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Sammanfattning

Denna uppsats har till syfte att studera den svenska folkhälsans utveckling. Hur mår vi idag i 
förhållande till förr med utgångspunkt i dödlighet, sjukskrivningar och förtidspensioner under 
perioden 1970-2005? Den del av folket som behandlas är den arbetsföra gruppen mellan 25-
64 alternativt 20-64 år. En annan del av frågeställningen har varit att beskriva den 
trendmässiga utvecklingen för dessa aspekter och se hur de har förändrats från 1970-talet fram 
till idag. 

För att utforska detta ämne har en kvantitativ metod vidtagits och statistik över den 
nämnda tidsperioden har illustrerats grafiskt samt analyserats via regressionsanalyser.  

Om vi ser på den utveckling mortaliteten genomgått över tid så ser det ljust ut. Den 
totala mortaliteten avser då alla dödsfall som drabbat gruppen 25-64-åringar. Den totala 
mortaliteten har sjunkit betydligt under denna period. 439,5 per 100,000 av den studerade 
population avled år 1970 och år 2005 var denna siffra nere i 255,8.  Den totala dödligheten 
har då sjunkit med 41 % under perioden 1970-2005.

 Färre människor dör också på grund av hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar och 
tumörsjukdomar som under hela den studerade perioden varit de överlägsna dödsorsakerna. 
Särskilt de hjärt- och kärlrelaterade dödsfallen har minskat lavinartat. 164 av 100,000 
personer i arbetsför ålder dog 1970 av hjärt- och kärlrelaterade orsaker. Denna grupp var bara 
63,6 stycken år 2005. De tumörrelaterade dödsorsakerna utgjorde år 1970 133,8 fall och år 
2005 endast 100 fall per 100,000 invånare.

Samtidigt finns en mörkare bild av folkhälsan i den bemärkelsen att fler och fler 
sjukskriver sig ofta och länge. Man kan se en ökning av antalet sjukskrivningar då det år 1974 
registrerades 3 190 sjukfrånvarofall och framme vid år 2003 har siffran hunnit öka till 5 098 
stycken per 100,000 personer.  

Vi kan också ana en ohälsotrend i det avseendet att antalet förtidspensioner ständigt har 
ökat. År 1970 var bara 3,3 % av den arbetsföra befolkningen förtidspensionerade. År 2005 var 
denna siffra uppe i 9 %. 

Den stora ökningen av sjukfrånvaron och förtidspensioneringarna under perioden 1970 
till idag är ett av Sveriges största problem. Att många flyr arbetslivet är ett växande problem 
som får märkbara konsekvenser i arbetskraften och arbetsmarknaden.

Trots den uppenbara minskningen vi ser i mortalitetsstatistiken så kan det ökade antalet 
förtidspensioneringar och sjukskrivningar te sig märkligt. Dessa resultat gör det svårt att tolka 
bilden av den svenska folkhälsan. Mår vi bara sämre eller bättre och bättre fast vi flyr 
arbetslivet i större utsträckning? Sådant diskuteras i uppsatsens avslutande 
Resultatsammanfattning och diskussion vari egna och andras teorier behandlas.   

Nyckelord: dödsorsaker, folkhälsa, förtidspension, mortalitet, sjukfrånvaro 
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Abstract

This essay’s intention is to study the development of the Swedish national health. In what 
condition are the Swedish people with death rates, sick reports and early retirements during 
the period 1970-2005 as a starting point? The part of the Swedish population that are intended 
to be studied is the working age group (20-64 year). Another part of my aims and questions 
has been to look over the past decades to se a development or trends in the statistics of 
mortality, sick reports and early retirements in the period from the 1970´s till today. 

In this essay statistics over the period has been analysed with graphic models and 
regression analysis.  

When we see the development in the statistics of total mortality the situation looks 
bright. The total mortality has made a major decrease this period. The total mortality here 
means all causes of death in the group of the 25-64 year old. In the 1970´s 439,5 people per 
100,000 died in the studied population, and in the year of 2005 this figure was down to 255,8. 
The total mortality has thereby made a decrease with 41 % under the period 1970-2005.

Fewer people also die by heart- and vessel related and tumour related causes of death. 
Especially the heart- and vessel related cause have experienced a tremendous decrease. In the 
1970´s 164 people per 100,000 died by heart- and vessel related causes. In 2005 this number 
had reduced to only 63,6. The tumour related deaths were in the year 1970 133,8 cases and 
only 100 in the year of 2005. But even tough there has been some major reductions in the 
mortality statistics these categories has through the whole period been the biggest causes of 
death.     

Against this bright side of the national health there is a darker one. Darker in the sense 
that people tend to report themselves sick more often and for longer periods than ever before. 
This statistics gained from 3 190 cases in the year of 1974 to 5 098 per 100,000 people in 
2003.  

People are also taking out an early retirement pension more frequently which as well 
can indicate deterioration in health. In the 1970´s 3,3 % of the Swedish working labour had 
been retired before the intended time. In the year of 2005 this number had grown to 9 %. 

The huge increase of sick reports and early retirements are one of Sweden’s biggest 
problems. The fact that many seem to flee the working life will have a major impact on the 
working labour and working market.           

Despite the obvious decrease in mortality statistics the increase in sick reports and early 
retirements is rather strange. These results make it difficult to give a satisfying picture of how 
the Swedish national health really looks like. Do we feel worse or just better and better even 
though we flee the working life in a greater extant? Such things will be discussed in the 
ending part of this paper in the Summary of results and discussion-section where also my own 
and others theories will be noticed.  

Key words: cause of death, early retirement, mortality, national health, sick reports
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1 Inledning
Färre personer är idag helt friska i jämförelse med 20 år tillbaks. Ohälsan har ökat i alla 

åldersgrupper och i samtliga arbetskategorier. Även de grupper som tidigare haft mycket god 

hälsa (bl a tjänstemän, högutbildade, samboende barnfamiljer) har även dessa fått en sämre 

hälsa. Härigenom kan man tala om en trendmässig försämring i folkhälsa som verkar hålla i 

sig (Edlund, Stattin 2004). 

Men mår vi enbart sämre och sämre? Det finns idag en motsägelsefull bild av svensken 

som mycket välmående men samtidigt mer sjuklig. Man kan i ”Arbetslösheten och 

dödligheten i Sverige” (Jonsson 1993) läsa om hur den minskade dödligheten kan ha kommit 

stegvis med framväxten av Sverige som välfärdssamhälle där bl a arbetslösersättning, 

socialbidrag, arbetsmarknadsåtgärder och förtidspensioner finns att tillgå. Medicinsk 

teknologi och kunskap om vård, rehabilitering och förebyggande åtgärder har mycket troligt 

gjort sitt. När Sverige ur denna synpunkt mår bättre och bättre finns det en motbild. Svenska 

folkets förbättrade ekonomiska förutsättningar har medverkat till en situation som frambringar 

sjuklighet och på sikt även högre dödlighet. Den hälsovådliga konsumtionen av t ex fett, 

tobak och alkohol i samband med otillräcklig fysisk aktivitet är något som här poängteras 

(Jonsson 1993). 

C Wright Mills har i sin bok ”Den sociologiska visionen” (1997) en teori om hur man 

kan göra en distinktion mellan bekymmer och problem som olika angelägenheter. Om vi 

direkt tar ett exempel om hälsa – övervikt – så kan man säga att om en person per 1000 

invånare är överviktig är detta dennes egna, privata, bekymmer. Men om 700 individer per 

1000 är överviktiga kan det räknas som ett allmänt samhälleligt problem. Bekymmer är alltså 

något privat som främst rör den egna individen och ett problem ses som något allmänt, utbrett 

fenomen i samhället (Mills 1997). Utifrån det skulle man kunna säga att begreppet 

”folkhälsa” som begrepp är möjlig att benämnas som en samhällelig, allmän angelägenhet. 

”Hälsa” pekar då främst på något som borde ligga i den enskilde individens intresse. Men om 

ett stort antal av ett samhälles invånare har hälsobekymmer på något plan bör detta också ses 

som en allmän samhällelig angelägenhet, ett problem.   

    Anledningarna till att en person flyr arbetslivet kan vara många. Det kan bero på 

psykisk, sociala eller t o m ekonomiska skäl. Personligen tror jag att den stora orsaken till 

detta beslut ofta har en benägenhet att bottna i den egna hälsan. Därför anser jag också att det 

kan vara lämpligt att studera sjukfrånvaro- och förtidspensionsfrekvensen förutom mortalitet 

som indikator för Sveriges folkhälsa.  
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet är att studera hur den svenska folkhälsan ser ut, sett ut och förändrats för att se om det 

finns någon slags (o)hälsotrend att tala om. Detta ska göras genom nedanstående aspekter som 

här antagits kunna fungera som indikatorer av vår folkhälsa. Dessa utgör uppsatsens 

frågeställningar:

 Mortalitet - hur såg statistiken ut förr och hur har den förändrats fram till idag? Här 

kommer förutom den totala mortaliteten också de vanligaste dödsorsakerna att ses över och 

undersökas om det finns en förändring över tid. 

 Utnyttjande av sjukdagar – i hur stor utsträckning sjukskriver vi oss? Sjukskriver vi oss 

mer idag än vad vi gjorde förr? 

 Förtidspension – är det idag ett mer utbrett fenomen än vad det var förr? 

För att se på vad som kan tänkas samverka med förändringar i dessa variabler har också den 

ekonomiska aspekten BNP per capita beaktats. Hur kan t ex BNP-nivån inverka på 

mortaliteten?

Som frågeställningarna antyder används främst ett makro- och delvis historiskt 

perspektiv för att kunna se en utvecklingslinje i den svenska folkhälsan. ”Historiskt” i den 

bemärkelsen att statistik redovisas över en period och att dagens statistik jämförs med 

tidigare material. Den tidsrymd som kommer att beaktas är från 1970-talet fram till 2005.

