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Arbete, hälsa och genus:
betydelsen av kön och yrkets könssammansättning
för individers villkor i arbetslivet
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7.1

Inledning

Män och kvinnor tenderar i stor utsträckning att vara verksamma i
olika yrken vilket innebär att arbetsvillkoren för män och kvinnor
kan se mycket olika ut. En könssegregerad arbetsmarknad medför
att arbetslivet kan skilja sig avsevärt åt mellan kvinnor och män
gällande faktorer som arbetsmiljö, arbetstid, möjlighet att påverka
sitt arbete, flexibilitet och mental och fysisk ansträngning. Sådana
skillnader kan tänkas medföra inte endast stora skillnader i arbetslivet utan får i förlängningen betydande konsekvenser för såväl
könsskillnader i hälsa som möjligheten att kombinera familjelivet
med arbetslivet. Det här kapitlet syftar till att 1) belysa hur arbetsvillkor skiljer sig åt mellan mansdominerade, kvinnodominerade
och könsintegrerade yrken i Sverige i dag samt hur detta har förändrats över tid och 2) studera hur arbetsvillkor är kopplade till
hälsoskillnader och löneskillnader mellan kvinnor och män.
Samtliga analyser i kapitlet är baserade på uppgifter från Levnadsnivåundersökningarna (LNU) med information om den
svenska befolkningen från 1974 till 2010. LNU är en intervjuundersökning baserad på ett riksrepresentativt slumpmässigt urval
av den svenska befolkningen i åldrarna 18–75 år (för mer information om LNU, se Evertsson och Magnusson 2014).1 En kärna i
våra analyser är könssegregeringen på arbetsmarknaden, här mätt
som andelen kvinnor i olika yrken. Därför inleder vi kapitlet med
en övergripande beskrivning av hur könssegregeringen på arbetsmarknaden har förändrats under den tidsperiod som studeras, dvs.
1974 till 2010.

1

I detta kapitel kommer endast anställda individer mellan 20–64 år, som vid intervjutillfället
var yrkesaktiva, att inkluderas. Som yrkesaktiv anställd räknas de som vid intervjutillfället
angett anställning som sin huvudsakliga syssla och som uppgett en veckoarbetstid om minst
10 timmar. Det finns särskilda villkor och problem förknippade med att stå utanför
arbetsmarknaden, vilket kommer att diskuteras längre fram i kapitlet.
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7.2

Könssegregeringen på arbetsmarknaden

Efter att ha legat på en historiskt låg nivå under 1950-talet steg
kvinnors arbetslivsdeltagande kraftigt från slutet av 1960-talet till
början av 1990-talet, och har sedan dess (med undantag av den
djupa ekonomiska krisen 1992–93) legat över 90 procent i åldersgruppen 30–54 år (se t.ex. Stanfors 2007 för en historisk översikt
och Tåhlin 2014 för en beskrivning av senare decennier). Män och
kvinnor på den svenska arbetsmarknaden har dock långtifrån
samma arbetsuppgifter; könssegregeringen efter yrke är påtaglig i
Sverige, liksom i många andra länder (se t.ex. Nermo 2000). Det
finns två grundläggande dimensioner i denna segregering (se t.ex.
Charles och Grusky 2004). Den ena dimensionen är vertikal och
avser bl.a. skillnader i arbetets kvalifikationsinnehåll och position i
arbetsplatsens ledningsstruktur. Den andra dimensionen är horisontell och avser skillnader i arbetsuppgifternas art givet yrkets
ställning i arbetslivets hierarkiska (vertikala) struktur.
Ett sätt att karakterisera arbetsuppgifternas art är att skilja
mellan tre olika typer av sysslor: arbete med människor, med data
(text, siffror eller andra symboler), respektive med föremål (fysiskt
material av olika slag i tillverkning eller service)2. Skillnaden mellan
arbete med föremål och arbete med data ansluter nära till den traditionella skiljelinjen mellan arbetare och tjänstemän, och är starkt
kopplad till yrkesstrukturens vertikala dimension. Arbete med
människor är däremot främst knutet till yrkesstrukturens horisontella axel. Den vertikala dimensionen tycks därmed omfatta egenskaper i arbetet anknutna till klass medan den horisontella
dimensionens karaktär förefaller tydligt associerad med genus. En
vanlig uppfattning i forskningslitteraturen om arbetslivets könssegregering (se t.ex. Charles 2011 för en översikt) är att utvecklingen över tiden, oftast i utjämnande riktning, är mycket snabbare
längs den vertikala dimensionen än längs den horisontella. Det
innebär att klassojämlikhet mellan könen skulle tendera att avta
medan olikheter i arbetsinnehåll mellan kvinnor och män givet
hierarkisk ställning, dvs. könsskillnader inom klasser, skulle vara
klart mer beständiga. Enligt våra data om Sverige under senare
decennier ligger det en del i denna beskrivning, men det finns viktiga nyanser och undantag (av utrymmesskäl visas inte dessa resul-

2

Denna tredelning har sitt ursprung i Storbritannien och USA och kallas då oftast arbete
med ”people”, ”data” respektive ”things” (Cain och Treiman 1981, Fine och Cronshaw 1999).

2

Kapitel 7

tat i figur- eller tabellform, utan återges endast kortfattat i den
följande texten).
För det första är det helt klart att vissa viktiga klasskillnader
mellan kvinnor och män har minskat avsevärt från 1970-talet till
i dag, rentav eliminerats. Det gäller t.ex. arbetets kvalifikationsnivå
mätt som utbildningskrav (mer om detta i ett senare avsnitt). Däremot har nästan ingen förändring skett av könsojämlikheten i formellt ledningsarbete: det är fortfarande mycket vanligare att män är
chefer eller arbetsledare än att kvinnor är det, och gapets storlek
har knappast förändrats alls under senare decennier. För det andra
har den genomsnittliga skillnaden mellan kvinnor och män i yrkestillhörighet längs den horisontella dimensionen varit påfallande
stabil. Vid sidan av detta genomsnitt har dock könsmönstret luckrats upp i vissa avseenden men också förstärkts i andra delar. Mest
har hänt i genusdimensionens båda ytterkanter. Vid den mest maskulina polen har gapet mellan könen minskat, dvs. skillnaden
mellan män och kvinnor i frekvensen av manstypiska arbetsuppgifter är klart mindre nu än tidigare. Denna typ av arbete har blivit
mindre vanlig bland båda könen, men minskningen är större bland
männen. Bakom de sjunkande frekvenserna av manstypiska arbeten
ligger främst en strukturomvandling av arbetslivet, särskilt en fortsatt övergång från tillverkning till service. Vid den mest feminina
polen har tvärtom könsgapet vidgats. Denna typ av jobb, alltså särskilt arbete med människor, har generellt blivit vanligare, och den
klart största delen av ökningen står kvinnor för. Däremot har
könsgapet minskat tydligt bland jobb med en måttligt kvinnodominerad inriktning, dvs. andelen män med sådana arbetsuppgifter har ökat mer än motsvarande andel bland kvinnorna.
Vid bedömningar av könssegregeringens omfattning är den
standardmässiga metoden att jämföra yrkesfördelningen bland
kvinnor med den som råder bland män (se t.ex. Blau, Brummund
och Liu 2013 för en kort översikt av denna metodlitteratur samt en
tillämpning på amerikanska data). Genom att betrakta mäns och
kvinnors yrkestillhörighet var för sig reduceras det mekaniska sambandet mellan yrkesstruktur och könsskillnader i förvärvsarbetsfrekvens. Men kvinnors starkt ökade deltagande i arbetslivet under
senare decennier är förstås viktigt att ta hänsyn till i en beskrivning
av hur könsuppdelningen på arbetsmarknaden utvecklas. Ett kompletterande mått på segregering är därmed att beräkna hur andelen
kvinnor i olika yrken har förändrats, och hur gapet mellan könen i
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detta avseende har utvecklats. En sådan bild för Sverige under perioden 1974 till 2010 ges i figur 1.3

Med detta sätt att räkna har könssegregeringen efter yrke minskat
påtagligt från 1970-talet till nutid. Den genomsnittliga andelen
kvinnor i de yrken som kvinnor arbetar i sjönk från 77 till 65 procent mellan 1974 och 2010. Under motsvarande tid steg andelen
kvinnor i männens yrken från 18 till 31 procent. Skillnaden mellan
kvinnor och män i könsfördelning i de yrken där de är verksamma
minskade därmed från 59 till 34 procent, alltså nästan en halvering.
Detta är som sagt inte det standardmässiga sättet att mäta könssegregeringens omfattning, men som en beskrivning av arbetslivets
könsuppdelning är det enligt vår mening ett viktigt komplement till
den dominerande bilden. Enligt figur 1 har arbetsmarknadens
yrkesstruktur blivit klart mer könsintegrerad över tiden.
Vad utvecklingen beror på är en annan fråga. Det finns två
komponenter i könssegregeringens utveckling. Den ena är förändringen av själva yrkesstrukturen, dvs. förskjutningar i yrkenas relativa storlek, den andra är könsskillnaden i denna förändring, dvs.
förskjutningar i yrkenas könssammansättning (se t.ex. Blau,
3

