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Sammanfattning 
 
Sveriges höga sjukfrånvaro har satt fokus på frågan om vilka bakomliggande 
faktorer som påverkar individers sjukskrivning. De regionala skillnaderna i 
ohälsotalet är en faktor som det forskats mycket kring, främst på länsnivå. 
Föreliggande studie undersökte och jämförde ohälsotalet på kommunnivå. 
Studiens övergripande syfte var att analysera demografins och arbetslöshetens 
förklaringsvärde för ohälsotalet. Detta med utgångspunkt i det underliggande 
syftet, vilket innebar en presentation och jämförelse av ålders- och 
könsfördelningen, arbetslösheten och kommuninvånarnas nyttjandegrad av de 
ersättningsformer som ohälsotalet innehåller, mellan Alvesta och Kalix 
kommuner. De individer som ingick i studien var samtliga invånare i arbetsför 
ålder 16-64 år på riks, läns (Kronoberg och Norrbotten) och kommunnivå. Studien 
genomfördes med en kvantitativ metod som innebar en retrospektiv 
sammanställning och granskning av sekundärdata. Metodstrategin bestod i att 
granska forskning gällande Sveriges regionala skillnader i ohälsotal och dess 
förhållande till arbetsmarknaden och demografin för att sammanställa en 
forskningsbakgrund till det statistiska materialet. Resultatet visade att trots 
kommunernas stora skillnader i ohälsotal, Kalix hade år 2006 ca 13 fler 
ohälsodagar per försäkrad än Alvesta, så skiljde de sig inte nämnvärt åt när det 
gällde antal pågående sjukfall, det vill säga sjukfall ersatta med sjuk-, 
rehabiliterings och arbetsskadesjukpenning. Av detta drogs slutsatsen att det var i 
antal förtidspensionärer som kommunerna i huvudsak skiljer sig åt. När det gällde 
förklaringsvärdet för faktorerna; arbetslöshet och demografi visade 
undersökningen att ålders- och könsfördelningen i stort sett inte hade något 
förklaringsvärde för skillnaderna i ohälsotalet eftersom några betydande skillnader 
mellan kommunerna inte kunde påvisas. Däremot så visade resultatet att 
arbetsmarknadsläget i kommunerna eventuellt kan förklara en del av skillnaderna 
eftersom Kalix hade betydligt högre arbetslöshet än Alvesta. 
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Introduktion 
 

Den stora och snabba ökningen av sjukfrånvaron i Sverige de senaste 10 åren har 

satt fokus på frågan om vilka bakomliggande faktorer som påverkar individers 

sjukskrivning. Eftersom dessa faktorer både är många och mycket komplexa 

bedrivs forskningen i ämnet med olika inriktningar som belyser fenomenet ur 

skilda synvinklar.  

 

Ett forskningsområde som diskuterats flitigt och utretts i flera offentliga 

utredningar och myndighetsrapporter är Sveriges regionala skillnader i nyttjande 

av sjukförsäkringen. Att befolkningen i norra Sverige i högre utsträckning är 

sjukfrånvarande är ett allmänt känt fenomen som sannolikt har ett flertal 

samverkande förklaringsfaktorer.  

 

Föreliggande studie är en uppföljning av författarnas B-uppsats, Ohälsotal och 

sjukfallsfrekvens, en jämförelse mellan Alvesta och Kalix kommuner (Ask, 

Åström, 2005) där ohälsotalet och sjukfallsfrekvensen (mått på hur ofta individer 

är sjuka) utifrån länsvis statistik, från år 2004, jämfördes på kommunnivå.  

 

Undersökningen utgick från Kronobergs och Norrbottens län, som då hade det 

lägsta respektive högsta ohälsotalet i riket, och från Alvesta respektive Kalix 

kommuner i de länen. Resultatet visade att skillnaderna i ohälsotalet även 

återfanns på kommunnivå men att sjukfallsfrekvensen trots detta var något högre i 

Alvesta än i Kalix.  

 

Detta resulterade i en väckt nyfikenhet och förslag till fortsatt forskning för att 

hitta bakomliggande förklaringsfaktorer till varför Kalix, trots en relativt låg 

sjukfallsfrekvens, uppvisade ett högt sammanlagt ohälsotal.  
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Aktuell statistik kring ohälsotalet redovisar i viss mån ändrade förhållanden. 

Kronoberg ligger idag inte allra lägst i riket men dock bland de län som har de 

lägsta ohälsotalen, Norrbotten återfinns bland de län som har de högsta talen. I 

figur 1 redovisas skillnaderna i ohälsotalet mellan Kronoberg och Norrbotten samt 

mellan Alvesta och Kalix kommuner i relation till rikets ohälsotal i december år 

2006. 

 

Försäkringskassans definition av ohälsotalet är enligt följande:  

”Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 
förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i 
åldrarna 16-64. Alla dagar är omräknade till ”heldagar” - t.ex. två dagar med halv 
ersättning blir en dag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i 
ohälsotalet.” (Fk 3) 
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Figur 1. Ohälsotalet december 2006 

 

Forskningen kring regionala skillnader angriper problemet från olika håll och med 

olika angreppssätt för att tillmötesgå dess komplexitet, en gemensam nämnare är 

dock att arbetet ofta genomförs på länsnivå. Denna studie avser att på 

kommunnivå, Alvesta kontra Kalix, undersöka och jämföra två vedertagna 

förklaringsfaktorer till de regionala skillnaderna i ohälsa: Demografi och 

arbetslöshet. Undersökningen anlägger även ett könsperspektiv på dessa faktorer.  
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Man menar i studien Regionala skillnader i utgifter för sjukpenning och 

förtidspension att studier som enbart är inriktade på länsnivå kan dölja variationer 

inom länet, därför kan studier på kommunnivå ge kompletterande kunskap i ämnet 

(Riksförsäkringsverket [RFV] 2004:12).  

 

1. Forskningsbakgrund 
 

1.1 Historik över ohälsans regionala skillnader  

Regionala skillnader i utnyttjandet av sjukförsäkringen är ingen ny företeelse dock 

har mönstret ändrats under de senaste 20-30 åren, ”ohälsan” har flyttat från 

storstadsregionerna till i första hand norrlandslänen och andra glesbygdsområden. 

Statistik i studien Regionala skillnader i sjukskrivningsmönster över sjuktalet år 

1981 (antal utbetalda sjukpenningdagar) visar att Norrbotten och Kronobergs län 

då hade liknande sjuktal som båda låg under riksgenomsnittet och att alla 

storstadsregionerna då låg över detsamma (RFV Dnr 3289/02). 

 

De nuvarande regionala skillnaderna i ohälsotalet kan till viss del förklaras av 

skillnader i antal förtidspensionärer. Dessa skillnader kan delvis ha utvecklats 

genom att förtidspensionssystemet under ca 25 år (1970-1997) med stöd av 

lagstiftning också användes för att lösa arbetsmarknadsproblemen för den äldre 

befolkningen. De s.k. ”äldrereglerna” innebar en möjlighet att bevilja 

förtidspension på arbetsmarknadsmässiga grunder enligt studien Den komplexa 

sjukfrånvaron (Edlund, Upmark, 2006).  

 

I antologin Sjukförsäkring Kultur och Attityder (Försäkringskassan, 2006 b) 

menar man att detta eventuellt fortfarande påverkar hur olika aktörer ser på 

sjukförsäkringens roll och tillämpning i olika delar av Sverige. Trots att denna 

möjlighet formellt har tagits bort från lagstiftningen är det, enligt författarna till 

antologin, troligt att den grundläggande inställningen kvarstår. 
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1.2 Sjukskrivningskultur och inställning till arbete  

Det är inte bara de professionella aktörernas värderingar och attityder som skiljer 

sig åt mellan olika delar av landet, det finns tydliga skillnader även på individnivå 

menar man i studien: Att leva på kassan Allmän försäkring och lokal kultur (RFV 

2005:4). Sjukskrivning och förtidspension är exempelvis mer accepterat och 

mindre belagt med socialt stigma beroende på var i Sverige man befinner sig. 

 

Studien: A comparison of perceived health, attitudes to work, leisure time, and 

social welfare systems among people in a rural area in the north of Sweden and 

among people in the city of Stockholm, som jämförde attityder och upplevd hälsa 

mellan ett landsbygdslän i norra Sverige och Stockholm, fann bland annat att 

norrlänningarna hade en mer instrumentell inställning till arbete och att de angav 

att de hade mer värk och upplevde sin hälsa som sämre än vad stockholmarna 

gjorde (Marnetoft, Selander, Åkerström, Asplund, Dahl, 2007).  

 

En ingående analys av kopplingen mellan individers attityder och det regionala 

utfallet för sjukförsäkringen (Försäkringskassan, 2006 b) visar att efter 

ålderssammansättning är det attityder som står för den näst viktigaste förklaringen 

till de regionala variationerna i sjukförsäkringsutfallet. Människors uppfattning 

om när det är legitimt att vara sjukskriven spelar med andra ord en viktig roll för 

omfattningen av sjukfrånvaron i Sverige.  

