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Arbets- och Miljömedicin (AMM), Sahlgrenska universitetssjukhuset och 
Göteborgs universitet 
 

AMM är ett arbets- och miljömedicinskt kompetenscentrum. Vår vision är en 

hälsofrämjande arbets- och omgivningsmiljö. Vi arbetar med kartläggning av arbets- 

och miljörelaterade hälsorisker, vi utreder, rapporterar och förebygger ohälsa förorsakad 

av faktorer i arbets- och omgivningsmiljön. Vi forskar om effekterna av exponering för 

kemiska ämnen, biologiska faktorer, fysikaliska faktorer, psykiska faktorer, ergonomi, 

vibrationer och stress i arbets- och omgivningsmiljö.  
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Förord 

 

I denna rapport redovisas självrapporterad sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade 

besvär
1
 bland sysselsatta i Sverige under år 2009. Denna rapport syftar till att 

sammanfatta och diskutera statistik om arbetsorsakade besvär och sjukfrånvaro till följd 

av dessa besvär. Rapporten är en delrapport i det forskningsarbete som pågår rörande 

arbetsförmåga. Ekonomiskt stöd har erhållits från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv 

och socialvetenskap). 

  

Göteborg den 26 november 2012 

 

Mats Hagberg 

  

                                                 
1
 Besvär som man ådragit sig till följd av arbete än ett olycksfall i arbetet eller färdolycksfall (på väg till 

och från arbetet). 
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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet i denna studie har varit att ta fram en uppskattat antalet på 

sysselsatta med arbetsorsakade besvär och uppskattad siffror på sjukfrånvarodagar till 

följd av dessa besvär i Sverige. 

Metod: Studiebas var Sveriges sysselsatta befolkning, män och kvinnor mellan 16-64 år 

som år 2009 var drygt 4,3 miljoner. Vi har använt SCBs Arbetsorsakade besvär 

undersökning för år 2010,som avser arbetssituation under 2009. SCB hade ett urval på 

20278 personer och 93 % (18778) valde att delta i undersökningen. Arbetsorsakade 

besvär undersökning består av frågor om fysisk och psykisk arbetsorsakade besvär, 

sjukfrånvaro och åtgärder som vidtagits efter förekomsten av arbetsorsakade besvär. 

Resultat: Sysselsatta med AOB i rygg-arm (AOB-RA) stod för runt 4,6 miljoner 

sjukfrånvaro dagar, motsvarande 52 % av sjukfrånvaro till följd av AOB. Kvinnorna 

stod för högre andel av sjukfrånvaro dagar, 62 % (2,9 miljoner) av sjukfrånvaro dagar 

till följd av AOB-RA. I alla ålderkategorier var det relativt högre andel av kvinnornas 

sjukfrånvarodagar jämfört med andel av deras andel hos sysselsatta med AOB-RA. En 

av de vanligaste besvär bland sysselsatta med Fysiska AOB (FAOB) var 

ländryggsbesvär. Där 42 % (273871) av sysselsatta med FAOB rapporterade 

ländryggsbesvär och 40 % (ca 2,7 miljon) av sjukfrånvarodagar till följd av 

arbetsorsakade ländryggsbesvär ensamt eller i kombinationer med andra besvär. I 

genomsnitt var varje manlig sysselsatta med besvär i ländrygg var borta från jobbet 6 

dagar och varje kvinnlig sysselsatta med besvär i ländrygg borta 13 dagar under senaste 

12 månader. 

Slutsats.  Arbetsorsakade besvär i rygg och arm ger många sjukdagar i Sverige. Det 

finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män bland sysselsatta i Sverige 

till följd av Arbetsorsakade besvär i rygg och arm, detta bör undersökas vidare. 

Beräknad sjukpenning kostnader för arbetsorsakade besvär i rygg och arm delen av 

kroppen under år 2009 var ca 2 118 miljoner kronor
2
 (1 236 miljoner kr för kvinnor och 

882 miljoner kr för män). 

 

 

                                                 
2
 Räknat på Försäkringskassans genomsnittliga utgift per sjukskrivningsdag. Läs mer i diskussionen. 



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 144 

Hagberg M, Noor A. 

Sjukfrånvaro bland sysselsatta i Sverige till följd av arbetsorsakade besvär i rygg och arm 

 

 7 

Bakgrund 

 

 

Inom många branscher utsätts arbetande befolkning till olika risker på grund av 

kemiska, fysikaliska, biologiska, ergonomiska och psykosociala faktorer i arbetslivet. 

Allvarliga konsekvenser till arbetarnas hälsa och välbefinnande har varit associerats 

med dessa faktorer. I flesta fall leder dessa faktorer till arbetssjukdomar
3
 och/eller 

sjukfrånvarande från jobbet. Arbetssjukdomar har flerfaldig negativa konsekvenser och 

inte bara orsaker lidande för arbetarna och till deras familjer. Men dessa också resulterar 

i dålig livskvalitet och sämre ekonomi för sjukfrånvarande arbetarna, minskad 

produktivitet, högre kostnader för social försäkring(sjukskrivningar, förtidspension) och 

en börda för sjukvården. En del av arbetssjukdomar och arbetsrelaterade skador 

möjligtvis kunde förhindras på förhand.  

Vissa sjukskrivningar är oundvikliga och förekommer ofta som en åtgärd mot 

arbetssjukdomar. Vissa arbetssjukdomar sätter ner arbetsförmågan under längre tid och 

resulterar i långvariga sjukskrivningar och belastar allmänna sjukförsäkringen. Sedan 

2003 arbetsorsakade besvär och arbetsrelaterade sjukfrånvaro har minskat men det 

behövs fortsätt minskning. Arbetsorsakade besvär, arbetsrelaterade sjukfrånvaro och 

dess kostnader är en av de viktigaste frågor bland berörda myndigheter.  

För att få djupa kunskaper om ohälsa i arbetslivet, hitta samband mellan arbetsmiljö 

faktorer och arbetssjukdomar, social och finansiell börda av arbetssjukdomar, för att ge 

underlag till åtgärder för att förebygga ohälsa i arbetslivet behöver vi bättre statistik och 

kunskap. Bättre kunskap kan också vara till nytta för framtida beslut om gränsvärdena 

för olika arbetsmiljöfaktorer eller/och justeringar i arbetsmiljö till arbetarnas 

förutsättningar.   

Det görs mycket forskning omkring orsakssamband till olika arbetssjukdomar, men det 

saknas tillräcklig forskning och statistik om sjukfrånvaro till följd av arbetsrelaterade 

besvär. Försäkringskassan, SCB och Arbetsmiljöverket bland andra samlar in statistik 

och publicerar rapporter av olika slag om svenskt arbetsliv. Statistiska centralbyrån 

(SCB) utför Arbetskraftsundersökningarna (AKU) kontinuerlig varje månad på ett 

obundet slumpmässigt urval från befolkning i Sverige. Urval dras från registret över 

totalbefolkningen (RTB) efter län, kön, medborgarskap och sysselsättningen enligt 

                                                 
3
 Sjukdom som är resultatet av, eller som har försämrats på grund av, arbetet eller arbetsförhållanden på 

grund av skadlig inverkan i arbetet än ett olycksfall eller färdolycka i arbetet. 
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sysselsättningsregistret (RAMS), urvalet varje månad under år 2010 bestod av runt 

29500 personer mellan 15-74 år. Undersökningen görs via telefon och beskriver 

aktuella sysselsättningsförhållanden och ger en bra bild om utvecklingen på 

arbetsmarknaden för befolkning i åldern 15 – 74 år.  

Arbetsmiljön undersökning och Arbetsorsakade besvär undersökning är en del av 

AKU och genomförs vart annat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket(AV). Arbetsmiljön 

utförs under sista kvartalet och arbetsorsakade besvär under första kvartalet och baseras 

på urvalet i AKU. Flesta av de som deltar i arbetsmiljön återkommer i arbetsorsakade på 

följande år.  Dessa undersökningar är inriktat mot sysselsatta och folkbokförda personer 

inom Sverige mellan 16- 64 år och utförs på personer med någon form av 

sysselsättning. Dessa är urvalsundersökningar som representerar Sveriges sysselsatta 

män och kvinnor mellan 16-64 år. Arbetsförhållandena och arbetsorsakade besvär avser 

12 månader bakåt i tiden. Med samkörning av båda undersökningar kan man undersöka 

sambandet/association mellan olika faktorer i arbetsmiljön och besvär till följd av 

arbetet och sjukfrånvaro.  

Arbetsmiljöundersökning görs efter avslutad AKU-intervju och ca 25 frågor om 

arbetsmiljöförhållanden ställs till sysselsatta personer mellan 16-64 år. Denna telefon 

intervju kompletteras med en post enkät.  

Arbetsorsakade besvär undersökning görs via telefon och inleds med frågor om man har 

haft 1. Fysiska eller/och 2. Andra typer av besvär än fysiska (stress, psykiska, allergi) 

till följd av arbetet. JA till någon form av besvär klassificerar personen med 

arbetsorsakade besvär och ställs ca 24 extra frågor om detta, mer om detta finns i 

’frågeformulär och variabler’ delen av rapporten.  

 

Syfte 

 

Det övergripande syftet i denna studie har varit att ta fram en uppskatta antalet 

sysselsatta med arbetsorsakade besvär och uppskattad siffror på sjukfrånvarodagar till 

följd av dessa besvär i Sverige. Specifik syftet var att undersöka påverkan av 

arbetsorsakade besvär i rygg-armdelen av kroppen. Dessutom ville vi undersöka 

betydelse av kön och ålder på arbetsrelaterade besvär och på sjukfrånvaro till följd av 

dessa besvär. 
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Etisk Kommitté 

Projektet är godkänd av Regionala Etiksprövningsnämnden i Göteborg med 

diarienummer 461-11.  
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Material och metoder  

 
 

Figur 1. AKU och arbetsorsakade besvär undersökning 

Urval 

I den här rapporten vår studiebas var Sveriges sysselsatta befolkning, män och kvinnor 

mellan 16-64 år, som år 2009 var drygt 4,3 miljoner. Vi har använt SCBs 

arbetsorsakade besvär undersökning för år 2010, som avser arbetssituation under 2009.  

