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Förord 
 

Denna rapport innehåller resultat från kohorten ”UngVuxen” (engelska WAYA Work Ability 

Young Adults). 

 

Vid Arbets- och miljömedicin (AMM) Göteborgs universitet och Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset har vi sedan 2001 intresserat oss för muskuloskeletal och mental hälsa 

samt arbetsförmåga. I kohorten H24 har en årlig uppföljning utförts under fyra år av 

ursprungligen studerande vid teknisk högskola och läkarprogrammet i västra och södra 

Sverige. I kohorten Vibrisk har vi studerat 3 000 personer som examinerats från fordons-, 

byggnads- och restaurangprogrammet vid gymnasieskolor i Västra Götaland och i Norrland. 

Vid AMM har ett flertal patientkohorter studerats. 

Projekten som rör arbetsförmåga syftar till bättre metoder att mäta arbetskrav och individens 

resurser. Validitet och reliabilitet i metoder att mäta arbetsförmåga är viktigt för utveckling av 

företagshälsovårdsmetodik.  

 

För att erhålla mer generaliserbara resultat för unga vuxna i Sverige startade vi kohorten 

”UngVuxen” baserad på slumpmässigt urval av unga vuxna från Sverige med viss förtätning 

från Västra Götaland. Ett omfattande arbete för att ta fram ett frågeformulär för en 

undersökning av en sådan slumpmässig grupp har gjorts sedan 2006. Kohorten ”UngVuxen” 

skapades med syfte att identifiera faktorer som har betydelse för god hälsa och god fysisk och 

mental arbetsförmåga samt att studera system för att förändra omgivnings- och 

arbetslivspåverkan. 

 

Ekonomiskt bidrag till denna rapport har erhållits från FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv 

och Socialvetenskap) och AFA: 

Projekt: Utveckling och validering av nya metoder att mäta arbetsförmåga och 

arbetsförmågeutrymme hos arbetstagare med nack- och arm smärta FAS Dnr 2008-0755 

Program: Development, validation and implementation of new methods for health, sustainable 

work ability and productivity to be used by occupational health FAS Dnr 2009-1741 

Projekt: Verktygslåda för företagshälsovården - från forskning till handling i arbetslivet AFA 

Dnr 090161 

 

 

Göteborg den 7 januari 2010 

Mats Hagberg, professor, överläkare 

Forskargruppsledare 
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1. Sammanfattning 
Människors hälsa och välbefinnande påverkas av kända och okända faktorer, såväl i 

arbetslivet som på fritiden, vilka i sin tur inverkar på arbetsförmågan. Det finns ett behov 

bland arbetsmiljöansvariga och vårdgivare att kunna identifiera dessa faktorer, för att 

framgångsrikt kunna förebygga ohälsa och säkerställa en uthållig arbetsförmåga. Vidare finns 

det inom arbetslivsforskning och försäkringsmedicin behov av att på ett enkelt sett kunna 

bedöma fysiska och psykosociala krav som personer utsätts för i sitt arbete. Det skulle vara 

stor tids- och arbetsbesparing om det vore möjligt att utifrån endast yrkesbenämning få en 

uppfattning om den arbetsrelaterade exponering.  

Syftet med denna undersökning är dels att ta fram deskriptiv statistik på upplevd fysisk och 

psykosocial exponering i olika yrken, i en kohort av unga vuxna, dels att undersöka om 

arbetsrelaterad fysisk och/eller psykosocial exponering kan estimeras utgående från 

information om yrke och huvudsakliga arbetsuppgifter. 

En undersökning genomfördes på ett befintligt datamaterial omfattande 7125 slumpmässigt 

utvalda unga vuxna (20 - 24 år) män och kvinnor bosatta i Sverige. Standard för Svensk 

Yrkesklassificering (SSYK) använts för klassificering och kodning av angivna yrken. 

Respondenternas svar beträffande den upplevda fysiska och psykosociala exponeringen har 

sammanvägts i tio exponeringsvariabler. Sex exponeringsvariablerna beskriver den fysiska 

exponeringen i arbetet för respektive huvudgrupp och fyra exponeringsvariablerna beskriver 

den psykosociala exponeringen i arbetet för respektive huvudgrupp. De sex fysiska 

exponeringsvariablerna är: hand-arm vibrationer, ansträngande handgrepp, ansträngande 

armställningar, ansträngande nackställningar, ansträngande ryggställningar och ansträngande 

lyft. De fyra psykosociala exponeringsvariablerna är: krav/kontroll, brist på stöd, brist på 

uppskattning och negativ särbehandling.  

Hög fysisk exponering var vanligt förekommande i gruv-, bygg- och anläggningsarbete, i 

metallhantverk och reparatörsarbete, i maskinoperatörs- och monteringsarbete samt i annat 

arbete utan krav på särskild yrkesutbildning. Beträffande den psykosociala exponeringen i 

arbetet kan ingen huvudgrupp bedömas vara mest exponerad.  

Några specifika slutsatser från undersökningen är: 

 Rapporterad fysisk och psykosocial exponering i arbetet skiljer sig väsentligt åt i olika 

huvudgrupper. 

 Fler än hälften av alla kvinnor i de huvudgrupper som innehåller en hög andel 

datorarbete/skrivbordsarbete (31 och 41) rapporterade ansträngande nackställning. 

 Män rapporterade sällan ansträngande nackställning oavsett arbete. 

 Män är ofta exponerade för ansträngande ryggställning i tunga arbeten (71,82 och 93). 

 Män och kvinnor rapporterar olika upplevd fysisk (och psykosocial) exponering trotts 

att man tillhör samma huvudgrupp. 

 Utgående från den upplevda fysiska och psykosociala exponeringen, som framkommit 

i enkätundersökningen av unga vuxna, kan man endast få en begränsad uppfattning om 

arbetets fysiska och psykosociala krav i olika huvudgrupper med hjälp av yrkeskoden. 
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2. Bakgrund och syfte 
Inom arbetslivsforskning och försäkringsmedicin finns det behov av att kunna bedöma den 

fysiska exponeringen i ett arbete, för att få en uppfattning om vilka krav det ställer på den 

anställde. Det kan gälla vilka fysiska krav en person ska kunna klara av, t.ex. tunga lyft, 

obekväma arbetsställningar eller ett högt arbetstempo. Ett arbete ställer också psykosociala 

krav på personen, som t.ex. höga krav, låg kontroll, stress etc. Om det vore möjligt att utifrån 

en persons yrkesbeteckning eller yrkeskod, få en uppfattning om arbetskraven, skulle detta 

underlätta såväl vid rekrytering som vid omplacering. 

I några länder, t.ex. USA och Nya Zeeland, används ett system med register över de flesta 

olika yrkesbefattningars arbetskrav vid försäkringsassocierad bedömning av arbetsförmåga. 

Det register som används i USA kallas Dictionary of Occupational Titles (DOT) och 

innehåller beskrivningar av cirka 12 000 befattningar. Vid bedömningen av arbetsförmåga 

matchas i det enskilda fallet individens funktionsförmåga mot de arbetskrav som är 

registrerade för den aktuella befattningen. Här betraktas arbetets krav som en från individen 

fristående företeelser, som avgörs av arbetsuppgiften (formulerad i en arbetsbeskrivning) och 

arbetsmiljön. Motsvarande förfaringssätt har förekommit vid enskilda svenska företag, men 

något nationellt register har inte tagits i bruk i Sverige (Forssman m fl. 1969). 

Att bedöma ett arbetes krav på individen utgående från yrkestitel var sannolikt enklare för ett 

antal decennier sedan. Dels förekom det färre yrken på arbetsmarknaden, dels var 

yrkesbenämningarna mer entydiga. Det var också lättare att uppskatta långvarig fysisk eller 

psykosocial exponering i yrkeslivet utgående från yrkestitel, eftersom få personer bytte 

yrkesbana och många valde att förbli sitt yrke troget hela livet (”att förbli vid sin läst”). 

Sedan dess har arbetsmarknaden fått ett stort antal nya yrken p.g.a. av teknikutvecklingen, 

t.ex. informations- och kommunikationsteknik (ICT), men också p.g.a. att nya yrkestitlar 

skapats för att tillgodose önskan om profilering och individualisering.  

Människors hälsa och välbefinnande påverkas av kända och okända faktorer, såväl i 

arbetslivet som på fritiden, som inverkar på arbetsförmågan. Det finns ett behov bland 

arbetsmiljöansvariga och vårdgivare att kunna identifiera dessa faktorer, för att framgångsrikt 

kunna förebygga ohälsa och säkerställa en uthållig arbetsförmåga. En lämplig 

forskningsansats för detta är att skapa en representativ kohort av unga vuxna och följa dem 

under ett antal år. Genom att välja att studera en population av unga vuxna, möjliggör det att 

man kan fånga in ”modern exponering”. ”Modern exponering” kan t.ex. vara exponering för 

den nya informations- och kommunikationstekniken. Man kan också få en uppfattning om 

effekter av nya livsstilsmönster eller ”moderna exponeringsmönster”, såsom t.ex. det 

”gränslösa” arbetslivet. 