 

Ett av huvudresultaten i antologin Sjukförsäkring Kultur och Attityder 

(Försäkringskassan, 2006 b) är att attityder bidrar till att förkorta sjukskrivningen 

för dem som har ett mer restriktivt förhållningssätt till sjukskrivning och 

sjukförsäkringssystemet och till en förlängning av sjukskrivningen för dem som 

har ett mindre restriktivt förhållningssätt. 

 

I län med höga ohälsotal är inställningen till sjukskrivning och 

sjukförsäkringssystemet mindre restriktiv och tvärtom. Exempelvis är attityderna 

mer restriktiva i Kronobergs och Stockholms län där ohälsotalen är låga, och i de 

norrländska länen har man mindre restriktiva attityder till sjukskrivning och 

sjukförsäkringssystemet (Försäkringskassan, 2006 b).  
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I detta sammanhang kommer även definitionen av sjukdomsbegreppet in, vilket är 

starkt kulturellt och socialt betingat. Vår tid präglas av att fler och fler tillstånd 

bedöms som sjukdom, så kallad medikalisering. Detta är en relativt omärklig 

process som pågår på olika plan i samhället t.ex. bland läkare, hos 

Försäkringskassan, lagstiftare och domstolar. Ökad medikalisering leder till 

uppluckring av gränsdragningen mellan olika socialförsäkringar, vilket i sin tur 

lett till ökat antal sjukskrivningar och högre ohälsotal (Edlund, Upmark, 2006).  

 

1.3 Sjukfrånvaro och förtidspension  

Sjukfrånvaron i Sverige har ökat markant de senaste 10 åren konstaterar 

författarna till studien: Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens. Det 

går att se ett förändrat sjukskrivningsmönster med fler allt längre sjukskrivningar 

och en ökad tendens till permanent utsortering av människor från 

arbetsmarknaden (Marklund, Bjurvall, Hogstedt, Palmer, Theorell, 2004). Studien 

från Socialdepartementets departementsserie (Ds), Drivkrafter för minskad 

sjukfrånvaro, visar att år 1997 var det 44 700 sjukskrivningar som varade över ett 

år och i slutet av 2003 hade det ökat till 135 000 (Ds 2004: 16).  

 

Sjukfrånvaron i Sverige ligger på en mycket hög nivå även i en internationell 

jämförelse visar studierna: Den höga sjukfrånvaron – problem och lösningar 

(Marklund et al., 2005) och Finansdepartementets departementsserie (Ds) Den 

svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder (Ds 2002:49). År 2003 var den högst 

i Europa trots att deltidssjukskrivningar inte räknas med i statistiken. 

 

Nivån på sjukfrånvaron i Sverige tycks nu ha stabiliserats men trots detta är 

sjukförsäkringsproblemen inte lösta eftersom antalet förtidspensionärer samtidigt 

ökat. Problemet förstärks av att medelåldern hos dem som beviljas sjukersättning 

sjunkit (Marklund et al., 2005). Att antalet individer med sjukersättning ökat 

samtidigt som sjukfrånvaron (sjukpenning) minskat kan vara ett tecken på att 

välfärdsystemen fungerar som kommunicerande kärl.  
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1.4 Många faktorer påverkar regionala skillnader i ohälsa  

Det finns många olika förklaringsfaktorer till Sveriges regionala ohälsoskillnader, 

dessa interagerar och det går som vanligt inte att peka på en enda ”sanning”. I 

studien: Regionala skillnader i utgifter för sjukpenning och förtidspension (RFV 

2004:12) signifikansprövades ett antal faktorers samband med de regionala 

skillnaderna. Studiens slutsats var bland annat att kommunernas 

befolkningssammansättning och arbetsmarknadsstruktur i hög grad påverkade de 

regionala variationerna i utgifter för sjukpenning och förtidspension.  

 

Konstruktionen av regelsystemen för arbetslöshetsersättning, sjukpenning och 

förtidspension och en användning av sjukförsäkringssystemet som är kopplat till 

arbetslöshet är ytterligare två förklaringar till de regionala skillnaderna menar man 

i studierna: Regionala skillnader i sjukskrivningar – kommun och bransch (RFV  

2003:4) och Sick of being unemployed? Interactions between unemployment and 

sickness insurance in Sweden (Larsson, 2002 ).  

 

Befolkningens ålder har högt förklaringsvärde när det gäller antal 

förtidspensionärer och ohälsotalet men inte när det gäller antal sjukskrivningar. 

Andra faktorer som eventuellt påverkar är skillnader i; socioekonomisk situation, 

läkartäthet, tillgänglighet till sjukhus, och befolkningens attityder och kultur 

beskrivs i studien: Sjuka kommuner? Skillnader i sjukfrånvaro mellan Sveriges 

kommuner år 2000 (RFV 2003:17). 

 

Arbetsmiljön är en annan viktig faktor som påverkar ohälsan och även där 

förekommer regionala skillnader. Marnetofts studie (Marnetoft et al., 2007) visar 

att det är fler människor i norra Sverige än i Stockholm som upplever att arbetet 

ger dem psykiska problem. I studien sätts detta i samband med det faktum att det 

är högre andel anställda i den offentliga sektorn i norra delen av landet. Studiens 

författare menar att resultatet pekar på att detta kan vara en av förklaringarna till 

de regionala skillnaderna i ohälsa som Sverige uppvisar. 
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Föreliggande studie fokuserar på två förklaringsfaktorer till de regionala 

skillnaderna i ohälsotalet: Arbetslöshet och demografi. Olikheter mellan könen är 

egentligen ingen uttalad förklaringsfaktor till skillnaderna i ohälsotalet men det är 

en viktig variabel när det gäller ohälsa över lag. Av den anledningen kommer 

könsfördelningen att löpa som en ”extra tråd” genom studien för att få med 

ytterligare en dimension. 

 

1.5 Arbetslöshetens betydelse för de regionala skillnaderna 

i ohälsa  

 

1.5.1 Dagens arbetsliv 

Arbetsmarknadssituationen har det senaste decenniet förändrats radikalt i Sverige, 

exempelvis har anställningsvillkoren och arbetets organisering förändrats 

samtidigt som tekniken gjort enorma framsteg (Marklund et al., 2004).  

 

Det går även att se en strukturell förändring med minskad tolerans för nedsatt 

arbetsförmåga, ökad andel kvinnor i förvärvsarbete, slimmade organisationer med 

ökade krav på de anställda i kombination med minskat inflytande över 

arbetssituationen, och ökad acceptans för sjukfrånvaro som lösning på 

organisationsproblem (Edlund, Upmark, 2006; Marklund et al., 2005). 

 

1.5.2 Relationen mellan regionala skillnader i ohälsa och 
arbetsmarknaden  

Det finns ett signifikant samband mellan hur arbetsmarknaden ser ut och de 

regionala skillnaderna i ohälsotalet (RFV 2004:12). En förklaring till detta är att 

om den lokala arbetsmarknaden är svag finns det få arbeten att byta till eller 

arbetspröva på vid nedsatt arbetsförmåga, en så kallad inlåsningseffekt. Detta 

menar man i studien Regionala skillnader i sjukskrivning – hur ser det ut och vad 

beror det på? kan leda till att sjukskrivning eller förtidspension då blir en 

alternativ försörjningskälla (RFV 2003:12).  
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En svag arbetsmarknad leder till låg rörlighet vilket kan ha ett samband med 

Sveriges höga ohälsotal både överlag och regionalt. I Marnetofts studie refereras 

till en undersökning som menar att Sveriges låga rörlighet på arbetsmarknaden 

kan vara en orsak till den höga sjukfrånvaron. Den studien visar på att hög 

rörlighet på arbetsmarknaden har en positiv effekt på individers hälsa (Marnetoft 

et al., 2007). 

 

Arbetslöshet brukar ibland delas in i begreppen konjunktur- och 

strukturarbetslöshet. Den förstnämnda påverkas av landets konjunktur och den 

strukturella arbetslösheten syftar på de mer permanenta och regionala skillnaderna 

på arbetsmarknaden (RFV 2004:12). Mycket tyder på att det främst är den 

strukturellt betingade arbetslösheten som påverkar de regionala skillnaderna i 

ohälsa (RFV 2003:12).  

 

Det finns dock ett för Sverige utmärkande generellt samband mellan hög 

konjunkturarbetslöshet och lågt utnyttjande av sjukförsäkringen. Detta återfinns i 

statistik bakåt i tiden och visar på ett återkommande och tydligt mönster där 

statistiken för arbetslöshet och sjukskrivning speglar varandra.  

 

Svenska forskare har fört fram två möjliga hypoteser till detta fenomen. Den ena 

innebär en dragspelseffekt där de svaga kommer in på arbetsmarknaden under 

högkonjunktur och sedan rationaliseras bort under lågkonjunktur. Den andra 

hypotesen innebär att lågkonjunktur har en disciplinerande effekt på arbetskraften 

som beror på en ökad rädsla att förlora sitt arbete. I princip kan båda hypoteserna 

verka samtidigt (Edlund, Upmark, 2006; Marklund et al., 2004; RFV 2003:4; 

RFV 2003:12).  