Denna studie kommer att hålla en mer förklarande ton och inte allt för djup gå in i 

orsaksanalyser. Det har dock funnits utrymme för sådant i kapitlet ”Resultatsammanfattning 

och diskussion”.   

1.2 Begrepp 

1.2.1 Mortalitet
Mortalitet är ett statistiskt begrepp som i enkelhet används för att studera risken för att dö. 

Mortaliteten innebär dock inte samma risk för alla utan varierar mellan bl a ålder och kön 

liksom tid och rum. Särskilt viktigt inom studiet av mortalitet är att uppmärksamma 

variablerna ålder och kön då dessa tenderar att ha stor betydelse i statistiken 

(Kulturgeografiska Inst. Uppsala Universitets webb).

I denna studie har det använts sådan mortalitet som grundar sig i dödsfall som drabbat 

den svenskbokförda befolkningen. Då det sker ett dödsfall rapporteras det till 
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Dödsorsaksregistret genom ett dödsorsaksintyg som ifyllts av läkare. På intyget anges bland 

annat den underliggande dödsorsaken; enligt WHO ”den sjukdom eller skada som inledde den 

kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter vid olyckan eller 

våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan” (Socialstyrelsen 1997:3). 

Förutom dödligheten i olika sjukdomar har även den totala dödligheten iakttagits. 

Denna statistik baseras på samtliga dödsfall i alla dödsorsakskategorier som drabbat den 

folkbokförda befolkningen mellan 20-64 alternativt 25-64 år. 

1.2.2 Förväntad livslängd
Förväntad livslängd är ett återkommande mått i mortalitetsstatistiken och mäter inte särskilt 

överraskande hur gammal en människa förväntas att bli. Sådana beräkningar förutsätter att 

den hälsotrend vi kan se idag följer den, i det här fallet av SCB, beräknade utvecklingen. Hur 

man beräknar den förväntade livslängden kan ske på olika sätt. Den klassiska metoden inom 

befolkningsstatistiken för detta är att se på medellivslängden som också är ett sammanfattande 

mått på dödlighet. Genom detta kan man se hur många levnadsår, i snitt, varje nyfödd 

människa har framför sig. Förutom detta kan man också jämföra den förväntade livslängden 

mellan olika åldersgrupper (SLL Regionplanekontoret 1984).

1.2.3 Sjukfrånvaro 
Vad som här åsyftas med termerna sjukfrånvaro och sjukdagar är sjukskrivningar. Alltså den 

försörjning som en person får pga att denne av olika anledningar inte kan utföra sitt arbete. 

Långtidssjukskrivning talar man om då en persons inkomst till större delen bestått av 

sjukpenningersättning det senaste året (definition från SCB:s webb). 

Det bör dock framhållas att de sjukskrivna som redovisas i statistiken kan skilja sig 

markant från varandra när det gäller var och ens funktionsnedsättning. Sjukdom har olika 

inverkan på en persons förutsättningar att klara av sina arbetsuppgifter. Har någon ett arbete 

som kräver full arbetsförmåga kan denne behöva sjukskrivas pga smärre 

funktionsnedsättningar (Fredlund, Lindholm 2004:280).

Att långtidssjukskriva sig har däremot blivit ett vanligt sätt att lämna arbetslivet. Fler 

och fler långtidssjukskriver sig och inleder därmed ofta en process som leder till ett definitivt 

avslut i arbetslivet. Sjukpenningsystemet i Sverige gör detta förlopp relativt enkelt (Palmer 

2004:65).
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1.2.4 Förtidspension 
Här bör det först förtydligas att det i denna uppsats är termen ”förtidspension” som används 

trots att den år 2003 ersattes med ”sjuk-/aktivitetsersättning”. Då benämningen på denna 

grupp skiftar i olika material används här termen ”förtidspension” av bekvämlighetsskäl och 

för att vara konsekvent. 

Vad som menas med förtidspension kan definitionsmässigt vara oklart; men för att få 

rätt till en sådan ersättning krävs det att en persons arbetsförmåga är nedsatt med minst en 

fjärdedel. Den medicinska faktorn kan vara en kroppslig eller psykisk sjukdom eller ett 

följdtillstånd efter sjukdom. Den kan även handla om en medfödd funktionsnedsättning. En 

individ kan även berättigas förtidspensionsersättning om denne drabbats av varaktig eller 

långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan. I vilken mån arbetsförmågan är 

nedsatt tas det även hänsyn till personens förmåga att försörja sig själv. Förtidspension kan 

utbetalas till personer mellan 18 och 67 år och vilken förtidspension man har rätt till beror på 

ålder och på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt (Handikappförbundens webb). 

Antalet förtidspensioner översteg år 2003 för första gången en halv miljon och förväntas 

fortsätta öka i en hög takt (Palmer 2004: 27-29). Antalet förtidspensioneringar varje årtionde 

från 1970 till idag var 212,000 år 1970 och 303,000 år 1980 och 361,000 för år 1990. Senast 

var denna siffra uppe i 555,000 i maj 2006 (Näringslivsforskningens webb).
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2 Teoretiska utgångspunkter

2.1 Begreppet ”folkhälsa”
En känd definition av ”hälsa” kommer från World Health Organisation och lyder: ”Hälsa är 

ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro 

av sjukdom eller svaghet” (WHO). Man kan alltså anses vara hälsosam trots viss ”sjukdom 

eller svaghet”. Men trots att definitionen täcker en del viktiga aspekter så är den 

nödvändigtvis inte tillfredsställande. Nedan kommer därför ytterligare infallsvinklar på 

begreppet ”hälsa” samt ”folkhälsa”.

Termen ”folkhälsa” kan delas upp i ”folk” och ”hälsa” vari ”folk” står för ett kollektiv, 

en befolkning inom nationella gränser. Om ”hälsa” kan man säga att det helt enkelt syftar till 

det eftersträvansvärda tillståndet då man mår bra fysiskt och psykiskt. ”Hälsa” tyder på en 

frånvaro av sjukdom och diverse andra tillstånd som kan associeras med ohälsa. Förutom rent 

kroppsliga sjukdomar och åkommor handlar hälsa i dessa sammanhang också om ett 

välbefinnande och självupplevd hälsa. Begreppet har då även psykiska/psykosociala aspekter 

som t ex spänningar, olust, besvikelser, yttre och inre konflikter liksom ångest. Ibland kan 

hälsa också handla om att helt enkelt bara känna sig till freds. Förutom att hälsa har en social 

förklaring finns det också en kulturell variation i begrepp som skiftar mellan skilda samhällen 

såväl som inom samhällen i olika tidsskeden. Hälsa och sjukdom kan alltså inte enbart 

definieras genom medicinska och biologiska termer (Arvidsson & Carlsson: Qvarsell 1994). 

Distinktionen mellan hälsa och sjukdom bör också framhållas och att de kan påverka 

individen i olika omfattningar. En person kan exempelvis lida av reumatism, som är en 

kronisk fysisk sjukdom, samtidigt som denne kan må bra psykiskt och socialt. En individ kan 

alltså vara drabbad av sjukdom och samtidigt anses besitta hälsa i vissa bemärkelser. 

Begreppet ”sjukdom” är alltså också mångfacetterat i och med att den kan vara 

biologisk/medicinsk och/eller psykologisk i likhet med ”hälsa” (Arvidsson & Carlsson: 

Eriksson 1994).  

Hälsodefinitionen förändras även över tid vilket gör att hälsoövervakningen historiskt 

sett kan bli problematisk när måtten och definitionerna av begreppet skiftar från en tid till en 

annan. Begreppets komplexitet märks också i den internationella debatten och forskningen om 

hälsa då det även kan vara kontextbunden. En individ kan anses ha dålig respektive bra hälsa 

beroende på i vilket sammanhang denne verkar inom. Dessa varierar med vilka krav en 

individ har på sig och vilka roller denne måste spela och uppfylla i sin omgivning. ”Hälsa” 

har alltså många värderingsaspekter (Arvidsson & Carlsson: Eriksson 1994). 
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I hälsodiskussionen kan även engelsk terminologi tillämpas där man delar upp 

hälsobegreppet i tre olika dimensioner vilka delvis nämnts här ovan. Dessa är: ”illness” vilket 

syftar till de subjektivt upplevda symptomen, ”disease” – de medicinska symptomen och 

”sickness” som anspelar på den ohälsa som på något sätt skapats i de sociala förhållanden som 

finns i samhället (Backhans 2004:183-184).

Även om definitionen av ”hälsa” inte är entydig och delvis komplex så kan man kort 

säga att vid en sammanslagning av begreppen ”folk” och ”hälsa” säga att ”folkhälsa” här 

syftar till en nationellt avgränsad befolknings hälsotillstånd. ”Hälsa” kan också beskrivas som 

en resurs för individen medan ”folkhälsan” är en samhällelig angelägenhet. Detta kan ses i 

likhet med Mills (1997) tankar om problem och bekymmer; ”Folkhälsa” anspelar på summan 

av befolkningens individuella ”hälsa”. Den enskilda hälsan är en del i vad som utgör den 

kollektiva folkhälsan. 

Hur man kan mäta ”hälsa” finns det olika alternativ till. Morbiditet är ett av dem, detta 

är ett statistiskt mått som mäter sjuklighet, eller antalet sjukdomsfall i en befolkning. Det 

finns också en metod som mäter den självuppfattade hälsan, man frågar helt enkelt folk hur de 

mår och uppfattar sitt hälsotillstånd.  

2.2 Wilkinson – ojämlikhetens inverkan på folkhälsan
Richard Wilkinson har med sin bok ”Unhealthy societies” (2003) gjort det orimligt att i min

studie helt utelämna ett klassperspektiv. Han skriver i denna bok om hur hälsan är socialt 

bunden och hur ett folks hälsa i stort sett beror på sociala faktorer. 