En longitudinell studie av unga vuxna inleddes 2007 med en basmätning och ett år senare 

gjordes en första uppföljningsmätningen. Datainsamlingen gjordes med hjälp av 

frågeformulär som distribuerades till en slumpmässigt utvald grupp av unga vuxna. I 

frågeformuläret ställdes frågor om modern exponering i arbetslivet/studielivet och på fritiden 

samt om hälsa och arbetsförmåga.    

Syftet med denna undersökning är:  

 att ta fram deskriptiv statistik på upplevd fysisk och psykosocial exponering i olika 

yrken, i en kohort av unga vuxna 

 att undersöka om arbetsrelaterad fysisk och/eller psykosocial exponering kan 

estimeras utgående från information om yrke och huvudsakliga arbetsuppgifter. 
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3. Material och metoder 

3.1. Material 

Undersökningen genomfördes på ett befintligt datamaterial (WAYA-kohorten; Work Ability 

of Young Adults) omfattande 7125 slumpmässigt utvalda unga vuxna män och kvinnor 

bokförda i Sverige (Ekman et al., 2008). Materialet insamlades med syfte att skapa en kohort 

av unga vuxna för att identifiera faktorer som har betydelse för god hälsa, god fysisk och 

psykosocial arbetsförmåga samt att studera system för att förändra omgivnings- och 

livspåverkan. Unga vuxna definieras som personer i åldern 20 till 24 år, vilket står i 

överensstämmelse med WHO:s definition av unga vuxna. 

Urvalet gjordes av Skatteverket enligt följande instruktioner: ett slumpmässigt urval av 5 000 

män och 5 000 kvinnor födda mellan 1983-01-01 och 1087-12-31 och folkbokförda Västra 

Götaland och samt 5 000 män och 5 000 kvinnor födda mellan 1983-01-01 och 1087-12-31 

och folkbokförda i övriga riket. 

Svarsfrekvensen i Västra Götaland uppgick till 36 % och i övriga riket till 35 %. 

Bortfallsanalysen visade att andelen män var större i bortfallsgruppen än i respondentgruppen. 

Vidare var andelen yngre, andelen gifta, andelen utlandsfödda och andelen storstadsbor större 

i bortfallsgruppen än i respondentgruppen. Vid tolkning av resultaten bör hänsyn framför allt 

tas till att kvinnor och svenskfödda är något överrepresenterade. För ytterligare information 

om bortfallsanalysen se (Ekman et al., 2008). 

3.2. Enkäten 

Enkäten utgjordes av ett 18-sidigt frågeformulär och innehöll 78 frågor av typen envalsfrågor, 

flervalsfrågor, matrisfrågor och fritextfrågor. Enkäten var uppdelad i sex sektioner med 

rubrikerna: 1) Allmänna frågor, 2) Hälsa, 3) Livssituation, 4) Fysisk aktivitet och motion, 5) 

Studier, arbete och praktik samt 6) Mobil och datoranvändning med syfte att belysa 

respondentens bakgrundfaktorer, hälsa och välbefinnande, arbets- och privatliv, 

studiesituation, prestationsförmåga, arbetsförmåga, ICT-användning samt utsatthet för stress 

och diskriminering. Enkät med missiv sändes ut som B-post under hösten 2007. Lotter 

delades ut till respondenterna som en gratifikation för att de deltagit i undersökningen.  

3.3. Inklusionskriterier 

Endast respondenter som arbetade, antingen som egna företagare eller som anställda, eller 

som studerade inkluderades i undersökningen. Svaren på fråga 66 om huvudsaklig 

sysselsättning användes för att exkludera respondenter som var långtidssjukskrivna, 

tjänstlediga, föräldralediga eller arbetssökande (se tabell 1). 
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Tabell 1. Fördelningen av respondenterna efter huvudsaklig sysselsättning. 

 
Svarsalternativ på frågan om huvudsaklig sysselsättning (fråga nr 66) Antal % 

Inkluderade 

Arbetar som anställd 3127 70,2 % 

Egen företagare  83 1,9 % 

Högskolestudier 678 15,2 % 

Annan utbildning 206 4,6 % 

Exkluderade 

Långtidssjukskriven eller sjukersättning 18 0,4 % 

Tjänstledig eller föräldraledig 31 0,7 % 

Arbetssökande eller i arbetspolitiska åtgärder 181 4,1 % 

Frågan om huvudsaklig sysselsättning inte besvarad 128 2,9 % 

3.4. Yrkesklassificering 

Begreppet yrke är mångsidigt och svårdefinierat. Det är därför inte givet vilken aspekt av yrke 

som ska ligga till grund för likhetskriteriet och därmed styra bedömningen av vilka yrken som 

ska anses vara så lika att de bör hänföras till samma klass. 

Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK) (SCB, 2001) har använts för yrkeskodning 

av materialet i denna undersökning. SSYK ersatte 1996 den gamla standarden för 

yrkesklassificering NYK (Nordisk Yrkesklassificering) och bygger på det internationella 

klassifikationssystemet ISCO-88 (International Standard Classification of Occupations). 

SSYK är i första hand avsedd för klassificering av yrken efter vad som utförs vid mättillfället 

och vilka kvalifikationer detta kräver. Grundläggande för indelningen är dels typ av arbete, 

dvs. den uppsättning uppgifter och göromål som utförs eller ska utföras av en person, del de 

kvalifikationer som normalt krävs för att utföra detta arbete. Det betyder att 

yrkesbestämningen utgår från vilka kvalifikationer och arbetsuppgifter en person har och inte 

personens yrkesbeteckning. 

Klassificeringen bygger på en hierarkisk indelning i fyra nivåer: 1) Yrkesområde, 2) 

Huvudgrupp, 3) Yrkesgrupp och 4) Undergrupp. Det finns 10 yrkesområden (ensiffrig kod), 

27 huvudgrupper (tvåsiffrig kod), 113 yrkesgrupper (tresiffrig kod) och 355 undergrupper 

(fyrsiffrig kod) (se tabell 2). 
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Tabell 2. Två-ställig klassificering av yrken enligt standard för svensk yrkesklassificering 

(SSYK 96). 

SSYK Yrkesområde Huvudgrupp 

01 Militärt arbete Militärt arbete 

11 

Ledningsarbete 

Politiskt arbete m.m. 

12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 

13 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 

21 

Arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens 

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 

22 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 

23 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 

24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 

31 
Arbete som kräver kortare 
högskoleutbildning eller 

motsvarande 

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 

32 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 

33 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 

34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 

41 
Kontors- och kundservicearbete 

Kontorsarbete m.m. 

42 Kundservicearbete 

51 Service-, omsorgs-, och 
försäljningsarbete 

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete  

52 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 

61 
Arbete inom jordbruk, trädgård, 
skogsbruk och fiske 

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

71 

Hantverksarbete inom 

byggverksamhet och tillverkning 

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 

72 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 

73 Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 

74 Annat hantverksarbete 

81 Process- och 

maskinoperatörsarbete, 
transportarbete m.m. 

Processoperatörsarbete 

82 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 

83 Transport- och maskinförararbete 

91 
Arbete utan krav på särskild 

yrkesutbildning 

Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 

92 Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskildyrkesutbildning 

93 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 

3.5. Yrke 

Yrkesklassificeringen har gjorts utifrån svaren på fråga 49 om yrke ”Vilket yrke har du (eller 

praktiserar du som)?” och fråga 50 om huvudsaklig arbetsuppgift ”Vilken är din huvudsakliga 

arbetsuppgift?” Yrkeskoderna har kompletterats med fyra hjälpkoder: 14, 15, 16 och 17. 

Personer som studerar eller studerar och arbetar har sorterats in i grupperna 14 respektive 15 

och personer som uppger att de har två eller flera arbeten har förts till grupp 16. Om en 

yrkesklassificering av olika skäl inte varit möjlig att göra, har personen sorterats in i grupp 17.  

Efter en första preliminär yrkesklassificering gjordes en noggrann kontroll av klassificeringen 

med stöd av ett specialskrivet datorprogram i FileMaker Pro 10™. De 687 

felklassificeringarna som då uppdagades korrigerades. 
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Tabell 3. Klassificering av yrken enligt standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK 

96) på yrkesområden och huvudgrupper. 

SSYK Huvudgrupp Huvudsakligen förekommande yrken i WAYA-kohorten 

01 Militärt arbete Yrkesmilitärer och värnpliktig, officer och menig 

11 Politiskt arbete m.m. Inga 

12 
Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter 
m.m. 