Uppgifter om andel kvinnor i yrket är för åren 1974, 1981, 1991 hämtade från Folk- och
bostadsräkningarna (FoB) 1975, 1980 respektive 1990. För åren 2000 och 2010 hämtas
motsvarande uppgifter från Yrkesregistret (Statistiska centralbyrån). Yrken är för 1974, 1981
och 1991 indelade efter NYK80 (Nordisk yrkesklassificering) och för 2000 och 2010 efter
SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering). I kapitlets analyser grupperas yrkena i fem
kategorier: 0–10 procent kvinnor, 11–39 procent, 40–60 procent, 61–89 procent, och 90–100
procent kvinnor, med undantag för de avslutande löneanalyserna där en annan indelning
används (se vidare beskrivning i avsnitt 9.4).
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Brummund och Liu 2013). I figur 1 är det troligt att männens
kurva (utvecklingen av den genomsnittliga andelen kvinnor i mäns
yrken) främst drivs av yrkesstrukturens omvandling, dvs. att manligt dominerade yrken successivt minskar i storlek, snarare än att
män rör sig från manligt till kvinnligt dominerade uppgifter. Kurvan för kvinnornas utveckling är antagligen mer en kombination av
struktur- och individförlopp, där dels vissa kvinnodominerade yrken
växer i storlek, dels vissa grupper av kvinnor rör sig mot manligt
dominerade uppgifter. I kvinnornas fall skulle struktur- och individeffekterna då delvis ta ut varandra, vilket kanske syns tydligast
under periodens första del som sammanfaller med de offentliga
välfärdstjänsternas expansion.
Slutligen finns en ganska stark självständig struktureffekt som
driver på könsintegrationen i arbetslivet, nämligen yrkesstrukturens uppgradering mot alltmer kvalificerade arbetsuppgifter. Som
vi nyss framhöll tenderar den vertikala och den horisontella dimensionen av arbetsinnehållet i olika yrken, de två axlar som sammanfattningsvis kan kopplas till klass respektive genus, att vara
okorrelerade med varandra när de mäts kontinuerligt och linjärt.
Men det finns en stark empirisk koppling mellan de båda dimensionerna om genus indikeras längs axeln könstypiskt till könsintegrerat arbete: yrken i toppen av klasshierarkin tenderar att vara
könsintegrerade medan könstypiska yrken, både manliga och
kvinnliga, företrädesvis återfinns längre ner i den hierarkiska ordningen (se Magnusson 2009 för analyser som visar detta mönster
för Sverige). Denna tydliga länk mellan klass- och genusstrukturen
leder till en ökad könsintegration i arbetslivet i takt med att yrkessammansättningen på arbetsmarknaden uppgraderas med avseende
på kvalifikationskrav (dvs. en genomsnittlig höjning av klassnivån).
Alla dessa mekanismer bidrar förmodligen verksamt till den bild
av ökad könsintegration som figur 1 förmedlar. Att avgöra den
relativa styrkan av de olika mekanismerna är dock en alltför komplex uppgift för att kunna utföras inom ramen för detta kapitel.
Den sammantagna slutsatsen här är att könssegregeringen i arbetslivet har förändrats i vissa viktiga avseenden, men varit utpräglat
stabil i andra. Vidare har de förändringar som skett till övervägande
del gått i utjämnande riktning. Könsuppdelningen på arbetsmarknaden är alltså i viss mån trögrörlig, men är ur andra synvinklar
betydligt mer dynamisk. Förändringarna kan främst antas bero på
två strukturella omvandlingar, uppgraderingen av kvalifikationskraven och den fortsatta övergången från tillverkning till service, och
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en mer individorienterad faktor, kvinnornas inbrytning i manligt
dominerade verksamheter. Generellt sett tycks vertikala och strukturella omvandlingar ha varit större och mer betydelsefulla än
horisontella och individuella förändringar.
7.2.1

Arbetsförhållanden 1974 till 2010

I följande avsnitt beskrivs hur arbetsförhållanden varierar mellan
yrken med olika könssammansättning4. Tre komponenter av
arbetsförhållanden som i sin tur kan summeras till ett sammanfattande mått på vad vi kan kalla jobbkvalitet har valts ut – kvalifikationskrav, fysiska krav och negativ stress. De tre komponenterna
har alla signifikanta samband med graden av ohälsa (se beskrivningen i avsnitt 3.1.) Kvalifikationskrav definieras här som utbildningskrav, mätt med antalet år av utbildning efter grundskola som
behövs i respondentens arbete. Arbetets fysiska krav inkluderar
sådant som t.ex. tunga lyft och krokiga eller vridna arbetsställningar. Den tredje komponenten, negativ stress, är relaterad till den
s.k. krav-kontroll modellen, dvs. höga mentala krav i kombination
med ett litet utrymme för egna beslut (modellen beskrivs mer
utförligt i avsnitt 3 nedan). Av dessa tre komponenter har höga
utbildningskrav ett gynnsamt samband med hälsotillståndet, medan
fysiska krav och negativ stress har ogynnsamma samband med
hälsa. De tre komponenterna analyseras i det följande dels var för
sig, dels genom en summering till ett sammanfattande index på
total jobbkvalitet.5 Komponenternas vikter i detta index beräknas
på grundval av deras samband med det totala hälsomåttet. Utbildningskrav och fysiska krav kan beskrivas för hela perioden 1974 till
2010, medan negativ stress kan beskrivas först fr.o.m. 1981 eftersom vissa relevanta data saknas för denna komponent i LNU före
dess.
4

I enlighet med figur 1 ovan har arbetslivet blivit mer könsintegrerat över tiden sett till hur
fördelningen av alla anställda över dessa fem kategorier har utvecklats: en samling mot
mitten har ägt rum. I periodens början (1974) var de mest snedfördelade yrkeskategorierna
(minst 90 procent kvinnor eller minst 90 procent män) med avseende på kön också de
största. Vid periodens slut (2010) var dessa två kategorier i stället de minsta. Den enda kategori som har vuxit kontinuerligt i storlek är de könsintegrerade yrkena (40–60 procent
kvinnor), men även de båda måttligt snedfördelade kategorierna har expanderat sedan 1970-talet.
5
Måttet på total jobbkvalitet är starkt korrelerat med social klass: då klass mäts med den
socio-ekonomiska indelning som kallas SEI uppgår korrelationen (Pearsons r) mellan jobbkvalitet och klass till cirka 0,60. Men jobbkvalitet har ett högre samband med hälsotillstånd
än vad social klass har (delvis pga. konstruktion). Givet jobbkvalitet är social klass inte
signifikant relaterad till hälsoproblem.
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6

Not: ak 10=0–10 % kvinnor i yrket, ak 1040=10–39 % kvinnor i yrket, ak 4060=40–60 % kvinnor i

yrket, ak 6090=61–89 % kvinnor i yrket, ak 90=90–100 % kvinnor i yrket.
Not: Den lodräta axelns skala uttrycker följande för respektive komponent: Utbildningskrav=antal år
efter grundskola (multiplicerat med 10, dvs. 10=1 år, 20=2 år, etc.); Fysiska krav=skala 0–100, där 0
är minimala och 100 är maximala fysiska krav; Negativ stress=andel (procent) med höga mentala krav
och låg egen kontroll i arbetet; Kvalitet=en sammanvägd skala 0–100 av de tre komponenterna (där
utbildningskrav ges en positiv vikt medan fysiska krav och negativ stress ges negativa vikter, i proportion till deras samband med god hälsa).

Av figuren framgår tydligt att de bästa jobben återfinns i könsintegrerade yrken. Dessa arbeten har den högsta kvalifikationsnivån, de
lägsta fysiska kraven, och den högsta sammantagna jobbkvaliteten.
Undantaget är komponenten negativ stress, där de bästa jobben i
stället är de mest mansdominerade. Generellt tenderar jobbkvaliteten att vara lägre ju mer snedfördelat yrket är vad gäller könssammansättning, dock med en viss fördel för måttligt mansdominerade yrken framför måttligt kvinnodominerade. Negativ stress
utgör åter ett undantag, där i stället villkoren är sämre ju högre
andelen kvinnor i yrket är. Över tiden har som sagt endast små
förskjutningar i detta mönster inträffat (detta framgår ej av figuren). Två tendenser till förändring kan dock framhållas. För det
första har de mest mansdominerade yrkena uppvisat en viss försämring av arbetsvillkoren på alla punkter, så att den totala jobbkvaliteten i denna grupp har haft den klart sämsta trenden av de
fem urskilda kategorierna. För det andra har sambandet mellan
andelen kvinnor i yrket och negativ stress förstärkts och blivit mer
6

För överskådlighetens skull visar figur 2 genomsnitt för hela perioden 1974–2010 (1981–
2010 för negativ stress och total jobbkvalitet), eftersom fördelningens mönster är likartat
över tiden med endast smärre förskjutningar.
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systematiskt, så att det vid den senaste tidpunkten (2010) är nästan
helt linjärt.
Figur 3 beskriver hur könsskillnader i arbetsförhållanden har
förändrats mellan 1974 (eller 1981) och 2010. I figuren jämförs
kvinnor med män utan hänsyn till yrke (och yrkets könsfördelning). Längre fram gör vi en beräkning av hur stor del av förändringen i de olika gapen mellan kvinnor och män som kan knytas till
yrkestillhörigheten, och hur stor del som sammanhänger med kön
utöver yrkets könssammansättning.