 

Vid en internationell jämförelse fann man dock att Sveriges samband mellan hög 

konjunkturarbetslöshet och lågt utnyttjande av sjukförsäkringen endast var 

signifikant säkerställt i åldersgruppen 60-64 år och att sambandet var särskilt 

tydligt för kvinnor (Ds 2002:49). 
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Ovanstående stycken beskriver ett generellt fenomen som i relation till de 

regionala skillnaderna i ohälsa kan verka motsägelsefullt, eftersom länen i norra 

Sverige som ligger högst vad gäller ohälsotal också ofta har en hög arbetslöshet. 

Detta har sin grund i att de norra länen ofta har en strukturell arbetslöshet som i 

sin tur har en negativ effekt på sjukfrånvaron (RFV 2003:12).  

 

Att kommuner med hög arbetslöshet också har högt ohälsotal påverkas dessutom 

av regelverken för arbetslöshetsersättning, sjukpenning och sjukersättning (RFV 

2003:4).  Dessa är uppbyggda så att en person kan tjäna på att vara sjukskriven, 

exempelvis kan sjukpenningen vara högre än arbetslöshetsersättningen och kan 

innebära lägre ställda krav på individen (Larsson, 2002). Larsson menar dock att 

det inte är arbetslösheten i sig som ger en ökad benägenhet till sjukskrivning, det 

är närmandet av utförsäkringsdatum som ger den största påverkan. 

 

Detta samband mellan arbetslöshet och sjukförsäkringen ger tydliga indikationer 

på att välfärdsystemen fungerar som kommunicerande kärl. En finsk studie som 

jämfört strukturen i Finlands respektive Sveriges socialförsäkringssystem menar 

till och med att Sveriges höga sjukfrånvaro kan tolkas som en dold arbetslöshet 

(Edlund, Upmark, 2006). 

 

1.5.3 Arbetslösa sjukskrivna  

Forskning visar att sjukskrivningsperioderna för gruppen som samtidigt är 

arbetslösa och sjukskrivna är betydligt längre, nästan dubbelt så långa, jämfört 

med dem som är sjukskrivna men har en arbetsgivare. Följaktligen har de regioner 

med hög arbetslöshet fler sjukskrivningsdagar per sjukskriven vilket kan vara en 

del i förklaringen till de höga ohälsotalen i norra Sverige ( RFV 2003:12).  

 

Två hypoteser har förts fram för att ge en förklaring till denna skillnad. Dessa 

säger att arbetslösa personer dels tillhör en grupp som lättare marginaliseras 

eftersom de bland annat ofta har sämre utbildning och/eller hälsa än andra, dels att 

arbetslösa individer har längre sjukskrivningsperioder som en följd av hur 

regelsystemen är utformade (Marklund et al., 2004).  

 12



En studie som länsvis jämför sjukskrivningslängd mellan arbetslösa och icke 

arbetslösa visar att år 2001 var det 18 % av de sjukskrivna som var samtidigt 

arbetslösa i Norrbotten medan det var 8,3 % i Kronobergs län (RFV 2003:12).  

 

1.5.4 Näringsstruktur  

Det är inte bara arbetslösheten som varierar över landet utan också 

näringsstrukturen. Kronobergs län är ett av de län som har högst andel anställda 

inom privat sektor och Norrbotten är ett av de län som har högst andel anställda 

inom offentlig sektor. Dessa variationer avspeglar sig i sjuktalet eftersom den 

offentliga sektorn innehar en överrepresentation av sjukfrånvaron.  

 

Denna överrepresentation beror dels på de nedskärningar som genomförts i 

sektorn det senaste decenniet som inneburit försämrad arbetsmiljö, och dels på 

den demografiska strukturen hos de anställda med hög andel kvinnor och en högre 

medelålder vilket beskrivs i studien: Långtidssjukskrivna – regionala skillnader i 

diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete (RFV 2002:8 ). 

 

1.6 Demografins betydelse för de regionala skillnaderna i 

ohälsa  

 

Arbetskraften i Sverige har blivit äldre, särskilt inom den offentliga sektorn, och 

stigande ålder hänger samman med ökad risk för ohälsa, långtidssjukskrivning 

och utslagning från arbetsmarkanden (Marklund et al., 2004). De stora 

barnkullarna på 1940-talet har de senaste åren lett till en ökande andel av 

befolkningen i åldersgruppen 55-64 år.  

 

Detta i kombination med en kraftig ökning av andelen i samma åldersgrupp som 

inte förvärvsarbetar kan eventuellt vara en av de bakomliggande orsakerna till 

Sveriges höga ohälsotal (Marklund et al., 2004, 2005). Hur högt förklaringsvärde 

åldersfördelningen har för de regionala skillnaderna i ohälsotalet råder det 

däremot en viss osäkerhet kring.  
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1.6.1 Åldersgruppen 55 - 64 år 

I studien: Regionala skillnader i utgifter för sjukpenning och förtidspension (RFV 

2004:12) signifikansprövades ett 40-tal faktorers påverkan på Sveriges regionala 

skillnader i utgifter i sjukförsäkringen. Av dessa visade sig 12 stycken vara 

signifikanta, däribland variabeln; andelen personer i åldern 55-64 år i kommunen. 

Studien visar att det finns tendenser till höga utgifter för sjukpenning och 

sjukersättning om en stor del av kommunens befolkning befinner sig i denna 

åldersgrupp.  

 

1.6.2 Ålderfördelningens förklaringsvärde  

I studien: Sjuka kommuner? Skillnader i sjukfrånvaro mellan Sveriges kommuner 

år 2000 (RFV 2003:17) görs en åtskillnad mellan åldersfördelningens betydelse 

för ohälsotalet kontra sjukfallsfrekvensen. Sjukfallsfrekvensen, som innebär hur 

ofta individerna är sjuka, förklaras endast till ungefär en tiondel av 

ålderssammansättningen i kommunen. Ohälsotalet däremot som inbegriper 

förtidspension (sjukersättning) förklaras till runt en tredjedel av 

ålderssammansättningen.  

 

1.6.3 Ålderssammansättning utifrån ett internationellt 
perspektiv 

I en internationell jämförelse i studien: Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt 

perspektiv 1983-2004 framkommer det att sjukfrånvaron stiger snabbare med 

stigande ålder i Sverige och att sjukfrånvaron är högre i åldersgruppen 40-64 år än 

i andra europeiska länder.  

 

En förklaring till dessa skillnader är att ålderssammansättningen av arbetskraften 

skiljer sig mycket åt mellan länderna. I Sverige är sysselsättningsgraden i åldrarna 

över 50 år högre än i de flesta jämförda länderna och i åldersgruppen 60-64 år är 

sysselsättningsgraden i Sverige dubbelt så hög som EU-genomsnittet (RFV 

2005:6 ). 
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1.6.4 Förtidspension - en väg ut ur arbetslivet 

I Sverige är det bara en minoritet som arbetar fram till ålderspensionen vid 65 års 

ålder. De flesta slutar arbeta tidigare och får då i allmänhet sin försörjning från 

andra inkomstkällor. Genom att analysera dessa går det att identifiera olika 

”vägar” ut ur yrkeslivet. Sjukpenning och arbetslöshetsersättning är de 

dominerande utträdesvägarna i en process som slutar med ett definitivt utträde ur 

arbetslivet genom förtidspension före 65 års ålder (Marklund et al., 2004).  

 

För personer som följer denna utträdesväg är det genomsnittliga antalet år mellan 

utträde ur yrkesliv och beviljande av förtidspension 2,8 år i åldersgruppen 50-55 

år, 2,4 år i gruppen 55-60 år och 1,6 år i gruppen 60-64 år.  

 

Sannolikheten att bli långtidssjukskriven ökar två till tre gånger för åldersgruppen 

55-64 år i jämförelse med gruppen 35-45 år, visar en studie gjord på ett 

riksrepresentativt urval baserat på SCB:s databas LOUISE (Marklund et al., 

2004). 

 

År 2000 började antalet personer med sjuk och aktivitetsersättning i Sverige att 

öka på ett oroväckande sätt. Särskilt alarmerande är det faktum att befolkningens 

medelålder stigit samtidigt som medelåldern för gruppen med sjuk och 

aktivitetsersättning sjunkit. Orsaken till det ökade beståndet av förtidspensionärer 

förklarar författarna i studien: Flöden till och från sjukbidrag, förtidspension och 

aktivitets och sjukersättning är att inflödet till gruppen är större än utflödet från 

densamma till arbetsmarknaden, ålderspension etc. Medelåldern i gruppen med 

sjuk och aktivitetsersättning år 2004 var 53,3 år för kvinnorna och 52,8 år för 

männen (RFV 2005:20). 
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1.7 Könsfördelning och ohälsa 

 

Det finns betydande skillnader mellan kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster, 

det vill säga att kvinnor sjukskrivs oftare än män och har längre sjukfall visar 

studien: Orsaker till mäns och kvinnors sjukskrivningsmönster – en 

kunskapsöversikt. Detta mönster har observerats sedan 70-talet i Sverige och det 

ser likvärdigt ut i alla län (RFV 2004:16). 