VD, chefer, avdelningschefer, skiftesledare huvudsakligen 
inom handel 

13 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. Egenföretagare inom div. områden, restaurangchefer  

21 
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom 

teknik och datavetenskap m.m. 
Civilingenjörer, programmerare, webbdesigners  

22 
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom 

biologi, hälso- och sjukvård 
Apoteksanställda  

23 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola Lärare  

24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Administratörer, journalister, socionomer 

31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 
Ingenjörer och tekniker inom bygg, IT, fotografi, ljud, flyg 
samt odontologi,  

32 
Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare 
högskoleutbildning 

Sjukgymnaster, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, 
arbetsterapeuter 

33 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning Fritidsledare, förskolelärare samt instruktörer och tränare 

34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 
Ekonomer samt idrottare, poliser, fastighets- och 

försäkringsmäklare 

41 Kontorsarbete m.m. Brevbärare, ekonomiassistenter och kontorister 

42 Kundservicearbete Butiksbiträden, receptionister, säljare och kassörer 

51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete  
Barnskötare, frisörer, habiliteringspersonal, kockar, väktare, 
servitörer, personassistenter, undersköterskor, vårdbiträden  

52 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. Säljare, kioskbiträden, gatuköksbiträden, telefonförsäljare 

61 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Djurskötare, lantbrukare 

71 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 
Betongarbetare, byggnadsarbetare, montörer, målare och 

snickare 

72 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 
Bilmekaniker, elektriker, lokalvårdare, mekaniker och 

servicetekniker 

73 Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. Finsnickare, inredningssnickare och möbelsnickare 

74 Annat hantverksarbete Bagare, konditorer och skräddare 

81 Processoperatörsarbete Processoperatörer 

82 Maskinoperatörs- och monteringsarbete Industriarbetare, maskinoperatör, montör och operatörer 

83 Transport- och maskinförararbete 
Lastbilschaufförer, busschaufförer, truckförare och 

maskinförare 

91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 
Butiksbiträden, fastighetsskötare, lokalvårdare, 

restaurangbiträden 

92 
Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på 

särskildyrkesutbildning 
Trädgårdsarbetare och parkarbetare 

93 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Lagerarbetare 
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3.6. Frekvensfördelning och bortfall 

Bland de slumpmässigt utvalda unga vuxna som deltagit i undersökningen, kunde en 

bestämning av huvudgrupp göras för 55,6 % (se tabell 4). Det huvudsakliga skälet till 

bortfallet var att fråga nr 49 (yrke) och fråga nr 50 (huvudsakliga arbetsuppgifter) inte 

besvarats (39,5%). Drygt 800 respondenter kunde inte hänföras till en specifik huvudgrupp, 

på grund av att de uppgett två eller flera yrken/arbetsuppgifter eller lämnat så oklara svar att 

det inte var möjligt att avgöra yrkestillhörigheten. 

Tabell 4. Fördelningen av respondenter på svars- och bortfallskategorier. Notera att summan 

av kategorierna är större än 100 % eftersom de olika kategorierna till viss del överlappar 

varandra. 

Grupp Antal % 

Antal personer som besvarat enkäten 7125 100 % 

Antal personer som varken besvarat fråga nr 49 om yrke eller frågan nr 50 om arbetsuppgifter  2817 39,5 % 

Antal personer som inte arbetar eller studerar  803 11,3% 

Antal personer som uppger flera arbeten och där huvudsaklig sysselsättning inte kan utläsas 202 2,8 % 

Antal personer vars yrke och arbetsuppgifter felkodats eller inte är kodifierbara 84 1,2 % 

Antal personer som yrkeskodats 3962 55,6 % 

3.7. Fysisk exponering i arbetet 

I frågeformuläret finns ett antal frågor som identifierar fysisk exponering i arbetet. För 

kvantifiering av exponeringen valdes nio frågor ut (se tabell 5) som belyser olika aspekter av 

fysisk exponering, såsom vibrationsexponering, ansträngande arbetsställningar och 

kraftkrävande material- och verktygshantering.  

Tabell 5. Frågor i enkäten som belyser fysisk exponering i arbetet. 

Fysisk 

exponering 
Nr Frågor 

Vibrationer 29 
Använder du regelbundet vibrerande handhållna maskiner (t.ex. skruvdragare, slagborr, 

slipmaskin)? 

Arbetsställning 

54 Hur lång tid per dag arbetar du med händerna ovanför axelhöjd? 

55 
Hur lång tid per dag arbetar du med framåtböjd eller bakåtböjd nacke (t.ex. vid datorarbete, 

målning eller truckkörning)? 

56 
Hur lång tid per dag står du och arbetar med framåtböjd rygg (t.ex. vid arbete inom vården, vid 

mathantering eller olika typer av monteringsarbete)? 

Kraft och  
frekvens 

57a Hur många gånger per dag lyfter du något som väger 5 – 10 kg? 

57b Hur många gånger per dag lyfter du något som väger 11 - 15 kg? 

57c Hur många gånger per dag lyfter du något som väger 16 – 25 kg? 

57d Hur många gånger per dag lyfter du något som väger mer än 25 kg? 

58 
Hanterar du verktyg/utrustning eller annan börda på ett sådant sätt att du måste använda kraftgrepp 

(hårt grepp med en hand motsvarande lyft av ≥ 1 kg)? 

 

Fråga 29, som avser hand-arm vibrationer, har tre svarsalternativ 1) ”nej”, 2) ”jag i arbetet” 

och 3) ”ja, på fritiden”. Om respondenten valt svarsalternativ 2, klassas det som 

vibrationsexponerad. (Obs! undersökningen avser endast exponering i arbetet). 

Fråga 54, som avser armbelastning, har fyra svarsalternativ: 1) ”aldrig”, 2) ”mindre än 1 

timme”, 3) ”1-2 timmar” och 4) ”mer än 2 timmar” per dag under den senaste månaden. Om 
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respondenten valt svarsalternativ 3 eller 4 klassas det som ”ansträngande arbetsställning för 

armarna”  

Fråga 55, som avser nackbelastning, har svarsalternativen 1) ”aldrig”, 2) ”mindre än 3 

timmar”, 3) ”3-5 timmar” och 4) ”mer än 5 timmar” per dag under den senaste månaden. Om 

respondenten valt svarsalternativ 3 eller 4 klassas det som ”ansträngande arbetsställning för 

nacke”. 

Fråga 56, som avser ryggbelastning, har svarsalternativen 1) ”aldrig”, 2) ”mindre än 0,5 

timmar”, 3) ”0,5-1 timme” och 4)”mer än 1 timme” per dag under den senaste månaden. Om 

respondenten valt svarsalternativ 3 eller 4 klassas det som ”ansträngande arbetsställning för 

ryggen”. 

Fråga 57 avser tyngd och frekvens av lyft och består av fyra delfrågor:  

Fråga 57a, som avser antalet lyft per dag under den senaste månaden av en vikt på 5 - 10 kg, 

har svarsalternativen 1) 0 - 4 ggr, 2) 5 - 15ggr, 3) 16 - 30 ggr och 4) mer än 30 ggr. Om 

respondenten valt svarsalternativ 4, klassas det som ”ansträngande lyft”. 

Fråga 57b, som avser antalet lyft per dag under den senaste månaden av en vikt på 11 -15 kg, 

har samma svarsalternativ som fråga 57a. Om respondenten valt svarsalternativ 4, klassas det 

som ”ansträngande lyft”. 

Fråga 57c, som avser antalet lyft per dag under den senaste månaden av en vikt på 16 -25 kg, 

har samma svarsalternativ som fråga 57a. Om respondenten valt svarsalternativ 3 eller 4, 

klassas det som ”ansträngande lyft”. 

Fråga 57d, som avser antalet lyft per dag under den senaste månaden av en vikt större än 25 

kg, har samma svarsalternativ som fråga 57a. Om respondenten valt svarsalternativ 2, 3 eller 

4, klassas det som ”ansträngande lyft”. 

De fyra delfrågorna om lyft sammanvägdes till en variabel, ”fråga 57”. Om svaret på en eller 

flera av de fyra delfrågorna klassas som ”ansträngande lyft”, får också variabeln ”fråga 57” 

värdet ”tunga lyft”.  

Fråga 58 avser kraftgrepp under den senaste månaden, och har fyra svarsalternativ; 1) ”sällan 

eller aldrig”, 2) flera gånger per dag”, 3) ”flera gånger i timmen” och 4) ”flera gånger i 

minuten”. Om respondenten valt svarsalternativ 3 eller 4, klassas det som ”kraftkrävande 

arbete med händerna”. 

3.8. Psykosocial exponering i arbetet 

I frågeformuläret finns ett antal frågor som identifierar psykosocial exponering under arbete 

eller praktik, såsom krav/kontroll (Karasek and Theorell, 1990), stöd och uppskattning och 

negativ särbehandling. I analysen inkluderades endast fyra delfrågor i fråga 19 och fem 

delfrågor i fråga 46 (se tabell 6). 
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Tabell 6. Frågor i enkäten som belyser psykosocial exponering i arbetet. 