SCB hade ett delurval (från AKU) på 20 615 och utav dessa 20 278 personer fick 

besvärfrågorna och 93 %
4
 (18 778) svarade arbetsorsakade besvär undersökningen. I 

figur 1 kan vi se den hela processen. 

SCB tilldelar och använder sig av vikter för varje deltagare i undersökningar för att 

räkna upp insamlad data till befolkningen. Vi har också använt dessa vikter och har 

beräknat uppskattade siffror för antal sysselsatta, sysselsatta med besvär, sysselsatta 

med sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär och sjukfrånvaro dagar. Dessa 

                                                 
4
 Bortfallet i AKU var runt 22 % 

AKUs urval 15-74 

år, 2010  

Arbetslösa/sysselsatta 

ej mellan 16-64 år 

Sysselsatta och 16-

64 år, 2010  

Frånvarande hela 

mätveckan 

På arbete under mät -

veckan (grundurval för AOB) 

Deltog i AKU 

under 1:a kv 2010  
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redovisas som ”uppräknat antal”.  Deltagarna i arbetsorsakade undersökning hade olika 

vikt, deskriptiv statistik över viktningsvariabel i arbetsorsakade undersökning finns i 

tabell 1. I genomsnitt varje deltagare i arbetsorsakade besvär undersökning år 2010 

representerade 228 sysselsatta i Sverige.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över viktningsvariabel 

 

Medelvärde 
(95 % KI5) 

25th 
percentil 

Median 
75th 

Percentil 

228 
(227, 229) 

195 222 254 

 

Andelen av kvinnor och män var nästen lika i sysselsatta befolkning, men andelen av 

olika åldersgrupper var inte jämnt. Drygt hälften av sysselsatta var i åldersgrupp 30-49 

år och den andra hälften bestod av folk mellan 16-29 år och 50-64 år (tabell 2).  

Nedan redovisas deskriptiv statistik av data från arbetsorsakade besvär undersökning, år 

2010. Tabell 3 visar kompositionen av uppräknat antal av kvinnliga och manliga 

sysselsatta från olika ålders grupper. 

Tabell 2. Arbetsorsakade besvär undersökning, 2010 

 

Urval Åldersgrupp Samtliga svarat  Kvinnor Män 

20 278 16 – 64 år 18 778 50 % (9 318) 50 % (9 460) 

 16 – 29 år 3 228 (17 %) 1 550 (17 %) 1 678 (18 %) 

 30 – 49 år  9 219 (49 %) 4 549 (49 %) 4 670 (49 %) 

 50 – 64 år 6 331 (34 %) 3 219 (34 %) 3 112 (33 %) 
Se sidan 24. Arbetsorsakade besvär 2010

6
 för mer om bortfall. 

 

Tabell 3. Uppräknat7 antal sysselsatta under år 2009 

 

Åldersgrupp Procent (antal) Andel kvinnor (antal) Andel män (antal) 

16 – 29 år 20 % (838 754) 20 %   (406 121) 19 %    (432 633) 

30 – 49 år  50 % (2 129 860) 49 % (1 004 318) 50 % (1 125 542) 

50 – 64 år 30 % (1 315 541) 31 %    (629 626) 31 %    (685 916) 

16 – 64 år 4 284 155 2 040 064 (48 %) 2 244 091 (52 %) 

                                                 
5
 Konfidens intervall 

6 Arbetsmiljöstatistik rapport 2010:4 
7 Innebär att man har tagit hänsyn till bortfall och har räknat upp till befolkning nivå och detta tal 

representerar Sverige 
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Referenstiden 

Arbetsorsakade besvär 2010 genomfördes under januari – mars 2010 och avser 

förhållandena 12 månader bakåt i tiden. 

Deltagarna i AKU som hade någon form av sysselsättning fick svara på tilläggsfrågor 

till arbetsmiljön under oktober-november 2009 och på tilläggsfrågor till arbetsorsakade 

besvär undersökning under januari- mars 2010. 

Definitioner och förklaringar 

Sysselsatta (i arbete): personer som utförde minst en timmes arbete under mätveckan, 

oavsett avlönade eller oavlönade som arbetstagare, egna företagare eller i företag 

tillhörande make/maka eller annan medlem i samma hushåll
8
. Personer som var 

frånvarande under mätveckan men som hade anställning. Personer som deltar i 

arbetsmarknadspolitiska program.  

Sjukskrivning: Anställda och som på grund av sjukdom har fått sin arbetsförmåga 

nedsatt kan sjukskriv sig. Detta börjar med en karensdag och 14 dagar av 

sjuklöneperiod som betalas av arbetsgivaren. Försäkringskassan betalar ut sjukpenning 

eller rehabiliteringspenning från och med dag 15 i sjukskrivningen. 

 

Frågeformulär och variabler 

Arbetsorsakade besvär undersökning består av frågor om fysisk och psykisk 

arbetsorsakade besvär, sjukfrånvaro och åtgärder som vidtagits efter förekomsten av 

arbetsorsakade besvär. 

De inledande två frågor som klassificerar någon med eller utan arbetsorsakade besvär 

ställs så här: 

1. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna haft fysiska, d.v.s. 

kroppsliga, besvär till följd av arbetet, som gjort det svårt för dig att 

arbeta på jobbet eller utföra det dagliga hemarbetet? Tänk på besvär som 

följd av olyckshändelse på arbetet, som följd av förhållandena på arbetet 

eller besvär som uppstått p.g.a. en olycka på väg till eller från jobbet. 

 

2. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna haft andra typer av 

besvär än fysiska till följd av arbetet, som gjort det svårt för dig att 

arbeta på jobbet eller utföra det dagliga hemarbetet? Tänk på besvär som 

                                                 
8 Definition från AKU, SCB. 
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följd av stress i arbetet, arbetets innehåll, dåliga relationer till chefer och 

arbetskamrater, hot eller våld etc. 

Med svarsalternativ Ja eller Nej.  

Med ”ja” på en av dessa frågor klassificerade vi sysselsatta med ”arbetsorsakade 

besvär” (AOB). Med ”ja” på bara en av fråga och ”nej” eller “missing” på andra fråga, 

klassificerade vi sysselsatta med ”fysiska AOB” eller med ”andra typer av AOB” 

beroende på vilken fråga man svarade. Med ”ja” på både frågor sysselsatta var 

klassificerade som med ”båda typ av besvär”. 

 

Besvär i kroppsdelar 

Sedan kunde man svara på var i kroppen man har besvär i fall av fysiska 

arbetsorsakade besvär (FAOB) och/ eller vilka sorts besvär än fysiska gör det svårt att 

jobba. Observera att en och samma sysselsatt kunde ha angett besvär i flera kroppsdelar 

och/eller flera sorts av andra typ av besvär. Man kunde välja besvärsplacering från 

följande kroppsdelar, huvudet och/eller ansiktet; ögonen; hals och/eller nacke; rygg 

utom nacke; axel och/eller arm; fingrar, hand och/eller handled; bröst; buk och/eller 

bäcken; höftled, ben och/eller knän; tår, fot och/eller fotled, hud, lungor och/eller 

luftväger, mage, tarmar och/eller övriga bukorgan, hjärta och/eller kärlsystem; blodet 

och/eller blodbildande organ; hela eller större delen av kroppen och ej lokaliserbara 

psykiska besvär.  

Man kunde också välja andra typer av besvär(AAOB) från följande lista, besvär med 

hörsel; allergi; hudöverkänslighet; sömnbesvär; oro, ångest, depression eller andra 

nervösa besvär och inga av dessa problem. 

 

Sjukfrånvaro och dess längd 

SCB ställer två huvud frågor om sjukfrånvaro i arbetsorsakade besvär undersökning, 

den första var delen/procent av arbetstiden man har varit sjukfrånvarande och den andra 

var sammanlagda längden av sjukfrånvaron under de senaste 12 månaderna.  

Frågan om delen/procent av arbetstiden man har varit sjukfrånvarande som följd av 

arbetsorsakade besvär ställs så här: 
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1. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna varit 

sjukfrånvarande och eller haft sjukersättning alternativt 

aktivitetsersättning(hel- eller deltid) som följd av dessa
9
 besvär? 

Man kunde vara sjukfrånvarande  

1. Hela arbetstiden 

2. 75 % av arbetstiden 

3. 50 % av arbetstiden 

4. 25 % av arbetstiden 

Den andra fråga, om sammanlagda längden av sjukfrånvaron under senaste 12 

månaderna ställs så här: 

2. Hur lång tid sammanlagt under de senaste 12 månaderna varade 

sjukfrånvaron och/eller sjukersättningen till följd av dessa besvär? 

Med svarsalternativen  

1. 1-3 dagar   (2 dagar) 

2. 4 dagar t.o.m.
10

 1 vecka  (5 dagar) 

3. 8 dagar t.o.m. 2 veckor  (9 dagar) 

4. Mer än 2 veckor t.o.m. 4 veckor (15 dagar) 

5. Mer än 4 veckor t.o.m. 2 månader (30 dagar) 

6. Mer än 2 månader t.o.m. 3 månader (50 dagar) 

7. Mer än 3 månader och upp t.o.m. ett halvår (80 dagar) 

8. Över ett halvår men mindre än 1 år
11

  (180 dagar) 

9. Hela året eller mer   (250 dagar) 

 

 

Men vi använde oss av en annan tillvägagångssätt för att räkna sjukfrånvaro, vi ersatte 

dessa intervaller till antal dagar angivit i parentesen och sedan multiplicerade 

delen/procent av arbetstiden med dessa antal dagar. Då fick vi fram en uppskattad siffra 

för antal hela sjukfrånvaron dagar under senaste 12 månader till följd av arbetsorsakade 

besvär.  

Anledning för att ersätta dessa svarsalternativ till siffror i parentesen var att beräkna 

sjukfrånvaro dagar på ett förnuftigt och klart sätt. En median på angivit längden av 

sjukfrånvaron anses mer påtaglig/verklig/gripbar istället av att beskriva antal sysselsatta 

i varje kategori i svarsalternativen.  