 

I Arbetslivsfakta nr: 1/2007 beskriver man att det år 2006 i riket var 16.5 dagars 

skillnad i det genomsnittliga ohälsotalet mellan kvinnor och män. Kvinnor står för 

två tredjedelar av nyttjandet av sjukpenning och de har sjuk och 

aktivitetsersättning i betydligt högre utsträckning än män 

(Arbetsmarknadsstyrelsen, 2007). År 2003 utgjorde kvinnorna 48 % av 

arbetskraften men stod för 63 % av de utbetalda dagarna med sjukpenning. Detta 

mönster ser likvärdigt ut i de flesta västeuropeiska länder (RFV 2004:16). 

 

1.7.1 Könsfördelning och arbetsmarknad 

År 2006 var i genomsnitt 77 % av männen och 72 % av kvinnorna i Sveriges 

befolkning (16-64 år) sysselsatta och den genomsnittliga sysselsättningsgraden 

var högre bland männen. Arbetslösheten var jämt fördelad med 5,8 % arbetslöshet 

för män respektive 5,2 % för kvinnorna år 2006 (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2007).  

 

Det finns ett tydligt mönster även när det gäller yrkesval mellan könen, kvinnor 

arbetar i betydligt högre grad inom den offentliga sektorn och männen är 

överrepresenterade i den privata (Arbetsmarknadsstyrelsen 2007; RFV 2004:16). 

Att kvinnor i högre grad arbetar inom den offentliga sektorn ses som en 

bidragande förklaringsfaktor till deras höga sjukfrånvaro i jämförelse med 

männens.  
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Inom den offentliga sektorn har det gjorts stora omorganiseringar och 

neddragningar på 90-talet vilket har lett till kraftigt försämrad arbetsmiljö som 

påverkat de anställdas hälsa negativt. Detta i kombination med ökat antal kvinnor 

i åldersgruppen 50-64 år som förvärvsarbetar ses som en starkt bidragande faktor 

till skillnaderna mellan könen vad gäller sjukfrånvaro (RFV 2004:16). 

 

Det för Sverige unika mönstret med tydligt samband mellan högkonjunktur och 

hög sjukfrånvaro respektive lågkonjunktur och låg sjukfrånvaro, är särskilt tydligt 

bland kvinnor. Kvinnorna har en lägre sjukfrånvaro än män vid lågkonjunktur 

vilket antas bero på att kvinnor i högre utsträckning helt lämnar eller avstår från 

att träda in i arbetskraften vid lågkonjunktur (RFV 2004:16).  

 

1.7.2 Könsfördelning, sjukskrivning och förtidspension 

Risken för långtidssjukskrivning är ca 20-30 % högre för kvinnor än för män. 

Dock finns det inga uppenbara skillnader mellan könen vad gäller de faktorer som 

ökar risken för långtidssjukskrivning.  

 

Det finns heller inga påvisbara skillnader mellan könen, bland dem som blivit 

långtidssjukskrivna, i fråga om förtidspensionering som en följd av 

sjukskrivningen påvisas i studien: Kvinnor, män och sjukfrånvaro – om skillnader 

i sjukskrivning, förtidspensionering och rehabilitering. Risken för långvarig 

sjukskrivning ökar med åldern, denna effekt är starkare för kvinnor vilket innebär 

att stigande ålder ökar sjukskrivningsrisken mest för kvinnor (RFV 2001:5).  
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2. Syfte 
 

Studiens övergripande syfte var att analysera arbetslöshetens och demografins 

förklaringsvärde för ohälsotalets regionala skillnader på kommunnivå. Analysen 

tog sin utgångspunkt i det underliggande syftet, vilket innebar en presentation och 

jämförelse av ålders- och könsfördelningen, arbetslösheten och 

kommuninvånarnas nyttjandegrad av de ersättningsformer som ohälsotalet 

innehåller, mellan Alvesta och Kalix kommuner. 

 

2.1 Frågeställning 

• Hur ser ålders- och könsfördelningen ut bland den arbetsföra (16-64 år och 

19-64 år) befolkningen i respektive kommun vid en jämförelse mellan 

kommunerna? 

• I hur stor omfattning har den arbetsföra (19-64 år) befolkningen i 

respektive kommun sjuk- och aktivitetsersättning vid en jämförelse mellan 

kommunerna? 

• I hur stor omfattning har den arbetsföra (16-64 år) befolkningen i 

respektive kommun sjuk-, rehabiliterings- och arbetsskadesjukpenning vid 

en jämförelse mellan kommunerna? 

• I hur stor omfattning är den arbetsföra (16-64 år) befolkningen i respektive 

kommun arbetslös vid en jämförelse mellan kommunerna? 

 

2.2 Avgränsning 

 

• För undersökningsvariabeln; sjuk och aktivitetsersättning, studeras åldern 

19-64 år på grund av att aktivitetsersättningen tidigast kan beviljas från 

och med juli månad det år då den försäkrade fyller 19 år. 

 

• Vi har valt att studera statistiskt material från december år 2006. Detta för 

att det dels är den månad som avslutar året och dels för att det är aktuell 

publicerad statistik. 
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3. Metod 
 

Undersökning av numeriska relationer mellan två eller fler mätbara egenskaper 

kännetecknar kvantitativa undersökningar (Bryman, 2001). Därför var valet av en 

sådan ansats passande för denna studie. Metoden har en icke experimentell design 

(Hartman, 1998).  

 

Föreliggande studies metodstrategi bestod i att granska forskning gällande 

Sveriges regionala skillnader i ohälsotal och förklaringsfaktorerna arbetslöshet 

och demografi. Detta för att sammanställa en forskningsbakgrund till det 

kommunala statistiska material som vi retrospektivt sammanställt och granskat, 

för att på så vis, visa på faktorernas förklaringsvärde till de skillnader som råder i 

ohälsotalet mellan kommunerna.  

 

3.1 Datainsamling 

 

3.1.1 Referensmaterial 

Forskningen kring sjukfrånvarons olika komponenter bedrivs till stor del på 

uppdrag av de olika myndigheter som berörs. Därför är övervägande delen av 

studiens referensmaterial utgivet av dessa. Riksförsäkringsverket har på uppdrag 

av regeringen genomfört ett flertal studier i ämnet därför startade vi vår sökning 

bland deras publicerade material.   

 

Detta material genererade i sin tur nytt material genom dess referenshänvisningar. 

Denna metod fann vi vara effektiv och vi följde noga upp hela vårt 

referensmaterial på detta sätt. De databaser vi har använt oss av är; Artikelsök, 

arbline, LIBRIS, SweMed+ och MIMA.  
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3.1.2 Statistiskt material 

Offentlig statistik har insamlats från Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan 

och Statistiska centralbyrån. Materialet utgår från studiens undersökningsvariabler 

och har studerats, kontrollräknats och samlats in som antal enligt följande 

rubriker:  

 

3.1.3 Ålders- och könsfördelning 

I undersökningsvariabeln; ålders- och könsfördelning, ingår de personer som är 

mellan 16-64 år och folkbokförda i Alvesta och Kalix kommuner under december 

år 2006. Datamaterialet (se bilaga 1) är insamlat i antal personer och hämtat från 

Statistiska centralbyråns hemsida (SCB 1; SCB 3; SCB 4).  

 

Dataregistret över befolkningsstatistik (såväl storlek, förändring som 

sammansättning) baseras på uppgifter i registersystemet RTB (Registret över 

totalbefolkningen), som i sin tur bygger på administrativa register. Skatteverket 

levererar uppgifter från folkbokföringen och på SCB lagras uppgifterna efter vissa 

kontroller och rättningar i RTB. Statistiken som baseras på uppgifter från registret 

över totalbefolkningen har allmänt sett god kvalitet. De kontrollundersökningar 

som gjorts genom åren visar att tillförlitligheten är god i de allra flesta 

statistikredovisningarna (SCB 2). 

 

3.1.4 Sjuk- och aktivitetsersättning 

Sjukersättning kan tidigast utges från och med den månad då den försäkrade 

fyller 30 år och längst till och med månaden före den månad då den försäkrade 

fyller 65 år. Aktivitetsersättning kan tidigast utges från och med juli månad det år 

då den försäkrade fyller 19 år. Aktivitetsersättning kan utges längst till och med 

månaden före den månad då den försäkrade fyller 30 år.  

(Försäkringskassan, 2006 a). 
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Undersökningsvariabeln baseras på datamaterial från december 2006. Sjuk- och 

aktivitetsersättningarna är av samtliga slag, det vill säga att ersättningarna kan 

vara av olika omfattning, 1/1, 3/4, 1/2 och 1/4. Vissa sjuk- och 

aktivitetsersättningar är tidsbegränsade och är även de inkluderade i denna 

undersökning. 

 

Datamaterialet (se bilaga 2) över de antal personer som har sjuk- och 

aktivitetsersättning är hämtat från Försäkringskassans hemsida (Fk 1; Fk 2; Fk 6). 

Denna statistik baseras på information om samtliga utbetalningar från 

socialförsäkringen. Försäkringskassan är statistikansvarig myndighet för 

socialförsäkringsområdet. Detta innebär att de ansvarar för, och publicerar all 

officiell statistik om socialförsäkringarna. Datakvaliteten är mycket god eftersom 

bortfall i princip inte förekommer (Fk 3). 