Det han kommit fram till är att det inte är de rikaste samhällena som har den mest 

hälsosamma och/eller välmående befolkningen, utan de samhällen som har de minsta 

inkomstskillnaderna. Ett folks hälsa bestäms i princip av hur stora klasskillnader det finns i ett 

samhälle – finns det en stor ojämlikhet mellan olika klasser finns det stor risk för att 

befolkningen mår sämre. Hierarkier och ojämlikhet bland sociala klasser bäddar för ökad 

dödlighet. Wilkinson framhäver här den sociala aspekten av de samhällen med små sociala 

och ekonomiska skillnader – denna befolkning mår bättre, har mer socialt umgänge och mer 

stöd från omgivningen. Detta medan många rikare och mer utvecklade välfärdsstater har en 

högre dödlighetssiffra än samhällen med genomsnittligt lägre materiell standard. Den 

förväntade livslängden i länder som Grekland, Italien och Island är exempelvis högre än i de 

rikare länderna USA och Tyskland. Ett land kan visa stora ekonomiska framgångar under en 
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20-årsperiod utan att visa några som helst framsteg i medborgarnas förväntade livslängd 

(Wilkinson 2003).  

Detta kan enligt Wilkinson bero på att olika socialt och ekonomiskt privilegierade 

grupper i välfärdsstater på något sätt konkurrerar med varandra. Stress som detta ger upphov 

till utgör här en mer konkret förklaring till de högre dödssiffrorna. Wilkinson pekar på 

stressens negativa inverkan på oss rent fysiskt och psykiskt – hur t ex immunförsvaret 

försvagas och hur vi blir betydligt mer mottagliga för diverse sjukdomar. Stress är också en 

faktor som orsakas av en osäkerhet inför arbetsmarknaden och arbetslöshet. I ett utvecklat 

samhälle finns det t ex olika utbildningsnivåer som delar befolkningen i olika läger vilket 

återigen speglar de negativa effekterna av klasskillnaderna - en grupps ogynnsamma position 

gentemot de andra grupperna (Wilkinson 2003). 

Det går även att studera ojämlikheten i en population på statistisk väg. Detta kan göras 

via en ginikoefficient som är ett mått som bygger på Lorenzkurvan (fördelning av resurser i 

befolkningen). Genom denna koefficient kan man mäta hur mycket ett lands inkomstspridning 

avviker från en perfekt fördelning. Koefficienten kan anta värden mellan 1 och 0. En ”perfekt 

fördelning” syftar då till att inkomstskillnaderna är helt jämlikt fördelade i befolkningen, 

värdet på koefficienten är då 0. Visar koefficienten istället värdet 1 så råder en väldig ojämlik 

inkomstfördelning i befolkningen, man kan då tala om en total ojämlikhet.   

2.3 Tidigare forskningsresultat och teorier  

2.3.1 Dödlighet 
 Det finns idag ett stort urval av forskning angående prevention – hur man kan förebygga 

olika dödsorsaker och sänka mortaliteten. Arvidsson & Carlssons ”kampen för folkhälsan” 

(1994) är ett exempel på sådan forskning. Här får ett antal författare behandla ett eget område 

angående prevention. Det man kan läsa om här är bl a hur arbetsmiljön kan förbättras och hur 

en hög dödlighet kan förebyggas redan i grundskolan. Denna utgåva har dock allra mest hjälpt 

till att förklara begreppet ”folkhälsa” i denna studie med sina olika aspekter av begreppet. 

I Arvidsson & Carlsson (1994) har man också bl a forskat i attityder till hälsa, vad 

människor tycker om att ge upp ohälsosamma vanor i vardagen för att investera i hälsa. En av 

konklusionerna är här att man kan se irrationella drag hos individen, denne handlar inte efter 

sitt eget bästa. En person kan röka trots att denne vet att det är farligt. De långsiktiga 

hälsovinster denne avstår ifrån i och med rökandet överskuggas av njutningen som kan 

upplevas här och nu. Hälsa ses istället som ett mål långt bort utom synhåll. Hälsa kan alltså 
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här sägas handla om prioriteringar – att offra stundens njutning mot hälsovinst i framtiden. 

Det är dock riskabelt att hävda att individen är irrationell. Om man nu offrar stundens 

njutning för framtidens hälsovinst kan stundernas alla njutningar i slutändan bidrar till en 

form av reducerad självupplevd hälsa (Arvidsson & Carlsson 1994:25-26). 

2.3.2 Sjukfrånvaro 
Vad som påverkar människors sjukskrivningar har många olika förklaringar, det kan förutom 

rent fysiska finnas psykologiska, sociala och ekonomiska förklaringar. Det kan också finnas 

rent strukturella förklaringar vilket bl a Jans (2003) forskat i. Man kan tala om strukturella 

förklaringar i den bemärkelsen att sjukfrånvaron kan sägas vara konjunkturbunden. Antalet 

sjukskrivningar tenderar att öka vid högkonjunkturer och sjunka vid lågkonjunkturer. Det 

verkar som om folk sjukskriver sig oftare då de ”har råd”. Även hur lätt det är att få 

sjukpenningersättning spelar roll här. En annan trend som uppvisats är att 

sjukpenningförsäkringen bestämmer sjukfrånvaron. Människor har en tendens att sjukskriva 

sig ofta när ersättningen är hög och mer sällan när ersättningen är låg. Man kommer då 

återigen till teorin om att människor sjukskriver sig oftare då de ”har råd” (Jans 2003).  

Andrén publicerade år 2001 en undersökning om den svenska sjukfrånvaron vilket här 

är intressant material. Andrén har analyserat 3000 sjukskrivningar som varat i 60 dagar eller 

längre under perioden 1986 till 1991. Av dessa fall kan man se att nio av tio sjukskrivningar 

utgörs av ett enda långt fall medan var tionde person sjukskrev sig fler än en gång. De som 

sjukskrivit sig fler än en gång under perioden står också för stor andel (40 %) av de längre 

sjukskrivningarna (Andrén 2001).  

I rapporten ”Sjukskrivningar – orsaker, konsekvenser och praxis” från Statens 

Beredning för medicinsk Utvärdering (2003) kan man läsa om faktorn stress som en 

förklaring till den allt högre sjukfrånvaron. Det begrundas här hur stressen sänker den 

anställdes motivation och sjukfrånvaron kan förklaras som ett sätt att hantera stressen. 

Kvinnors något högre sjukfrånvaro kan förklaras med att kraven i hennes yrkeskarriär också 

slås samman med stressen över hemmet och barnomsorgen. Här kan ibland kombinationen av 

höga krav och låg kontroll i arbetet och i det sociala ha stark negativ inverkan på hälsan vilket 

inte bara gäller karriär- och familjekvinnor. Förutom de psykiska påfrestningar stress medför 

ökar även risken att drabbas av rent fysiska sjukdomar genom den skada stressen har på 

exempelvis immunförsvaret (SBU-rapport 2003).  
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 Studier av attityd och motivation till arbete visar att den höga sjukfrånvaron är ett 

resultat av en attitydförändring – man har helt enkelt en lägre arbetsmoral idag än för 30 år 

sedan. Detta i kombination av att många verkar göra en alltför pessimistisk bedömning av sitt 

tillstånd och sjukdomens framtid utan egentliga grunder. Detta försvårar även återgången till 

arbetet (SBU-rapport 2003:84). Vad som däremot inte riktigt blir tydligt i dagens diskussion 

om sjukfrånvaro är hur sjukligheten påverkar arbetsförmågan och därigenom sjukskrivningen. 

Det är arbetsförmågan som bestämmer hur kapabel en person är att arbeta. Detta kan betyda 

att en person med liten funktionsnedsättning tvingas sjukskrivas från sitt jobb som kräver full 

arbetsförmåga. Även om den anställde i fråga kan arbeta med sin åkomma kan denne 

sjukskrivas för att förkorta sjukdomens varighet (SBU-rapport 2003).     

  

2.3.3 Förtidspensioneringar 
Birman har i ”Vem önskar lämna arbetslivet med förtidspension?” (2004) studerat om hur 

arbetskraften påverkats av den allt högre förtidspensioneringsfrekvensen. Det visar sig att den 

grupp som lämnar arbetslivet i förtid har blivit så pass stor att det har fått konsekvenser på 

arbetsmarknaden. Detta är ett växande samhällsekonomiskt problem. I kombination med vår 

allt längre livslängd börjar den yrkesverksamma gruppen minska i förhållande till den som 

står utanför arbetskraften (Birman 2004:10). 

Förtidspensioneringar tenderar också, likt sjukskrivningar, att följa 

konjunkturförändringar. När konjunkturen är låg har förtidspensioneringarna en benägenhet 

att sjunka och omvänt öka vid högkonjunktur. Även hur svårt det är att kunna ta ut en 

förtidspension har visat sig spela roll för antalet nyblivna förtidspensionärer. Är det lätt att ta 

ut en sådan tenderar förtidspensionsfrekvensen att stiga och vice versa (Birman 2004:16).

Om man betraktar frekvenskurvan för gruppen av förtidspensionärer så tenderar denna 

också att ha stor likhet med sjukfrånvarostatistiken. Detta kan mycket väl bero på att de som 

ofta och länge sjuksjukskriver sig har en större benägenhet att stiga ur arbetslivet i förtid än de 

som inte har samma sjukskrivningsmönster. Men det är dock inte så enkelt att anta detta, det 

finns flertalet variabler som spelar in här. En sådan kan vara exempelvis inkomst - personer 

med lägre inkomst verkar mindre motiverade att fortsätta arbeta än höginkomsttagare och har 

därigenom högre förtidspensioneringsantal. Inkomsten kan också bero på utbildning som i sig 

är en viktig aspekt att iaktta på så sätt att personer med lägre utbildning tenderar att ha en mer 

utbredd önskan att förtidspensionera sig än personer med högre utbildning. Detta kan i sin tur 

bero på att individer med lägre bildning finner det svårare att kombinera sin hälsoutveckling 
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med sitt arbete. Dessa har oftare tyngre fysiska arbeten och drabbas i högre grad av 

förslitningsskador än högutbildade individer (Birman 2004).
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3 Metod och data

3.1 Metod
Min typ av frågeställning är av kvantitativ art, dvs mitt egna insamlade, sammanställa och 

analyserade material är tänkt att kunna ge en generaliserad bild av undersökningens 

problemområde. Studien är kvantitativ i det avseende att samhälleliga fenomen studerats 

genom statistiska metoder.