                                                 
9
 fysiska och/eller andra typ av besvär 

10
 Till och med 

11
Svarsalternative 8 & 9 (minst halvår) räknas som långtidssjukfrånvaro, i detta fall minst 180 dagar 
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När det handlade om långtidssjukfrånvaro, vi använde oss av bara fråga 2 som handlar 

om längden av sjukfrånvaron. En sjukfrånvaroperiod på minst ”över ett halvår men 

mindre än 1 år” och i vårt fall med minst 180 dagars sjukfrånvarodagar menade vi 

långtidssjukfrånvaro. Eftersom det är perioden som avgör om man är långtidssjuk-

frånvarade oavsett det var heltid eller deltid sjukfrånvaron. 

 

Statistikanalys 

SAS Enterprise guide 4.3 med SAS 9.3 som basverktyg har använts för alla statistiska 

analyser. Vi har räknat antal och andel sysselsatta med olika besvär med hjälp av enkla 

frekvens- och korstabeller med viktningsvariabel. 
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Resultat 

Arbetsorsakade besvär (fysiska och/eller andra typ), AOB 

Arbetsorsakade besvär, AOB (fysiska och/eller andra typ) förekom hos 20 % av 

samtliga sysselsatta, 23 % för kvinnliga och 17 % för manliga sysselsatta mellan 16-64 

år. Förekomsten av besvär bland kvinnliga sysselsatta var betydligt högre än manliga 

sysselsatta i alla ålderskategorier. Kön hade en större betydelse medan åldern hade 

något mindre betydelse för sysselsatta att ha AOB. Förekomsten av AOB var högre för 

sysselsatta mellan 30-49år och 50-64 år än sysselsatta mellan 16-29 år.  Det var fler (55 

%)
12

 kvinnliga sysselasatta än (45 %) manliga sysselsatta i gruppen som rapporterar att 

ha arbetsorsakade besvär, detta gällde för alla ålderkategorier. 

Våra analyser tydligt visar en ökning av förekomsten av besvär med stigande ålder, 

högre förekomsten av besvär hos kvinnliga sysselsatta än hos manliga sysselsatta och 

att kvinnor är överrepresenterade inom gruppen med enbart andra typ av 

arbetsorsakade besvär (60 %)), gruppen med både andra typ och fysiska arbetsorsakade 

besvär (63 %) och arbetsorsakade besvär (55 %) medan lika många kvinnor som män 

inom gruppen med enbart fysiska arbetsorsakade besvär (FAOB), se tabell 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 (antal kvinnor med besvär/samtliga sysselsatta med besvär) =~ 0.55  
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Tabell 4. Procent och uppräknat antal sysselsatta med enbart andra typer, 
enbart fysiska, fysiska och/eller andra typer av arbetsorsakade besvär 

Procent och uppräknat antal sysselsatta  

Besvär Ålder samtliga Kvinnor (rad procent) Män (rad procent) 

Enbart andra 
typer av 
arbetsorsakade 
besvär, AAOB 

16-29 år 4 % (32 397) 5 % (18 411)57 % 3 % (13 985) 43 % 

30-49 år 5 % (114 063) 7 % (68 088)60 % 4 % (45 975) 40 % 

50-64 år 4 % (57 000) 6 % (36 134)63 % 3 % (20 865) 37 % 

16-64 år 5 % (203 459) 6 % (122 633)60 % 4 % (80 826) 40 % 

Enbart fysiska 
arbetsorsakade 
besvär, FAOB 

16-29 år 9 % (78 590) 10 % (40 285)51 % 9 % (38 305) 49 % 

30-49 år 12 % (244 983) 12 % (120 203)49 % 11 % (124 780) 51 %  

50-64 år 13 % (171 767) 14 % (86 077)50 % 13 % (85 690) 50 % 

16-64 år 12 % (495 339) 12 % (246 564) 50 % 11 % (248 775) 50 % 

Både AAOB och 
FAOB 

16-29 år 3 % (25 442) 4 % (17 858)70 % 2 % (7 584) 30 % 

30-49 år 4 % (80 957) 5 % (49 411)61 % 3 % (31 545) 39 % 

50-64 år 4 % (46 032) 5 % (28 609)62 % 3 % (17 423) 38 % 

16-64 år 4 % (152 431) 5 % (95 879)63 % 3 % (56 552) 37 % 

           

Arbetsorsakade 
besvär, AOB 

16-29 år 16 % (136 428) 19 % (76 554)56 % 14 % (59 874) 44 % 

30-49 år 21 % (440 961) 24 % (238 418)54 % 18 % (202 543) 46 % 

50-64 år 21 % (275 143) 24 % (151 165)55 % 18 % (123 978) 45 %  

16-64 år 20 % (852 533) 23 % (466 138)55 % 17 % (386 395) 45 % 
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Tabell 5. Procent och uppräknat antal sjukfrånvaro hos sysselsatta med 
enbart andra typer, enbart fysiska, fysiska och/eller andra typer av 
arbetsorsakade besvär 

Procent och uppräknat antal sjukfrånvaro hos sysselsatta med enbart, och, 
och/eller 

Besvär Ålder samtliga Kvinnor (rad procent) Män (rad procent) 

Enbart andra 
typer av 
arbetsorsakade 
besvär, AAOB 

16-29 år 20 %   (6 337) 16 %   (3 029) 48 % 24 % (3 308) 52 % 

30-49 år 23 % (25 782) 26 % (17 711) 69 % 18 % (8 071) 31 % 

50-64 år 29 % (16 594) 28 % (10 061) 61 % 31 % (6 533) 39 % 

16-64 år 24 % (48 713) 25 % (30 801) 63 % 22 % (17 911) 37 % 

Enbart fysiska 
arbetsorsakade 
besvär, FAOB 

16-29 år 24 % (18 657) 24 %   (9 586) 51 % 24 %   (9 071) 49 % 

30-49 år 26 % (64 317) 27 % (32 161) 50 % 26 % (32 156) 50 % 

50-64 år 32 % (54 750) 31 % (26 383) 48 % 33 % (28 367) 52 % 

16-64 år 28 % (137 723) 28 % (68 130) 49 % 28 % (69 593) 51 % 

Både AAOB och 
FAOB 

16-29 år 29 %   (7 379) 31 %   (5 458) 74 % 25 % (1 922) 26 % 

30-49 år 36 % (29 036) 40 % (19 893) 69 % 29 % (9 144) 31 % 

50-64 år 40 % (18 198) 42 % (11 990) 66 % 36 % (6 208) 34 % 

16-64 år 36 % (54 614) 39 % (37 340) 68 % 31 % (17 274) 32 % 

       

Arbetsorsakade 
besvär, AOB 

16-29 år 24 %   (32 373) 24 % (18 073) 56 % 24 % (14 300) 44 % 

30-49 år 27 % (119 635) 29 % (70 264) 59 % 24 % (49 371) 41 % 

50-64 år 33 %   (89 541) 32 % (48 433) 54 % 33 % (41 108) 46 % 

16-64 år 28 % (241 549) 29 % (136 770) 57 % 27 % (104 778) 43 % 

 
 
  

Nästan var tredje sysselsatt med arbetsorsakade besvär var sjukskriven någon gång 

under de senaste 12 månaderna som följd av besvär/-n. Det motsvarar 6 % av alla 

sysselsatta under år 2009.  Att vara sjukfrånvarande till följd av AOB var vanligare 

bland (33 %) 50-64 åriga sysselsatta än (24 %) 16-29 åriga sysselsatta, se tabell 5.  Det 

gällde såväl samtliga sysselsatta med AOB som sysselsatta från både könen med AOB. 

Även om andelen kvinnor och män var lika mellan sysselsatta personer, var kvinnor 

överrepresenterade i sysselsatta med AOB (55 %) och i gruppen med sjukfrånvaro till 

följd av AOB (57 %). Undersökningsresultat tydliggör att kön har betydelse för att ha 

AOB och att vara sjukfrånvarande till följd av AOB. Vi ser att förekomsten av 
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sjukskrivning är lika mellan kvinnliga och manliga sysselsatta i andra ålderskategorier 

(16-29 år och 50-64 år) än mellersta (30-49 år) ålderskategori. 

Från långtidssjukfrånvarostatistik framgår det att 34 751 (0,8 % av sysselsatta år 2009) 

sysselsatta hade minst 180 (hela) dagars sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade 

besvär. Äldre (50-64 år) sysselsatta med AOB hade åtta gånger så hög förekomst av 

långtidssjukfrånvarande som yngre (16-49 år) sysselsatta. Detta gällde för samtliga och 

för sysselsatta från både könen. Yngre (16-29 år) manlig sysselsatta hade ingen 

långtidssjukfrånvaro, manliga sysselsatta hade en lägre andel än kvinnliga sysselsatta 

hos gruppen med långtidssjukfrånvaro. Hos kvinnliga långtidssjukfrånvarande, inga 

stora skillnader bland kvinnor mellan 30-49 år och mellan 50-64 år. Stora könskillnader 

fanns i långtidssjukfrånvaro mellan 16-64 åriga sysselsatta, kvinnorna var 

överrepresenterade (67 %) hos sysselsatta med långtidssjukfrånvaro till följd av AOB, 

se tabell 6. 

Tabell 6. Procent och uppräknat antal långtidssjukfrånvaro13sysselsatta med 
AOB 

  
Procent med/mer än 180 dagars sjukfrånvaro hos 
sysselsatta med AOB 

Ålder Samtliga Kvinnor (rad procent) Män 

16-29 år <1% (511) 1 % (511) 100 % 0 

30-49 år 3 % (12 837) 5 % (10 931)85 % 1 % (1 906) 15 % 

50-64 år 8 % (21 404) 8 % (11 910)55 % 8 % (9 494) 45 % 

16-64 år 4 % (34 751)
14

 5 % (23 352) 67 % 3 % (11 400) 33 %  

 

AOB bidrog till drygt 9 miljoner uppräknat hela sjukfrånvarodagar och 6 % av samtliga 

sysselsatta (ca 242 000) var någon gång under de senaste 12 månaderna varit 

sjukfrånvarande från jobbet till följd av AOB. Äldre sysselsatta 30-49 år och 50-64 år 

hade en större andel av sjukfrånvarodagar relativt till antalet sysselsatta med 

sjukfrånvaro till följd av AOB. Det var sant för samtliga sysselsatta och också för 

sysselsatta från både könen. Det antyder att äldre sysselsatta har längre sjukfrånvaro än 

yngre sysselsatta, se tabell 8. Om vi jämför antal sysselsatta med AOB, antal sysselsatta 

med sjukfrånvaro till följd av AOB och antal hela sjukfrånvarodagar, vi ser en 

ojämlikhet mellan ålderskategorier för samtliga sysselsatta. Vidare en stor ojämlikhet 

                                                 
13

 Minst 180 dagars sjukfrånvaro, byggd på längden av sjukfrånvaron oavsett procent av arbetstiden 
14

 0,8 % av alla sysselsatta i Sverige 
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mellan könen både vad gäller att vara sjukfrånvarande och längden av sjukfrånvaron. 