 

3.1.5 Pågående sjukfall 

Undersökningsvariabeln; pågående sjukfall, är ett samlat mått på antal sjukfall där 

ersättning betalas ut i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning eller 

arbetsskadesjukpenning i december år 2006.  

 

Ersättningarna kan vara av olika omfattning, 1/1, 3/4, 1/2 och 1/4. Sjukfall, i detta 

sammanhang, avser främst sjukperioder längre än sjuklöneperioden, som är 14 

dagar (sjuklöneperioden har arbetsgivaren ansvar för). Sjukfall för anställda 

kortare än sjuklöneperioden redovisas därför inte här. Sjukfall kortare än 

sjuklöneperioden avser i detta sammanhang personer som saknar arbetsgivare,  

t ex arbetslösa, egenföretagare och studerande (Fk 4). 

 

Eftersom viss statistik från Försäkringskassan inte publiceras har vi genom 

personlig kommunikation med en statistikansvarig vid Försäkringskassan  

(O. Rylander, 2007-04-10) via telefon erhållit sammanställt kommunalt 

datamaterial över antalet pågående sjukfall för Kalix och Alvesta kommuner.  
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Datamaterial (se bilaga 2) över antal pågående sjukfall på riks och länsnivå 

(Kronoberg och Norrbotten) är hämtad från Försäkringskassans hemsida (Fk 5). 

Statistiken baseras på information från samtliga utbetalningar av sjuk-, 

rehabiliterings- och arbetsskadesjukpenning från socialförsäkringen (Fk 3). 

 

3.1.6 Arbetslöshet 

Arbetslöshet som undersökningsvariabel i denna studie innebär den totala 

arbetslösheten under december månad år 2006 och benämns i resultatet som; 

arbetslösa (inkl. personer i program). Som arbetslösa omfattas alla personer som 

står som inskrivna som arbetssökande vid arbetsförmedlingen uppdelade på bland 

annat arbetslösa och deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program 

(Arbetsmarknadsstyrelsen, 2004). Datamaterialet (se bilaga 3) som är fördelat på 

riket, län, kommun och kön, är hämtat från Arbetsmarknadsstyrelsens hemsida 

(AMS 1). 

 

Uppgifterna i AMS vecko- och månadsstatistik hämtas ur det operativa 

förmedlingssystemet vid Arbetsförmedlingen. AMS verksamhetsstatistik ska inte 

förväxlas med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av SCB.  

SCB:s aktuella uppgifter om bland annat sysselsatta, arbetslösa och arbetskraften 

utgår från månatliga arbetskraftsundersökningar vanligen förkortad AKU. Till 

följd av olika metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och AMS 

registerstatistik inte samma antal arbetslösa (AMS 2). 

 

3.2 Population 

De individer som ingår i studien är samtliga invånare i arbetsför ålder 16-64 år på 

riks, läns (Kronoberg och Norrbotten) och kommunnivå (Alvesta och Kalix). För 

undersökningsvariabeln sjuk- och aktivitetsersättning är populationen individer 

19-64 år på riks, läns och kommunnivå.  
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3.3 Databehandling 

 

Vi har använt oss av Microsoft Excel i bearbetningen av det statistiska 

datamaterialet som är analyserat univariat (Bryman, 2001). 

Undersökningsvariablerna är insamlade som antal men vi har valt att presentera 

dem i resultatet som andelar i relation till befolkningen för att kunna jämföra 

mellan riket, länen och kommunerna. 

 

Ohälsotalet består av fem ersättningsformer från socialförsäkringen: Sjukpenning, 

arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och 

aktivitetsersättning. Vi har i denna studie delat upp dessa fem ersättningsformer i 

två undersökningsvariabler: Sjuk- och aktivitetsersättning och Pågående sjukfall 

(där sjukpenning, rehabiliteringspenning och arbetsskadesjukpenning ingår). 

 

Den totala åldersfördelningen 16-64 år och 19-64 år i Alvesta och Kalix har 

beräknats till andelar och presenteras i heltal fördelat på kön i fem 

åldersintervaller 16-29, (19-29), 30-39, 40-49, 50-59 och 60-64 år,  

 

Undersökningsvariabeln sjuk- och aktivitetsersättning, presenteras i decimalform 

och har beräknats till andelar av rikets, länens och kommunernas befolkning (19-

64 år). Undersökningsvariabeln presenteras i resultatet som kategorier samtliga, 

kvinnor och män på riks, läns och kommunnivå.  

 

Sjuk- och aktivitetsersättning har också beräknats till andelar av befolkningen i 

Alvesta och Kalix kommuner. Resultatet presenteras i decimalform fördelat på 

kön i fem åldersintervaller 19-29, 30-39, 40-49, 50-59 och 60-64 år.  
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Pågående sjukfall, presenteras i decimalform och har beräknats till andelar av 

rikets, länens och kommunernas befolkning (16-64 år). Undersökningsvariabeln 

presenteras i resultatet som kategorier samtliga, kvinnor och män på riks, läns och 

kommunnivå.  

 

Undersökningsvariabeln arbetslösa, presenteras i decimalform och har beräknats 

till andelar av rikets, länens och kommunernas befolkning (16-64 år).  Resultatet 

redovisas som kategorier samtliga, kvinnor och män på riks, läns och 

kommunnivå.  

 

3.4 Etiska aspekter 

 

Etiska ställningstaganden handlar till största delen om värderingar och dess 

tillämpning i forskningsprocessen. Grundläggande etiska frågeställningar som 

varje forskningsprojekt bör ta hänsyn till behandlar områden som; frivillighet, 

integritet och konfidentialitet (Bryman, 2006). I denna studie består dock allt 

material av oidentifierbar sekundärdata vilket minimerar de etiska 

ställningstagandena.  
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4 Resultat 
 

Varje undersökningsvariabel framställs under egen rubrik som andelar i 

diagramform. I undersökningsvariablerna sjuk- och aktivitetsersättning, pågående 

sjukfall och arbetslöshet (figur 4, 6 och 7) betraktas rikets värde som en typ av 

normvärde i avseende att jämföra låga respektive höga värden i och mellan 

kommuner och län.  

 

Figur 3, ålders- och könsfördelning 19-64 år, relateras till undersökningsvariabeln 

sjuk- och aktivitetsersättning (figur 5) för tolkning av demografins 

förklaringsvärde för ohälsotalets regionala skillnader på kommunnivå under 

rubrik, 5.2 Resultatdiskussion. 

 

4.1 Ålders- och könsfördelning 

 

Ålders- och könsfördelningen presenteras i två diagram, figur 2 och 3, där de är 

beräknade på åldrarna 16-64 respektive 19-64 år. Vertikalt kan man utläsa, i de 

bägge figurerna, den totala andelen av befolkningen i Alvesta och Kalix 

kommuner.  

 

Överlag i figur 2 är ålders- och könsfördelningen 16-64 år i och mellan 

kommunerna relativt jämnt fördelad, det förekommer inga extrema värden att 

peka på. I Alvesta går det dock att observera att det är något fler individer i 

åldersintervallet 16-29 än i Kalix. Det är något fler yngre kvinnor i Alvesta än i 

Kalix och Kalix har något fler kvinnor i de äldre åldersintervallerna.  

 

 25



Total ålders- och könsfördelning 16-64 år 
2006.12
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Figur 2. Ålders- och könsfördelning 16-64 år 

 

I figur 3 kan man se att det i ålders- och könsfördelningen mellan 19-64 år är 4 % 

färre kvinnor i Kalix än i Alvesta under åldersintervall 19-29 år. Den färre andelen 

av yngre kvinnor i Kalix återfinns under åldrarna 40-64 år. Det finns inte några 

stora skillnader att peka på vad gäller männen vid en jämförelse mellan 

kommunerna. 

Total ålders- och könsfördelning 19-64 år    2006.12

16 20 24 27 13

19 20 23 25 13

20 20 23 26 11

20 19 23 26 12

19-29 30-39 40-49 50-59 60-64

Ålder

Kalix kvinnor Kalix män Alvesta kvinnor Alvesta män

100%

100%

100%

100%

 

Figur 3. Ålders- och könsfördelning 19-64 år 
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När man studerar skillnader mellan könen inom kommunerna kan man observera 

att det i Kalix är 3 % färre kvinnor än män i åldersintervall 19-29 och kvinnorna 

är 2 % fler i åldersintervall 50-59. Alvesta har en relativt jämn fördelning mellan 

könen i alla åldersintervall. 

4.2 Sjuk- och aktivitetsersättning 

 

I figur 4 kan man se vid en jämförelse mellan Alvesta och riket i kategorierna 

samtliga, kvinnor och män, att Alvesta har överlag ca 0,7 % färre personer med 

sjuk- och aktivitetsersättning än riket. Dock har Alvesta under alla kategorier ca 

0,5 % fler än Kronoberg.  
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Figur 4. Sjuk- och aktivitetsersättning i riket, län och kommun 

 

Kalix har överlag ca 3,5 % fler personer med sjuk- och aktivitetsersättning än 

riket i kategorierna samtliga, kvinnor och män. Kalix har också i alla kategorier ca 

1,5 % fler personer med dessa ersättningar än Norrbotten. 
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Sjuk- och aktivitetsersättning i relation till 
befolkningen 19-64 år 

2006.12

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Pr
oc

en
t

Kalix kvinnor 3,2 3,4 10,8 23,2 44,2

Kalix män 3,0 3,6 6,9 14,9 34,8

Alvesta kvinnor 1,9 4,5 9,5 17,3 32,7

Alvesta män 1,7 3,2 4,0 11,4 21,0

19-29 30-39 40-49 50-59 60-64

 

Figur 5. Sjuk- och aktivitetsersättning uppdelat på kommun, kön och ålder 

 

Aktivitetsersättning utbetalas mellan 19-29 år, i övriga åldersintervall utbetalas 

sjukersättning. I figur 5 kan man observera att det är fler individer i Kalix än i 

Alvesta som har aktivitetsersättning. Det är också något fler kvinnor än män i 

båda kommunerna som har den ersättningsformen.  