I figur 3 kan vi först se att utbildningskraven har stigit påtagligt
bland både kvinnor och män, men att kvinnornas uppgradering är
betydligt större än männens. 1974 var den genomsnittliga kvalifikationsnivån i arbetet klart högre bland män än bland kvinnor, år
2000 hade kvinnorna nästan hunnit ikapp och 2010 har de gått
förbi männen. Å andra sidan har även den negativa stressen ökat
betydligt mer för kvinnor än för män, även om männens ökning är
något större än kvinnornas under den senaste delen av perioden
(efter år 2000). Den stigande kvalifikationsnivån och den tilltagande negativa stressen hänger dock inte så starkt ihop med
varandra. Sambandet mellan dessa två komponenter av arbetets
kvalitet är ganska svagt; det främsta kännetecknet hos jobb med en
hög risk för negativ stress är arbete med människor, särskilt inom
vård och omsorg men även inom undervisning och i viss annan
service, t.ex. detaljhandel. Den negativa stressen är därmed främst
knuten till yrkesstrukturens horisontella dimension. Utbildnings-
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kraven är i stället starkt kopplade till den vertikala dimensionen (se
diskussionen ovan i avsnitt 2).
Tvärt emot vad man kanske kunde förvänta sig har de (upplevda) fysiska kraven i arbetslivet inte minskat, utan snarast ökat
något, åtminstone under periodens tidigare del medan nivån under
de senaste åren har varit i det närmaste konstant. Förändringen
över tid står främst kvinnorna för, med en tydlig ökning mellan
1974 och 1981 och sedan en mindre uppgång fram till 2000 och
därefter en mindre nedgång. Männens nivå är mycket stabil under
hela perioden. Under senare år har omfattningen av de (upplevda)
fysiska kraven i arbetet skilt sig ytterst lite åt mellan kvinnor och män.
Dessa förändringar sammantagna innebär att den totala jobbkvaliteten har stigit något för kvinnor, i en något ökande takt över
tiden, medan den har varit nästan helt stabil för män. Under hela
perioden har den genomsnittliga kvaliteten i mäns arbeten varit
något högre än i kvinnors arbeten, men vid den senaste tidpunkten
(2010) har detta gap så gott som eliminerats.
Hur stor del av förändringarna av könsskillnader i arbetsinnehåll
sammanhänger med yrkestillhörighet respektive med skillnader
mellan kvinnor och män inom yrken? Vad gäller utbildningskrav
har huvuddelen av det minskade könsgapet, och vändningen till
kvinnors fördel under de senaste åren, främst orsakats av en minskad skillnad inom yrken. Betydelsen av kön givet yrke har alltså
förändrats mer än betydelsen av yrke. I de fysiska kravens fall är
det tvärtom: här är det yrket som har haft en större betydelse än
kön givet yrke. Detsamma gäller den negativa stressen; yrkets
könstyp (andelen kvinnor) har varit viktigare än det egna könet för
den vidgade skillnaden i stressnivå mellan kvinnor och män. Det
innebär t.ex. att stressen har ökat mer bland män i kvinnodominerade yrken än bland kvinnor i mansdominerade yrken.
7.3

Arbetsvillkor och ohälsa

Arbetets egenskaper är av två huvudsakliga slag, fysiska och psykosociala, vilka båda kan antas ha betydelse för hälsotillståndet. Det är
inte svårt att tänka sig att fysiskt ansträngande arbeten med exempelvis tunga lyft eller påfrestande arbetsställningar kan tänkas
påverka den fysiska hälsan negativt, t.ex. så att värkproblem uppstår eller ökar (Lundberg 1990; Hemström, Krantz och Roos 2007;
Marras 2008). Att utsättas för hälsovådliga ämnen som gifter,
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gaser, rök eller höga halter av damm på arbetet är också riskabelt
för hälsan, effekter som dessutom kan förvärras vid långvarig
utsatthet (Engel m.fl. 2001; Evans och Kantrowitz 2002). Vidare
kan höga ljudnivåer under stora delar av arbetstiden leda inte bara
till hörselskador utan även till höjda stressnivåer (Kjellberg 1990).
Den psykosociala arbetsmiljön har också visat samband med hälsa/
ohälsa. Att ha ett arbete som innebär höga mentala krav samtidigt
som man har ett litet inflytande på hur arbetet utförs är förknippat
med ökad stress. I Karaseks (1979) klassiska ”krav-kontrollmodell”
finns fyra typer av arbetssituationer som baseras på grad av
kontroll respektive kravnivå. Balansen mellan kravnivån och graden
av kontroll har stor betydelse för individers hälsa, i synnerhet för
stressnivå och psykisk anspänning. En arbetssituation som karakteriseras av höga krav men litet beslutsutrymme upplevs ofta som
psykiskt påfrestande och är negativt relaterat till såväl det fysiska
som det psykiska välbefinnandet (Karasek och Theorell 1990). Det
samma gäller för arbeten där graden av ansträngning inte möts av
en motsvarande belöning (Siegrist 1996; Marmot, Siegrist och
Theorell 2006). Även känslomässigt krävande uppgifter är en viktig
aspekt att beakta i krav-kontrollmodellen (Karasek 1979) och aktuell forskning betonar vikten av att mäta både känslomässiga och
psykiska krav, eftersom vissa yrken (t.ex. omsorgsarbete) har en
hög grad av såväl psykiska som känslomässiga krav medan känslomässiga krav kan vara frånvarande i andra psykiskt krävande yrken
(Bakker och Demerouti 2007).
7.3.1

Hälsoskillnader mellan individer i och utanför
arbetslivet

Kapitlet kommer i huvudsak att beskriva utvecklingen av kvinnors
och mäns arbetsförhållanden och hälsa. Men innan vi går in på en
beskrivning av förhållanden på arbetet och deras relation till hälsa
bör poängteras att även om dåliga arbetsvillkor är skadliga för hälsan, så är ohälsan störst bland individer som inte förvärvsarbetar
alls. Detta sammanhänger främst med selektion, dvs. att nedsatt
hälsa är ett hinder för förvärvsarbete. Stora hälsoproblem kan medföra varaktig oförmåga att delta i arbetslivet. Även det omvända
orsakssambandet förekommer, dvs. att dåliga arbetsförhållanden
försvagar hälsan, i vissa fall så mycket att utträde ur arbetslivet blir
en konsekvens.
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Hälsoskillnader efter arbetssituation åskådliggörs i figur 4. Vi
skiljer där mellan fyra grupper: de som inte förvärvsarbetar alls
samt tre kategorier av förvärvsarbetande, efter arbetsinnehållets
kvalitet. Kvaliteten i arbetet är en sammanvägning av mentala och
fysiska egenskaper i arbetet med relevans för hälsotillståndet:
arbetets kvalifikationsinnehåll (utbildningskrav), fysiska krav och
mentala påfrestning (negativ stress). Eftersom information om
flertalet av dessa jobbegenskaper bara finns tillgänglig för anställda
individer, så är det dessa som beskrivningen i figur 4 avser.7 Mängden ohälsa mäts genom ett antal olika symtom som vägs samman
till en skala som uttrycker antalet dagars sjukfrånvaro från arbetet
som i genomsnitt är förknippad med dessa symtom (måtten beskrivs mer ingående längre fram i kapitlet). Skillnader i köns- och
åldersfördelning mellan de fyra grupperna har konstanthållits för
att jämförelsen ska bli mer rättvisande.

Höga värden på den lodräta axeln indikerar stora hälsoproblem och
figuren visar tydligt det mönster som nyss beskrevs, dvs. att graden
av ohälsa är högst bland individer som inte förvärvsarbetar alls. Så
har det sett ut under hela den period på cirka tre decennier som
visas i figuren, 1981 till 2010, och med stor sannolikhet under
7

Med andra ord redovisas företagares förhållanden inte alls i figuren, och inte heller i resten
av kapitlet.
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decennierna före dess också. Huvuddelen av denna skillnad sammanhänger som sagt troligen med orsaksmekanismer som går från
hälsa till sysselsättningsgrad (via arbetsförmåga).
Av figuren framgår också att det finns betydande skillnader i
hälsa mellan förvärvsarbetande individer med olika arbetsinnehåll.
Hög arbetskvalitet sammanhänger med god hälsa, och omvänt.
Även här kan vi anta att sambandet till viss del beror på mekanismer där hälsan är en orsak till det arbetsinnehåll individen har.
Som vi har definierat arbetskvalitet här är t.ex. höga kvalifikationskrav ett element av ett gott arbete, och dessa krav kan vara svåra att
uppfylla för personer med nedsatt hälsa. Å andra sidan är höga
fysiska arbetskrav och en hög mental belastning jobbegenskaper
som utmärker arbeten med låg kvalitet enligt vår definition, och
även sådana krav torde vara svåra att uppfylla för individer med
svag hälsa. Därmed kan vi förmoda att sambandet mellan ohälsa
och arbetskvalitet åtminstone delvis går från arbetskvalitet till
ohälsa snarare än tvärtom.8
I den enkla beskrivningen som visas i figur 4 gör vi inga anspråk
på att fastställa styrkan i orsakssambanden. Detta är en mycket
komplicerad uppgift som kräver såväl longitudinella data (uppgifter
om samma personer vid flera tidpunkter) som avancerad metodik.
Det datamaterial vi använder här, LNU, är i princip möjligt att
använda för mer avancerade syften, men det finns inte utrymme för
sådana analyser i det här kapitlet. I en annan rapport som bygger på
longitudinella data från LNU görs ett försök till skattning av det
orsakssamband som går från arbetsförhållanden till ohälsa (se
Tåhlin 2013). Slutsatsen där är att det finns ett sådant samband som
är ganska starkt: ungefär hälften av en försämring av arbetets kvalitet omsätts i en nedsättning av hälsotillståndet. Ändå tycks hälsans utveckling till helt övervägande del vara bestämd av andra
8