Bland manliga sysselsatta, det är den äldsta (50-64 år) som har högst förekomst av AOB 

och står för högsta andel (62 %) av sjukfrånvaro dagar. För kvinnorna 30-49 åriga 

sysselsatta står för högsta andel (49 %) av sjukfrånvarodagar. 

Kvinnliga sysselsatta stod för en högre andel (62 %) av sjukfrånvarodagar relativt till 

antalet (57 %)
15

 kvinnor hos sjukfrånvarande sysselsatta med AOB, se tabell 8. 

Sammanfattningsvis förekomsten av AOB var lite högre i äldre 30–49 år och 50–64 år 

sysselsatta än yngre (16-29 år). Med stigande ålder både för kvinnor och män ökar 

förekomsten av sjukfrånvaro till följd av AOB, särskilt långtidssjukfrånvaron och åldern 

har en viktig roll i detta sammanhang.  

 

Tabell 7. Uppräknat antal hela sjukfrånvarodagar till följd av AOB (byggd 
på procent gånger sjukfrånvarodagar) 

Sjukfrånvarodagar till följd av enbart, och, och/eller 

Besvär Ålder samtliga Kvinnor(rad procent) män 

Enbart andra 
typer av 
arbetsorsakade 
besvär, AAOB 

16-29 år 6 % (119 075) 5 % (60 158) 51 % 8 % (58 917) 49 % 

30-49 år 47 % (953 902) 58 % (744 810) 78 % 27 % (209 092) 22 % 

50-64 år 47 % (967 514) 37 % (474 008) 49 % 65 % (493 506) 51 % 

16-64 år 2 040 492 63 % (1 278 976) 37 % (761 515) 

Enbart fysiska 
arbetsorsakade 
besvär, FAOB 

16-29 år 7 % (294 909) 7 % (176 149) 60 % 6 % (118 760) 40 % 

30-49 år 35 % (1 501 354) 38 % (902 973)  60 % 32 % (598 380) 40 % 

50-64 år 58 % (2 494 208) 55 % (1 312 177) 53 % 62 % (1 182 031) 47 % 

16-64 år 4 290 470 56 % (2 391 299) 44 % (1 899 171) 

Både AAOB och 
FAOB 

16-29 år 9 % (220 558) 10 % (174 009) 79 % 7 % (46 550) 21 % 

30-49 år 51 % (1 233 134) 56 % (1 016 267) 82 % 34 % (216 867) 18 % 

50-64 år 40 % (978 600) 34 % (609 267) 62 % 58 % (369 334) 38 % 

16-64 år 2 432 293 74 % (1 799 542) 26 % (632 750) 

       

Arbetsorsakade 
besvär, AOB 

16-29 år 7 % (634 542) 7 % (410 315) 65 % 7 % (224 227) 35 % 

30-49 år 43 % (3 766 020) 49 % (2 741 680) 73 % 31 % (1 024 340) 27 % 

50-64 år 50 % (4 440 323) 43 % (2 395 452) 54 % 62 % (2 044 871) 46 % 

16-64 år 8 840 885 63 % (5 547 448) 37 % (3 293 437) 

  

                                                 
15

 (136770/241549)x100% = 57 %  
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Fysiska arbetsorsakade besvär, FAOB 

Resultaten visar att 15 % av samtliga sysselsatta har någon gång under senaste 12 

månaderna haft fysiska
16

 arbetsorsakade besvär, FAOB. Flera kvinnliga (17 %) än 

manliga (14 %) sysselsatta rapporterade FAOB. Kön hade betydelse för att ha FAOB 

för sysselsatta från alla ålders kategorier, se tabell 9. En skillnad i förekomsten av 

FAOB mellan yngre (16-29 år) sysselsatta och äldre (30+ år) sysselsatta bland samtliga 

sysselsatta och sysselsatta från både könen. 

 

Tabell 8. Procent och uppräknat antal sysselsatta med FAOB 

  Procent och antal sysselsatta 

Ålder Samtliga Kvinnor (rad procent) Män  

16-29 år 12 % (104 032) 14 %   (58 143) 56 % 11 %   (45 889) 44 % 

30-49 år 15 % (326 399) 17 % (169 831) 52 % 14 % (156 568) 48 % 

50-64 år 17 % (217 799) 18 % (114 686) 53 % 15 % (103 113) 47 % 

16-64 år 15 % (648 229) 17 % (342 660) 53 % 14 % (305 569) 47 %  

 

 

Sjukfrånvaro till följd av FAOB var vanligt, 30 % av sysselsatta med FAOB var 

heltid/deltid sjukfrånvarande från jobbet. Detta motsvarar 4 % av samtliga sysselsatta. 

Sjukfrånvaron varade från en hel dag till ett år, 4 % av sysselsatta med FAOB var 

långtidssjukfrånvarande
17

 till följd av dessa besvär/besvären. Andelen av 

sjukfrånvarande kvinnor (31 %) var högre än sjukfrånvarande män (28 %). Dubbel så 

många (5 %) kvinnor än (3 %) män hos sysselsatta med FAOB valde att gå på 

långtidssjukfrånvaro till följd av FAOB. Förekomsten av sjukfrånvaro hos sysselsatta 

med FAOB var högre för äldre ålderkategorier (30-49 år och 50-64 år) än yngre (16-29 

år). Åldern hade en stor betydelse för sjukfrånvaro till följd av FAOB, var tredje (33 %) 

sysselsatta mellan 50-64 år var sjukskriven jämfört med var fjärde sysselsatta mellan 

16-29 år (25 %). Högre förekomst av sjukskrivning mellan äldre (30+ år) sysselsattas 

förekom både för kvinnor och för män, oavsett om det handlade om vanlig sjukfrånvaro 

eller långvarig sjukfrånvaro, se tabell 8 och 9. 

 

                                                 
16

 Svarade JA på frågan om fysiska arbetsorsakade besvär, de kunde också ha rapporterat andra typ av 

besvär  
17

 Sjukfall som leder till minst 180 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning 
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Tabell 9. Procent och uppräknat antal sjukfrånvaro hos sysselsatta med FAOB 

  Procent sjukfrånvaro hos sysselsatta med Fysiska AOB 

Ålder Samtliga Kvinnor (rad procent) Män (rad procent) 

16-29 år 25 %   (26 036) 26 % (15 044) 58 % 24 % (10 992) 42 % 

30-49 år 29 %   (93 353) 31 % (52 054) 56 % 26 % (41 300) 44 % 

50-64 år 33 %   (72 947) 33 % (38 373) 53 % 34 % (34 575) 47 % 

16-64 år 30 % (192 337) 31 % (105 470) 55 % 28 % (86 867) 45 % 

 

Vi finner att både kvinnliga och manliga sysselsatta mellan 30-49 år och 50-64 år 

generallt sett längre sjukfrånvaro än 16-29 åriga sysselsatta. De stod för högre andel av 

sjukfrånvarodagar relativt till andel hos sjukfrånvaro hos sysselsatta med FAOB. 

Kvinnor hade högre sjukfrånvaro och fler sjukfrånvarodagar än män, det högsta antalet 

dagar (4,2 miljoner) har kvinnorna stod för. Det motsvarar drygt två tredjedelar (62 %) 

av totala 6,7 miljoner sjukfrånvarodagar till följd av FAOB, medan männen stod för 2,5 

miljon sjukfrånvarodagar till följd av FAOB.  

 

Tabell 10. Uppräknat antal med minst 180 hela dagars sjukfrånvaro hos 
sysselsatta med FAOB 

  
Procent med/mer än 180 dagars sjukfrånvaro hos sysselsatta med 
FAOB 

Ålder Samtliga Kvinnor (rad procent) Män (rad procent) 

16-29 år     < 1 %      (511) 1 %    (511) 100 % 0 

30-49 år 3 %   (8 973) 4 % (7 583) 85 %  1 % (1 390) 15 % 

50-64 år 8 % (16 689) 8 % (9 739) 58 % 7 % (6 950) 42 % 

16-64 år 4 % (26 173)
18

 5 % (17 833) 68 % 3 % (8 340) 32 % 

 

Andelen av kvinnliga sysselsatta i sjukfrånvarodagar (62 %) är relativit högre än 

andelen i sysselsatta med fysiska arbetsorsakade besvär (53 %) 
19

 och också högre än 

andelen i sjukfrånvarande (55 %) 
20

 hos sysselsatta med FAOB.  Det var förvånande att 

se att yngre (16-29 år) sysselsatta kvinnor var mer sjukfrånvarande än män och stod för 

högre andel av sjukfrånvarodagar relativit till deras andel i sysselsatta med besvär och 

med sjukfrånvaro. Deras andel bland sjukfrånvarande sysselsatta var 58 % men de stod 

för 68 % av sjukfrånvaro dagar i ålderskategori 16-29 år, se tabell 11. 

                                                 
18

 0,6 % av samtliga sysselsatta 
19

 (342660/648229) x 100 % = 53 % 
20

 (105470/192337) x 100 % = 55 % 
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Tabell 11. Hela sjukfrånvarodagar21  till följd av FAOB 

  Sjukfrånvaro dagar till följd av FAOB (antal) 

Ålder Samtliga Kvinnor (rad procent) Män 

16-29 år 8 %    (515 467) 8 %    (350 158) 68 % 7 %    (165 309) 

30-49 år 41 % (2 734 488) 46 % (1 919 240)70 % 32 %    (815 248) 

50-64 år 52 % (3 472 808) 46 % (1 921 444)55 % 61 % (1 551 365) 

16-64 år 6 722 763
22

 4 190 841(62 %) 2 531 922 

 

Bland sjukfrånvarande till följd av FAOB var 86 % mellan 30-64 år men de stod för 

drygt 90 % av sjukfrånvarodagar. Deras sjukfrånvaroperiod var längre än yngre (16-29 

år) sysselsatta och de stod för drygt 6,2 (93 %) miljoner sjukfrånvarodagar.   