 

Kalix har överlag fler individer med sjukersättning än Alvesta, men båda 

kommunerna uppvisar ett likvärdigt mönster med ökat antal förtidspensionärer 

med stigande ålder och fler kvinnor som uppbär sjukersättning än män från och 

med 40 år och uppåt.  

 

I åldersgruppen 30-39 år är kvinnorna i Alvesta något överrepresenterade i 

jämförelse med övriga i det åldersintervallet som annars är relativt jämt fördelat. 

Kalix har frånsett detta en generell överrepresentation i alla kategorier och 

åldersintervaller. I åldergruppen 60-64 år är det ca 11 % fler av kvinnorna i Kalix 

som har sjukersättning jämfört med Alvesta och ca 14 % fler bland männen.  
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4.3 Pågående sjukfall 

Pågående sjukfall utgår från de sjukfall som får ersättning i form av sjukpenning, 

rehabiliteringspenning eller arbetsskadesjukpenning i december 2006. 
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Figur 6. Pågående sjukfall 

I alla kategorier i figur 6, det vill säga kvinnor, män och samtliga har Alvesta 

något högre procenttal än de länsvisa i Kronoberg och riket. Kalix ligger något 

under det länsvisa procenttalet för Norrbotten förutom kategorin män där man kan 

observera en marginell skillnad på 0,2 % över den länsvisa procentuella nivån.  

 

Vid en jämförelse mellan Kalix och riket kan man se att Kalix har något högre 

procenttal i kategorierna samtliga och män. I kategorin kvinnor ligger Kalix dock 

något under rikets procentuella nivå.   

 

Vid en jämförelse mellan kvinnor och män har kvinnorna ett högre procenttal än 

männen på riks, läns och kommunnivå. Man kan observera att i alla kategorier det 

vill säga samtliga, kvinnor och män har Alvesta något fler pågående sjukfall 

jämfört med Kalix. 
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4.4 Arbetslöshet 
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Figur 7. Arbetslöshet 

 

I figur 7 kan man tydligt se olikheter i arbetslöshet mellan riket, länen och 

kommunerna. I kategorin samtliga har Kalix 7 % högre arbetslöshet än riket 

medan Alvesta har 2,2 % lägre.  

 

Vid en jämförelse mellan kommunerna i kategorin samtliga har Kalix 9,2 % fler 

arbetslösa än Alvesta. Vid en jämförelse av männen mellan kommunerna har 

Kalix 10,8 % fler arbetslösa än Alvesta. Kvinnorna i Kalix är 7,5 % fler än 

kvinnorna i Alvesta.  

 

Det finns fler arbetslösa män än kvinnor i både riket, Norrbotten och Kalix men 

det är däremot fler kvinnor än män som är arbetslösa i Kronoberg och Alvesta.   
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5 Diskussion 
 

Diskussionen är uppdelad i två delar, metod och resultat. 

5.1 Metoddiskussion 

Att välja en kvantitativ ansats baserad på sekundär data föll sig naturligt, då vi 

främst ville jämföra numeriska värden mellan kommunerna. I efterhand kan vi 

dock konstatera att någon form av attitydundersökning kunnat komplettera 

resultatet och gett studien en större bredd. 

 

Resultatet visar på stora skillnader mellan kommunerna när det gäller 

arbetslösheten, i det sammanhanget hade det varit intressant att även undersöka 

hur många av de arbetslösa som samtidigt var sjukskrivna och relaterat detta till 

ohälsotalet.  

 

Datamaterialet består av sekundärdata i form av offentlig statistik från 

Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån.  Det 

finns både för och nackdelar med att använda sekundärt material. De övervägande 

fördelarna är att datan ofta håller hög kvalitet med högt ställda krav på 

urvalsförfarande, en stor population (ofta nationell) och erfarna, välkvalificerade 

yrkesmän som skapat datan (Bryman, 2001). 

 

Vad som bland annat kan ses som en nackdel är att det kan uppstå problem med 

olikartade definitioner när det gäller de som samlat in och sammanställt statistiken 

och samhällsforskaren. Att inte vara helt bekant med datamaterialet det vill säga 

hur det har kodats och organiserats kan också medföra problem om man 

underskattar eller bortser från den informationen.   

 

För vår del har det faktum, att det statistiska datamaterialet inte varit på 

individnivå inneburit att vi inte kunnat genomföra bivariata eller multivariata 

analyser.   
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5.2 Resultatdiskussion 

Denna studies övergripande syfte var att analysera demografins och 

arbetslöshetens förklaringsvärde för ohälsotalet och dess regionala fördelning på 

kommunnivå. Resultatet bygger på en jämförelse mellan Alvesta och Kalix 

kommuner och diskussionen baseras på denna jämförelse kopplad till 

forskningsbakgrunden.  

 

Resultatet visar att trots kommunernas stora skillnader i ohälsotal, Kalix hade år 

2006 ca 13 fler ohälsodagar per försäkrad än Alvesta, så skiljer de sig inte 

nämnvärt åt när det gäller antal pågående sjukfall. Jämförs detta mått med 

riksmåttet kan man även se att båda kommunerna har förhållandevis låga siffror. 

Av detta drar vi slutsatsen att eftersom måttet, Pågående sjukfall, inte inbegriper 

sjuk- och aktivitetsersättning pekar resultatet mot att det är i antal 

förtidspensionärer som kommunerna i huvudsak skiljer sig åt.  

 

När vi studerar fördelningen av sjuk- och aktivitetsersättning, så följer båda 

kommunerna Sveriges generella mönster, med ökat antal förtidspensionärer med 

stigande ålder och fler i gruppen kvinnor (RFV 2001:5) . Vi ser också att vår 

ovanstående slutsats pekar i rätt riktning, det skiljer sig en del mellan 

kommunerna, Kalix har fler förtidspensionärer än Alvesta från åldersgruppen 40 

år och uppåt.   

 

Nästa frågor att analysera blir då följaktligen; vad kan denna skillnad bero på, 

vilka faktorer spelar in och hur samspelar de? 

 

Kombinerar vi vetskapen om att det skiljer sig mellan kommunerna i antal 

förtidspensionärer med vetskapen om att andelen 55-64 åringar i befolkningen har 

ett signifikant samband med ohälsotalet (RFV 2004:12), leder detta till ett 

antagande som säger att Kalix har en äldre befolkning än Alvesta. Denna, enligt 

oss, logiska arbetshypotes visar sig dock inte ha något förklaringsvärde, då 

kommunernas åldersfördelning inte uppvisar några skillnader av betydelse.  
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Betydande skillnader mellan kommunerna påträffar vi dock när vi jämför 

arbetslösheten. Kalix har nästan fyra gånger så hög arbetslöshet som Alvesta och 

mer än dubbelt så hög som riket. Att Kalix har så hög arbetslöshet har 

förmodligen flera samverkande orsaker. En orsak är troligtvis den geografiska 

placeringen, då regioner i norra Sverige generellt har högre arbetslöshet än övriga 

landet, vilket ofta har sin grund i att arbetslösheten mer är av strukturell karaktär 

där (RFV 2003:12; RFV 2004:12). 

 

Strukturell arbetslöshet har större negativ effekt på ohälsotalet än vad den 

konjunkturberoende har, vilket understryks i studien av det faktum att Kalix 

ohälsotal också är högt.  Denna studie rymmer inte någon direkt utforskning av 

vare sig kommunernas näringsstruktur eller deras arbetsmarknad. Vi kan dock 

anta att det är fler anställda i offentlig sektor i Kalix eftersom så är fallet vid en 

jämförelse på länsnivå.  

 

Enligt forskning är den offentliga sektorn överrepresenterad när det gäller 

sjukskrivningar, bland annat på grund av sämre arbetsmiljö (RFV 2002:8; 

Marnetoft et al., 2007). Högre andel anställda där kan därför eventuellt ha en 

negativ påverkan på ohälsotalet i kommunerna.  

 

Förtidspension kan vara en väg ut ur arbetslivet som man eventuellt är mer 

benägen att använda i norra Sverige som en följd av den svagare arbetsmarknaden 

där (Edlund, Upmark, 2006). Kalix högre andel sjuk- och aktivitetsersättningar i 

kombination med den höga arbetslösheten kan vara en indikation på detta.  

