D 43 Stattin Mikael 
Yrke, yrkesförändring och utslagning från arbetsmarknaden - en studie 
av relationen mellan förtidspension och arbetsmarknadsförändring. vt -98 

Fr o m 1994 utges en ny avhandlingsserie 
"Akademiska avhandlingar vid sociologiska institutionen, 
Umeå universitet" 

A 1 Schreiber, Trine. 
Forhåbninger og skuffelser i kvindeerhvervene.Kvinders mode med 
ny teknologi og organisatorisk förändring ht -94 

A 2 Eriksson, Nils 
The Psychosocial Work. Environment and Illness among Office Workers vt -96 

A 3 Augustsson, Gunnar 
Etniska relationer i arbetslivet - Teknik, arbetsorganisation 
& etnisk diskriminering i svensk bilindustri vt -96 

A 4 Eriksson, Helén & Gunnarsson, Elly 
På tröskeln till omvårdnadsvärlden vt -97 

A 5 Södergran, Lena 
Invandrar- och flyktingpolitik i p raktiken (licentiatavhandling) vt -97 

A 6 Löwander, Birgitta 
Rasism och antirasism på dagordningen - Studier av televisionens 
nyhetsrapportering i böljan av 1990-talet ht -97 

A 7 Melin, Göran 
Co-production of Scientific Knowledge - Research Collaboration between 
Countries, Universities and Individuals ht -97 

A 8 Stattin Mikael 
Yrke, yrkesförändring och utslagning från arbetsmarknaden 
- en studie av relationen mellan förtidspension och arbetsmarknadsförändring, vt -98 