                                                 
21

 Byggd på procent av arbetstiden gånger antal sjukfrånvaro dagar 
22 76 % av sjukdagar till följd av arbetsorsakade besvär(kroppsliga och/eller andra typ av besvär) 



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 144 

Hagberg M, Noor A. 

Sjukfrånvaro bland sysselsatta i Sverige till följd av arbetsorsakade besvär i rygg och arm 

 

 24 

Arbetsorsakade besvär i rygg-armdelen, AOB-RA 

I FAOB ingick olika typer av fysiska besvär men de vanligaste besvären utgörs av 

besvär i Rygg-Arm
23

 delen av kroppen. AOB-RA dominerade i första hand bland 

samtliga sysselsatta med FAOB (81 %) och också bland samtliga sysselsatta med AOB 

(61 %). Förekomsten av AOB-RA bland samtliga sysselsatta i Sverige mellan 16-64 år 

var 12 %, drygt 523 000 personer.  

Det var små skillnader mellan andel av kvinnliga sysselsatta och manliga sysselsatta i 

alla ålderskategorier förutom 16-29 åriga sysselsatta, att ha AOB-RA. Förekomsten av 

AOB-RA ökade med stigande ålder, förekomsten av AOB-RA bland 30+ män var drygt 

12 procent och bland 30 + kvinnor var det 14 procent. För samtliga sysselsatta mellan 

16-29 år var förekomsten 10 procent och för samtliga sysselsatta äldre än 30 år var 

förekomsten 13 procent, mer på figur 2. 

 

Figur 2. Procent av samtliga sysselsatta i Sverige med arbetsorsakade 
besvär i rygg- och armdelen av kroppen 
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Mer kvinnor uppger AOB-RA och mer kvinnor var sjukfrånvarande till följd av 

arbetsorsakade besvär i rygg-armdelen av kroppen (tabell 13). 

Tabell 12. Procent och uppräknat antal sjukfrånvarande hos sysselsatta med 
AOB-RA 

  Sjukfrånvaro hos sysselsatta med AOB-RA  

Ålder Samtliga Kvinnor (rad procent) Män (rad procent) 

16-29 år 21 % (18 185) 23 % (11 412) 63% 19 % (6 773) 37 % 

30-49 år 27 % (72 360) 28 % (39 761) 55% 25 % (32 599) 45 % 

50-64 år 31 % (52 295) 31 % (27 334) 52% 32 % (24 961) 48 % 

16-64 år 27 % (142 841) 28 % (78 507) 55% 26 % (64 333) 45 % 

 

Med stigande ålder minskade förekomsten av AOB-RA bland sysselsatta med FAOB. 

Samtidigt ökade förekomsten av sjukfrånvaro till följd av AOB-RA med stigande 

åldern. Kvinnliga sysselsatta hade högre sjukfrånvaro än manliga sysselsatta. Skillnader 

i sjukfrånvarodagar mellan olika ålderskategorier var mycket höga. Till exempel, bland 

sjukfrånvarande hos sysselsatta med AOB-RA var 31 % äldre (50-64 år) men de stod 

för 53 % av hela sjukfrånvarodagar (2,5 miljoner), se tabell 12 och Figur 3. 

Tabell 13. Uppräknat antal sysselsatta med långvarig sjukfrånvaro till följd av 
AOB-RA 

  
Procent med/mer än 180 dagars sjukfrånvaro hos sysselsatta med  
AOB-RA 

Ålder Samtliga Kvinnor (rad procent) Män (rad procent) 

16-29 år 0 0 0 

30-49 år 2 %   (5 547) 3 % (4 673) 84 % 1 %    (874) 16 % 

50-64 år 7 % (11 714) 8 % (6 881) 59 % 6 % (4 834) 41 % 

16-64 år 3 % (17 261) 4 % (11 553) 51 % 2 % (5 708) 49 % 

 

Det var ungefär tre gånger så många (52 295) mellan 50-64 åriga sysselsatta jämfört 

med 16-29 åriga sysselsatta som hade sjukfrånvaro till följd av AOB-RA, se kolumn 1 i 

tabell 13. Men 50-64 åriga sysselsatta hade drygt nio gånger(2 471 328) högre hela 

sjukfrånvarodagar än 16-29 åriga sysselsatta (272 060), figur 2. Det visar att yngre 

sysselsatta (16-29 år) och då främst yngre manliga sysselsatta är deltid sjukskrivna eller 

med kortare sjukfrånvaro. Mer jämförelse mellan antal med sjukfrånvaro (tabell 12) och 

antal hela sjukfrånvarodagar (figur 3) avslöjar de stora skillnaderna i delen av 
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sjukfrånvaro från arbetet och längden av sjukfrånvaro mellan könen och 

ålderskategorier. 
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Figur 3. Uppräknat antal hela sjukfrånvarodagar till följd av AOB-RA 

 

Sysselsatta med AOB-RA stod för runt 4,6 miljoner sjukfrånvaro dagar, motsvarande  

52 % 
24

 av sjukfrånvaro till följd av AOB. Kvinnorna stod för högre andel av 

sjukfrånvarodagar, 62 % (2,9 miljoner) av sjukfrånvaro dagar till följd av AOB-RA. I 

alla ålderkategorier var det relativt högre andel av kvinnornas sjukfrånvaro dagar 

jämfört med andel av deras andel hos sysselsatta med AOB-RA.  

 

Arbetsorsakade besvär i olika kroppsdelar 

Arbetsorsakade besvär i ländrygg 

En av de vanligaste besvär bland sysselsatta med FAOB var ländryggsbesvär.  Där 42 % 

(273 871) av sysselsatta med FAOB rapporterade ländryggsbesvär
25

 och 40 % (ca 2,7 

miljon dagar) av sjukfrånvarodagar till följd av arbetsorsakade ländryggsbesvär ensamt 

                                                 
24

 70 % av sjukfrånvaro till följd av fysiska arbetsorsakade besvär 
25

 De kunde också ha rapporterat besvär i andra kroppsdelar. 
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eller i kombinationer med andra besvär, se tabell 14 och 17. Statistik i 

socialförsäkringsrapporten från försäkringskassan också bekräftar att ländryggvärk var 

vanligaste sjukskrivningsdiagnos under år 2009 [1].  

I tabell 14 kan man också se att förekomsten av besväret var högre bland äldre män (30 

år och uppåt) än äldre kvinnor (30 år och uppåt) men förekomsten var lite lägre i yngre 

(16-29 år) män än yngre kvinnor. Det är anmärkningsvärt att med stigande ålder 

minskade förekomsten av ländryggsbesvär. Trenden av sjukfrånvaron till följd av 

arbetsorsakade besvär i ländrygg var lika som att sjukfrånvara sig till följd av 

AOB/FAOB/AOB-RA. Med stigande ålder ökade fall av sjukfrånvaro för såväl samtliga 

som sysselsatta från både könen. Kvinnorna med lite högre förekomst av sjukfrånvaro 

än män i alla ålders kategorier. Trenden i långtidssjukfrånvaro var inte olika heller.  

Ett intressant mått för att se verkan av arbetsorsakade besvär var genomsnittlig 

sjukfrånvarodagar till följd av besvär i olika kroppsdelar. Både köns- och 

ålderskillnader är tydliga bland sysselsatta med besvär i ländrygg, ett större hopp mellan 

genomsnittlig sjukdagar av 30-49 åriga och 50-64 åriga sysselsatta. Bland kvinnliga 

sysselsatta med arbetsorsakade besvär i ländrygg största hopp var mellan 30-49 åriga 

och 50-64 åriga sysselsatta. I genomsnitt var varje manlig sysselsatta med besvär i 

ländrygg var borta från jobbet 6 dagar och varje kvinnlig sysselsatta med besvär i 

ländrygg borta 13 dagar under senaste 12 månader, motsvarande siffra för samtliga 

sysselsatta var 10 dagar. Så i genomsnitt varje kvinnliga sysselsatta var borta dubbelt så 

många dagar än manliga sysselsatta med till följd av samma besvär.  

Arbetsorsakade ländrygg besvär dominerade också bland sysselsatta med 

arbetsorsakade besvär i rygg-armdelen av kroppen, var annan av dessa sysselsatta 

rapporterade besvär i ländrygg tillsammans med andra besvär. Men 33 % (174 122) av 

sysselsatta med AOB-RA hade enbart
26

 arbetsorsakade ländrygg besvär och stod för 27 

% (1,25 miljoner) av hela sjukfrånvaron dagar till följd av AOB-RA, se tabell 19 och 

21. 
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 Enbart besvär från följande besvär; nacke/hals, ländrygg utom nacke, axel/arm och hand och/eller 

handled och/eller fingrar  
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Arbetsorsakade besvär i axel/arm  

Ett annat vanligt besvär bland sysselsatta med FAOB och också bland AOB-RA var 

arbetsorsakade besvär i axel-arm. Var tredje sysselsatta (219 197) med FAOB hade 

besvär i axel-arm i kombination med någon/några av andra besvär. Antal sysselsatta 

med AOB i axel-arm var fler än både AOB i nacke och fingrar, hand/handled, men 

sjukfrånvarodagar till följd av axelbesvär (2 136 609) var lite mindre än sjukfrånvaro 

dagar till följd av både AOB i nacke och AOB i fingrar, hand/handled. Samtliga 

sysselsatta med arbetsorsakade besvär i axel-arm var i genomsnitt sjuka 10 dagar, 

kvinnor (11 dagar) och män (9 dagar). Skillnader i genomsnittliga sjukfrånvarodagar var 

inte stora mellan äldre (50-64 år) sysselsatta från både könen och för 16-64 åriga 

sysselsatta från både könen. Kvinnor stod för högre (63 %) andel av sjukfrånvaro dagar 

relativit till antalet kvinnor med besvär och sjukfrånvarande till följd av AOB i 

axel/arm, se tabell 14, 15 och 17. 

Arbetsorsakade besvär i axel-arm var också vanligt (20 %) mellan sysselsatta med 

AOB-RA, var femte sysselsatta i denna grupp rapporterade enbart
27

 besvär i axel-arm. 