Psykosocial exponering Nr Frågor 

Krav 19a Jag är utsatt för stora krav och förväntningar i arbetet/studierna.  

Kontroll 19b 
Jag känner att jag har kontroll över och kan hantera saker som händer i mitt 

arbete/mina studier. 

Stöd 19c 
När jag har problem i mitt arbete/mina studier så har jag tillgång till stöd och 

hjälp där. 

Uppskattning 19d 
Med tanke på den ansträngning jag lägger ned och det jag presterar i 
arbetet/studierna får jag den uppskattning jag förtjänar. 

 Neg. särbehandling p.g.a. 

kön 
46a 

Har du känt dig negativt särbehandlad på arbetet under det senaste året på 

grund av kön? 

Neg. särbehandling p.g.a. 

sexuell läggning 
46b 

Har du känt dig negativt särbehandlad på arbetet under det senaste året på 

grund av sexuell läggning? 

Neg. särbehandling p.g.a. 

etnisk bakgrund 
46c 

Har du känt dig negativt särbehandlad på arbetet under det senaste året på 

grund av etnisk bakgrund? 

Neg. särbehandling. p.g.a. 

funktionshinder 
46d 

Har du känt dig negativt särbehandlad på arbetet under det senaste året på 

grund av funktionshinder? 

Neg. särbehandling. p.g.a. 

ålder 
46e 

Har du känt dig negativt särbehandlad på arbetet under det senaste året på 

grund av ålder? 

 

Fråga 19 avser psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa och utgår från 

Karaseks och Theorells krav/kontrollmodell och består av fyra delfrågor:  

Fråga 19a, avser krav i arbetet och har svarsalternativen 1) ”stämmer mycket dåligt”, 2) 

stämmer ganska dåligt”, 3) stämmer ganska bra” och 4) stämmer mycket bra”. Om 

respondenten valt svarsalternativ 3 eller 4, klassas det som ” höga krav i arbetet”. 

Fråga 19b, avser kontroll i arbetet och har samma svarsalternativ som fråga 19a. Om 

respondenten valt svarsalternativ 1 eller 2, klassas det som ” låg kontroll i arbetet”. 

Fråga 19c, avser stöd i arbetet och har samma svarsalternativ som fråga 19a. Om 

respondenten valt svarsalternativ 1 eller 2, klassas det som ”brist på stöd i arbetet”. 

Fråga 19d, avser uppskattning i arbetet och har samma svarsalternativ som fråga 19a. Om 

respondenten valt svarsalternativ 1 eller 2, klassas det som ”brist på uppskattning i arbetet”. 

Fråga 46 avser negativ särbehandling på arbetet och består av fem delfrågor:  

Fråga 46a, avser negativ särbehandling på grund av kön under de senaste 12 månaderna och 

har svarsalternativen 1) ”nej”, 2) ”ja, lite” och 3) ”ja, mycket”. Om respondenten valt 

svarsalternativ 2 eller 3, klassas det som ”negativ särbehandling”. 

Fråga 46b, avser negativ särbehandling på grund av sexuell läggning under de senaste 12 

månaderna och har samma svarsalternativ som fråga 46a. Om respondenten valt 

svarsalternativ 2 eller 3, klassas det som ”negativ särbehandling”. 

Fråga 46c, avser negativ särbehandling på grund av etnisk bakgrund under de senaste 12 

månaderna och har samma svarsalternativ som fråga 46a. Om respondenten valt 

svarsalternativ 2 eller 3, klassas det som ”negativ särbehandling”. 

Fråga 46d, avser negativ särbehandling på grund av funktionshinder under de senaste 12 

månaderna och har samma svarsalternativ som fråga 46a. Om respondenten valt 

svarsalternativ 2 eller 3, klassas det som ”negativ särbehandling”. 

Fråga 46e, avser negativ särbehandling på grund av ålder under de senaste 12 månaderna och 

har samma svarsalternativ som fråga 46a. Om respondenten valt svarsalternativ 2 eller 3, 

klassas det som ”negativ särbehandling”. 
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3.9. Statistisk bearbetning 

Enkätundersökningen betraktas som ett slumpmässigt stickprov på populationen unga vuxna, 

dvs. 20-24 år, bosatta i Sverige 2007. Avsikten är att med hjälp av detta stickprov dra 

slutsatser om hela populationen. 

Den relativa frekvensen (prevalensen) beräknas för varje huvudgrupp och exponeringvariabel. 

De tio diskreta variablerna, som belyser storleken på den fysiska och psykosociala 

exponeringen, omvandlas till tio dikotoma variabler genom att fastlägga en gräns mellan hög 

och låg exponering och ge den nya variabeln värdet ”1” om värdet på den diskreta variabeln 

ligger över gränsen (hög exponering) och ”0” om den har ett värde som ligger under 

gränsvärdet (låg fysisk exponering). Antalet exponerade per huvudgrupp (r) är då 

 

 
 

där xi är värdet på den dikotoma variabeln ”i” och n är totala antalet personer i huvudgruppen. 

Den relativa frekvensen (p) blir då 

 

 
 

4. Resultat 
Av de 27 huvudgrupperna enligt SSYK, var 26 stycken representerade i WAYA-populationen 

(se tabell 7). Respondenter saknades i huvudgrupp 11, Politiskt arbete m.m. 

Frekvensfördelningen varierade starkt mellan huvudgrupperna. Störst var grupp 51, Service-, 

omsorgs- och säkerhetsarbete med 838 personer och minst var grupp 12, Ledningsarbete i 

stora och medelstora företag, myndigheter m.m. med 6 personer. Endast 12 huvudgrupper 

innehöll fler än 100 personer och endast 8 huvudgrupper innehöll fler än 200 personer (se 

tabell 7). 
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Tabell 7. Respondenternas fördelning på huvudgrupper enligt SSYK. 

SSYK Huvudgruppsbeskrivning Män Kvinnor Totalt 
Sned köns-   

fördelning.        

g 
01 Militärt arbete 20 1 21 män 

11 Politiskt arbete m.m. 0 0 0  

12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 3 3 6  

13 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 21 11 32  

14 Studerar 13 42 55 kvinnor 

15 Studerar + arbetar 27 58 85  

16 Flera yrken 57 131 188  

17 Okänt 34 38 72  

21 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap 

m.m. 
28 10 38  

22 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård 1 5 6 kvinnor 

23 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 16 31 47  

24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 10 33 43 kvinnor 

31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 75 45 120  

32 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 9 86 95 kvinnor 

33 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 10 77 87 kvinnor 

34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 41 71 112  

41 Kontorsarbete m.m. 93 145 238  

42 Kundservicearbete 58 344 402 kvinnor 

51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete  138 700 838 kvinnor 

52 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 148 245 393  

61 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 23 45 68  

71 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 216 11 227 män 

72 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 196 23 219 män 

73 Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 4 4 8  

74 Annat hantverksarbete 13 16 29  

81 Processoperatörsarbete 13 2 15 män 

82 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 186 83 269  

83 Transport- och maskinförararbete 161 33 194 män 

91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 64 139 203  

92 Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskildyrkesutbildning 3 5 8  

93 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 59 45 104  

 Summa 1740 2482 4222  

 

Könsfördelningen varierade kraftigt mellan huvudgrupperna (se figur 1 och tabell 7). 

Huvudgrupper med sned könsfördelning, dvs. mans- eller kvinnodominerade yrken, definieras 

här som en grupp där den dominerade könet utgör 75 % eller fler. Band de 12 

huvudgrupperna som innehöll fler än 100 respondenter kan då Gruv-, bygg- och 

anläggningsarbete, Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. samt Transport- och 

maskinförararbete betraktas som mansdominerade i den undersökta populationen av unga 

vuxna, medan Kundservicearbete samt Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete är att betrakta 

som kvinnodominerade. 

4.1. Fysisk exponering i arbetet per exponeringsvariabel 

Den relativa frekvensen (prevalensen) redovisas för tio yrkesrelaterade exponeringsvariabler 

(se tabell 8 och tabell 9). Resultaten särredovisas för män och kvinnor i var och en av de 27 

huvudgrupperna. 

I figurerna 3-14 visas prevalensen för exponeringsvariablerna i tioaxliga polära diagram, med 

en axel för varje variabel. Endast de 12 huvudgrupper, som innehöll fler än 100 respondenter, 

redovisas på detta sätt. 
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Figur 1. Fördelningen av män och kvinnor på de 12 huvudgrupperna med minst 100 

personer. 

Av de tio exponeringsvariablerna beskriver sex variabler den fysiska exponeringen i arbetet 

för respektive huvudgrupp (se tabell 8). De sex variablerna är: hand-arm vibrationer, 

ansträngande handgrepp, ansträngande armställningar, ansträngande nackställningar, 

ansträngande ryggställningar och ansträngande lyft. 