Det finns ytterligare faktorer som gör att arbetets effekter på hälsan är svåra att kvantifiera.
En faktor som gör att sambandet kan se svagare ut än vad det verkligen är uppstår till följd av
hälsobetingad rörlighet mellan olika typer av jobb. Personer med nedsatt hälsa som erhållit
fysiskt eller mentalt lättare arbete för att kunna stanna i arbetslivet kommer, vid en enkel
tvärsnittsjämförelse, att medverka till en genomsnittlig höjning av ohälsan i lätta jobb och en
sänkning av den genomsnittliga ohälsan i tunga jobb, så att hälsoskillnader efter typ av arbete
underskattas. En faktor som verkar i motsatt riktning är att toleranströsklar till olika typer
av krav i arbetet skiljer sig systematiskt åt mellan individer med olika hälsotillstånd, så att en
relativt frisk person tenderar att bedöma ett visst arbete som lättare (fysiskt eller mentalt) än
vad en person med nedsatt hälsa skulle göra. Denna koppling mellan ohälsa och kravtolerans
leder till en överskattning av sambandet mellan arbetsinnehåll och ohälsa i enkla tvärsnittsjämförelser. Nettoeffekten av dessa motverkande faktorer är naturligtvis svår att bedöma
utan detaljerade analyser som inte alltid går att genomföra med den information som finns
tillgänglig.
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faktorer än arbetets karaktär: endast cirka 5 procent av ohälsans
förändring över längre delar av livet verkar kunna sättas i samband
med arbetets innehåll under motsvarande tid.
De stora hälsoskillnaderna mellan individer i och utanför arbetslivet är en viktig del av bakgrunden till den beskrivning som följer i
resten av kapitlet. Den samlade bilden i figur 4 ger perspektiv på de
olikheter i villkor inom gruppen anställda (löntagare) som vi fortsättningsvis ägnar vår beskrivning åt. Som tidigare påpekats ingår
inte heller gruppen företagare i den följande redovisningen, eftersom vi saknar flera viktiga uppgifter om arbetsinnehåll för dessa
individer.
7.3.2

Hälsoskillnader mellan kvinnor och män

Könsskillnader i hälsa beskrivs ofta som paradoxala då män i
genomsnitt dör tidigare än kvinnor samtidigt som kvinnor har en
större förekomst av sjuklighet än män under sin livstid. Detta
mönster torde ha såväl biologiska som sociala orsaker; vid sidan av
skillnader i fysiologiska och hormonella egenskaper är sociala faktorer viktiga, bl.a. hur vi tolkar och värderar manligt respektive
kvinnligt beteende. Till manliga attribut som kan leda till högre
mortalitet räknas exempelvis att visa prov på riskbenägenhet,
aggressivitet och hög alkoholkonsumtion; företeelser som kan
bidra till ökad risk för olyckor, våld och alkoholrelaterad dödlighet.
Det kan också tolkas som omanligt att visa oro för sin hälsa, något
som kan leda till att män generellt är sämre på att uppsöka läkare i
tid (Hammarström, Härenstam och Östlin 2001; Courtenay 2000),
men även på att rapportera ohälsa i undersökningar av olika slag.
Sociokulturella förklaringar bakom kvinnlig ohälsa tar ofta avstamp
i kvinnors högre ansvarstagande för hem och barn, vilket i kombination med yrkesliv förväntas leda till stress (se t.ex. Gonäs 2008).
Angelöv, Johansson, Lindahl och Lindström (2011) finner till
exempel att könsskillnaden i sjukfrånvaro ökar markant vid första
barnets ankomst.
En mycket uppmärksammad förändring sedan 1990-talet är den
ökade psykiska ohälsan bland kvinnor, särskilt i yngre generationer
(Socialstyrelsen 2009; 2012). En tänkbar förklaring är just en ökad
stress kopplad till de förväntningar som kvinnor möter både privat
och professionellt, samt i jämkandet av förväntningarna på dessa
två arenor (Statens Folkhälsoinstitut 2009). Även om det skett en
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viss utjämning av förekomsten av psykiskt betungande arbete
mellan olika grupper av arbetare och tjänstemän, ökade skillnaden
mellan könen i detta avseende under 1990-talet så att kvinnor i
ännu större relativ utsträckning än män upplevde höga psykiska
krav på arbetsplatsen (Bäckman och Edling 2000). Det är dock inte
bara den psykiska ohälsan som är högre bland kvinnor än bland
män, kvinnor har även högre nivåer av värk i rygg, nacke, axlar och
leder än vad män har (se t.ex. Hemström, Krantz och Roos 2007;
Socialstyrelsen 2009). Det finns också en betydande könsskillnad i
sjukfrånvaro till kvinnors nackdel som ökade under 1990- och
början av 2000-talet (Angelov, Johansson, Lindahl och Lindström
2011; Bäckman, Bryngelson och Lundberg 2007).
Ohälsan är också högre bland arbetare än bland tjänstemän; det
finns åtskillig forskning som visat på detta samband såväl internationellt som i Sverige (för översikter se t.ex. Rostila och Toivanen
2012; Fritzell och Lundberg 2007; Lundberg, Hemmingson och
Hogstedt 2007). Ohälsan är allra störst bland kvinnor inom
arbetaryrken, vilka har rapporterats ha såväl högre dödlighet
(Socialstyrelsen 2001) som högre sjuklighet (Kjellsson 2014) än
både män i arbetaryrken och kvinnor i tjänstemannayrken. Det
ligger då nära till hands att undra om detta, åtminstone delvis, kan
förklaras utifrån arbetsmarknadens könssegregering. Kvinnor
arbetar i större utsträckning inom branscher och yrken med hög
psykisk och/eller känslomässig belastning och de arbetsmiljöförbättringar som skett har företrädesvis skett i den fysiska arbetsmiljön (jfr Bäckman och Edling 2000; LO 2013). Tidigare forskning har också visat att kvinnodominerade yrken har sämre arbetsvillkor än andra yrken rörande den egna kontrollen över arbetet
(t.ex. Birkelund m.fl. 1996). Exempelvis kännetecknas många
kvinnligt dominerade arbeten, såsom sjuksköterska och servitris, av
relativt höga krav men låg grad av kontroll (Karasek och Theorell
1990; Long och Kahn 1993). Detta stämmer också väl med vad som
visades i avsnitt 2.1 ovan avseende höga nivåer av negativ stress i
kvinnligt dominerade yrken. I en rapport från TCO (2011) rapporteras att medlemmar i Lärarförbundet och Vårdförbundet, båda
kvinnodominerade, tenderar att arbeta under störst psykisk
ansträngning. LO (2013) visar likaledes i en rapport att det bland
deras medlemmar är de kvinnliga arbetarna som har sett störst försämring av balansen mellan krav och kontroll sedan 1990-talet.
Tidigare forskning kring samband mellan könssegregering på
arbetsmarknaden och sjukdom visar på komplexiteten i de olika
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dimensionerna av könssegregering. Dominansen av ettdera könet
kan definieras såväl på yrkesnivå som på arbetsplatsnivå. Att arbeta
i ett yrke som är starkt könssegregerat har visats ha samband med
högre sjuklighet än yrken som är könsintegrerade (se t.ex.
Alexandersson 2001 för en översikt). Vidare finner Härenstam
m.fl. (2002) att både hälsan och arbetsförhållandena var bättre på
könsintegrerade arbetsplatser. Det finns också samband mellan
sjukskrivningar och att arbeta i yrken som är dominerade av det
motsatta könet, både för män i kvinnodominerade och för kvinnor
i mansdominerade yrken (t.ex. Hensing, Alexanderson, Åkerlind
och Bjurulf 1995; Hensing och Alexanderson 2003; Evans och
Steptoe 2002). Men det kan också vara av betydelse vilket kön som
är mest vanligt förekommande på arbetsplatsen. Enligt tidigare
forskning är nivån av sjukskrivningar högre på kvinnligt dominerade arbetsplatser, åtminstone för kvinnor (se t.ex. Mastekaasa
2005; Hensing och Alexanderson 2003).
7.3.3

Kan hälsoskillnader mellan kvinnor och män förklaras
av yrkets könssammansättning?

När vi undersöker förhållandet mellan könssegregeringen på
arbetsmarknaden och skillnader i hälsa mellan män och kvinnor
används tre mått på hälsa utifrån frågor som ställs i LNU. Det
första är intervjupersonens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd9, efter svarsalternativen Gott, Dåligt eller Något däremellan.
Denna fråga infördes i LNU 1991 och finns således endast tillgänglig för intervjuåren 1991, 2000 och 2010. Här urskiljs de som
uppgett sig ha något annat än god hälsa och svaren ”dåligt” och
”något däremellan” slås därmed ihop. Vidare används två sammansatta index baserade på frågor om upplevda symptom av psykiska
besvär och värk under de senaste 12 månaderna.10 De psykiska
9

Huruvida en självrapporterad uppskattning av den allmänna hälsan ger en bild av den
faktiska hälsan, snarare än exempelvis skillnader i svarsbeteende, har diskuterats. Samstämmigheten mellan liknande självskattningar och predicerad dödlighet har dock visats vara
god (se t.ex. Burström och Fredlund 2001; Idler och Benyamini 1997), och en fördel med
självskattningar är att de ger en bild av just individens övergripande upplevelse av hälsa
snarare än specifika besvär (jfr. Jylhä 2009).
10
För indexen används en vikt för år 2010 satt att justera för en förmodad metodeffekt vid
byte till datorstödda intervjuer 2010. Andelen individer som uppgav sig inte ha upplevt något
besvär på en lista av 54 symptom sjönk påtagligt vid intervjun 2010 med en minskning på
cirka 9 procent jämfört med 2000, vilket skall jämföras med mer begränsade upp- och nedgångar på ett par procentenheter mellan övriga undersökningstillfällen i LNU. Den
justerande vikten är framtagen genom att sätta förändringar mellan 2000 och 2010 i hälsa
mätt med de 54 symptomen i relation till förändringar i självskattad hälsa (där ingen metodeffekt kan förväntas).
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besvären inkluderar trötthet, sömnbesvär, nervösa besvär, depressioner, och överansträngning. Värkbesvären omfattar värk i skuldror
och axlar, ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor/ischias, samt ledvärk.
Intervjupersonen får här, utöver att ange om han/hon upplevt ett
visst symptom under året, ange om det har varit lätta eller svåra
besvär. Vid konstruktionen av de båda indexen sätts värdet 1 på lätta
besvär och värdet 3 på svåra besvär och sedan summeras besvären.
I figur 5 ser vi hur vanligt det vid de olika undersökningstillfällena är att män respektive kvinnor upplever sitt allmänna hälsotillstånd som nedsatt (dvs. annat än gott), och figur 6 visar medelvärden för de två indexen (psykiska besvär och värk). Kvinnorna
har under hela perioden upplevt ohälsa i högre grad än männen
inom samtliga dessa tre hälsoområden. Detta är ett gängse resultat i
svensk hälsoforskning och liknande har visats vid många tidigare
tillfällen (se t.ex. Fritzell och Lundberg, 2007; Kjellsson, 2014;
Socialstyrelsen, 2009; 2012). Kvinnor har under hela tidsperioden
uppgett högre nivåer av psykiska besvär än män; av dem som uppgett något psykiskt besvär är det vanligare bland kvinnor än bland
män att dessa besvär är många och/eller upplevs som svåra vilket
avspeglas i figur 6 där medelvärdet på indexet är högre för kvinnor.
Vad gäller värk är det relativt likstora andelar män och kvinnor som
upplevt svåra och/eller fler besvär än två, däremot är det genomgående en större andel av kvinnorna som får höga värden på detta
sammanslagna index och således har många och/eller svåra besvär.
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Not: Indexvärde för psykiska besvär kan variera mellan 0 och 15 (fem symptom), för värkbesvär mellan
0 och 9 (tre symptom).