Men sysselsatta med besvär i axel-arm stod för 14 % (648 023) av hela 

sjukfrånvarodagar till följd av AOB-RA. Även om fler kvinnor rapporterade AOB (51 

%) i axel/arm och flera kvinnliga sysselsatta var sjukfrånvarande (54 %) till följd av 

AOB i axel/arm. Men männen stod för högre andel (56 %) hela sjukfrånvaron dagar, 

mer statistik i tabell 19, 20 och 21.   

 

Arbetsorsakade besvär i nacke  

Arbetsorsakade besvär i nacke drabbade också en stor andel av arbetande befolkningen. 

Ungefär var femte person (19 %) hos sysselsatta med fysiska arbetsorsakade besvär har 

haft besvär i nacke de senaste 12 månaderna och arbetet var tillräknat som orsaken av 

besväret. Stora könsskillnader i förekomsten av besväret i alla ålderkategorier. Yngre 

sysselsatta mellan 16-29 år hade en betydligt låg (13 %) förekomst än äldre sysselsatta 

mellan 30-49 år (21 %) och mellan 50-64 år (21 %), mer i tabell 14.  

Även förekomsten av besvär i nacke var lägre än förekomsten av besvär i ländrygg 

bland sysselsatta med FAOB. Men i genomsnitt samtliga sysselsatta med besvär i nacke 
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 Enbart besvär från följande besvär; nacke/hals, ländrygg utom nacke, axel/arm och hand och/eller 

handled och/eller fingrar 
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var sjuk 12 dagar, motsvarande siffra för kvinnor (12 dagar) och män (12 dagar), se 

tabell 18. En viktig karaktär av besvär i nacken var genomsnittliga sjukfrånvarodagar, i 

genomsnitt sysselsatta med arbetsorsakade besvär i nacken var sjuka flera dagar än 

sysselsatta med arbetsorsakade besvär i ländrygg. I tabell 18 ser vi dessa skillnader i 

flesta ålderskategorier och mellan könen. Sysselsatta med besvär i nacken (i 

kombination med andra besvär) stod för 22 % (1,5 miljoner) av hela sjukfrånvaron till 

följd av FAOB.  

Bland sysselsatta med AOB-RA, nästan var tionde (8 %) rapporterade enbart
28

 AOB i 

nacke och stod för 8 % (366 897) av hela sjukfrånvarodagar (tabell 19 och 21). 

 

Arbetsorsakade besvär i hand och/eller handled och/eller fingrar 

Sist i ranking bland arbetsorsakade besvär i rygg-armdelen av kroppen låg besvär i 

fingrar, hand/handled. Med några egenskaper detta besvär väckte intresse, en av de 

egenskaperna var lite mindre andel med arbetsorsakade besvär i hand/handled/fingrar 

men med lite större andel i sjukfrånvaro dagar till följd av AOB-RA. En annan 

egenskap som arbetsorsakade besvär i hand/handled/fingrar hade var höga antal av 

genomsnittlig sjukfrånvaro dagar i nästan alla kategorier (kön och ålder) lika som andra 

arbetsorsakade besvär i rygg-arm delen av kroppen. I genomsnitt samtliga sysselsatt 

med besvär i hand/handled/fingrar var sjuk 11 dagar, motsvarande siffra för kvinnor var 

13 dagar och för män var 9 dagar. Vissa könsskillnader förelåg att rapportera besvär i 

hand/handled/fingrar. För män med stigande ålder minskade förekomsten av besvär i 

hand/handled/fingrar medan för kvinnor och samtliga sysselsatta visade den en helt 

annorlunda trend. Sysselsatta från mellersta ålderskategori (30-49 år) hade lägre 

förekomsten än från andra två kategorier bland kvinnor och bland samtliga sysselsatta. 

Den yngsta kategori (16-29 år) av manliga sysselsatta stod för 70 % (25 874) hela 

sjukfrånvarodagar med 46 % (7 641) bland sysselsatta med AOB i 

fingrar/hand/handled. I de alla andra kategorier kvinnor stod för högre andel av 

sjukfrånvaro dagar än män. 

Om vi pratar om verkan av enbart
29

 hand/handled/fingrar besvär, då stod det för 10 % 

(450 155) av hela sjukfrånvaron till följd av AOB-RA och 11 % (54 939) av sysselsatta 

hos AOB-RA rapporterade enbart besvär i hand/handled/fingrar, se tabell 19 och 21. 

                                                 
28 Enbart besvär från följande besvär; nacke/hals, ländrygg utom nacke, axel/arm och hand och/eller 

handled och/eller fingrar 
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Tabell 14. Antal sysselsatta med AOB i olika kroppsdelar 

  Procent29sysselsatta med AOB-RA (antal) 

Besvär Ålder Samtliga Kvinnor (rad procent) Män (rad procent) 

Ländrygg 
besvär 

16-29 år 51 %   (53 254) 53 % (30 956) 58 % 49 % (22 298) 42 % 

30-49 år 43 % (139 099) 40 % (68 086) 49 % 45 % (71 013) 51 % 

50-64 år 37 %   (81 519) 35 % (40 663) 50 % 40 % (40 856) 50 % 

16 -64 år  42 % (273 871) 41 % (139 705) 51 % 44 % (134 166) 49 % 

        

Axel/Arm 

16-29 år 24 %   (25 347) 30 % (17 461) 69 % 17 %   (7 886) 31 % 

30-49 år  34 % (110 474) 37 % (62 956) 57 % 30 % (47 518) 43 % 

50-64 år 38 %   (83 376) 42 % (47 648) 57 % 35 % (35 729) 43 % 

16 -64 år  34 % (219 197) 37 % (128 065) 58 % 30 % (91 132) 42 % 

        

Nacke 
besvär 

16-29 år 13 % (13 665) 16 %   (9 500) 70 %   9 %   (4 164) 30 % 

30-49 år  21 % (67 309) 27 % (45 126) 67 % 14 % (22 183) 33 % 

50-64 år  21 % (45 272) 26 % (29 680) 66 % 15 % (15 592) 34 % 

16 -64 år  19 % (126 245) 25 % (84 306) 67 % 14 % (41 939) 33 % 

        

Fingrar, 
Hand/ 

Handled 

16-29 år 16 % (16 562) 15 %   (8 921) 54 % 17 %   (7 641) 44 % 

30-49 år 13 % (42 188) 13 % (21 677) 51 % 13 % (20 510) 49 % 

50-64 år 14 % (30 417) 17 % (19 445) 64 % 11 % (10 972) 36 % 

16 -64 år 14 % (89 167) 15 % (50 044) 56 % 13 % (39 123) 44 % 
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 Procent av sysselsatta med FAOB 
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Tabell 15. Sjukfrånvaro bland sysselsatta med AOB i olika kroppsdelar 

  
Procent sjukfrånvaro hos sysselsatta  

med AOB-RA (antal) 

Besvär Ålder Samtliga Kvinnor (rad procent) Män (rad procent) 

Ländrygg 
besvär 

16-29 år 21 % (11 077) 24 %   (7 430) 67 % 16 % (3 646) 33 % 

30-49 år 31 % (43 020) 33 % (22 481) 52 % 29 % (20 539) 48 % 

50-64 år 35 % (28 619) 36 % (14 578) 51 % 34 % (14 041) 49 % 

16 -64 år  30 % (82 716) 32 % (44 489) 54 % 28 % (38 227) 46 % 
        

Axel/Arm 

16-29 år 22 % (5 698) 24 %   (4 147) 73 % 20 %   (1 551) 27 % 

30-49 år  24 % (26 344) 27 % (17 019) 65 % 20 %   (9 325) 35 % 

50-64 år 28 % (23 589) 28 % (13 133) 56 % 29 % (10 457) 44 % 

16 -64 år  25 % (55 632) 27 % (34 299) 62 % 23 % (21 333) 38 % 
        

Nackbesvär 

16-29 år 18 % (2 491) 24 %   (2 273) 91 %   5 %     (219)  9 % 

30-49 år  25 % (16 889) 30 % (13 381) 79 % 16 % (3 508) 21 % 

50-64 år  29 % (13 235) 27 %   (8 136) 61 % 33 % (5 100) 39 % 

16 -64 år  26 % (32 616) 28 % (23 789) 73 % 21 % (8 827) 27 % 
       

Fingrar, 
Hand/Handled 

16-29 år 16 % (2 702) 10 %      (893)  33 % 24 % (1 810) 67 % 

30-49 år 30 % (12 643) 27 %   (5 875) 46 % 33 % (6 768) 54 % 

50-64 år 33 % (10 179) 30 %   (5 834) 57 % 40 % (4 345) 43 % 

16 -64 år 29 % (25 525) 25 % (12 601) 49 % 33 % (12 923) 51 % 
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Tabell 16. Långvarig sjukfrånvaro bland sysselsatta med AOB i olika 
kroppsdelar 

  
Långvarig sjukfrånvaro hos sysselsatta med  

AOB-RA 

Besvär Ålder Samtliga Kvinnor(rad procent) Män 

Ländrygg 
besvär 

16-29 år 0 0 0 

30-49 år 3 % (3 655) 5 % (3 304)90% <1% (351) 

50-64 år 9 % (7 561) 12 % (4 797)63% 7 % (2 764) 

16 -64 år 4 % (11 216) 6 % (8 101)72% 2 % (3 115) 
     

Axel/Arm 

16-29 år 0 0 0 

30-49 år 2 % (2 499) 3 % (2 148)86% 1 % (351) 

50-64 år 7 % (5 867) 8 % (3 735)64% 6 % (2 132) 

16 -64 år 4 % (8 367) 5 % (5 884)70% 2 483 
     

Nacke besvär 

16-29 år 0 0 0 

30-49 år 5 % (3 413) 6 % (2 539)74% 4 % (874) 

50-64 år 9 % (4 198) 9 % (2 699)64% 10 % (1 500) 

16 -64 år 6 % (7 612) 6 % (5 238)69% 6 % (2 374) 
     

Fingrar, 
Hand/Handled 

16-29 år 0 0 0 

30-49 år 3 % (1 167) 4 % (816)70% 2 % (351) 

50-64 år 6 % (1 952) 8 % (1 542)79% 4 % (410) 

16 -64 år 3 % (3 119) 5 % (2 359)76% 2 % (761) 
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Tabell 17. Hela sjukfrånvarodagar till följd av AOB i olika kroppsdelar 