Hand-arm vibrationer förekommer huvudsakligen i gruv-, bygg- och anläggningsarbete (89 

och 78 %), i metallhantverk och reparatörsarbete (87 och 60 %) och maskinoperatörs- och 

monteringsarbete (57 och 51 %) bland män respektive kvinnor. 

Ansträngande handgrepp bland män var vanligast i gruv-, bygg- och anläggningsarbete (48 

%), i metallhantverk och reparatörsarbete (36 %) och i maskinoperatörs- och 

monteringsarbete (40 %). Bland kvinnor var ansträngande handgrepp vanliga i metallhantverk 

och reparatörsarbete (22 %), maskinoperatörs- och monteringsarbete (29 %) och i annat 

arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (25 %). I övriga huvudgrupper var ansträngande 

handgrepp relativt sällan förekommande. Den största könsrelaterade diskrepansen förekom i 

huvudgruppen gruv-, bygg- och anläggningsarbete med en skillnad på 39 % mellan 

prevalensen för män och prevalensen för kvinnor. Prevalensen för ansträngande handgrepp 

var högre bland män än bland kvinnor i 9 av 12 huvudgrupper. 

Prevalensen för ansträngande armställning var generellt låg utom bland män i gruv-, bygg- 

och anläggningsarbete (67 %), i metallhantverk och reparatörsarbete (58 %), i och i annat 

arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (38 %). Bland kvinnor var ansträngande 

armställning vanliga i gruv-, bygg- och anläggningsarbete (91 %), i maskinoperatörs- och 

monteringsarbete (44 %) och i annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (65 %). 

Den största könsrelaterade diskrepansen förekom i huvudgrupperna gruv-, bygg- och 

anläggningsarbete med en skillnad på 24 % mellan prevalensen för kvinnor och prevalensen 

för män och i metallhantverk och reparatörsarbete med en skillnad på 23 % mellan 
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prevalensen för män och prevalensen för kvinnor. Prevalensen för ansträngande armställning 

var högre bland kvinnor än bland män i 9 av 12 huvudgrupper. 

Ansträngande nackställning var den vanligaste exponeringstypen i huvudgrupper med 

generellt lägre total fysisk exponering. Prevalensen bland män var högs i huvudgrupperna 

tekniker- och ingenjörsarbete m.m. (51 %), kontorsarbete m.m. (44 %) och kundservicearbete 

(47 %) och bland kvinnor var prevalensen högst i tekniker- och ingenjörsarbete m.m. (73 %), 

i metallhantverk och reparatörsarbete (70 %) och i annat arbete utan krav på särskild 

yrkesutbildning (70 %). Den största könsrelaterade diskrepansen förekom i huvudgrupperna 

metallhantverk och reparatörsarbete och i annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 

med skillnader på 32 % resp. 34 % mellan prevalensen för kvinnor och prevalensen för män. 

Prevalensen för ansträngande nackställning var högre bland kvinnor än bland män i 8 av 10 

huvudgrupper.  

Den exponeringsvariabel som uppvisar den generellt högsta prevalensen i de 12 undersökta 

huvudgrupperna var ansträngande ryggställning. Högst prevalens bland män påträffades i 

gruv-, bygg- och anläggningsarbete (83 %), i metallhantverk och reparatörsarbete (77 %), i 

maskinoperatörs- och monteringsarbete (77 %) samt i annat arbete utan krav på särskild 

yrkesutbildning (76 %). Det var också nästan uteslutande i dessa fyra huvudgrupper som 

vibrationsexponering förekommer. Bland kvinnor var ansträngande ryggställning vanliga i 

service-, omsorgs- och säkerhetsarbete(76 %), i maskinoperatörs- och monteringsarbete (80 

%) och i annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (86 %). Den största 

könsrelaterade diskrepansen förekom i huvudgrupperna gruv-, bygg- och anläggningsarbete 

med en skillnad på 28 % mellan prevalensen för män och prevalensen för kvinnor och i 

service-, omsorgs- och säkerhetsarbete med en skillnad på 22 % mellan prevalensen för 

kvinnor och prevalensen för män. Prevalensen för ansträngande ryggställning var högre bland 

kvinnor än bland män i 8 av 12 huvudgrupper. 

Ansträngande lyft var vanliga bland män i gruv-, bygg- och anläggningsarbete (54 %), i 

maskinoperatörs- och monteringsarbete (50 %) och i annat arbete utan krav på särskild 

yrkesutbildning (71 %). Bland kvinnor var ansträngande lyft vanliga i service-, omsorgs- och 

säkerhetsarbete (31 %), i maskinoperatörs- och monteringsarbete (40 %), i transport- och 

maskinförararbete (33 %) och i annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (64 %). 

Den största könsrelaterade diskrepansen förekom i huvudgrupperna gruv-, bygg- och 

anläggningsarbete och i kontorsarbete med skillnader på 26 % resp. 28 % mellan prevalensen 

för män och prevalensen för kvinnor. Prevalensen för ansträngande lyft var högre bland män 

än bland kvinnor i alla 12 huvudgrupper.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den högsta fysiska exponeringen förekommer i gruv-, 

bygg- och anläggningsarbete, i metallhantverk och reparatörsarbete, i maskinoperatörs- och 

monteringsarbete samt i annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning. Man kan också 

notera att kvinnor ofta rapporterar ansträngande arm-, nack- och ryggställning medan män 

sällan gör det. Män rapporterar å andra sidan oftare handvibrationer, ansträngande handgrepp 

och ansträngande lyft. 
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Tabell 8. Den fysiska exponeringen i de 27 huvudgrupperna uttryckt med hjälp av 

prevalenserna (%) för sex exponeringsvariabler. 

SSYK Huvudgrupp 
Hand-arm 

vibrationer 

Ansträngande 

handgrepp 

Ansträngande 

armställning 

Ansträngande 

nackställning 

Ansträngande 

ryggställning 

Ansträngande 

lyft 
  män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor 

01 Militärt arbete 25 0 30 0 15 0 25 0 30 0 50 0 

11 Politiskt arbete m.m. - - - - - - - - - - - - 

12 

Ledningsarbete i stora och 

medelstora företag, 

myndigheter m.m. 

0 0 0 0 0 0 67 33 33 33 0 0 

13 
Ledningsarbete i mindre 

företag, myndigheter m.m. 
10 9 14 20 19 70 43 40 48 60 38 36 

21 

Arbete som kräver teoretisk 

specialistkompetens inom 

teknik och datavetenskap 

m.m. 

4 0 0 0 0 0 79 70 11 20 7 0 

22 

Arbete som kräver teoretisk 

specialistkompetens inom 

biologi, hälso- och sjukvård 

0 0 0 0 0 0 100 40 0 60 0 0 

23 
Lärararbete inom universitet, 

gymnasie- och grundskola 
6 0 0 0 6 3 19 20 19 30 0 6 

24 
Annat arbete som kräver 

teoretisk specialistkompetens 
0 0 0 0 0 0 70 64 10 3 0 3 

31 
Tekniker- och 

ingenjörsarbete m.m. 
20 9 11 4 14 16 51 73 28 27 24 4 

32 

Arbete inom biologi, hälso- 

och sjukvård som kräver 

kortare högskoleutbildning 

9 6 4 1 16 13 73 30 27 62 4 16 

33 
Lärararbete som kräver 

kortare högskoleutbildning 
0 0 0 0 10 14 10 21 50 55 30 12 

34 
Annat arbete som kräver 

kortare högskoleutbildning 
0 6 7 3 7 7 22 49 10 20 17 4 

41 Kontorsarbete m.m. 7 2 17 6 27 27 44 65 49 33 46 19 

42 Kundservicearbete 3 1 3 6 19 19 47 47 31 41 12 11 

51 
Service-, omsorgs- och 

säkerhetsarbete 
6 3 10 5 17 24 20 20 54 76 35 31 

52 
Försäljningsarbete inom 

detaljhandel m.m. 
9 3 7 5 18 25 34 30 36 45 26 16 

61 
Arbete inom jordbruk, 

trädgård, skogsbruk och fiske 
74 13 22 22 43 44 35 40 73 78 57 38 

71 
Gruv-, bygg- och 

anläggningsarbete 
89 78 48 9 67 91 43 55 83 55 54 27 

72 
Metallhantverk, 

reparatörsarbete m.m. 
87 60 36 22 58 35 37 70 77 74 37 17 

73 
Finmekaniskt och grafiskt 

hantverk, konsthantverk 

m.m. 