Vi är intresserade av att se huruvida könssegregeringen på arbetsmarknaden kan vara en faktor bakom skillnader i ohälsa mellan
män och kvinnor. Kan någon del av den högre ohälsan bland
kvinnor som grupp förklaras av att de arbetar i andra yrken än
män? Den bästa självskattade hälsan finns bland de som arbetar i
könsintegrerade yrken, mellan 10 och 16 procent av dessa under
1991–2010 uppger nedsatt självskattad hälsa, att jämföra med
mellan 16 och 27 procent av de som arbetar i starkt kvinnodominerade yrken. Andelen med nedsatt hälsa är särskilt hög inom
de starkt kvinnodominerade yrkena år 2010 (27 procent). Om vi
betraktar män och kvinnor separat (figur 7) ser vi att för kvinnor är
det förknippat med sämre hälsa att arbeta antingen i manligt eller
kvinnligt dominerade yrken, jämfört med arbete i könsintegrerade
yrken. Även bland män är det mest gynnsamt för hälsan att arbeta i
könsblandade yrken men man kan också se att det för män är
särskilt negativt att arbeta i starkt kvinnodominerade yrken. År
2010 är andelen med nedsatt självskattad hälsa som högst bland
män som arbetar i yrken som består av 90 procent kvinnor eller
mer. Dock bör betonas att det är en relativt liten grupp, med
åtföljande osäkerhet vid beräkningen av medelvärdet. Dessa
resultat stämmer väl med tidigare forskning som visat samband
mellan arbete i yrken med sned könsfördelning och högre sjuklighet (se Alexandersson 2001) såväl som mellan sjukskrivningar
och arbete i yrken dominerade av det motsatta könet (Hensing,
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Alexanderson, Åkerlind och Bjurulf 1995;
Alexandersson 2003; Evans och Steptoe 2002).

Hensing

och

När vi tar hänsyn till ålder11, undersökningsår och andelen kvinnor
i yrket framgår att det framför allt är inom de könsintegrerade
yrkena som det finns en lägre sannolikhet för självskattad ohälsa
(se Appendix: tabell A). Övriga yrken skiljer sig genomgående från
de könsintegrerade men utan större skillnader sinsemellan. Skillnaden i förekomst av nedsatt självskattad hälsa mellan män och kvinnor kan inte heller förklaras av andelen kvinnor i yrket; sannolikheten att en kvinna upplever sin hälsa som annat än god är ungefär
2,5 procentenheter högre än för en man både före och efter det att
vi tar hänsyn till könssammansättningen i yrket. Om vi även låter
betydelsen av andel kvinnor i yrket variera mellan män och kvinnor
(se Appendix: tabell A, modell A1) är sannolikheten att en kvinna i
ett könsintegrerat yrke upplever sin allmänna hälsa som nedsatt 5
procentenheter högre än för en man som arbetar i ett könsintegrerat yrke. Däremot är sannolikheten för nedsatt hälsa bland män i
ett starkt kvinnodominerat yrke 17 procentenheter högre än för
kvinnor i samma typ av yrke, efter det att vi räknat in den genomsnittliga skillnaden i hälsa mellan män och kvinnor.12 I mansdominerade eller måttligt kvinnodominerade yrken finns ingen statistiskt säkerställd ytterligare könsskillnad i hälsa beroende av köns11

Vi skiljer mellan tre åldersgrupper: 20–34, 35–49 och 50–64 år
I vilken grad skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller sambanden mellan yrkets könssammansättning och ohälsa beror på differentiell selektion, dvs. att urvalet av män som
arbetar i kvinnodominerade yrken är mer speciellt i olika avseenden än urvalet av kvinnor
som arbetar i mansdominerade yrken, kan vi inte avgöra utan att analysera longitudinella
data. Som tidigare framhållits ligger sådana analyser utanför ramen för det här kapitlet.
12
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sammansättningen i yrket, utöver den generella skillnaden mellan
män och kvinnor.
För psykisk ohälsa framträder ingen skillnad mellan yrken med
olika könssammansättning förrän vi även inkluderar en kombinerad
effekt av kön och andelen kvinnor i yrket. Då ser vi att det även här
är en skillnad mellan män och kvinnor som arbetar i kvinnodominerade yrken; effekten på den psykiska hälsan av att arbeta i ett
sådant yrke är större för män än för kvinnor. I figur 8 ser vi att det
skattade medelvärdet för psykiska besvär är lika högt bland män
och kvinnor i de allra mest kvinnodominerade yrkena13. Bland de
som arbetar i mansdominerade och könsblandade yrken finns ingen
ytterligare könsskillnad, mer än den högre grad av psykisk ohälsa
som generellt finns bland kvinnor. Figur 8 visar medelvärden på
indexet för psykiska besvär när hänsyn tagits till denna kombinerade effekt (se Appendix: tabell B, modell B3). Här ser vi tydligt att
det är en stor andel av männen i kvinnodominerade yrken som
upplever en hög grad av ohälsa. Bland kvinnor tycks betydelsen av
yrkets könssammansättning vara liten; vi kan i stället observera en
genomgående hög grad av psykisk ohälsa i alla yrkeskategorier.
Däremot finns det en stor skillnad över tid gällande kvinnors psykiska ohälsa, med höga nivåer framför allt år 2000 men även 2010.
Ökningen av kvinnors psykiska ohälsa under 1990-talet har, som
nämnts ovan, observerats tidigare (t.ex. Socialstyrelsen 2009; 2012)
och här ser vi även att den går att finna i varje kategori av yrken,
dvs. kvinnors psykiska ohälsa har ökat oavsett hur könssammansättningen i yrket ser ut. Noteras bör också en höjd nivå av psykisk
ohälsa bland män.

13

Det predicerade medelvärdet för kvinnor i yrken med >90 % kvinnor är år 2010 endast
0,01 högre än för män och skillnaden i yrken med 61–89 % kvinnor är 0,2. Båda dessa
skillnader är beständiga under tiden 1974–2010.
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*Predicerade värden från OLS-regression (appendix: tabell B, modell B3).

Även värkbesvär är vanligare bland kvinnor; kvinnor har fler samt
svårare besvär av värk än män, vilket vi ser i figur 9.

*Predicerade värden från OLS-regression (appendix tabell B; modell B5).

Generellt kan en kvinna förväntas ha 0,33 poäng (motsvarande en
tredjedel av ett lätt besvär) fler på det sammanslagna värkindexet än
en man (se appendix: tabell B, modell B4). Att arbeta i något annat
än ett könsintegrerat yrke ger sedan ytterligare påslag och högst
värden finns inom de starkt mansdominerade jobben. Här skiljer
sig dock inte könen åt; könssammansättningen i yrket påverkar
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graden av värkbesvär på samma sätt för män och kvinnor. För
värkbesvär är det, liksom för den allmänt upplevda hälsan, ett tydligare u-format samband mellan andel kvinnor i yrket och grad av
besvär än för den psykiska hälsan, med en tydlig fördel för de
könsintegrerade yrkena. Vi ser också här en ökad grad av ohälsa
gällande värkbesvär över tid, för både kvinnor och män.
Till sist i detta avsnitt ska vi titta på en mycket tydligt hälsorelaterad aspekt av arbetet: mängden sjukfrånvaro. Här har vi uppgifter från år 2000 och 2010 att tillgå och informationen är självrapporterad via svar på intervjufrågan ”Ungefär hur många dagar
under de senaste 12 månaderna har du varit borta från arbetet på
grund av egen sjukdom?”. Fördelningen över yrkesstrukturen med
avseende på könssammansättning och yrkesklass framgår av figur
10, som visar ett genomsnitt för de båda undersökningsåren (2000
och 2010).14

Not: ak 10=0–10 % kvinnor i yrket, ak 1040=10–39 % kvinnor i yrket, ak 4060=40–60 % kvinnor i
yrket, ak 6090=61–89 % kvinnor i yrket, ak 90=90–100 % kvinnor i yrket.