  
Sjukfrånvarodagar; procent av sjukfrånvarodagar 

till följd av AOB i olika kroppsdelar 

Besvär Ålder Samtliga Kvinnor (rad %) Män (rad %) 

Ländrygg 
besvär 

16-29 år 37 % (190 506) 40 % (140 664) 74 % 30 % (49 842) 26 % 

30-49 år 38 % (1 051 637) 43 % (819 489) 78 % 28 % (232 149) 22 % 

50-64 år 41 % (1 428 185) 45 % (868 413) 61 % 36 % (559 772) 39 % 

16 -64 år 40 % (2 670 328) 44 % (1 828 566) 68 % 33 % (841 762) 32 % 

     

Axel/Arm 

16-29 år  18 % (93 830) 23 % (81 626) 87 % 7 % (12 204) 13 % 

30-49 år 28 % (759 969) 29 % (558 519) 73 % 25 % (201 450) 27 % 

50-64 år 37 % (1 282 810) 37 % (713 609) 56 % 37 % (569 201) 44 % 

16 -64 år 32 % (2 136 609) 32 % (1 353 754) 63 % 31 % (782 855) 37 % 

     

Nackbesvär 

16-29 år 7 %    (35 764) 10 %   (33 793) 94 % 1 %    (1 970) 6 % 

30-49 år 26 % (712 509) 27 % (524 147) 74 % 23 % (188 362) 26 % 

50-64 år 21 % (741 622) 22 % (430 482) 58 % 20 % (311 141) 42 % 

16 -64 år 22 % (1 489 895) 24 % (988 422) 66 % 20 % (501 474) 34 % 

     

Fingrar, 
Hand/Handled 

16-29 år 7 % (37 524) 3 % (11 650) 31 % 16 % (25 874) 69 % 

30-49 år 19 % (505 926) 17 % (332 045) 66 % 21 % (173 881) 34 % 

50-64 år 13 % (462 446) 16 % (310 356) 67 % 10 % (152 090) 33 % 

16 -64 år 15 % (1 005 895) 16 % (654 051) 65 % 14 % (351 845) 35 % 
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Tabell 18. Genomsnittliga hela sjukfrånvarodagar till följd av AOB i olika 
kroppsdelar 

  
Genomsnittliga30 sjukfrånvarodagar 

till följd av AOB i olika kroppsdelar 
Besvär Ålder Samtliga Kvinnor Män 

Ländrygg 
besvär 

16-29 år 4 5 2 

30-49 år 8 12 3 

50-64 år 18 21 14 

16 -64 år 10 13 6 

     

Axel/Arm 

16-29 år 4 5 2 

30-49 år 7 9 4 

50-64 år 15 15 16 

16 -64 år 10 11 9 

     

Nackbesvär 

16-29 år 3 4 0.5 

30-49 år 11 12 8 

50-64 år 16 15 20 

16 -64 år 12 12 12 

     

Fingrar, 
Hand/Handled 

16-29 år 2 1 3 

30-49 år 12 15 8 

50-64 år 15 16 14 

16 -64 år 11 13 9 
 

  

                                                 
30

 Antal hela sjukfrånvaron dagar/antal sysselsatta som rapporterar besvär 
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Tabell 19. Procent och uppräknat antal sysselsatta med besvär i olika 
kroppsdelar hos sysselsatta med AOB-RA 

Besvär 

Andel och uppräknat antal sysselsatta med besvär 

Samtliga Kvinnor (rad %) Män (rad %) 

Ländrygg besvär  33 % (174 122) 27 % (74 416) 43 % 41 % (99 706) 57 % 

Axel/Arm  20 % (105 049) 19 % (53 099) 51 % 21 % (51 950) 49 % 

Hand/fingrar  11 % (54 939) 10 % (28 080) 51 % 11 % (26 859) 49 % 

Nacke besvär  8 % (39 673) 9 % (24 335) 61 % 6 % (15 338) 39 % 

Ländrygg & 

Axel/Arm  

8 % (39 289) 9 % (23 851) 61 % 6 % (15 437) 39 % 

Nacke & Axel/Arm  6 % (33 722) 8 % (23 244) 69 % 4 % (10 478) 31 % 

Nacke & Ländrygg 5 % (24 504) 6 % (16 357) 67 % 3 % (8 147) 33 % 

Nacke, Ländrygg & 

Axel/Arm 

3 % (17 175) 5 % (12 856) 75 % 2 % (4 319)25 % 

Axel/Arm & 

Hand/Fingrar 

2 % (10 844) 2 % (6 484) 60 % 

   

2 % (4 360) 40 % 

Ländrygg & 

Hand/Fingrar 

1 % (7 175) 2 % (4 982) 69 % 1 % (2 194) 31 % 

Ländrygg, 

Axel/Arm & 

Hand/fingrar  

1 % (5 037) 1 % (2 984) 59 % 1 % (2 052) 41 % 

Alla fyra  1 % (4 726) 1 % (3 156) 67 % 1 % (1 570) 33 % 

Nacke, Axel/Arm & 

Hand/fingrar  

1 % (3 355) 1 % (2 391) 71 % <1% (965) 29 % 

Nacke, Ländrygg & 

Hand/Fingrar  

<1% (1 843) <1%(1 103) 60 % <1% (740) 40 % 

Nacke & 

Hand/Fingrar  

<1% (1 247) <1% (864) 69 % <1% (382) 31 % 

    

Summa 522 700 278 202(53%) 244 499 (47 %) 
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Tabell 20. Procent och uppräknat antal sjukfrånvarande hos sysselsatta med 
AOB i olika kroppsdelar 

Besvär 

Antal sjukfrånvarodagar hos sysselsatta  

total Kvinnor (rad %) Män (rad %) 

Ländrygg besvär  36 % (51 294) 30 % (23 577) 46 % 43 % (27 718) 54 % 

Axel/Arm 17 % (24 845) 17 % (13 381) 54 % 18 % (11 464) 46 % 

Hand/fingrar 11 % (15 808) 9 % (6 959) 44 % 14 % (8 849) 56 % 

Nacke besvär 6 % (9 234) 8 % (5 956) 65 % 5 % (3 277) 35 % 

Ländrygg & 

Axel/Arm  

8 % (11 518) 8 % (6 639) 58 % 8 % (4 879) 42 % 

Nacke & Axel/Arm  5 % (7 172) 7 % (5 775) 81 % 2 % (1 397) 19 % 

Nacke & Ländrygg 5 % (7 508) 7 % (5 844) 78 % 3 % (1 664) 22 % 

Nacke, Ländrygg & 

Axel/Arm 

4 % (5 745) 6 % (4 734) 82 % 2 % (1 011) 18 % 

Axel/Arm & 

Hand/Fingrar 

1 % (1 964) 2 % (1 270) 65 % 1 % (694) 35 % 

Ländrygg & 

Hand/Fingrar 

2 % (2 770) 2 % (1 787) 65 % 2 % (983) 35 % 

Ländrygg, 

Axel/Arm & 

Hand/fingrar  

1 % (2 025) 1 % (1 105) 55 % 1 % (920) 45 % 

Alla fyra  1 % (1 261) 1 % (717) 57 % 1 % (544) 43 % 

Nacke, Axel/Arm & 

Hand/fingrar 

1 % (1 102) 1 % (677) 61 % 1 % (424) 39 % 

Nacke, Ländrygg & 

Hand/Fingrar 

<1% (595) <1 % (86) 14 % 1 % (509) 86 % 

Nacke & 

Hand/Fingrar 

0 0 0 

    

Summa 142 841 78 507 (55 %) 64 333 (45 %) 
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Tabell 21: Uppräknat antal hela sjukfrånvarodagar till följd av besvär i 
olika kroppsdelar hos sysselsatta med AOB-RA 

Besvär 

Sjukdagar till följd av AOB i olika kroppsdelar 

total Kvinnor (rad %) Män (rad %) 

Ländrygg 27 % (1 250 896) 25 % (733 789) 59 % 29 % (517 106) 41 % 

Axel/Arm 14 % (648 023) 10 % (285 628) 44 % 21 % (362 395) 56 % 

Ländrygg & 

Axel/Arm 10 % (458 579) 11 % (311 154) 68 % 8 % (147 425) 32 % 

Fingrar/Hand 10 % (450 155) 10 % (295 856) 66 % 9 % (154 299) 34 % 

Nacke 8 % (366 897) 5 % (132 483) 36 % 13 % (234 414) 64 % 

Nacke & Axel/Arm 7 % (318 9249 7 % (212 991) 67 % 6 % (105 933) 33 % 

Nacke, Ländrygg & 

Axel/Arm 7 % (317 236) 11 % (304 411) 96 % 1 % (12 824) 4 % 

Nacke & Ländrygg 6 % (274 387) 9 % (252 278) 92 % 1 % (22 109) 8 % 

Ländrygg & 

Fingrar/Hand 3 % (158 020) 4 % (118 194) 75 % 2 % (39 826) 25 % 

Alla fyra 3 % (129 852) 2 % (48 728) 38 % 5 % (81 124) 62 % 

Axel/Arm & 

Fingrar/Hand 2 % (107 784) 3 % (94 162) 87 %  1 % (13 622) 23 % 

Nacke, Axel/Arm & 

Fingrar/Hand 2 % (78 7269 1 % (37 099) 47 % 2 % (41 626) 53 % 

Ländrygg, Axel/Arm 

& Fingrar/Hand 2 % (77 486) 2 % (59 580) 77 % 1 % (17 905) 23 % 

Nacke, Ländrygg & 

Fingrar/Hand <1 % (3 873) <1 % (430) 11 % <1 % (3 443) 89 % 

Nacke & 

Fingrar/Hand 0  0 0 

    

Summa 4 640 837 2 886 785 (62 %) 1 754 051 (38 %) 
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Diskussion 

 

Resultatet från denna rapport visar att AOB i ländrygg var den vanligaste orsak till 

sjukskrivning bland sysselsatta med AOB år 2009 och orsakade många sjukdagar hos 

sysselsatta i Sverige. Antalet sjukfrånvarodagar som arbetsorsakade besvär leder till kan 

ge en tolkning av allvarlighet av besväret. Ryggvärk var näst störst och stod för 7 % av 

allmänna sjukförsäkringskostnaderna år 2009 [2]. För männen stod ryggvärk för 8 % 

och för kvinnor stod den för 6,5 % av sjukförsäkringskostnaderna år 2009 [2].  