75 0 25 0 0 0 50 50 67 25 25 0 

74 Annat hantverksarbete 38 0 15 0 31 31 54 38 85 88 62 31 

81 Processoperatörsarbete 54 50 31 100 15 50 23 50 62 100 62 100 

82 
Maskinoperatörs- och 

monteringsarbete 
57 51 40 29 29 44 30 51 77 80 50 40 

83 
Transport- och 

maskinförararbete 
23 21 11 15 18 31 38 38 43 53 37 33 

91 
Servicearbete utan krav på 

särskild yrkesutbildning 
13 5 17 12 27 42 22 32 55 65 28 9 

92 
Arbete inom lantbruk m.m. 

utan krav på särskild 

yrkesutbildning 

100 20 33 20 0 20 50 40 100 80 0 40 

93 
Annat arbete utan krav på 

särskild yrkesutbildning 
16 13 22 25 38 56 36 70 76 86 71 64 
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4.2. Psykosocial exponering i arbetet per exponeringsvariabel 

Av de tio exponeringsvariablerna beskriver fyra variabler den psykosociala exponeringen i 

arbetet för respektive huvudgrupp (se tabell 9). De fyra variablerna är: krav/kontroll, brist på 

stöd, brist på uppskattning och negativ särbehandling. 

Höga krav och låg kontroll förekom mera sällan. De högsta prevalenserna bland män 

påträffades i annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning (15 %) och 

kundservicearbete (14 %) och bland kvinnor i gruv-, bygg- och anläggningsarbete (27 %), i 

metallhantverk och reparatörsarbete (17 %) och i annat arbete utan krav på särskild 

yrkesutbildning (13 %). Den största könsrelaterade diskrepansen förekom i huvudgruppen 

gruv-, bygg- och anläggningsarbete, med en skillnad på 24 % mellan prevalensen för kvinnor 

och prevalensen för män. Prevalensen var högre bland kvinnor än bland män i 9 av 11 

huvudgrupper.  

Förekomsten av brist på stöd var förhållandevis jämt fördelad både mellan huvudgrupperna 

och mellan könen. Högst prevalens bland män påträffades i huvudgruppen annat arbete som 

kräver kortare högskoleutbildning (32 %). Bland kvinnor var bristen på stöd i arbetet 

vanligast i gruv-, bygg- och anläggningsarbete (36 %) och i servicearbete utan krav på 

särskild yrkesutbildning (29 %). Den största könsrelaterade diskrepansen påträffades i gruv-, 

bygg- och anläggningsarbete med en skillnad på 24 % mellan prevalensen för kvinnor och 

prevalensen för män. 

 Den högsta förekomsten av brist på uppskattning påträffades bland kvinnor. Bland män var 

brist på uppskattning i arbetet vanligt bland män i service-, omsorgs- och säkerhetsarbete (37 

%), i försäljningsarbete inom detaljhandeln (38 %) och i maskinoperatörs- och 

monteringsarbete (39 %) och bland kvinnor var bristen på uppskattning i arbetet vanligast i 

gruv-, bygg- och anläggningsarbete (45 %), i maskinoperatörs- och monteringsarbete (41 %) 

och i annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (49 %). Den största könsrelaterade 

diskrepansen förekom i huvudgrupperna gruv-, bygg- och anläggningsarbete och i annat 

arbete utan krav på särskild yrkesutbildning med skillnader på 19 % resp. 18 % mellan 

prevalensen för kvinnor och prevalensen för män. 

Prevalensen för negativ särbehandling i arbetet på grund av kön, sexuell läggning, etnisk 

bakgrund, funktionshinder eller ålder var generellt hög.  Bland män var negativ särbehandling 

vanligast i kundservicearbete (43 %). Bland kvinnor var negativ särbehandling i arbetet 

vanligast i annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning (59 %) och gruv-, bygg- och 

anläggningsarbete (73 %). Den största könsrelaterade diskrepansen förekom i 

huvudgrupperna gruv-, bygg- och anläggningsarbete och i annat arbete som kräver kortare 

högskoleutbildning, med skillnader på 46 % resp. 37 % mellan prevalensen för kvinnor och 

prevalensen för män. Prevalensen var högre bland kvinnor än bland män i 11 av 12 

huvudgrupper.  

Sammanfattningsvis kan sägas att negativ särbehandling i arbetet framstod som den 

vanligaste psykosociala faktorn bland de 12 studerade huvudgrupperna och höga krav låg 

kontroll som den minst vanliga faktorn. Män upplevde en högre psykosocial exponering i 

fysiskt lättare arbete, såsom kontorsarbete och servicearbete, medan kvinnor upplevde en 

högre psykosocial exponering i fysiskt tyngre arbete. Kvinnor i huvudgruppen gruv-, bygg- 

och anläggningsarbete framstod som särskilt exponerade för negativa psykosociala faktorer. 
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Tabell 9. Den psykosociala exponeringen i de 27 huvudgrupperna uttryckt med hjälp av 

prevalenserna (%) för fyra exponeringsvariabler. 

SSYK Huvudgrupp 
Höga krav och 

låg kontroll 

Brist på 

stöd 

Brist på 

uppskattning 

Negativ 

särbehandling 
  män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor 

01 Militärt arbete 5 0 15 0 30 0 20 0 

11 Politiskt arbete - - - - - - - - 

12 
Ledningsarbete i stora och 

medelstora företag, myndigheter 
33 0 67 33 33 33 67 33 

13 
Ledningsarbete i mindre 

företag, myndigheter 
0 9 14 27 5 18 29 55 

21 

Arbete som kräver teoretisk 

specialist- kompetens inom 

teknik och datavetenskap 

11 10 4 20 18 20 36 50 

22 

Arbete som kräver teoretisk 

specialistkompetens inom 

biologi, hälso- och sjukvård 

0 40 0 20 0 20 0 60 

23 
Lärararbete inom universitet, 

gymnasie- och grundskola 
0 3 19 23 25 13 25 35 

24 
Annat arbete som kräver 

teoretisk specialistkompetens 
10 9 40 15 30 24 20 67 

31 Tekniker- och ingenjörsarbete 5 7 20 22 31 36 28 44 

32 

Arbete inom biologi, hälso- och 

sjukvård som kräver kortare 

högskoleutbildning 

22 9 11 20 0 24 44 44 

33 
Lärararbete som kräver kortare 

högskoleutbildning 
10 5 20 22 10 27 40 56 

34 
Annat arbete som kräver kortare 

högskoleutbildning 
15 8 32 21 24 26 22 59 

41 Kontorsarbete 3 8 17 22 35 39 29 43 

42 Kundservicearbete 14 9 21 22 33 32 43 41 

51 
Service-, omsorgs- och 

säkerhetsarbete 
7 9 26 23 37 33 36 46 

52 
Försäljningsarbete inom 

detaljhandel 
9 10 24 25 38 34 34 41 

61 
Arbete inom jordbruk, trädgård, 

skogsbruk och fiske 
0 4 26 20 30 29 26 40 

71 
Gruv-, bygg- och 

anläggningsarbete 
3 27 12 36 27 45 26 73 

72 Metallhantverk, reparatörsarbete 6 17 13 4 34 22 26 39 

73 
Finmekaniskt och grafiskt 

hantverk, konsthantverk 
0 0 50 0 50 0 50 50 

74 Annat hantverksarbete 0 0 23 27 23 47 38 25 

81 Processoperatörsarbete 0 0 8 0 33 0 31 100 

82 
Maskinoperatörs- och 

monteringsarbete 
4 5 15 21 39 41 28 39 

83 
Transport- och 

maskinförararbete 
5 9 22 18 31 27 26 39 

91 
Servicearbete utan krav på 

särskild yrkesutbildning 
6 9 27 29 33 37 31 35 

92 
Arbete inom lantbruk m.m. utan 

krav på särskildyrkesutbildning 
0 0 67 20 67 20 33 20 

93 
Annat arbete utan krav på 

särskild yrkesutbildning 
3 13 17 20 31 49 31 47 
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4.3. Fysisk och psykosocial exponering i arbetet per huvudgrupp 

Den fysiska exponeringsvariabel som uppvisade högst prevalens bland unga vuxna var 

ansträngande ryggställning (51 %) följt av ansträngande nackställning (42 %) (se figur 2). 

Ansträngande handgrepp hade den lägsta prevalensen (13 %). Bland de psykosociala 

exponeringsvariablerna var prevalensen för negativ särbehandling störst med 38 % och höga 

krav och låg kontroll lägst med 8 %. 
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Figur 2. Prevalenser för fysisk och psykosocial exponering. Totala medelvärdet för samtliga 

huvudgrupper samt mäns och kvinnors medelvärden för samtliga huvudgrupper. 

Huvudgrupp 31  tekniker- och ingenjörsarbete (se figur 3) uppvisar låg förekomst av 

upplevd fysisk och psykosocial exponering. En måttligt förhöjd förekomst av ansträngande 

nackställning (51 % resp. 73 %), särskilt bland kvinnor, rapporterades jämfört med 

medelexponeringen för samtliga huvudgrupper. Den upplevda psykosociala exponeringen för 

kvinnor avviker från medelexponeringen beträffande brist på uppskattning (36 %). 

Huvudgrupp 31 utmärker sig bland övriga grupper för sin höga förekomst av ansträngande 

nackställning. 