14

Antalet rapporterade dagar har här trunkerats vid 90 för att minska betydelsen av den
sneda fördelningen av värden, dvs. för att minska inflytandet av ett fåtal fall med mycket
omfattande sjukfrånvaro. Notera vidare att den information vi använder inte är direkt
jämförbar med data från Försäkringskassan eftersom de senare enbart omfattar relativt långa
sjukskrivningar, fr.o.m. dag 15. Kortare sjukfrånvaroperioder ersätts av arbetsgivarna, som
rapporterar talen till Statistiska centralbyråns lönestrukturstatistik, men den informationen
redovisas sällan i den form som används i figur 10.
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Längst till höger i figuren visas det genomsnittliga gapet i sjukfrånvaro mellan könen. Kvinnor har knappt tre dagars längre sammanlagd sjukfrånvaro under ett år än vad män har. Denna skillnad varierar ganska mycket mellan olika yrkesgrupper, men kvinnors frånvaro är högre än mäns i samtliga fall utom i de mest kvinnodominerade yrkena där männens sjukfrånvaro i stället är högre än kvinnornas. De tydliga könsskillnaderna inom yrkesgrupperna innebär att
yrkestillhörighet inte förklarar så mycket av det totala gapet i
sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Av ett totalt gap på 2,8 dagar
återstår så mycket som 2,6 efter att hänsyn tagits till såväl yrkesklass som yrkets könssammansättning. Bland kvinnorna är frånvaron lägst i de mest mansdominerade yrkena och högst i de mest
kvinnodominerade, men mönstret däremellan är omvänt i relation
till könssammansättning (dvs. sjukfrånvaron sjunker med andelen
kvinnor). Bland männen är det bara de mest kvinnodominerade
yrkena som avviker från övriga, med en klart högre frånvaro.
Yrkesklass har en större betydelse för sjukfrånvaron än vad
yrkets könssammansättning har.15 Detta gäller både kvinnor och
män. Klasskillnaderna i frånvaro är dock större bland kvinnor än
bland män. Det största gapet i sjukfrånvaro mellan könen, till kvinnors nackdel, återfinns i arbetaryrken och lägre tjänstemannayrken,
medan gapet är förhållandevis litet i tjänstemannayrken på medelnivå eller högre. Vi har tidigare sett att såväl arbetsvillkor som hälsa
tenderar att vara bättre i könsintegrerade yrken än i yrken som
domineras av antingen män eller kvinnor, och att detta till stor del
sammanhänger med att de könsblandade jobben återfinns högre
upp i klasstrukturen. När vi (som i figur 10) samtidigt beaktar
könssammansättning och yrkesklass framstår därmed villkoren i
könsintegrerade yrken som mindre fördelaktiga.
I nästa avsnitt analyserar vi, utöver hälsa, också en annan del av
arbetslivet och tittar på könsskillnader i löner och huruvida dessa
skillnader hänger samman med att de yrken kvinnor ofta arbetar i
har särskilda arbetsvillkor som kan kopplas till en lägre lönenivå.

15

Genomsnitten för olika yrkeskategorier i figur 10 avser nettoskillnader mellan kategorierna, dvs. variationen efter yrkets könssammansättning gäller givet (kontrollerat för)
yrkesklass, och vice versa.
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7.4

Flexibilitet, “mamma-vänliga jobb” och kompenserande
arbetsvillkor

I studier om löneskillnader mellan kvinnor och män är det vanligt
att könsskillnader i arbetsvillkor pekas ut som en delförklaring till
kvinnors lägre löner. Enligt teorin om “kompenserande löneskillnader” (’compensating wage differentials’) kompenseras arbeten
med ogynnsamma förhållanden som t.ex. fysiskt och psykiskt farliga eller ansträngande arbeten med högre ersättningar för att
kunna attrahera individer till arbetet trots att arbetsvillkoren är
otrevliga. I det här perspektivet antas kvinnodominerade yrken ha
mer gynnsamma arbetsvillkor, t.ex. mindre fysiskt ansträngande,
farliga eller smutsiga jobb, vilket skulle kunna vara en förklaring till
att lönerna generellt är lägre i dessa yrken. Även om det finns ett
visst men begränsat empiriskt stöd för kompenserande löneskillnader i allmänhet, dvs. att ogynnsamma arbetsvillkor tenderar att ha
ett lönepåslag (se t.ex. Daw och Halliday Hardie 2012 för en översikt) tycks kompenserande löneskillnader inte kunna förklara lönegapet mellan kvinnors och mäns arbeten (se t.ex. Glass och
Camarigg 1992; le Grand 1997; McCrate 2005). Antagandet att
kvinnodominerade yrken generellt skulle ha mer gynnsamma
arbetsvillkor än manligt dominerade bör också problematiseras då
många kvinnligt dominerade yrken omfattar en rad arbetsvillkor
som knappast kan ses som gynnsamma. I Arbetskraftsundersökningarna 1991–2011 uppger till exempel närmare hälften av kvinnliga arbetare inom offentlig sektor att de har ett påfrestande tungt
arbete (för en översikt, se LO 2013).
Teorin om ”mamma-vänliga jobb” (’mother-friendly jobs’) bygger på idén att kvinnodominerade yrken har arbetsformer som gör
det lättare att kombinera familj och arbete. Flexibla arbetsvillkor,
som möjlighet till deltidsarbete eller flextid, kan ha gynnsamma
följder för såväl arbetsliv som familjeliv eftersom det tenderar att
underlätta, speciellt för småbarnsfamiljer, att kombinera förvärvsarbete med familjeliv. Enligt teorin leder dock dessa mer flexibla
arbetsvillkor å andra sidan till lägre löner och ses därmed som en
förklaring till låga löner i kvinnodominerade arbeten. I likhet med
kompenserande löneskillnader bygger detta således på ett kompensatoriskt element, men som fungerar omvänt – det är arbetsgivaren
som kompenseras för de goda arbetsvillkoren genom lägre löneanspråk. Huruvida exempelvis deltidsarbete är ett enkom fördelaktigt arbetsvillkor kan naturligtvis också diskuteras. Många arbe-
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ten har under de senaste två decennierna blivit allt mer flexibla. Fler
individer kan arbeta hemifrån och relativt många har också i viss
utsträckning fri arbetstid (TCO 2011). Det empiriska stödet för att
kvinnors arbete skulle vara enklare att kombinera med familjeansvar är dock relativt svagt (t.ex. Glass och Camarigg 1992; le
Grand 1997). Glauber (2011) visar i en studie från USA att det
snarare är män och kvinnor som arbetar i könsintegrerade yrken
som oftast har flexibla arbetstider. I samma studie finner de även
att välbetalda jobb ofta är flexibla vilket ytterligare motsäger teorin
om mamma-vänliga jobb. McCrate (2005) finner vidare att det inte
finns någon könsskillnad i förekomsten av flexibel arbetstid. Andra
studier från USA har dock visat att andelen kvinnor i yrket är
positivt korrelerat med flexibelt arbete (Davis och Kalleberg 2006).
I Sverige är det bland TCO-medlemmar fler män än kvinnor som
uppger att de har flexibla arbetsvillkor och i samma rapport visas
också att de kvinnodominerade förbunden, som exempelvis Lärarförbundet, har mindre flexibla arbetstider (TCO 2011). I en analys
på svenska data från 1991 av relationen mellan yrkets könssammansättning och flexibilitet finner le Grand (1997) att kvinnodominerade yrken är mindre flexibla och snarare svårare att förena med
familjeplikter.
7.4.1

Flexibla jobb och psykiskt påfrestande arbetsvillkor
och deras relation till könssammansättning i yrket,
lön och psykisk ohälsa

I syfte att empiriskt belysa teorin om mamma-vänliga jobb analyserar vi nedan hur vissa specifika arbetsvillkor av relevans för det
teoretiska resonemanget är relaterade till könsskillnader i psykisk
ohälsa och lön samt hur dessa arbetsvillkor är kopplade till andel
kvinnor i yrket. Här kan endast uppgifter från LNU 2010 användas
då information om emotionella krav och flexibilitet i arbetet inte
finns att tillgå i tidigare undersökningar. I dessa analyser används
dels psykiska besvär (se ovan för beskrivning), dels timlön som
utfall (beroende variabler). I analyserna logaritmeras lönevariabeln,
vilket betyder att estimaten i tabellerna kan tolkas som procentuell
förändring i timlön vid en enhets förändring i de förklarande (oberoende) variablerna (Allison 1999).16 I de fall uppgift om timlön
saknas, har andra typer av lön (t.ex. dagligen, veckovis eller
16

Följande formel används för att beräkna procentuell förändring i timlön: 100 (exp (b) -1).
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månadsvis) räknats om till timlön. I lönevariabeln ingår även
bonus, ackord, andra inkomstförmåner samt övertidsersättning.
Indikatorn på flexibelt arbete baseras på uppgifter om möjligheten
att skjuta upp när arbetet ska utföras. Att kunna skjuta upp sitt
arbete minst ett par timmar räknas här som att ha ett flexibelt
arbete. Utöver detta mäts flexibelt arbete med variablerna huruvida
det är noga med tider eller ej där respondenten arbetar samt om
respondenten har stämpelklocka eller ej på sitt arbete. Att ej ha
stämpelklocka och att det ej är noga med tider anses här indikera
flexibla arbetsvillkor. Emotionellt arbete definieras som att arbete
där minst en del av arbetstiden omfattar känslomässigt krävande
arbete. Tidskrävande arbete mäts med två indikatorer, att ofta
arbeta övertid samt krav på ständig tillgänglighet. Att arbeta övertid någon gång per månad eller mer räknas som att arbeta övertid
ofta och ständig tillgänglighet är här mätt som en förväntan att
arbeta övertid utan ersättning. Tidskrävande arbetsvillkor (s.k.
’time-consuming job characteristics’, se Magnusson 2010) karakteriseras dels av att de kan tänkas vara svåra att förena med ett
huvudansvar för familjelivet och dels av att de ofta är förenade med
ett lönepåslag. I analyser om könslöneskillnader tar vi också hänsyn
till sektorstillhörighet (privat eller offentlig), antal utbildningsår,
arbetslivserfarenhet, jobbets utbildningskrav, upplärningstid i arbetet,
antal underställda och yrkets klasstillhörighet (enligt Statistiska
centralbyråns socio-ekonomiska indelning, SEI).