 

När det gäller könsfördelningen så ser den likvärdig ut i båda kommunerna, den är 

jämt fördelad i alla ålderskategorier. Resultatet visar på att fördelningen följer 

Sveriges generella mönster med högre andel kvinnor i både sjukskrivning och 

sjuk- och aktivitetsersättning. Ohälsotalet visar dock på en skillnad mellan 

kommunerna då det är 18,5 dagars skillnad mellan kvinnor och män i Alvesta och 

14,9 dagars skillnad i Kalix.  
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Studiens resultat visar att kommunernas kvinnor i åldrarna 50-64 år är 

överrepresenterade bland dem som har sjukersättning, detta följer resultatet från 

studien Kvinnor, män och sjukfrånvaro – om skillnader i sjukskrivning, 

förtidspensionering och rehabilitering, som bland annat visar att risken för 

förtidspension ökar med stigande ålder och har störst effekt på kvinnor (RFV 

2001:5).  

 

Vi konstaterar att i Kalix är nästan varannan kvinna i åldern 60-64 år 

förtidspensionär och i Alvesta nästan var tredje.  Tittar vi på männen i samma 

ålderskategori ser vi att det bara är ungefär var femte man i Alvesta och var tredje 

i Kalix som har sjukersättning. Marnetofts studie (Marnetoft et al., 2007) visar att 

glesbygdsbor i norr upplever mer smärta och värk och att man skattar sin hälsa 

som sämre än befolkningen i storstad gör. Detta är ett intressant faktum som också 

kan ha en negativ effekt på ohälsotalet mellan kommunerna.  

 

Är det kanske så att kvinnodominerade yrken är sämre på att anpassa sin 

organisation efter arbetstagarens ålder och prestationsförmåga, eller är kvinnors 

attityder till utträde från arbetsmarknaden genom förtidspension i den åldern 

annorlunda? Här finns gott om uppslag till vidare forskning.  

 

Det finns det även inom området attityder som i sammanhanget är väldigt 

intressant. Vår studie har inte fokuserat på detta men det vore intressant att ta reda 

på om inställningen till att försörja sig genom olika trygghetsförsäkringar är olika 

mellan kommunerna. Finns det någon skillnad mellan kommunerna i hur man ser 

på att vara förtidspensionär och är detta mer socialt accepterat i norra Sverige?  

 

Det vore även intressant att titta på om inställningen till förtidspension ändras med 

stigande ålder och om det finns någon skillnad mellan könen. Att undersöka 

Försäkringskassans attityder angående beviljande av sjukersättning vore också 

intressant, finns det kanske en koppling till hur arbetsmarknaden ser ut? Detta är 

frågeställningar som bör bli föremål för framtida forskning.  
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Mycket forskning pekar på att socialförsäkringarna interagerar med varandra och 

därför kan ses som kommunicerande kärl. Detta kan, enligt vår mening, innebära 

att även orsaksförklaringarna till ohälsan behöver studeras på samma sätt.  

Exempelvis menar vi att en förklaring till Kalix höga ohälsotal kanske kan finnas i 

den höga arbetslösheten. Det kan vara den svaga och därmed begränsade 

arbetsmarkanden som är det egentliga problemet.  

 

En svag arbetsmarknad bidrar till en inlåsningseffekt, det vill säga begränsade 

möjligheter att byta arbetsuppgifter eller arbetsplats, vilket kan påverka hälsan 

negativt (Marnetoft et al., 2007). Är det på detta sätt bör följaktligen orsakerna till 

arbetslösheten utredas för att sedan kopplas ihop med ohälsoproblematiken.  

 

Det är av största vikt att hitta den ursprungliga roten till ett problem eftersom detta 

styr vilka insatser som sätts in för att hitta en lösning. I boken Den komplexa 

sjukfrånvaron, (Edlund, Upmark, 2006) refererar man till en finsk studie som 

hävdar att Sveriges höga ohälsotal kan vara en dold arbetslöshet. Om så är fallet, 

skulle kanske en del av insatserna som görs för att minska sjukfrånvaron behöva 

ändra fokus.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Kalix höga arbetslöshet i kombination 

med det höga ohälsotalet innebär att en betydligt större andel av befolkningen står 

utanför arbetsmarknaden där än vad fallet är i Alvesta. Vi kan också konstatera att 

ohälsotalets stora skillnad mellan kommunerna till största delen förmodligen beror 

på att Kalix har fler förtidspensionärer än vad Alvesta har. 

 

När det gäller förklaringsvärdet för faktorerna; arbetslöshet och demografi 

konstaterar vi att ålders- och könsfördelningen i stort sett inte har något 

förklaringsvärde eftersom vi där inte fann några betydande skillnader. Däremot så 

visar resultatet att arbetslösheten eventuellt kan förklara en del av skillnaderna. 
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Eftersom arbetslösheten skiljer sig åt i så hög grad mellan kommunerna vore det 

intressant att undersöka den i relation till ohälsotalet på ett djupare plan. Studien 

har gett upphov till en mängd nya frågor på det området, exempelvis: Hur ser 

strukturen ut på arbetsmarknaden i respektive kommun? Är det fler anställda i 

offentlig sektor i Kalix? Hur ser ålders- och könsfördelningen ut i arbetskraften? 

Är det mer socialt accepterat att vara arbetslös/förtidspensionär i Kalix?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36



Referenser 
Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen. 

(2007).  Arbetslivsfackta nr: 1.2007. Februari, 2007.  

 

Arbetsmarknadsstyrelsen (2004) Definitioner inom AMV:s statistik. Uni 2004:1. 

Utrednings- och statistikenhet. Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

 

Ask, E., Åström, A. (2005) Ohälsotal och sjukfallsfrekvens, en jämförelse mellan 

Alvesta och Kalix kommuner (Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap 

851 70 Sundsvall). 

 

Bryman, A. (2001), Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Daleke grafiska AB. 

 

Edlund, C., Upmark, M. (Red.) (2006). Den komplexa sjukfrånvaron. Danmark: 

Studentlitteratur AB. 

 

Finansdepartementet (2002). ESO, Departementsserien (Ds) Ds 2002:49. Den 

svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder. Stockholm: Edita Norsted Tryckeri 

AB. 

 

Försäkringskassan. (2006 a), Sjukersättning och aktivitetsersättning -rätten till, 

beräkningar mm Vägledning 2004:9 version 5.Stockholm: Försäkringskassan.  

 

Försäkringskassan. (2006 b) Sjukförsäkring Kulturer och Attityder. Fyra aktörers 

perspektiv. Utvärderingsavdelningen analyserar 2006:16. Kalmar: Lenanders 

Grafiska AB  

 

Hartman, J. (1998), Vetenskapligt tänkande, Från kunskapsteori till metodteori. 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Larsson, L. (2002) Sick of being unemployed? Interactions between 

unemployment and sickness insurance in Sweden. Working paper 2002:6. 

Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering.  

 37



Marklund, S., Bjurvall, M., Hogstedt, C., Palmer, E., Theorell, T. (Red.) (2005). 

Den höga sjukfrånvaron – problem och lösningar. Stockholm: 

Arbetslivsinstitutet. 

 

Marklund, S., Bjurvall, M., Hogstedt, C., Palmer, E., Theorell, T. (Red.) (2004). 

Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens. Statens folkhälsoinstitut R 

2004:15. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  

 

Marnetoft, S-U., Selander, J., Åkerström, B., Asplund, R., Dahl, A. (2007). A 

comparison of perceived health, attitudes to work, leisure time, and social welfare 

systems among people in a rural area in the north of Sweden and among people in 

the city of Stockholm. Work 28 (2007), s.153-164. IOS Press.  

 

Riksförsäkringsverket (RFV), Flöden till och från sjukbidrag, förtidspension och 

aktivitets och sjukersättning. RFV analyserar 2005:20. Stockholm: 

Riksförsäkringsverket. 

 

Riksförsäkringsverket (RFV), Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv 

1983-2004. RFV redovisar 2005:6. Stockholm: Riksförsäkringsverket. 

 

Riksförsäkringsverket (RFV), Att leva på kassan Allmän försäkring och lokal 

kultur. RFV analyserar 2005:4. Stockholm: Riksförsäkringsverket 

 

Riksförsäkringsverket (RFV), Orsaker till mäns och kvinnors 

sjukskrivningsmönster – en kunskapsöversikt. RFV analyserar 2004:16. 

Stockholm: Riksförsäkringsverket. 

 

Riksförsäkringsverket (RFV) Regionala skillnader i utgifter för sjukpenning och 

förtidspension En studie av utbetalade belopp i rikets kommuner 1993 – 2000. 

RFV analyserar 2004:12.Stockholm.Riksförsäkringsverket. 

 

Riksförsäkringsverket (RFV), Sjuka kommuner? Skillnader i sjukfrånvaro mellan 

Sveriges kommuner år 2000. RFV analyserar 2003:17. Stockholm: 

Riksförsäkringsverket. 

 38



Riksförsäkringsverket (RFV), Regionala skillnader i sjukskrivning – hur ser de ut 

och vad beror de på? RFV analyserar 2003:12. Stockholm: 

Riksförsäkringsverket. 

 

Riksförsäkringsverket (RFV), Regionala skillnader i sjukskrivningar – kommun 

och bransch.  RFV analyserar 2003:4. Stockholm: Riksförsäkringsverket. 