Huvudgrupp 34  annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning (se figur 4) 

karaktäriseras av låg upplevd fysisk och psykosocial exponering för både män och kvinnor. 

Beträffande psykosocial exponering rapporterade män en förhöjd förekomst av höga krav och 

låg kontroll (15 %) samt brist på stöd (32 %), medan kvinnor rapporterade en förhöjd 

frekvens av negativ särbehandling (59 %). 
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Figur 3. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 

(huvudgrupp 31). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser med medelvärdet av 

prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 
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Figur 4. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i annat arbete som kräver kortare 

högskoleutbildning (huvudgrupp 34). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser 

med medelvärdet av prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 
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I huvudgrupp 41  kontorsarbete (se figur 5) rapporterade män en högre frekvens av 

ansträngande handgrepp (17 %), armställning (27 %) och lyft (46 %) och kvinnor en högre 

frekvens av ansträngande armställning (27 %) och nackställning (65 %) jämfört med den 

fysiska medelexponeringen för alla huvudgrupper. Den rapporterade frekvensen beträffande 

bristen på uppskattning var högre både för män (35 %) och för kvinnor (39 %) jämfört med 

medelvärdet för samtliga huvudgrupper. I övrigt uppvisade gruppen en låg förekomst av 

fysisk och psykosocial exponering. 

Ingen förhöjd rapportering av fysisk exponering förekom i huvudgrupp 42  

kundservicearbetet (se figur 6). Beträffande psykosocial exponering förekom en 

överrapportering av höga krav och låg kontroll (14 % resp. 9 %) och brist på uppskattning 

(33 % resp. 32 %), både bland män och bland kvinnor. 

Huvudgrupp 51  service-, omsorgs- och säkerhetsarbete (se figur 7) karaktäriseras av en låg 

fysisk exponering och en psykosocial exponering i nivå med medelvärdet för samtliga 

huvudgrupper. Det förekom en viss överrapportering av ansträngande ryggställning (76 %) 

bland kvinnor och ansträngande lyft (35 % resp. 31 %) bland både män och kvinnor. 

Beträffande brist på uppskattning förekom en mindre överrapportering både bland män och 

bland kvinnor (37 % resp. 33 %). Kvinnor hade dessutom en viss överrapportering av höga 

krav och låg kontroll (9 %) och negativ särbehandling (46 %). 
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Figur 5. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i Kontorsarbete m.m. (huvudgrupp 

41). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser med medelvärdet av prevalenserna 

för samtliga huvudgrupper. 
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Figur 6. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i kundservicearbete (huvudgrupp 

42). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser med medelvärdet av prevalenserna 

för samtliga huvudgrupper. 
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Figur 7. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i service-, omsorgs- och 

säkerhetsarbete (huvudgrupp 51). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser med 

medelvärdet av prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 
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I huvudgrupp 52  försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. (se figur 8) rapporterades en 

låg förekomst av fysiska exponeringen som låg, både för män och för kvinnor. Beträffande 

den psykosociala exponeringen förekom en viss förhöjd rapporteringsfrekvens för höga krav 

och låg kontroll (9 % resp.10 %) samt för brist på uppskattning (38 % resp. 34 %), bland 

såväl män som kvinnor. 

I huvudgrupp 71  gruv-, bygg- och anläggningsarbete (se figur 9) förekom en kraftigt 

förhöjd rapportering av vissa fysiska och exponeringsvariabler för både män och kvinnor 

jämfört med medelvärdet för alla huvudgrupper. För män gäller det hand-arm vibrationer (89 

%), ansträngande handgrepp (48 %), armställning (67 %), ryggställning (83 %) och lyft (54 

%). Endast rapporteringen om ansträngande nackställning var i nivå med medelvärdet för 

samtliga huvudgrupper. För kvinnor gäller det hand-arm vibrationer (78 %) ansträngande 

armställning (91 %) och nackställning (55 %). En kraftigt förhöjd förekomst av samtliga 

psykosociala exponeringsvariabler förekom bland kvinnor. Män rapporterade däremot en låg 

förekomst av psykosocial exponering. Huvudgrupp 71 utmärker sig för sin höga förekomst av 

hand-arm vibrationer och ansträngande armställning. 

I huvudgrupp 72  metallhantverk, reparatörsarbete m.m. (se figur 10) förekom en kraftigt 

förhöjd rapportering av fysisk exponering. Män rapporterade en hög förekomst av samtliga 

fysiska exponeringsvariabler utom ansträngande nackställning medan kvinnor rapporterade 

en förhöjd frekvens för samtliga fysiska exponeringsvariabler utom tunga lyft. 

Rapporteringsfrekvensen för de psykosociala exponeringsfaktorerna var generellt låg. Bland 

män var det endast en förhöjd förekomst av brist på uppskattning (34 %) och bland kvinnor 

höga krav och låg kontroll (17 %). 
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Figur 8. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i försäljningsarbete inom 

detaljhandel m.m. (huvudgrupp 52). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser 

med medelvärdet av prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 
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Figur 9. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i gruv-, bygg- och 

anläggningsarbete (huvudgrupp 71). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser 

med medelvärdet av prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 
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Figur 10. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i metallhantverk, reparatörsarbete 

m.m. (huvudgrupp 72). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser med 

medelvärdet av prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 
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Huvudgruppen 82  maskinoperatörs- och monteringsarbete (se figur 11) karaktäriseras av en 

hög förekomst av fysisk exponering och en måttlig förekomst av psykosocial exponering. 

Bland män förekom en kraftigt förhöjd frekvens av rapporterad exponering av samtliga 

exponeringsvariabler utom ansträngande nackställning. Bland kvinnor gällde den rapporterad 

förhöjda fysiska exponeringen samtliga exponeringsvariabler, alltså även ansträngande 

nackställning. Beträffande den psykosociala exponeringen var det endast brist på 

uppskattning som hade en förhöjd (39 % resp. 41 %) rapporteringsfrekvens. 

Huvudgruppen 83  transport- och maskinförararbete (se figur 12) uppvisade en 

rapporteringsfrekvens som i stort överensstämmer med medelexponeringen för samtliga 

huvudgrupper för både för fysiska och psykosociala faktorer. För män förekom en något 

förhöjd frekvens av hand-arm vibrationer (23 %) och ansträngande lyft (37 %) och för 

kvinnor en något förhöjd frekvens av ansträngande armställning (31 %) och lyft (33 %). 

I huvudgruppen 91  servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning (se figur 13) 

förekom en något förhöjd rapportering av ansträngande handgrepp (17 %) och armställning 

(27 %) bland män och bland kvinnor en något förhöjd rapportering av ansträngande 

armställning (42 %) och ryggställning (65 %). En viss överrapportering av brist på stöd (27 

% resp. 29 %) och brist på uppskattning (33 % resp. 37 %) förekom såväl bland män som 

bland kvinnor. 
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Figur 11. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i maskinoperatörs- och 

monteringsarbete (huvudgrupp 82). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser 

med medelvärdet av prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 
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Figur 12. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i transport- och maskinförararbete 

(huvudgrupp 83). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser med medelvärdet av 

prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 
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Figur 13. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i servicearbete utan krav på 

särskild yrkesutbildning (huvudgrupp 91). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors 

prevalenser med medelvärdet av prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 
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Figur 14. Prevalens för fysisk och psykosocial exponering i annat arbete utan krav på 

särskild yrkesutbildning (huvudgrupp 93). I diagrammet jämförs mäns och kvinnors 

prevalenser med medelvärdet av prevalenserna för samtliga huvudgrupper. 

 

I huvudgruppen 93  annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (se figur 14) 

rapporterades en hög förekomst av fysisk exponering. Män rapporterade hög förekomst av 

ansträngande handgrepp (22 %), armställning (38 %), ryggställning (76 %) och lyft (71 %). 

Kvinnor rapporterade en förhöjd förekomst av samtliga fysiska exponeringsvariabler utom 

hand-arm vibrationer. Män rapporterade en låg förekomst av psykosocial exponering, medan 

kvinnor hade en överrapportering av höga krav och låg kontroll (13 %), bristande 

uppskattning (49 %) och negativ särbehandling (47 %). Denna huvudgrupp utmärker sig för 

sin höga förekomst av ansträngande ryggställning och lyft. 