Resultatet i denna uppsats har baserats på en egen statistisk analys. Denna analys 

baseras på statistik som hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB), Statens Offentliga 

Utredningar (SOU) och från Socialstyrelsen. Tack vare dessa institutioner har ovan nämnda 

variabler kunnat samlas in, sammanställas och analyseras. 

Mycket av statistiken, särskilt inom mortalitet, är åldersstandardiserad. Detta betyder att 

det har kompenserats för åldersskillnader i olika populationer eller inom en och samma 

population. Genom att det t ex är troligare att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ju äldre 

man är kan det vara svårt att jämföra med den yngre befolkningen med den äldre. En 

åldersstandardisering gör att effekten av åldern försvinner och man kan jämföra grupper med 

olika åldersfördelningar. Man kan också jämföra Sveriges befolkning i olika epoker trots att 

befolkningen varit olika gammal genom tiden (Alm Stenflo 2002). 

Datamaterialet som nämns nedan har ålderstandardiserats på så sätt att endast en 

avgränsad åldersgrupp iakttagits - den arbetsföra befolkningen. Denna ålder har i den här 

studien, som tidigare antytts, fastställts till 20 till 64 år, alternativt 25 till 64 år.    

Via det insamlade materialet har studiens problemområde kunnat studeras med grafiska 

metoder och regressionsanalyser. De grafiska framställningarna kommer i ”Resultat och 

analys” benämnas som ”modeller” och regressionsanalyserna kommer att redovisas i formen 

av ”tabeller

3.2 Datamaterial 

3.2.1 Variabler 
Här nedan listas alla variabler som använts till resultat och analys; vilken åldersgrupp och 

tidsperiod de avser samt varifrån statistiken till dessa är hämtade. Samtliga nedan nämnda 

variabler talar för den svenskbokförda befolkningen i respektive åldersgrupper.

”Folkmängd 1” avser total befolkning i åldersgruppen 20-64 år under perioden 1970-

2005. ”Folkmängd 2” avser total befolkning i åldrarna 25-64 år under perioden 1970-2005. 
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”Folkmängd - män” som syftar på antalet män i 25-64-årsåldern under 1970-2005. 

”Folkmängd - kvinnor” gäller antalet kvinnor i 25-64-årsåldern under 1970-2005. ”Total 

dödlighet 1” omfattar samtliga dödsfall i alla dödsorsakskategorier som drabbat åldersgruppen 

25-64-åringar perioden 1970-2005. ”Total dödlighet 2” omfattar samtliga dödsfall i alla 

dödsorsakskategorier som drabbat åldersgruppen 20-64-åringar perioden 1970-2005. ”Total 

dödlighet - män” avser antalet manliga dödsfall i samtliga dödsorsaker under perioden 1970-

1996. ”Total dödlighet - kvinnor” avser antalet kvinnliga dödsfall i samtliga dödsorsaker 

under perioden 1970-1996. ”BNP per capita” mäter ett index på 2000=100 för varje år 

perioden 1970-2005. ”Medellivslängd” redovisar mäns och kvinnors utveckling av 

medellivslängd under perioden 1970-2003 – beräknat i hur många år ett nyfött barn beräknas 

leva. ”Ginikoefficient” som avser fördelningen av inkomstskillnader mellan olika grupper i 

Sverige perioden 1996-2004. Statistiken för ovan nämnda variabler kommer från SCB:s 

nätbaserade databas. 

Variablerna ”hjärt- och kärlsjukdomar”, ”tumörsjukdomar” samt ”olyckor och yttre 

orsaker” är de dödsorsaker vari hur många människor i 25-64-årsåldern dog i varje år mellan 

1970-2003. Den något diffusa kategorin ”olyckor och yttre orsaker” innefattar mord, dråp, 

självmord, förgiftning, olyckshändelser och alkoholrelaterade dödsfall. Jag är dock medveten 

om att förgiftningar och olyckshändelser inte behöver ha en direkt anknytning till folkhälsa. 

Inte heller mord, självmord och dråp behöver ha någon direkt koppling till folkhälsa men kan 

ändå ha ett samband med den psykiska folkhälsan. Hur som helst har denna kategori också 

beaktats utöver de hjärt- kärl- och tumörrelaterade dödsorsakerna pga av att den kan visa 

vilken riktning mortaliteten går åt.

Statistiken för dessa ovanstående variabler kommer från SCB:s nätbaserade databas 

men är kompletterad via Socialstyrelsens nätbaserade databas. Statistiken för åren 1970-1996 

kommer från SCB och 1997-2003 från Socialstyrelsen. Variablerna ”hjärt- och 

kärlsjukdomar”, ”tumörsjukdomar” och ”olyckor och yttre orsaker” finns också i separata 

variabler för män och för kvinnor i åldersgruppen 25-64 åren 1970-1996.

”Sjukfrånvaro” syftar till de sjukskrivningar som varat längre än 30 dagar som 20-64-

åringarna stått för mellan åren 1974-2003. ”Förtidspensioneringar” avser procenten av varje 

års folkmängd 20-64-åringar som under året tagit ut en förtidspension perioden 1970-2005. 

”Arbetslöshet” avser procenten av varje års folkmängd 20-64-åringar som varit arbetslösa 

trots åtgärder under perioden 1970-2005. Statistiken till detta har samlats in via SOU:s webb.

Den enda variabeln som inte samlats in och sammanställts egenhändigt är 

”Sjukskrivningar - män/kvinnor” som avser antalet sjukskrivningar som varat i längre än ett 
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halvår under perioden 1974-2001, redovisat för män och kvinnor i 20-64-årsåldern. Detta 

förhållande redovisas i figur 7. Materialet för denna illustration kommer från SCB men är 

publicerat i ”Den höga sjukfrånvaron – sanning eller konsekvens” (Wikman: Högstedt, 

Bjurvald, Marklund, Palmer, Theorell 2004:132).

3.2.2 Relaterade variabler 
För att kunna se utvecklingstrender för dessa variabler över tid har relativa tal använts. 

Förutom att exempelvis antalet sjukskrivningar har redovisats årsvis har det också relaterats 

till folkmängden för respektive år under perioden. Detta för att t ex se hur många 

sjukskrivningsfall det egentligen var i förhållande till hur stor den studerade populationen för

respektive år. Denna typ av relatering har också gjorts enligt följande kombinationer:

”Total dödlighet” har relaterats till ”folkmängd” för att se hur många som dog 

respektive år av samtliga dödsorsaker. ”Hjärt- och kärlsjukdomar”, ”tumörsjukdomar” och 

”olyckor och yttre orsaker” har alla relaterats med ”folkmängd” för att se hur dödsorsakerna 

utvecklats under perioden 1970-2003 i förhållande till populationen. En sådan relatering har 

även gjorts för dödsorsaksvariablerna där män och kvinnor relaterats var för sig under 1970-

1996. Också ”sjukfrånvaro” har relaterats med ”folkmängd”, då inom perioden 1974-2003.

Då materialet har relaterats till folkmängd så är det antalet fall per 100,000 personer i 

populationen som studerats. Statistiken angående förtidspensioneringar och arbetslöshet är 

redovisade i antal procent av befolkningen i 20-64-årsåldern och har därför inte behövt bli 

relaterad till populationen ytterligare. 

3.2.3 Regressionsanalyser
För att kunna se trender har också regressionsanalyser gjorts för flertalet ovanstående 

relateringar. Följande regressionsanalyser har genomförts: ”BNP per capita” har analyserats i 

en regression med ”den totala folkmängden”. ”BNP per capita” har setts i förhållandet med 

”förtidspensionerade i procent av befolkningen”. ”Hjärt- och kärlsjukdomar” och 

”tumörsjukdomar” har setts i sambandet med ”år”. ”Total dödlighet” har delats upp i tre 

perioder (år 1970-1980, 1981-1995 och 1996-2005) och studerats var och en för sig i en 

regressionsanalys. ”Förtidspensionerade i procent av befolkningen” har analyserats 

tillsammans med ”år” och även separat med ”total dödlighet”. En regressionsanalys har även 

gjorts för variablerna ”år” och ”förtidspensioneringar”.
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3.2.4 Bortfall
Vad gäller bortfall i statistiken har det största bekymret varit att samtliga ovan nämnda 

variabler inte har kunnat redovisas under hela perioden 1970-2005. De tidsperioder som 

studerats förutom 1970-2005 är åren 1974-2003, 1974-2001, 1970-1996, 1996-2004 och 

1970-2003 beroende på vilken variabel som avses. 

Att finna statistik för en specifik åldersgrupp under denna period för respektive variabel 

kan också vara problematiskt då data samlats in från olika statistiska institutioner (SCB, SOU 

och Socialstyrelsen) vilka alla har olika sätt att klassificera variablerna i fråga. De studerade 

åldrarna 20-64 och 25-64 bör dock kunna täcka den arbetsföra gruppen.

   

3.3 Bedömning av data

3.3.1 Reliabilitet 
Det skulle kunna hävdas att studiens dataunderlag har en god reliabilitet då en annan forskare 

mycket troligt skulle komma fram till liknande antaganden med samma förutsättningar som 

här tillgått. Datamaterialet bör också ha en hög replikerbarhet, dvs att en annan forskare 

mycket möjligt skulle kunna reproducera denna studies resultat med hjälp av de datamaterial 

som här har använts.  

I den här typen av datamaterial finns det självfallet utrymme för fel av olika slag. Det 

som kan vara kritiskt med avseendet reliabilitet i statistiska undersökningar är bl a 

slumpmässiga fel. Den mänskliga faktorn är här ett riskmoment då exempelvis enstaka 

felaktiga uppgifter kan ha programmerats in i statistiken och sedan analyseras felaktigt. Detta 

bör dock inte utgöra något större hot här då det lätt går att se på variablernas grafik om det 

programmerats in betvivlande uppgifter.  