Vidare visar resultat att det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män 

bland sysselsatta i Sverige till följd av Arbetsorsakade besvär i rygg och arm. Skillnader 

i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män kan ha många förklaringar. I rapporten kvinnors 

och mäns sjukfrånvaro Angelov m.fl. [3] tror att skillnaden i allmän sjukfrånvaro 

mellan män och kvinnor har ökat bland kvinnor i kombination med föräldraskap [3]. 

När det gäller muskuloskeletala sjukdomar (ej sjukfrånvaro) menar Ahlgren m.fl. [4] att 

föräldraskap inte är belastande istället ör glädjande och balans mot negativa 

exponeringar i arbetet. 

 

Många sjukdagar ekonomi 

Enligt försäkringskassans beräkningar i socialförsäkringsrapport 2011:4[2] 

genomsnittlig sjukpenning per dag under år 2009 var 503 kronor för män och 428 

kronor för kvinnor. Detta är ersättningen som försäkringskassan betalade till 

sjukfrånvarande personer
31

, kostnader till individen till följd av inkomstbortfall, 

kostnader för läkarbesök och mediciner, hälso- och sjukvårdkostnader, 

produktionsbortfall, intengibla kostnader av smärta, oro, ångest och lidande m.m. ingår 

inte i denna siffra.  

Enligt våra beräkningar den uppskattade siffror för sjukfrånvarodagar till följd av AOB 

var drygt 9 miljoner för samtliga, 5.5 miljoner för kvinnliga och 3,3 miljoner för 

manliga sysselsatta. 

Enligt [2] kvinnornas genomsnittliga sjukpenning per dag under 2009 var 428 kronor,  

Och för alla sjukfrånvarodagar till följ av arbetsorsakade besvär 

5 547 448 dagar X 428 kr = 2 374 307 744 kr  

                                                 
31

 Om man var sjukfrånvarande från jobbet 14 dagar eller längre. 
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Medan männen hade ett högre (503 kr) genomsnittlig sjukpenning per dag, och siffra 

för alla sjukfrånvarodagar till följd av arbetsorsakade besvär blir 

3 293 437 dagar X 503 kr = 1 656 598 811 kr.  

Och summan för bara sjukpenning för samtliga sysselsatta år 2009 blev 4 030 906 555 

kr (4 030 miljoner kronor = ca 4 miljarder kronor).   

Summan för sjukfrånvaro dagar till följd av arbetsorsakade besvär i rygg-arm delen av 

kroppen låg på  

Kvinnor: 2 886 785 dagar  X 428 kr  = 1 235 543 980 kr 

Män :      1 754 051 dagar  X  503 kr =   882 287 653 kr 

Och totalt blev det 2 118 miljoner kronor. 

Enligt kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) från SCB
32

, år 2009 

lönesumman
33

 i sverige var 1 235 miljarder för samtliga, 513,8 miljarder för kvinnliga 

och 716,4 miljarder for manliga arbetstagare. Kostnaden var sjukfrånvaro dagar till följd 

av AOB var 0.5 % av kvinnors lönesumma och 0.2 % av männens lönesumma.  

  

Skillnader i sjukfrånvaro till följd av AOB-RA mellan män 
och kvinnor 

Statens offentliga utredning [5] och Arbetsmiljöstatistik rapport: Arbetsorsakade besvär 

2010 [6] visar ett troligt samband mellan fysikaliska, kemiska och psykosociala faktorer 

i arbetsmiljön och ohälsa
34

 i arbetslivet. Som i sin tur resulterar i frånvaro från arbetet 

till följd av olycksfall eller/or arbetssjukdomar eller/or arbetsorsakade besvär. Det finns 

en samvariation mellan såväl som fysiska arbetsmiljön som arbetsorganisatoriska och 

psykosociala arbetsmiljön och arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Den psykosociala 

arbetsmiljön och dator användning är en trolig riskfaktor till AOB i nacke och övre 

rygg, påfrestande arbetsställningar, fysisk tungt arbete och repetitiv korta arbetsrörelser 

risk faktor för AOB i ländryggen och andra rörelseorgan. Besvär i rörelseorgan är 

vanligare hos sysselsatta från arbetaryrkena än tjänstemän [4] och samma gäller för 

arbetsorsakade besvär i rörelseorganen [6]. Generallt sjukskrivning till följd av besvär i 

rörelseorgan är mer vanlig hos arbetare med tungt fysisk arbete jämfört med 

kontorsarbetare (ledningsarbete och yrken som kräver högskolutbildning) [1].  Eftersom 

                                                 
32

 http://www.scb.se/Pages/Product____7988.aspx 
33

 Lönesumma innebär summeringar av kontant bruttolön. 
34

 Med ohälsan kan menas arbetsolycksfall, arbetssjukdom, färdolycksfall och arbetsorsakade besvär 
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vissa yrken har högre arbetsmiljörelaterade exponeringar och medför högre risk för 

arbetsrelaterade sjukdomar. Kvinnodominerade yrkena har lägre status och sämre 

betalda än mansdominerade yrkena, socioekonomisk status har ett direkt och starkt 

samband med hälsa och trots ett stark prognostic faktor för hälsa. 

Åldern eller kanske långtidsarbetsliv och/eller kön kan ses som en sannolik orsak till 

långtidssjukfrånvaro. 

Kvinnor har mindre möjlighet till återhämtning [7] 

En annan viktig faktor kan vara kvinnors betydligt mer hushållsarbete och mer ansvar 

för hemmavarande barn. Denna dubbelt ansvar sätter mer krav på kvinnors hälsa och det 

blir allt viktigare för kvinnor att vara frisk. Konsekvenserna blir mer sjukfrånvaro för 

kvinnor att hålla sig frisk. Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män ökar efter 

första barn [3].  SCBs tidsanvändningsundersökningen 2010 [7] visar att kvinnor i 

genomsnitt lägger 4 timmar per dag på obetalt hemarbete jämfört med männens 3 

timmer och 15 minuter.  

Männen jobbar mest på veckodagar och är lediga under helgerna och i sin tur kopplar av 

från arbetets stress och återhämtar sig. I genomsnitt veckoslutdag har de en timme mer 

fri tid än kvinnor. Kvinnornas har jämnt fördelat arbetet under hela veckan och får 

mindre tid för återhämtning. Flesta av kvinnor efter förvärvsarbetet hemarbetar och de 

har kortare avsnitt av fritid
35

. I genomsnitt männen har ungefär 30 minuters mer fritid än 

kvinnor.   

Kvinnor är mer exponerade till statiskt och repetitiv arbete [8] 

Arbetsmarknad statistik från SCB[9] visar att många yrken inom svenska näringsliv är 

kön segregerat. På grund av ojämn fördelning av könen, det finns en tydlig skillnad i 

arbetsmiljön för kvinnor och män. Yrken med statik, sittande, repetitiv och begränsade 

arbetsställningar är vanligare hos kvinnor medan fysisk tungt arbete är vanligare hos 

män. Kvinnor är hög prevalent i yrken med hög psykosocial belastning, där de rapporter 

mindre kontroll över sin arbetssituation och ett högre krav på jobbet. Medan männen är 

mer prevalenta i yrken som upplevs ha högre fysisk belastning än kvinnor. 

                                                 
35

 Med fri tid menas tid som blir över efter förvärvsarbetet, hemarbetet, personliga behov etc 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____319925.aspx
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Trovärdighet 
Resultaten i denna studie är uppskattad och byggd på data som är inhämtad från en 

urvalsundersökning, det har olika källor för osäkerheten. Svarsbortfall i AKU och sedan 

svarsbortfall i arbetsorsakade besvär undersökningen är den viktigaste av alla 

osäkerhetskällor. AKU har ett bortfall på 22 % utan hänsyn till jobb status på 

deltagarna. Tidigare forskning visar att sysselsatta har ett lägre bortfall än personar utan 

sysselsättning, då ett bortfall på 22 % bland sysselsatta är en överskattning, läs mer på 

sidor 23-24 i Arbetsorsakade besvär undersöknings rapport 2010:4. SCB uppdaterar 

urval till undersökningen 3 veckor innan mätperioden. Övertäckning på grund av 

dödsfall eller utvandring/emigration och undertäckning på grund av invandring kan ske.  

Förutom dess det kan finnas olika typer av bias. Till exempel, inhämtad data är baserad 

på intervjuar resulterar i   

 Information Bias; missförståndet av frågor ställd av intervjuare och svaren från 

deltagare. 

 Recall Bias; sysselsatta som upplever arbetsorsakade besvär kan fundera mer om 

besvären och möjliga orsaker än sysselsatta som inte har besvär. 
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Appendix 

På grund av deltagarnas svar på de inledande frågorna om  

1. Fysiska eller/och  

2. Andra typer av besvär  

vi kunde inte klassificera 23(14 ♀, 9 ♂) av deltagarna om de hade någon typ av 

arbetsorsakade besvär eller inte. Vi valde att ta bort de 23 deltagarna från vårt 

studiematerial och analyserade 18755 deltagarnas svar. Då blev en liten 

minskning(6102)  i uppräknat antal sysselsatta, se tabell 24. En annan justering som vi 

valde att göra var inmatning av sjukfrånvarodagar för sex av deltagare, eftersom de inte 

visste om deras antal sjukfrånvarodagar till följd av arbetsorsakade besvär under senaste 

12 månaderna. Vi matade in genomsnittliga sjufrånvarodagar för sysselsatta med 

samma kön, ålder, typ av arbetsorsakade besvär och sektor i huvudsysslan. 

 

Tabell 22: Uppräknat antal sysselsatta i studiematerial 

Åldersgrupp Procent (antal) Andel kvinnor (antal) Andel män (antal) 

16 – 29 år 20 %    (837 800) 20 %    (405 561) 19 %    (432 239) 

30 – 49 år  50 % (2 125 829) 49 % (1 002 411) 50 % (1 123 417) 

50 – 64 år 30 % (1 314 425) 31 %    (628 947) 31 %    (685 478) 

16 – 64 år 4 278 053 48 % (2 036 919) 52 % (2 241 134) 
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