Figur 11 visar könskillnader i psykiskt ansträngande samt emotionellt krävande arbeten. Kvinnor har generellt både mer emotionellt
krävande arbeten och upplever mer negativ stress. Andelen kvinnor
med ett emotionellt krävande arbete är betydligt större än andelen

25

Kapitel 7

män med emotionellt ansträngande jobb. En större andel män
arbetar övertid ofta. Däremot finns det ingen signifikant könsskillnad i kravet på ständig tillgänglighet (som här mäts med om individer förväntas arbeta övertid utan ersättning).
I figur 12 visas fördelningen mellan män och kvinnor gällande
flexibla arbetsvillkor. Överlag är könsskillnaderna relativt små.
Färre kvinnor än män anger att de har möjlighet att skjuta på sitt
arbete ett par timmar eller mer. Kvinnor har också i mindre
utsträckning arbeten där det inte är noga med tider.

Figur 13 visar hur graden av psykiskt påfrestande arbetsvillkor varierar med andelen kvinnor i yrket. I mansdominerande och könsintegrerade yrken är andelen anställda som utsätts för negativ stress
relativt liten medan andelen med negativ stress är störst i yrken
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med allra flest kvinnor. Likaså är andelen som uppger att deras
arbete är emotionellt krävande också störst i yrken med 90 till 100
procent kvinnor. I dessa yrken är det över 80 procent som uppger
att deras arbete är känslomässigt krävande. När det gäller tidskrävande arbetsvillkor dvs. arbeten som kräver mycket övertid och
ständig tillgänglighet, som också kan upplevas som psykiskt påfrestande arbetsvillkor, är det könsintegrerade yrken som uppvisar
de högsta andelarna.

Som vi ser i figur 14 har individer i könsintegrerade yrken störst
möjlighet att skjuta upp sina arbetstider ett resultat som även har
visats i USA (Glauber 2011). Både anställda i de mest kvinnodominerade och de mest mansdominerade yrkena har minst flexibla
arbetsvillkor. Arbetsvillkoren i kvinnodominerade arbeten verkar
således inte vara särskilt flexibla. Resultaten från figurerna 13 och
14 visar alltså att flexibla och tidskrävande arbetsvillkor i störst
utsträckning förekommer i könsintegrerade yrken. Negativ stress
och emotionellt krävande arbete verkar dock vara vanligare i kvinnodominerade yrken vilket tidigare forskning också visat (t.ex.
Karasek och Theorell 1990, LO 2013).
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I figur 15 skildras hur arbetsvillkor som negativ stress, emotionellt
krävande och tidskrävande arbete är relaterade till den psykiska
hälsan. Överlag är den psykiska ohälsan mer utbredd bland kvinnor
än bland män, ett resultat i linje med resultaten ovan och med tidigare forskning (se ex. Kjellsson 2014; Lundberg 1990; Socialstyrelsen 2012; Statens Folkhälsoinstitut 2009). Bland kvinnor och män i
arbeten utan negativ stress är graden av psykisk ohälsa som lägst.
Däremot har både män och kvinnor vars arbeten innehåller negativ
stress en högre grad av psykisk ohälsa. Kvinnor med arbeten som
också är emotionellt krävande tenderar att ha en ännu högre grad
av psykisk ohälsa. För kvinnors psykiska hälsa är det således mest
negativt att ha ett arbete med både negativ stress och emotionella
krav. Detta samband finns inte bland män.
Enligt den deskriptiva analysen i figur 11 vet vi att även om
kvinnors arbete i högre grad innehåller emotionellt krävande
arbetsuppgifter är det ändå en förhållandevis stor andel av männen
som också uppger att deras arbete är känslomässigt krävande.
Resultaten i figur 15 tyder dock på att emotionellt krävande arbetsuppgifter är negativt relaterade till den psykiska hälsan endast bland
kvinnor. Eftersom yrken dominerade av, och förknippade med,
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kvinnor ofta innehåller emotionellt krävande arbetsuppgifter
(England 1992) har vi även kontrollerat för yrkets könssammansättning och sektorstillhörighet. Dessa faktorer kan dock inte förklara könsskillnaden i betydelsen av emotionellt krävande arbete.
Slutligen har vi också kontrollerat för om individerna har ett omsorgs- eller servicearbete för att undersöka om sambandet mellan
emotionellt krävande arbete och psykisk hälsa bland kvinnor hör
samman med att kvinnor i stor utsträckning arbetar inom dessa
områden. Detta tycks dock inte vara fallet då varken arbete med
service eller omsorg är signifikant relaterat till den psykiska hälsan.
Till skillnad från emotionellt krävande arbeten finns det ingen
tydlig könsskillnad gällande sambandet mellan negativ stress och
psykisk hälsa, dvs. att ha ett arbete där man utsätts för negativ
stress är negativt relaterat till både kvinnors och mäns psykiska
välbefinnande. För både män och kvinnor tenderar också tidskrävande arbetsvillkor, dvs. krav på ständig tillgänglighet samt mycket
övertidsarbete, att öka den psykiska ohälsan.
Sammantaget gäller således att oavsett var individen arbetar är
den psykiska hälsan överlag sämre bland kvinnor än bland än män.
För både män och kvinnor är det negativt för det psykiska välbefinnandet att utsättas för negativ stress och att ha tidskrävande
arbetsvillkor. Slutligen tenderar kvinnor (men inte män) vars
arbetsuppgifter också är emotionellt krävande att ha ännu sämre
psykisk hälsa än individer utan emotionellt krävande arbeten.
7.4.2

Samband mellan andel kvinnor i yrket, arbetsvillkor
och lön

Tidigare studier, såväl nationella som internationella, har visat att
det finns ett samband mellan lönenivå och andel kvinnor i yrket
och därmed att könsegregeringen på arbetsmarknaden har betydelse för könslönegapet. Flertalet av dessa studier tyder på att ju
större andel kvinnor i yrket, desto lägre lön (England 1992). Dock
har vissa studier visat att detta samband snarare är icke-linjärt än
linjärt, dvs. att både mansdominerade och kvinnodominerade yrken
har lägre löner än könintegrerade yrken (se Cotter, Hermsen och
Vanneman 2004; England, Allison och Wu 2007; Magnusson 2013).
Oavsett om sambandet är linjärt eller ej råder det olika meningar
om hur detta samband ska förstås eller hur det kan ”förklaras”. En
förklaring som emellanåt lyfts fram, och som nämnts ovan, är att
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arbeten som domineras av kvinnor skulle ha flexibla arbetsvillkor
som gör det möjligt att förena betalt och obetalt arbete (s.k.
mamma-vänliga jobb) men som ger lägre löner. Tankegången är
alltså att vissa anställda (främst kvinnor) köper flexibla arbetsvillkor till priset av lägre löner.
I de följande analyserna testas om kvinnodominerade yrken, liksom kvinnor överlag, har mer flexibla arbetsvillkor, dvs. om deras
arbetsvillkor är enklare än andras att kombinera med familjeansvar.
Syftet är således att testa om det finns stöd i Sverige för hypotesen
att yrken dominerade av kvinnor har ”mamma-vänliga arbetsvillkor” samt om kvinnor generellt, oavsett yrkets könssammansättning, har mamma-vänliga arbetsvillkor. Mycket tyder på att så inte
är fallet: dels karakteriseras många kvinnodominerade yrken (såsom
omsorgsarbete) av fasta snarare än flexibla tider, dels är flexibla
arbetsvillkor minst vanliga i yrken som domineras av kvinnor (se
figur 14). Vi ska nu undersöka hur dessa samband ser ut i en
regressionsanalys, där vi kan ta hänsyn till flera potentiella orsaksfaktorer samtidigt. Därvid används en annan indelning av andelen
kvinnor (0–30, 31–50, 51–80 och 80–100 procent kvinnor) än
tidigare i kapitlet, eftersom det empiriska sambandet (i Sverige för
den aktuella perioden) mellan yrkets könssammansättning och lönenivå bättre svarar mot en sådan kategorisering (Magnusson 2013).
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a

= kontroll för utbildning, arbetslivserfarenhet, kvadrerad arbetslivserfarenhet, kvalifikationskrav i
yrket, upplärningstid, sektor, antal underställda, social klasstillhörighet.
Not. ***= statistiskt signifikant på 0.001 %-nivån, **=statistiskt signifikant på 0.01 %-nivån,
*=statistiskt signifikant på 0.05 %-nivån.