Datamaterialet har också varit fattigt på subjektiva värderingar då det inte funnits några 

direkta värderingsaspekter i insamlad data. Detta är självklart positivt då man utifrån dessa 

kan göra egna analyser som inte påverkats av tidigare subjektivitet.

   

3.3.2 Validitet
Denna studie har en god validitet i det avseende att exempelvis måtten förtidspensioneringar, 

sjukskrivningar och dödlighet kan säga något om den svenska folkhälsan inom ramarna för 

denna uppsats. I den mån det här talas om folkhälsa är det troligt att de nämnda faktorerna kan 

vara betydelsefulla indikatorer. 
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Man kan också tala om validitetsproblem och dess systematiska möjligheter till 

feltolkning. Statistik kan exempelvis variera i tillförlitlighet om man ser över tid. Kvaliteten 

av dessa material kan skifta med t ex förändrade klassifikationssystem och utvecklingen i hur 

man går till väga och diagnostiserar material. Om man är vaksam på sådana felkällor bör detta 

inte utgöra något större problem, mycket ofta går det att läsa sig till hur undersökningar gått 

tillväga och hur materialet klassificerats och diagnostiserats. 

En potentiell felkälla kan däremot vara hur själva statistiken har kommit till. Kan man 

exempelvis genom variabeln ”total dödlighet” verkligen utläsa det faktiska antalet dödsfall i 

den studerade populationen? Finns det en risk att många svenskfolkbokförda inte ens bor i 

Sverige och dör utomlands under sådana förutsättningar som inte kan relateras till Sveriges 

situation men ändå införts i svensk mortalitetsstatistik?  

Hos SCB kan man läsa att denna statistik är förenad med vissa tillförlitlighetsproblem. 

Framför allt finns en stor osäkerhet när det gäller tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna 

som bekräftats av läkaren. Dessa kan grundas på olika undersökningsformer. Ju mer ingående 

en dödsorsaksundersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. 

Majoriteten av variablerna är behäftade med en viss osäkerhet vilket även gäller 

variabeln BNP per capita. Denna kan inte fullständigt säga något om en hel befolknings 

välfärd. Ett lands tillgångar är inte jämnt fördelade på samhällets alla grupper och behöver 

därför nödvändigtvis inte svara för hela Sveriges välstånd. Även ”sjukfrånvaro”, 

”arbetslöshet” och ”förtidspension” har självfallet möjligheter till felberäkning. Har alla de 

sjukskrivna verkligen den funktionsnedsättning som krävs för att få sjukpenning eller har de 

bara utgett sig för att ha en sådan nedsättning för att kunna utnyttja sjukbidragssystemet?

Vidare kan också ”arbetslöshet” innefatta möjligheter till mätfel. Är de arbetslösa 

verkligen arbetslösa i den mån att dessa måste ha bidrag eller har dessa en annan ej beskattad 

syssla? Eller tillgås inkomst på annat håll som inte kunnat beaktas? Är dessa personer 

studenter eller kanske hemmafruar? Dessa är bara ett fåtal frågor som kan kopplas till ett 

validitetsproblem. 

Härigenom rubbas också måttens trovärdighet och det uppstår lätt tankeställare – är mått 

och resultat tillräckligt hållbara för att kunna säga något om det studerade problemområdet?  
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4 Resultat och analys

4.1 Mortalitet 

4.1.1 Total dödlighet
Om man studerar den totala mortaliteten i Sverige mellan 1970 och 2005 kan man där se på

en tydlig trend. Den totala mortaliteten avser här den totala dödsfrekvensen av samtliga 

dödsorsaker i Sverige för svenskbokförda i 25-64-årsåldern, räknat i dödsfall per 100,000. 

Frekvensen redovisas i figur 1 nedan. 

Figur 1: Total dödlighet

År 1970 var antalet samtliga dödsfall i denna åldersgrupp 439,5 stycken, och fram till år 2005 

har denna siffra sjunkit till 255,8. Det betyder då att det är 183,7 färre dödsfall per 100,000 

invånare år 2005 i förhållande till 1970. Den procentuella minskningen i dödlighet under 

perioden är då drygt 41 %.   

Den slutsats vi från denna figur kan dra är att dödligheten minskat sedan 1970 fram till 

2005. Man kan dock ana en tendens för mortalitetens utveckling. Trots att den visar en 

nedgång börjar den långsamt stagnera undre de senare åren. Kanske har vi länge följt en våg 

av minskade dödsfall som håller på att ebba ut? 

För att ta reda på hur stor nedgången i den totala dödligheten varit under olika perioder 

kan vi betrakta regressionsanalysen i tabell 1.1, 1.2 och 1.3. Här har dödlighetens utveckling 

studerats i tre perioder. Dessa år är 1970-1980, 1981-1995 och 1996 till 2005.
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Tabell 1.1: Mortalitetens utveckling under perioden 1970-1980

Koefficienter (a)
Modell Ostandardiserade 

koefficienter 
Standardiserade 
Koefficienter 

t Sig.

B                               Std. Fel          Beta

1 (Konstant) 7123,202                  771,672 9,231 ,000
År -3,391                             ,391                               -,945 -8,678 ,000
a  Beroendevariabel:  Total dödlighet / folkmängd

Under denna period kan man hävda att det finns en tidstrend pga det höga signifikansvärdet. 

Det är alltså här mindre än 5 % chans att slumpen orsakat detta förhållande. Här finns även ett 

högt R2-värde på 89 %. Det man också kan utläsa ur B-koefficienten är att sambandet är 

negativt (utvecklingen minskar, färre dör) och vidare att ca 3,4 personer färre per 100,000 

invånare dör i åldersgruppen 25-64 år. För varje år under perioden 1970-1980 dör i snitt 3,4 

människor färre i förhållande till folkmängden.     

Tabell 1.2: Mortalitetens utveckling under perioden 1981-1995

Koefficienter (a)
Modell Ostandardiserade 

Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter

t Sig.

B                          Std. Fel            Beta

1 (Konstant) 16401,086           510,609 32,121 ,000

År -8,083                        ,257                               -,994 -31,469 ,000
a Beroendevariabel: Total dödlighet / folkmängd

Tabellen för denna period visar också på ett högt signifikansvärde och en ännu starkare 

negativitet med ett R2-värde på 98,7 %. Till skillnad från den tidigare periodens 3,4 färre 

dödsfall per år kan man här se att under perioden 1981-1995 minskade dödsfallen med drygt 8 

fall per 100,000 invånare varje år.  

Tabell 1.3: Mortalitetens utveckling under perioden 1996-2005

Koefficienter (a)
Modell Ostandardiserade 

Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter

t Sig.

B                          Std. Fel            Beta

1 (Konstant) 3747,960             493,527 7,594 ,000

År -1,743                        ,247 -,928 -7,066 ,000
a Beroendevariabel: Total dödlighet / folkmängd
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Under den sista perioden 1996 till 2005 kan man trots ett högt R2-värde (86 %) och hög 

signifikans se att den tidigare trenden av minskad dödlighet i princip avstannat i jämförelse 

med den föregående perioden. Man kan se att den totala dödligheten fortfarande minskar, men 

då bara med 1,7 fall per 100,000 invånare. Det man då kan konstatera är att dödligheten denna 

period har planat ut. 

Slutsatsen man kan dra ifrån detta är att minskningen i den totala dödligheten under 

perioden 1970-2005 inte varit konstant. Man kan under de två första perioderna tala om en 

nedgående trend medan dödlighetens nedgång i princip avstannat under den senaste perioden. 

4.1.2 Total dödlighet och BNP 
Om vi nu istället betraktar Sveriges ekonomiska tillstånd kan man också här se en viss trend. 

Det får här antas att BNP per capita är en bra måttstock för att se på ett lands ekonomiska 

tillstånd. Då kan man först i figur 2.1 avläsa hur Sveriges BNP förändrats genom åren mellan 

1970 och 2005. I figur 2.2 kan man iaktta hur BNP spelar in på förändringen i den totala 

dödligheten. Här har den totala mortaliteten för befolkningen i 25-64-årsåldern relaterats med 

vilken BNP Sverige hade respektive år mellan 1970 och 2005. Varje ”prick” i figur 2.2 svarar 

för ett år under perioden 1970-2005.  

 Figur 2.1: Figur 2.2 

Årlig utveckling av BNP i Sverige 1970-2005           BNP i förhållande till dödlighet                                                   

Vi kan i figur 2.1 se en ökande trend – Sverige har sedan 1970-talet haft en märkbar ökning i 

BNP, en relativt stadig sådan. Man ser också på figur 2.2 att BNP har en viss samverkan med 

mortaliteten - dödligheten tenderar att vara hög när BNP är låg och omvänt är dödligheten låg 

när BNP är hög. 
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I en regressionsanalys för sambandet får vi reda på mer. En sådan har gjorts med ”total 

dödlighet” (dödsfall per 100,000) som beroendevariabel och BNP per capita som oberoende 

variabel. Resultatet blir följande:

Tabell 2: BNP per capita i förhållande med dödlighet

Koefficienter (a)
Modell Ostandardiserade 

Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter 

t Sig.

B                       Std. Fel              Beta

1 (Konstant) 715,503              24,340 29,396 ,000

BNP per capita -4,624                     ,297 -,937 -15,584 ,000
a  Beroendevariabel: Dödlighet / folkmängd 

Till att börja med säger R2-värdet oss att BNP kan förklara 88 % av den totala variationen i 

dödfallsstatistiken i ett linjärt samband, det är alltså ett mycket starkt samband. Kolumnen 

”sig” säger också att detta samband är statistiskt signifikant på en hög nivå. Sedan kan man 

också se under B-koefficienten att det är ett negativt samband och att det är 4,6 färre dödsfall 

per 100,000 invånare för varje ökande steg på BNP-axeln.  