 

Riksförsäkringsverket (RFV), Långtidssjukskrivna – regionala skillnader i 

diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. RFV redovisar 2002:8. 

Stockholm: Riksförsäkringsverket. 

 

Riksförsäkringsverket (RFV) Dnr 3289/02 - SSA. Regionala skillnader i 

sjukskrivningsmönster. Stockholm: Riksförsäkringsverket 

 

Riksförsäkringsverket (RFV), Kvinnor, män och sjukfrånvaro – om skillnader i 

sjukskrivning, förtidspensionering och rehabilitering. RFV redovisar 2001:5. 

Stockholm: Riksförsäkringsverket. 

 

Socialdepartementet (2004). Departementsserien (Ds) Ds 2004:16  Drivkrafter för 

minskad sjukfrånvaro. Stockholm: Erlanders Gotab AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39



Internetkällor: 

 

Statistiska centralbyrån 

 (SCB 1) 

Statistiska centralbyråns hemsida [ WWW document] 

URLhttp://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C923300

1&huvudtabell=Befolkning&deltabell=K&deltabellnamn=Befolkningen+efter+ko

mmun%2C+civilst%E5nd%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=

BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Folkmangd&starttid=1968&s

topptid=2006&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1  

Uppdaterad: 2007-02-15. Hämtad: 2007-03-18 

 

(SCB 2) 

Statistiska centralbyråns hemsida [ WWW document] 

URL http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/_dokument/BE0101_BS_2006.doc 

Uppdaterad: 2007-02-12. Hämtad: 2007-03-18 

 

(SCB 3) 

Statistiska centralbyråns hemsida [ WWW document] 

URLhttp://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C923300

1&huvudtabell=BefolkprognRev2006&deltabell=01&deltabellnamn=Folkm%E4

ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2006%2D2050&omradekod=BE

&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Befolkprogn&starttid=2006&sto

pptid=2050&Prodid=BE0401&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1 

Uppdaterad: 2006-09-17. Hämtad: 2007-03-18 

 

(SCB 4) 

Statistiska centralbyråns hemsida [ WWW document] 

URLhttp://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C923300

1&huvudtabell=Befolkning&deltabell=L&deltabellnamn=Befolkningen+efter+l%

E4n%2C+civilst%E5nd%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE

&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Folkmangd&starttid=1968&stop

ptid=2006&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1 

Uppdaterad: 2006-09-17. Hämtad: 2007-03-18 

 40

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=BefolkprognRev2006&deltabell=01&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2006%2D2050&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Befolkprogn&starttid=2006&stopptid=2050&Prodid=BE0401&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=BefolkprognRev2006&deltabell=01&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2006%2D2050&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Befolkprogn&starttid=2006&stopptid=2050&Prodid=BE0401&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=BefolkprognRev2006&deltabell=01&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2006%2D2050&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Befolkprogn&starttid=2006&stopptid=2050&Prodid=BE0401&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=BefolkprognRev2006&deltabell=01&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2006%2D2050&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Befolkprogn&starttid=2006&stopptid=2050&Prodid=BE0401&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=BefolkprognRev2006&deltabell=01&deltabellnamn=Folkm%E4ngd+efter+%E5lder+och+k%F6n%2E++%C5r+2006%2D2050&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Befolkprogn&starttid=2006&stopptid=2050&Prodid=BE0401&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1


Försäkringskassan 

 

 (Fk 1) 

Försäkringskassans hemsida [ WWW document] 

URL http://uppsol.forsakringskassan.se/upload/10415/SAkommun01_25.xls 

Uppdaterad: 2007-03-20. Hämtad: 2007-04-07 

 

(Fk 2) 

Försäkringskassans hemsida [ WWW document] 

URL http://uppsol.forsakringskassan.se/upload/10415/SAkommun01_07.xls 

Uppdaterad: 2007-03-20. Hämtad: 2007-04-07 

 

(Fk 3) 

Försäkringskassans hemsida [ WWW document] 

URLhttp://statistik.forsakringskassan.se/portal/page?_pageid=47,40466&_dad=po

rtal&_schema=PORTAL  

Uppdaterad: 2007-02-13. Hämtad: 2007-03-17 

 

 (Fk 4) 

Försäkringskassans hemsida [ WWW document] 

URLhttp://statistik.forsakringskassan.se/portal/page?_pageid=47,40671&_dad=po

rtal&_schema=PORTAL  

Uppdaterad: 2007-02-13. Hämtad: 2007-03-17 

 

(Fk 5) 

Försäkringskassans hemsida [ WWW document] 

URL http://statistik.forsakringskassan.se/rfvexcel/sjf/off_stat/Antalpag_2006.xls 

Uppdaterad: 2007-03-22. Hämtad: 2007-04-07 

 

(Fk 6) 

Försäkringskassans hemsida [ WWW document] 

URLhttp://statistik.forsakringskassan.se/rfvexcel/sjf/off_stat/3_sjukakters_ar_200

6.xls 

Uppdaterad: 2007-02-16. Hämtad: 2007-04-07 

 41

http://statistik.forsakringskassan.se/rfvexcel/sjf/off_stat/Antalpag_2006.xls


Arbetsmarknadsstyrelsen 

 

(AMS 1) 

Arbetsmarknadsstyrelsen [ WWW document] 

URL http://www.ams.se/admin/Documents/ams/arbdata/arblos/2006/arb0612k.xls 

Uppdaterad: 2007-03-09. Hämtad: 2007-03-18 

 

(AMS 2) 

Arbetsmarknadsstyrelsen [ WWW document] 

URL http://www.ams.se/GO.ASPX?AP=59629&A=59629 

Uppdaterad: 2007-04-26. Hämtad: 2007-04-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42



Bilaga 1 
Statistik från Statistiska centralbyrån 

 

 

16-64 år 
Folkmängd 2006-12-31 i antal efter kommun, ålder, kön. 16-64 år 

 Kalix   Alvesta   

Ålder samtliga kvinnor män samtliga kvinnor män 

16-29 2429 1093 1336 2987 1443 1544 

30-39 1980 958 1022 2137 1048 1089 

40-49 2309 1117 1192 2453 1193 1260 

50-59 2559 1269 1290 2755 1324 1431 

60-64 1304 617 687 1248 578 670 

Totalt 10581 5054 5527 11580 5586 5994 

 

 

 

 

 

16-64 år 
Folkmängd 2006-12-31 i antal efter rike, län, 

kommun, kön 16-64 år 

 samtliga kvinnor män 

Riket 5852782 2879773 2973009

Kronoberg 113140 54913 58227 

Alvesta 11580 5586 5994 

Norrbotten 159744 76293 83451 

Kalix 10581 5054 5527 
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19-64 år 
Folkmängd 2006-12-31 i antal efter kommun, ålder, kön. 19-64 år 

 Kalix   Alvesta   

Ålder samtliga kvinnor män samtliga kvinnor män 

19-29 1691 739 952 2150 1032 1118 

30-39 1980 958 1022 2137 1048 1089 

40-49 2309 1117 1192 2453 1193 1260 

50-59 2559 1269 1290 2755 1324 1431 

Totalt 9843 4700 5143 10743 5175 5568 

 

 

 

 

 

19-64 år 
Folkmängd 2006-12-31 i antal efter rike, län, 
kommun, kön. 19-64 år 
 Samtliga Kvinnor Män 
Alvesta 10743 5175 5568 
Kronoberg 105628 51281 54347 
Riket 5469760 2695705 2774055
Norrbotten 148949 71064 77885 
Kalix 9843 4700 5143 
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Bilaga 2 
Statistik från Försäkringskassan 

 

19-64 år 
Antal personer som har Sjuk och aktivitetsersättning  

2006-12-31 efter kommun ålder, kön 19-64 år 

 Kalix   Alvesta   

Ålder samtliga kvinnor män samtliga kvinnor män 

19-29 53 24 29 39 20 19 

30-39 70 33 37 82 47 35 

40-49 203 121 82 163 113 50 

50-59 486 294 192 394 230 164 

60-64 512 273 239 329 189 140 

Totalt 1324 745 579 1007 599 408 

 

 

19-64 år 
Antal personer som har Sjuk och 
aktivitetsersättning 2006-12-31 efter rike, 
län, kommun, kön 19-64 år 
 Samtliga Kvinnor Män 
Alvesta 1007 599 408
Kronoberg 9261 5556 3705
Riket 554897 331416 223481
Norrbotten 18001 10420 7581
Kalix 1324 745 579

 

 

16-64år 

 
Antal pågående sjukfall 2006-12-31 efter 
rike, län, kommun, kön 16-64 år 
 samtliga kvinnor män 
Alvesta 443 265 178
Kronoberg 3737 2385 1352
Riket 194 471 123045 71426
Norrbotten 6117 3969 2148
Kalix 356 200 156
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Bilaga 3 
Statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen 

 

 

16-64år 
Antal arbetslösa inkl. personer i program 2006-12-31 

efter rike, län, kommun, kön 16-64 år  

 Samtliga Kvinnor Män  

Riket 321157 149080 172077  

Kronoberg 4570 2292 2278  

Alvesta 381 191 190  

Norrbotten 14068 6026 8042  

Kalix 1327 549 778  
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