4.4. Bortfallsanalys av respondenter utan yrkeskod 

Av de 7125 personer som svarade på enkäten kunde endast ca två tredjedelar yrkeskodas. Det 

finns flera orsaker till att inte samtliga respondenter kunde yrkeskodas. Den enskilt största 

orsaken var att 2643 respondenter inte besvarat frågorna om yrke och arbetsuppgifter. För att 

undersöka hur bortfallet påverkar populationens representabilitet och därmed slutsatsernas 

validitet, har den okodade gruppens prevalenser för fysisk och psykosocial exponering, 

jämförts med motsvarande prevalenser för hela populationen (se figur 15). Jämförelsen visar 

att den okodade gruppen har lika eller lägre prevalens för fysisk exponering utom för 

ansträngande armställning, ansträngande ryggställning och ansträngande lyft, där den 

okodade gruppen har en obetydligt högre prevalens. Beträffande psykosocial exponering var 

prevalensen obetydligt högre för bristande uppskattning. 
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Figur 15. Prevalensen för fysisk och psykosocial exponering i den okodade gruppen. I 

diagrammet jämförs mäns och kvinnors prevalenser med medelvärdet av prevalenserna för 

samtliga huvudgrupper. 

5. Diskussion 

5.1. Yrkeskodning 

Resultaten i denna undersökning redovisas endast på huvudgruppsnivå och exponeringen har 

endast beskrivits mera i detalj för de huvudgrupper som består av minst 100 respondenter. 

Undersökningen visar att fysisk och psykosocial exponering har väsentligt olika karaktär för 

några av de undersökta huvudgrupperna. Huvudgrupper med färre än 100 respondenter är 

endast redovisade i tabellform (se tabell 8 och 9). 

Huvudgrupp 11, Politiskt arbete m.m. saknas i WAYA-kohorten. Den troligaste förklaringen 

till detta är att man som ung vuxen ännu inte kommit så långt i sin politiska karriär, att man är 

yrkesmässigt verksam. 

Arbetsmiljöverket och SCB använder SSYK för sina årsredovisningar av arbetsorsakade 

besvär (Arbetsmiljöverket, 2008a) och arbetsskador (Arbetsmiljöverket, 2008b) för olika 

yrkesgrupper. Man har valt att redovisa på yrkesområde och huvudgrupp men också på 

yrkesgrupp och ibland på undergrupp. Styrande för valet av redovisningsnivå har varit antalet 

svarande. Endast grupper med minst 400 svarande har inkluderats i redovisningen. 

Även AFA Försäkring använder SSYK för sin årliga redovisning av allvarliga arbetsskador 

och långvarig sjukfrånvaro (AFA, 2008). Tidigare, dvs. före 2003, kodades yrken enligt 

NYK. Eftersom dessa klassificeringssystem inte är helt kompatibla, har ett antal övergripande 

yrkesgrupper införts, för att möjliggöra jämförelser av riskutvecklingen över tid. 
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Att använda en tvåställig yrkeskod, dvs. att endast klassificera ett arbete på yrkesområde och 

huvudgrupp, innebär flera nackdelar, framförallt att klasserna blir för omfattande och därmed 

allt för heterogena beträffande arbetets fysiska och psykosociala exponering. 

Trots att SSYK klassificerar yrken efter arbetsinnehåll, kan yrken med väsentligt olika fysisk 

och psykosocial exponering ingå i samma huvudgrupp, t.ex. datatekniker och piloter i grupp 

31, pastorer och poliser i grupp 34 och hovmästare och brandmän i grupp 51. Även om den 

undersökta populationen av unga vuxna inte innehöll extrema exempel som dessa, kan dock 

yrken med uppenbart olika exponering förekomma i samma grupp. Genom att förfina 

gruppindelningen, dvs. att klassificera ett arbete på yrkesområde, huvudgrupp och 

yrkesgrupper, skulle troligen homogenitet förbättras beträffande den arbetsrelaterade 

exponeringen. 

Att göra en korrekt klassificering av en respondents yrke, endast utgående från den 

information som kan hämtas från svaret på fråga 49 (Vilket yrke har du (eller praktiserar 

som)?), är ibland svårt. ”Egen företagare” är ett exempel på svar som inte går att klassificera. 

Genom att dessutom väga in svaret på fråga 50 (Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift?) 

förbättras möjligheterna att göra en korrekt yrkesklassificering. Respondenter som t.ex. svarat 

”egen företagare” på fråga 49 och ”frisör” eller ”grävmaskinist” på fråga 50, har kunnat 

klassas som ”51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete” respektive ”83 Transport och 

maskinförararbete”. I enstaka fall har även svaren på fråga 51 (Viken typ av anställning har 

du? tillsvidareanställning/ provanställning/ timanställning/ tidsbegränsad anställning/ 

praktik) och fråga 52 (Inkluderar din tjänstgöring något eller några av alternativen nedan? 

nattarbete/ helgarbete/ arbetsledning/ personalansvar/ budgetansvar) bidragit till en säkrare 

bestämning av yrkestillhörigheten. Utan information om, huruvida arbetsledningsansvar, 

personalansvar och budgetansvar ingår i respondentens arbetsuppgifter, är det t.ex. omöjligt 

att avgörande vilken chefsnivå som är aktuell. 

5.2. Fysisk exponering 

Utgående från svaren på frågorna 29, 54, 55, 56, 57 och 58 (se tabell 5) kan prevalensen 

beräknas för olika exponeringsvariabler, som sammantaget ger en indikation om den totala 

fysiska exponeringen i olika yrkesgrupper. De exponeringstyper som uppmärksammas i 

enkäten är vibrationer, kraftutveckling, arbetsställning och tunga lyft. Dock saknas 

information om repetitivitet. Bristen på information om arbetets repetitivitet medför att 

undersökningen inte kan ger en fullständig bild av den fysiska exponeringen i olika 

huvudgrupper. 

Information om arbete/pausrelation, dvs. antal pauser och deras varaktighet i förhållande till 

den totala arbetstiden samt arbetstempo saknas också. Emellertid är det troligt att 

respondenterna medvetet eller omedvetet vägt in arbetsintensitet och arbetstempo i sina svar 

på de frågor om fysisk exponering som förekommer i enkäten. 

Undersökningen uppvisar påtagliga könsskillnaden beträffande rapporterad fysisk exponering. 

Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. En möjlig förklaring är att män och kvinnor, 

trots att man ingår i samma huvudgrupp, utför olika arbetsuppgifter. 

5.3. Psykosocial exponering 

Från svaren på frågorna 19 och 46 (se tabell 5) kan prevalensen beräknas för olika 

exponeringsvariabler, som sammantaget ger en indikation om den totala psykosociala 

exponeringen i olika yrkesgrupper. Variablerna belyser förekonsten av höga krav och låg 

kontroll, brist på stöd och uppskattning i arbetet och förekomsten av negativ särbehandling. 
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Dock saknas viktiga psykosociala exponeringsvariabler som t.ex. upplevd stress. Det medför 

att undersökningen inte kan ger en fullständig bild av den psykosocial exponering i olika 

yrkesgrupper. En annan faktor som också begränsar undersökningens giltighet är huruvida 

resultaten i första hand relaterar till yrkesgruppen eller arbetsplatsen. Båda alternativen är 

tänkbara. 

Kvinnor i den mansdominerade huvudgruppen gruv-, bygg- och anläggningsarbete 

rapporterade en hög förekomst av psykosocial exponering . Detta kan emellertid inte ligga till 

grund för några säkra slutsatser, eftersom resultatet bygger på svaren från endast 8 individer.  

5.4. Arbetets krav 

Ett önskemål och en förhoppning var, att utgående från resultaten från WAYA-kohorten, 

kunna beskriva ett arbetes krav. Med ett arbetes krav, menas här ett objektivt mått på fysisk 

och psykosocial exponering i ett specifikt arbete, som en person måste ha förmåga och 

kapacitet att tolerera, för att arbetet ska kunna utföras. Respondenterna i WAYA-kohorten har 

svarat på frågor om upplevd fysisk och psykosocial exponering i arbetet, dvs. ett subjektivt 

mått. Den upplevda exponeringen kan modifieras av individspecifika faktorer såsom 

arbetsteknik, kroppskonstitution, livsstil, hälsa och välbefinnande. 

5.5. Slutsatser 

 Rapporterad fysisk och psykosocial exponering i arbetet skiljer sig väsentligt åt i olika 

huvudgrupper. 

 Fler än hälften av alla kvinnor i de huvudgrupper som innehåller en hög andel 

datorarbete/skrivbordsarbete (31 och 41) rapporterar ansträngande nackställning. 

 Män rapporterar sällan ansträngande nackställning oavsett arbete. 

 Män är ofta exponerade för ansträngande ryggställning i tunga arbeten (71,82 och 93). 

 Män och kvinnor rapporterar olika upplevd fysisk (och psykosocial) exponering trotts 

att man tillhör samma huvudgrupp. 

 Utgående från den upplevda fysiska och psykosociala exponeringen, som framkommit 

i enkätundersökningen av unga vuxna, kan man endast få en begränsad uppfattning om 

arbetets fysiska och psykosociala krav i olika huvudgrupper med hjälp av yrkeskoden. 

 

Tillerkännande: Ett tack riktas till Marcus Ahlstrand, som med stor noggrannhet och en 

outtröttlig attityd genomfört yrkeskodningen. 
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