4.1.3 Förväntad livslängd
Ett klassiskt mått på dödlighet är också ”förväntad livslängd” som kan beräknas på olika sätt. 

Här nedan i figur 3 har de år ett nyfött barn har kvar av förväntad livslängd redovisats 

grafiskt. Den förväntade medelåldern har beräknats med hänsyn till den för varje tidpunkt 

aktuella hälsotrenden. Tidsperioden avser åren mellan 1971-2003.    

Figur 3: Förväntad livslängd för män och kvinnor 1971-2003
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1971 var medlet för kvinnor 77 och för män 72 år och 2003 beräknades dessa åldrar till 77 för 

mannen och 82 år för kvinnan. 

Båda könens medellivslängder har genomgått en ökning, kvinnan lever däremot i snitt 

längre till följd av männens något högre dödlighet. Man kan dock se att könens 

medellivslängder blir allt mer lika varandra, klyftan mellan mäns och kvinnors medelålder 

börjar sakta minska. År 1971 var gapet mellan könens medellivslängder 5,58 år och 2003 så 

har det minskat till 4,58. Under perioden har alltså glappet mellan mäns och kvinnors 

medellivslängder minskat med exakt ett år.  

4.1.4 Dödsorsaker
Om vi studerar Sveriges mortalitet gällande olika dödsorsaker har vi också här haft en 

nedgång sedan 1970. Detta till följd av att det är färre människor som dör på grund av hjärt-

och kärlsjukdomar samt cancer som under hela perioden varit de främsta dödsorsakerna både 

bland män och kvinnor i Sverige.

I figur 4 nedan kan vi se en sammanställning av de vanligaste dödsorsakerna mellan 

åren 1970 och 2003. Dessa siffror är också relaterats med folkmängden för respektive år. 

Denna statistik avser båda könen i den åldersgrupp som befinner sig mellan 25 och 64 år och

som dött i respektive dödsorsak (räknat i döda per 100,000 invånare). 

Figur 4: Dödsfall i dödsorsaksgrupper perioden 1970-2003

Här kan man tydligt se att samtliga dödsorsakskategorier (tumörsjukdomar, hjärt-

kärlsjukdomar och olyckor/yttre orsaker) stadigt minskat sedan 1970. Medan 

tumörsjukdomarna och gruppen olyckor och yttre orsaker minskat någorlunda parallellt under 

hela den redovisade perioden har hjärt- och kärlsjukdomarna minskat allra mest – från 163,9
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fall år 1970 till 63,3 fall per 100,000 år 2003. Denna kategori utgjorde mellan 1970 och 1988 

den vanligaste dödsorsaken tills inpå 1990-talet då den minskat så mycket att 

tumörsjukdomarna blev den vanligaste dödsorsaken trots att denna grupp också minskat, från 

133,8 till 100,2 (per 100,000 inv.) perioden 1970-2003. 

Då dessa siffror tar hänsyn till hur stor åldersgruppen i fråga var respektive år är det 

anmärkningsvärt att dessa dödsorsaker minskat, särskilt att de hjärt- och kärlrelaterade 

dödsfallen minskat så markant.  

För att se vilken minskning de hjärt- och kärl- samt tumörrelaterade dödsorsakerna haft 

i genomsnitt per år redovisas regressionsanalyser här nedan för respektive dödsorsakskategori.

Tabell 3: Tumörsjukdomarnas utveckling under perioden 1970-2003

Koefficienter (a)
Modell Ostandardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 
Koefficienter 

t Sig.

B                        Std. Fel           Beta
1 (Konstant) 2521,971             88,791 28,403 ,000
År -1,212                     ,045 -,979 -27,114 ,000
a  Beroendevariabel: Tumörsjukdomar / folkmängd

Här kan man till att börja med se att det finns en tidstrend att tala om då signifikansen (Sig) är 

hög och R2-värdet ligger på 96 %. Vidare ser man också under B-koefficienten se att det är en 

negativ tidstrend och att ca 1,2 personer färre dör pga tumörrelaterade dödsorsaker. Alltså, i 

genomsnitt dör 1,2 personer färre per 100,000 invånare i 25-64-årsåldern varje år under 

perioden 1970-2003.

Tabell 4: Hjärt- och kärlsjukdomarnas utveckling under perioden 1970-2003

Koefficienter (a)
Modell Ostandardiserade 

Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter 

t Sig.

B                            Std. Fel             Beta
1 (Konstant) 7476,948               214,877 34,796 ,000
År -3,704                          ,108 -,987 -34,245 ,000
a  Beroendevariabel: Hjärt- och kärlsjukdomar / folkmängd 

Om vi ser på detta förhållande kan man via Sig hävda att det också här finns en tidstrend, 

liksom då R2-värdet är uppe i 97 %. B-koefficienten säger oss här att 3,7 personer färre per 

100,000 invånare dör pga hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar varje år under perioden 1970-

2003. Detta samband är därmed också negativt – färre dör i denna orsakskategori.
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Grafiken i ovan nämnda figur 4 tar dock ingen hänsyn till kön, detta är viktig i det 

avseende att könen har olika dödlighetsmönster. Därför redovisas i figur 5.1 och 5.2 nedan 

samma variabler efter att de delats upp i män och kvinnor och relaterats med den 

könsuppdelade folkmängden. Här visas dödsorsaksfrekvensen för könen mellan åren 1970-

1996. Dödsfallen avser det folkbokförda Sverige mellan 25-64 år: 

Figur 5.1:                                                                 Figur 5.2:

Antalet döda män per 100,000                                             

perioden 1970-1996   

Man kan här se att båda könen haft en stabil nedgång i dödlighet inom dessa 

dödsorsaksgrupper sedan 1970-talet. 

Den överlägset största dödsorsaken bland män har under hela perioden varit de hjärt-

och kärlrelaterade dödsfallen vilken också minskat oerhört mycket. Om än inte lika kraftig har 

denna frekvens genomgått en nedgång också hos kvinnorna. Kvinnornas hjärt- och 

kärlrelaterade dödsfall har dock under hela perioden legat under hälften av männens hjärt- och 

kärlrelaterade dödsfall. 

Kvinnornas och särskilt männens otroliga minskning i den hjärt- och kärlrelaterade 

dödsfallskategorin är en tänkbar förklaring till att vi i figur 4 kunde se att de hjärt- och 

kärlrelaterade sjukdomarna sjunkit under tumörkategorin som under 1990-talet därför blev 

den största dödsorsaken i Sverige. De tumörrelaterade dödsfallen har då under hela perioden 

varit ungefär lika stora hos båda könen, dock något högre hos kvinnorna. 
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Även kategorin ”olyckor och yttre orsaker” har också minskat betydligt hos båda könen 

trots att männens frekvens ständigt varit mer än dubbelt så hög i förhållande till kvinnornas.

4.2 Sjukfrånvaro
Om vi här börjar med att se på figur 6.1 och 6.2 nedan så kan vi avläsa förekomsten av antalet 

långtidssjukskrivningar som pågått i 30 dagar eller längre under åren 1974 till 2003 också i 

jämförelse med folkmängden. Figur 6.1 avser antalet fall medan 6.2 avser antalet 

sjukfrånvarofall per 100,000 invånare. Målgruppen är här de svenskbokförda 20-64-åringarna.

Figur 6.1:                                                                 Figur 6.2:

Antal sjukskrivningar perioden 1974-2003         Antalet sjukskrivningar i förhållande till 

                folkmängd perioden 1974-2003

Det mönster man kan skönja är att dessa sjukskrivningar tenderar att gå i vågor om ca 10-15-

årsperioder. Utan att här gå in på vad som kan ha orsakat dessa upp- och nedgångar kan man 

ändock dra slutsatsen att det genomsnittliga antalet sjukskrivningar faktiskt ökat. Detta kan 

man se genom att beakta de tre ”topparna” i diagrammen. Enligt data från figur 6.2 var antalet 

sjukskrivningar år 1975 ca 3 311 fall per 100,000 invånare. År 1987 var denna siffra omkring 

4 096 och fram till år 2002 har vi uppemot 5 361 långtidssjukskrivna i Sverige per 100,000 

invånare. Det man också kan se är att den senaste ökningen varit relativ stor om man jämför 

med de två föregående. Sjukfrånvaron var år 2003 hela 37 % större än vad den var 1974.   

I en regressionsanalys för förhållandet i figur 6.2 kan man via signifikansvärdet se att 

det finns en tidstrend att tala om. 
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Tabell 5: Sjukfrånvarons årliga utveckling under perioden 1974-2003

Koefficienter (a)
Modell Ostandardiserade 

Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter 

t Sig.

B                       Std. Fel          Beta
1 (Konstant) -7280670         1592468 -4,572 ,000

År 3742,536          800,831 -,662 -4,673 ,000
a  Beroendevariabel: Sjukfrånvaro / Folkmängd

R2-värdet ligger här på 44 % och signifikansen för hela modellen 0,00. Regressionen är 

statistiskt signifikant och man kan härigenom hävda att det finns se en klar trend. Utifrån B-

koefficienten kan man också utläsa att sjukfrånvaron har ökat med 3 742,5 fall i genomsnitt 

varje år under hela perioden 1974-2003. 

Det studerade sambandet är däremot inte helt linjärt vilket är vad en regressionsanalys 

mäter. Att sjukfrånvarofrekvensen går i vågor gör att man inte fullt ut statistiskt sett kan 

hävda att det under hela perioden fanns en ökande trend. Detta trots att man kan avläsa en 

genomsnittlig ökning varje år (3 742,5 fall per 100,00 inv.).   

Figur 6.1 och 6.2 iakttar dock inte variabeln ”kön” som i dessa sammanhang spelar en 

stor roll. Denna aspekt belyses i figur 7 nedan där sjukfrånvaron för könen är tudelade. Dessa 

siffror baseras på folkbokförda svenskar i 20-64-årsåldern som sjukskrivit sig i ett halvår eller 

längre. 