I tabell 1, modell 1, ser vi att yrkets könssammansättning är tydligt
kopplat till lön. Sambandet är dock inte linjärt då såväl kvinnodominerade som mansdominerade yrken har lägre lön än könsintegrerade yrken. Modell 1 visar även att oavsett könssammansättning
i yrket har kvinnor lägre timlön än män (cirka 7 procent lägre). I
modell 2 kontrolleras för utbildning, arbetslivserfarenhet, jobbet
utbildningskrav, upplärningstid, sektorstillhörighet, antal underställda och yrkesklass, dvs. individuella och yrkesmässiga egenskaper som tidigare forskning visar påverkar lönenivån. I modellen
ser vi att en sambandet mellan yrkens könsammansättning och lön
minskar när hänsyn tas till dessa egenskaper. En del av sambandet
mellan yrkets könssammansättning och lön kan därför förklaras av
att det finns individmässiga och yrkesmässiga skillnader som är
kopplade till andelen kvinnor i yrket. Den generella löneskillnaden
mellan kvinnor och män (koefficienten för kvinna) minskar något
genom dessa kontroller, men män har, givet alla dessa betydelse-
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fulla faktorer som påverkar lönenivån, runt 6–7 procent mer i timlön.
När vi tagit hänsyn till dessa individ- och yrkesmässiga faktorer
som påverkar lönenivån kan vi analysera huruvida det finns fog för
påståendet att kvinnors lägre löner, och i synnerhet lägre löner i
kvinnodominerade yrken, kan förklaras av att dessa har mer flexibla
arbetsvillkor. Det första som talar emot hypotesen om mammavänliga jobb (flexibla jobb) är att både möjligheten att skjuta upp
sina arbetstider och att ha arbeten där det inte är noga med tiderna,
som inkluderas i modell 3 är tydligt positivt snarare än negativt
kopplat till lönenivån. Det innebär alltså att individer inte får flexibla arbetsvillkor till priset av lägre löner; i stället tycks flexibla
arbeten medföra ett lönepåslag. När indikatorerna på flexibelt
arbete inkluderas påverkas sambandet mellan yrkets könssammansättning och lön marginellt och det som händer talar också emot
hypotesen om mamma-vänliga jobb. En viss del av den negativa
löneeffekten av att arbeta i ett kvinnodominerat yrke i jämförelse
med ett könsintegrerat yrke kan förklaras av att individer i kvinnodominerade yrken inte har flexibla arbetsvillkor. När hänsyn tas till
flexibla arbetsvillkor minskar den procentuella löneskillnaden
mellan könsintegrerade och kvinnodominerade yrken från cirka 14
till cirka 13 procent. Individer i kvinnodominerade yrken har alltså,
i viss utsträckning, lägre löner för att de går miste om det lönepåslag som flexibla arbetsvillkor verkar ge. Detta är alltså ett resultat som går tvärt emot teorin om mamma-vänliga jobb. Koefficienten för kvinna påverkas inte alls av flexibla arbetsvillkor utan
ligger fortfarande på cirka 7 procent. Dessa resultat ger alltså heller
inte något stöd för att den generella löneskillnaden som finns
mellan kvinnor och män, oavsett yrkets könssammansättning,
skulle kunna förklaras av flexibla arbetsvillkor.
I den sista modellen (4) ingår kontroll för två arbetsvillkor som
kan anses svåra att förena med familjeansvar eftersom de är tidskrävande, men som tidigare forskning visat vara lönefrämjande
(Magnusson 2010; Magnusson och Nermo 2014). Såväl krav på
ständig tillgänglighet som att ofta arbeta övertid är tydligt positivt
relaterat till lön. Det generella könslönegapet påverkas inte nämnvärt av dessa arbetsvillkor, dvs. skillnaden i mäns och kvinnors
löner kan inte förklaras av skillnader i övertidsarbete eller krav på
tillgänglighet. De lägre lönerna i de mest mansdominerade och de
mest kvinnodominerade yrkena i förhållande till könsintegrerade
yrken minskar något när tidskrävande arbetsvillkor ingår i analysen.

32

Kapitel 7

Detta betyder att en viss del av de lägre lönerna i dessa två kategorier kan förklaras av att mansdominerade och kvinnodominerade
yrken har mindre tidskrävande arbetsvillkor än könsintegrerade
yrken, dvs. här är resultaten mer förenliga med teorin om mammavänliga jobb. Som vi såg i figur 16 tenderar tidskrävande arbetsvillkor – som alltså ger ett visst lönepåslag – att vara negativa för den
psykiska hälsan, och detta gäller för både kvinnor och män.
7.5

Sammanfattning

Kapitlets syfte har varit att studera hur arbetsvillkoren skiljer sig åt
mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken i Sverige
i dag, hur dessa mönster har förändrats samt hur arbetsvillkoren är
kopplade till hälsoskillnader och löneskillnader mellan kvinnor och
män.
Ett övergripande resultat av de empiriska analyserna är att det
finns relativt stora könsskillnader i hälsa, lön och delvis även i
arbetsförhållanden. Orsaken till dessa skillnader är dock inte i
första hand arbetsmarknadens könssegregering. Det finns ändå
betydelsefulla skillnader mellan yrken med olika könssammansättning. Överlag avviker könsintegrerade yrken från både mansdominerade och kvinnodominerade yrken. De bästa jobben återfinns i
könsintegrerade yrken. Dessa arbeten har den högsta kvalifikationsnivån, de lägsta fysiska kraven, och den högsta sammantagna
jobbkvaliteten. Könsintegrerade yrken har också mest flexibla
arbetsvillkor och den högsta lönenivån. Likaså är förekomsten av
god självskattad hälsa högre och förekomsten av värkbesvär lägre i
dessa yrken. Sett ur detta perspektiv har könssammansättningen i
yrket en stor betydelse för hur arbetsförhållanden skiljer sig åt
mellan yrken. Eftersom både mansdominerade och kvinnodominerade yrken har sämre villkor än könsintegrerade yrken är det dock
mindre sannolikt att könssegregeringen är den största orsaken till
skillnader i arbetsvillkor mellan kvinnor och män.
I kvinnodominerade yrken är dock den negativa stressen högre
än i andra yrken. Likaså är sjukfrånvaron bland individer i kvinnodominerade yrken större. Könsskillnaden i sjukfrånvaro finns
emellertid inom snarare än mellan yrken, dvs. det egna könet är
klart viktigare för sjukfrånvarons omfattning än vad yrkets könssammansättning är. Psykisk ohälsa är vanligast i kvinnodominerade
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yrken, men skillnaden gentemot andra yrken är statistiskt signifikant endast bland män.
Den psykiska ohälsan är genomgående högre för kvinnor än för
män under hela tidsperioden. Bland kvinnor ser vi inte någon
påtaglig skillnad i psykisk hälsa efter könssammansättningen i
yrket. Däremot finns det en stor skillnad över tid gällande kvinnors
psykiska ohälsa med höga nivåer både 2000 och 2010, vilket stämmer väl överens med tidigare rapporter om ökad psykisk ohälsa
bland kvinnor (se t.ex. Socialstyrelsen 2009; 2012; Statens Folkhälsoinstitut 2009). Ökningen av kvinnors psykiska ohälsa går att
finna i varje kategori av yrken, dvs. kvinnors psykiska ohälsa har
ökat oavsett hur könssammansättningen i yrket ser ut. Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att skillnader i hälsa mellan män och
kvinnor inte i sig kan förklaras utifrån könssegregering på arbetsmarknaden.
För både män och kvinnor sammanhänger negativ stress i arbetet och tidskrävande arbetsvillkor med psykisk ohälsa. Kvinnor vars
arbetsuppgifter också är emotionellt krävande har sämre psykisk
hälsa än andra, men detta samband finns inte bland män.
Såväl flexibla som tidskrävande arbetsvillkor är vanligast i könsintegrerade yrken. Både flexibla arbetsvillkor och tidskrävande
arbetsvillkor är också positivt relaterade till lön, dvs. anställda med
dessa arbetsvillkor ligger generellt på en högre lönenivå. Det empiriska stödet för att kvinnodominerade jobb skulle vara speciellt
mamma-vänliga är således svagt i våra resultat – dels genom att
flexibla arbetsvillkor är lönefrämjande, dels genom att flexibla
arbetsvillkor är vanligast i könsintegrerade yrken. Det enda som
tyder på att kvinnors lägre löner i Sverige skulle vara kopplade till
att de väljer mamma-vänliga arbetsvillkor är att kvinnor arbetar
övertid mindre ofta än män.
När det gäller förändring i arbetsinnehåll över tid visar resultaten att den totala jobbkvaliteten har stigit något mellan 1981 och
2010 för kvinnor medan den har varit nästan helt stabil för män.
Under hela perioden har den genomsnittliga kvaliteten i mäns
arbeten varit något högre än i kvinnors, men vid den senaste tidpunkten (2010) har detta gap så gott som eliminerats. Den måttliga
förändringen av total kvalitet i arbetet är nettoutfallet av en stor
positiv förändring i utbildningskrav, där förbättringen för kvinnor
är klart större än för män, en stor negativ förändring i mental
belastning (negativ stress), där försämringen för kvinnor är klart
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större än för män, och en närmast konstant nivå gällande de upplevda fysiska arbetskraven.
Ett återkommande resultat är alltså att könsintegrerade yrken
utmärker sig positivt gällande nästintill alla arbetsvillkor. Det är
företrädesvis tjänstemannayrken med höga utbildningskrav, låga
fysiska krav och höga löner. Det är därmed frågan om attraktiva
yrken, vilket rimligen kan bidra till att förklara deras jämna könsfördelning: både kvinnor och män attraheras till dem. Men det är
svårt att se attraktion som den enda eller viktigaste orsaken. Maktrelationer och uteslutningsprocesser av olika slag är knappast utan
betydelse i sammanhanget, och det är inte uppenbart hur den typen
av mekanismer kan förklara det goda och jämlika utfallet att de
bästa jobben har den jämnaste könsfördelningen. Här har framtida
forskning en viktig fråga att ta sig an.
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17

a

Kontrollerat för åldersgrupperna 20–34, 35–49, 50–64 samt för undersökningsår 1991, 2000, 2010.

Not. ***= statistiskt signifikant på 0.001 %-nivån, **=statistiskt signifikant på 0.01 %-nivån,
*=statistiskt signifikant på 0.05 %-nivån, och += statistiskt signifikant på 0.1%-nivån.

17

Linjär sannolikhetsmodell (Linear probability model, LPM) motsvarar en linjär
regressionsanalys (OLS), på en binär utfallsvariabel. Här tolkas koefficienterna som antal
procentenheters ökning av sannolikhet för annat än god självskattad hälsa. För en diskussion
om tillämpningen av linjära respektive logistiska regressioner på binära utfall se Hellevik,
2009 och Mood, 2010.
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b

Kontrollerat för åldersgrupperna 20–34, 35–49, 50–64 samt för undersökningsår 1974, 1981, 1991,
2000, 2010.
Not. ***= statistiskt signifikant på 0.001 %-nivån, **=statistiskt signifikant på 0.01 %-nivån,
*=statistiskt signifikant på 0.05 %-nivån, och += statistiskt signifikant på 0.1 %-nivån.
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