Figur 7: Mäns och kvinnors sjukfrånvaromönster under perioden 1974-2003

Det man här kan se är att kvinnorna har en något högre sjukskrivningsfrekvens vilket särskilt 

syns de senaste åren. Den något högre sjukfrånvaron bland kvinnor beror bl a på 

graviditetsperioden. 
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En tänkbar förklaring till upp och nedgångarna i sjukfrånvarostatistiken kan som 

tidigare nämnt vara konjunkturbundet. En annan närliggande förklaring av denna statistik kan 

vara sysselsättningen, som förvisso har ett samspel med konjunkturen. I figuren nedan kan 

man därför förutom sjukfrånvaron i relation till folkmängden (tidigare i figur 6.2) se den i 

förhållandet till den procentuella arbetslösheten. Siffrorna avser den svenskfolkbokförda 

befolkningen i 20-64-årsåldern perioden 1974-2003. 

Figur 8: Den procentuella arbetslösheten ställt mot antalet sjukskrivna per 100,000 

invånare under perioden 1974-2003

Det mönster som här kan påpekas är att när sjukfrånvaron är hög så är arbetslösheten låg och 

omvänt så är sjukfrånvaron låg när arbetslösheten är hög. Och om man skulle vända 

arbetslöshetskurvan uppochned och lägga den över sjukfrånvarokurvan skulle de vara mycket 

lika varandra. När vi t ex tittar på frekvensen vid år 1975 kan vi se att sjukfrånvaron är hög då

är arbetslösheten låg, detta var fallet också kring 1987. Sedan ser man också att arbetslösheten 

stiger kraftigt under 1990-talet varpå sjukfrånvaron också sjunker drastiskt.

4.3 Förtidspension
Genom de siffror som redovisas i figur 9 nedan kan man se förekomsten av nyblivna 

förtidspensionärer varje år under perioden 1970 fram till 2005. Siffrorna avser den 

procentuella andelen förtidspensionerade i den svenskfolkbokförda populationen i 20-64-

årsåldern för varje år.   
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Figur 9: Den  procentuella andelen förtidspensionärer under perioden 1970-2005 

År 1970 var antalet förtidspensionärer 3,3 % och denna siffra har kommit att tredubblats med 

en stadig ökning fram till 2005 då siffran var 9 %. 

Då figuren visar procenten av de svenskfolkbokförda för respektive år vet vi också att 

ökningen av antalet förtidspensionärer inte enbart berott på att befolkningen i den studerade 

åldersklassen ökat. Den enkla slutsatsen vi kan dra härigenom är följaktligen att fler faktiskt 

generellt sett förtidspensionerar sig idag till skillnad från förr.  

Om man återigen beaktar förhållandet i figur 9 så kan man genom en regressionsanalys 

kontrollera huruvida det finns en tidstrend, en utvecklingsriktning bland förtidspensionärerna. 

Tabell 6: Årlig utveckling av antalet förtidspensionärer under perioden 1970-2005

Koefficienter (a)
Modell Ostandardiserade 

Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter 

t Sig.

B                            Std. Fel             Beta

1 (Konstant) -236,101                  10,390 -22,723 ,000
År ,122 ,005 23,311 ,000
a  Beroendevariabel: Förtidspensionerade i procent 

Det man här kan utläsa i denna analys är att statistiken pekar på en stadigt uppgående trend då 

signifikansen är hög och R2-värdet ligger på 94 %. Man kan också via B-koefficienten avläsa

att den genomsnittliga ökningen förtidspensionärer varje år under perioden är 0,12 %.

För att relatera förtidspensionsstatistiken till en ytterligare variabel så har här den totala 

dödligheten (mätt i 100,000 inv.) uppmärksammats mot antalet förtidspensionerade i procent 

av åldersgruppen 20-64.  
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Figur 10: Den procentuella andelen förtidspensionerade i förhållande till antalet döda 

per 100,000 invånare under perioden 1970-2005

Det som kan utläsas ur denna figur är att då dödligheten är hög så är antalet 

förtidspensionerade låg. Detta ser man tydligt i perioden 1970 till 1989. Perioden efter det 

fram till 2005 blev förhållandet det omvända; förtidspensionerna var många medan 

dödligheten var låg. Generellt kan man hävda att ökning i antalet förtidspensioneringar svarar

för minskad mortalitet.

Som det nämnts tidigare finns det också en misstanke om att ekonomi påverkar denna 

statistik. För att studera hur ett mer allmänt ekonomiskt mått ser ut i förhållande till 

förtidspensionsstatistiken har här variabeln BNP per capita iakttagits. Figur 11.1 redovisar hur 

BNP-utvecklingen ser ut i förhållande till förtidspensionerna. Figur 11.2 visar hur BNP-

utvecklingen påverkar antalet förtidspensioneringar. Varje prick svarar här för ett år.

Figur 11.1:    Figur 11.2:

BNP och förtidspensionärer 1970-2005                       Förtidspensionärer i förhållande till                                                           

BNP under perioden 1970-2005                                   
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Det man kan se i figur 11.1 är att förtidspensioneringarna har en mycket stor korrelation med 

BNP. Förtidspensionerna har alltså en tendens att öka då BNP stiger. I figur 11.2 kan man se 

att förtidspensioneringarna verkar vara få de år då Sverige haft en låg BNP och vidare många 

då BNP varit hög. Högre BNP svarar här för en högre andel förtidspensionerade. 

Hur starkt sambandet är mellan variablerna förtidspension och BNP (figur 11.2) samt 

hur stor ökningen är varje år går att utläsa från regressionsanalysen nedan.  

Tabell 7: Förtidspensioner i förhållande till BNP under perioden 1970-2005

Koefficienter (a)
Model l Ostandardiserade 

Koefficienter
Standardiserade 
Koefficienter 

t Sig.

B                              Std. Fel            Beta

1 (Konstant) -1,139                            ,429     -2,652 ,000

BNP per capita ,090                               ,005 ,947 17,122 ,000
a Beroendevariabel: Förtidspensionerade i %

Man kan då se att signifikansen är hög vilket också R2-värdet är. Ca 90 % av variationen i 

förtidspensioneringar kan förklaras med variabeln BNP per capita. B-koefficienten säger oss 

också att för varje steg på BNP-axeln man tar ökar förtidspensioneringarna med 0,9 %. 
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5 Resultatsammanfattning och diskussion

Här kommer inledningsvis studiens resultat ställas mot uppsatsens frågeställningar. Efter att 

dessa punkter blivit besvarade har det diskuterats kring resultatet utifrån egna och andras 

teorier.  

Den första frågeställningen gällde mortalitet – den totala dödligheten och de största 

dödsorsakerna - hur dessa sett ut och förändrats under perioden 1970-2005. Om man då börjar 

med att betrakta resultatet för den totala mortaliteten har antalet dödsfall minskat nämnvärt 

under den studerade perioden. Även om nedgången inte varit lika stark under hela epoken så 

är den anmärkningsvärd i sin helhet – färre människor i Sveriges arbetsföra population dör. 

Den totala dödligheten visade sig också ha en samverkan med variabeln BNP. Det som 

relateringen av dessa variabler visade var att dödligheten är hög vid låg BNP och att färre dör 

de år då BNP är hög. Detta skulle kunna betyda att människors tillgång till god materiell 

standard, bra kost och vård bidragit till den minskade dödligheten de år då BNP varit hög. 

För att kort svara på resultaten för de största dödsorsaksgrupperna kan det även 

konstateras att dödsfallen i dessa (tumörsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar) har minskat 

mycket tydligt från 1970 fram till idag. Särskilt stor minskning har de hjärt- och kärlrelaterade 

dödsorsaker haft som till idag minskat så pass mycket att denna frekvens blivit lägre än de 

tumörrelaterade dödsorsakerna som efter 1989 blev den största gruppen. Detta har till stor del 

skett pga männens lavinartade minskning i denna dödsorsaksgrupp. Då män och kvinnor 

redovisats var för sig visade det sig däremot att de tumörrelaterade dödsfallen hela perioden 

1970-1996 varit den största orsaken hos kvinnorna medan de hjärt- och kärlrelaterade 

dödsfallen dominerat hos männen. Utöver att könen har olika dödsmönster så har kvinnornas

dödlighet i de olika dödsorsakerna varit mindre än hälften så stor som männens frekvens.  

Den andra av studiens frågeställningar gällde sjukfrånvaro – i hur stor utsträckning 

sjukskriver vi oss? Sjukskriver vi oss mer idag än vad vi gjorde förr? Det korta svaret på 

detta är att vi sjukskriver oss oftare och i längre perioder om vi jämför år 1974 med 2003. 

Dessa år har det kunnat registreras 3 190 sjukskrivingar som ökat till 5 098 fall per 100,000 

invånare. 

Sjukfrånvarostatistiken visar en kraftig ökning totalt sett över perioden 1974-2003 trots 

att det gått i vågor om tidsperioder på ca 10-15 år. Även då antalet sjukskrivningar tenderar 

att gå i vågor så har antalet sjukfall ökat generellt sett och den senaste ökningen kring år 2000 

har varit den allra största under hela den studerade perioden. Från 1974 har antalet 

sjukskrivningar (som varat i 30 dagar eller längre) ökat med 37 % i jämförelse med år 2003. 
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Sjukfrånvaron verkar även vara hög de perioder då arbetslösheten är låg och omvänt låg 

när arbetslösheten är hög. Det kan dock vara problematiskt att dra slutsatser genom detta då

det är svårt att veta vad det beror på. Är sjukfrånvaron låg när arbetslösheten är hög på grund 

av att folk som har jobb är rädda om sin inkomst och inte vill bli av med sina arbeten? Eller 

beror den låga sjukfrånvaron vid hög arbetslöshet helt enkelt på att folk inte har några arbeten 

att sjukskriva sig ifrån dessa perioder?  

Uppsatsens tredje och sista frågeställning behandlade förtidspensioneringar – om det 

idag är ett mer utbrett fenomen än vad det var förr? Och det man kan säga om detta är att, ja, 

det är ett mer utbrett fenomen idag än vad det var för. År 1970 var antalet nyblivna 

förtidspensionärer 3,3 % av den svenska befolkningen i 20-64-årsåldern medan denna siffra 

ökat stadigt fram till 2005 då 9 % har valt att stiga ur arbetslivet i förtid. Det har då nästintill

skett en tredubbel ökning från 1970 till 2005.   

Beträffande förtidspensioneringar verkar dessa ha ett visst samspel med dödlighet. Det 

har visat sig att dödligheten minskar med ett ökat antal förtidspensioneringar.

Sett ur det perspektiv att färre människor i den studerade populationen dör har det 

generellt sett inte skett någon försämring av befolkningens hälsa i Sverige de senaste 

decennierna. Om man utgår från att färre människor dör också till följd av de studerade 

dödsorsakerna ser man en lovande trend. 

Samtidigt har vi också ett ökat antal sjukskrivningar och förtidspensionärer. 

Befolkningen har ökat, dödsorsakerna minskat, vi lever längre men vi verkar samtidigt bli 

sjukare oftare och längre till skillnad från förr. Förtidspensionärerna översteg år 2003 en halv 

miljon till antalet och förväntas fortsätta öka. Sjukfrånvaron har också ökat markant. 

Hur kan detta då komma sig? Palmers (2004) alternativa förklaring är att det skett en 

förändring i attityd och arbetsmoral. Fler och fler tycker måhända att det inte är lönsamt att 

arbeta när man kan vara sjukskriven eller förtidspensionerad (Palmer 2004). Det ligger nära 

tillhands att anta detta också när man betraktar resultaten i denna studie. Människor verkar 

mer vitala då färre dör, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att befolkningen blivit 

sjukare bara för att fler sjukskrivit sig eller att fler väljer att förtidspensionera sig. Detta blir 

tydligare också i diskussionen om BNP och konjunktur. Som det nämnts i ”tidigare 

forskning” så misstänks sjukfrånvaro och förtidspension vara konjunkturbundna. 

För att godtyckligt granska detta antagande kan vi gå tillbaks till figur 6.1 och 6.2.  Med 

vetskap om att Sverige under 1990-talet gick in i en kraftig lågkonjunktur kan vi här se ett 

tydligt mönster. Under 1990-talet sjönk antalet sjukskrivningar och steg sedan med ökad 

konjunktur inpå 2000-talet. Trots denna lågkonjunktur var det då som it-företagen växte sig 
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stora på kort tid. När den s k ”it-bubblan” sprack vid 2000 sjönk konjunkturen igen och av ett 

sammanträffande sjönk också sjukfrånvaron.    

Om det kan antas att BNP har ett samspel med konjunkturen kan man i figur 2.1 se att 

ökningen i BNP stannar av och sjunker något under lågkonjunkturen på 1990-talet. En 

avstannande men inte sjunkande tendens kan även ses i spåren av den spruckna ”it-bubblan” 

vid millennieskiftet. 

Jans (2003) har en teori angående den kraftiga ökningen bland förtidspensioner och 

sjukskrivningar. Det som reglerar dessa frekvenser kan till stor del bero på svårighetsgraden 

att få tillgång till sådana bidrag. Om det är lätt att få sjukpenningbidrag tenderar fler att 

sjukskriva sig än de perioder då det är mer komplicerat att tillgå sådana medel. Under 1990-

talet blev det t ex lättare för arbetsgivare att erbjuda anställda med hög sjukfrånvarofrekvens 

en tidigarelagd pension för att avlasta sjukförsäkringssystemet varpå förtidspensionerna steg 

(Jans 2003:20). 

Jonsson (1993) har en liknande teori om att framväxten av välfärdssamhället med bl a 

arbetslösersättning, sjukpenningbidrag, socialbidrag, arbetsmarknadsåtgärder och 

förtidspensioner har bidragit till en ökning i sjukfrånvaron och förtidspension. Man antar 

samtidigt att framväxten av dessa möjligheter kan ha bidragit till den minskade dödligheten 

(Jonsson 1993).

Med ett humant perspektiv skulle man kunna fråga sig är om den allt högre 

sjukfrånvaron och förtidspensionerna inte är ett lågt pris att betala om det är orsaken till att vi 

lever längre? Det får däremot uppenbarligen ekonomiska följder på arbetsmarknaden och det 

är antagligen inte hållbart på lång sikt att fly arbetslivet längre perioder och oftare än vad vi 

gör idag.  

Pettersson (2001) har ett annat perspektiv på den ambivalenta tolkningen av vår hälsa. 

Det är allmänt känt att kvinnor generellt sett lever längre än män, det ser man också i studiens 

resultat (se figur 3), men det finns idag forskningsresultat som hävdar att de extra år kvinnor 

lever mestadels präglas utav ohälsa i någon grad. En illustration av detta finns nedan i figur 

12. Här visas förväntat antal levnadsår för gruppen 16-84 år i respektive hälsonivå för fem 

perioder för män och kvinnor. 
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Figur 12:

Graden av ohälsa i olika åldrar för män och kvinnor under perioden 1975-1999

Här kan vi se att statistiken för den förväntade livslängden från 1975 till 1999 visar en ökning 

av medelåldern hos båda könen, men åren med full hälsa varje individ kommer att 

tillhandahålla är ungefär lika många då som nu vilket kön man iakttar. Utifrån detta kan man 

alltså hävda att vi lever längre men också att de extra åren vi lever mestadels präglas av lätt 

eller svår ohälsa. 

Med tanke på alla ovanstående resultat och teorier är det svårt att avgöra om vi lever 

längre och vitalare liv. Trots att vi blir äldre, trots att dödligheten i de största 

dödsorsaksgrupperna gått ner och trots att den medicinska vetenskapen går framåt går 

meningarna isär när det gäller hur vi ska tolka vår hälsa. Människors förbättrade ekonomiska 

förutsättningar har inte heller entydigt bidragit till en situation som ökar hälsan utan snarare 

tvärtom, den genererar sjuklighet och högre dödlighet. Det syftas då främst på den 

hälsovådliga konsumtionstrenden av t ex fett, tobak och alkohol i samband med otillräcklig 

fysisk aktivitet som brett ut sig idag (Petterson 2001).   

Som tidigare nämnts i Wilkinsons teori om hälsa kan även klassojämlikheten ha en 

samverkan med dödlighet. När det finns stora inkomstskillnader mellan olika grupper tenderar 

dödligheten att stiga. Dessa inkomstskillnader kan som sagt mätas genom en ginikoefficient, 

därför illustreras en utveckling av denna nedan i figur 13. Här ser vi i grova drag hur stora 

inkomstskillnaderna är bland olika grupper i Sverige under perioden 1996-2002. Populationen 

som statistiken innefattar förutom grupperna män och kvinnor är även bl a arbetslösa, 

frånskilda, ensamstående föräldrar, samboende barnfamiljer m.m. 
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Figur 13: Graden av en (o)jämlik inkomstfördelning mellan olika grupper i Sverige 

under perioden 1996-2002

Det man kan se här är att vi hela perioden legat långt ifrån total ojämlikhet (dvs värdet ett) 

men vi har fortfarande en bit kvar till en totalt jämt fördelad inkomstspridning bland olika 

grupper. Över lag kan dock Sverige sägas ha väldigt få skillnader i inkomst mellan olika 

sociala grupper och är därmed relativt jämlikt i detta avseende. 

Så enligt Wilkinsons teori om att ett land med stora klasskillnader har hög dödlighet är

här delvis applicerbar på Sveriges situation. Om man utgår från att ovan nämnda svenska 

ginikoefficient inte gjort några drastiska förändringar under perioden 1970-2005 berättigas 

Wilkinsons teori. Sverige har låga inkomstskillnader mellan grupper samt låg dödlighet. Jag 

hävdar då att Sveriges dödlighet som ”låg” i bemärkelsen att den minskat så pass mycket 

under den studerade perioden (se figur 3).      

Trots sammanfattningen av resultatet och diskussionen ovan är det fortfarande svårt att svara 

på studiens huvudsakliga syfte: hur mår Sverige – hur står det till med den svenska 

folkhälsan, är det bättre eller sämre till skillnad från förr? 

Detta kan som vi sett vara en komplex fråga att svara på. Man kan dock återigen påpeka 

att vi mår bättre i det avseende att vi lever längre och färre dör generellt sett. Dödlighet kan 

däremot också vara ett mått som till övervägande del mäter den mer fysiska ohälsan. Och 

eftersom ”hälsa” innefattar en betydande psykisk aspekt så kan det vara svårt att genom dessa 

resultat säga något om svenska folkets hälsa i sin helhet. 

Man skulle som tidigare antytt kunna anta att vi faktiskt blir friskare bara det att vi har 

råd att fly arbetslivet i större utsträckning idag till skillnad från förr. Även om t ex 

sjukfrånvarostatistiken inte varit konstant under den studerade perioden så kan man se en 
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utveckling som pekar uppåt – generellt sett så har sjukfrånvaron ökat. Betyder detta då att vi 

bara blir sjukare eller att vi bara ”har råd” att sjukskriva oss oftare?  

Resultaten kan hur som helst vara svårtydda på sina håll men jag vill här återigen 

vidhålla att en persons anledningar till att fly arbetslivet kan vara många, men att den 

avgörande orsaken till detta beslut ofta grundar sig i den egna hälsan. Upplever en person att 

denne är sjuk på något sätt tas nämnda åtgärder i akt. Därför tycker jag också att det varit 

lämpligt att se på förtidspensions-, och sjukfrånvarofrekvensen som indikator för Sveriges 

folkhälsa utöver mortaliteten. 

Resultatet för denna studie indikerar på att folkhälsan inte är ohotad. Men för att mer 

tillfredsställande kunna svara på frågan om vår folkhälsa skulle ytterligare forskning behövas, 

särskilt inom den psykiska hälsan. Även om det inte direkt hör till mitt syfte så skulle det även 

vara intressant med ytterligare sambands- och orsaksförklaringar till de fenomen som 

behandlats. Varför ökar t ex förtidspensioneringarna och sjukfrånvaron samtidigt som 

mortalitetsstatistiken visar en stark nedgång? 
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