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Tidigare publicering 
Undersökningarna har genomförts av Statistiska 
centralb yrån (SCB), sedan 1994 på uppdrag av Arbets
miljöverket. Sedan 2008 görs undersökningen vart
annat år. 2007 gjordes ingen undersökning eftersom 
det då genomfördes en liknande undersökning i hela 
EU som ett tillägg till AKU. 

Frågor om besvär orsakade av arbetet har sedan 
1991 och fram till 2002 ställts årligen till ett slump
mässigt urval av hela befolkningen. Från och med 2003 
års undersökning omfattas endast de sysselsatta. 

Previous publishing 
The survey has been conducted by Statistics Sweden 
since 1994 on behalf of the Swedish Work Environment 
Authority. The survey has been conducted every other 
year since 2008. No survey was conducted in 2007 
because a similar survey was conducted in the entire 
EU as a supplement to the Labour Force Survey. 

Since 1991 and up until 2002, a random selection of 
the total population has been annually asked questions 
on workrelated disorders. Since 2003 the survey only 
includes employed persons. 
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Förord
 

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att 
arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska 
ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har sedan den 1 
juli 1994 ansvaret för den officiella statistiken om arbetsskador respektive 
arbetsmiljö. 

Undersökningen om arbetsorsakade besvär syftar till att kartlägga hälso
problem som orsakats av arbetet bland de sysselsatta första kvartalet 2016 
på den svenska arbetsmarknaden. 
 Undersökningen om Arbetsorsakade besvär 2016 genomfördes under 
perioden januari till april 2016 och avser därmed undersökningsår 2016. 
Frågorna avser besvär man har eller har haft under det senaste året och 
uppgifterna är utifrån individernas egna upplevelser. Besvären kan ha 
uppstått under året eller under tidigare år. Frågorna ställs som tilläggs
frågor till SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Genom kopplingen till 
denna undersökning kan särredovisning göras för olika befolkningsgrupper. 
Uppgifterna från AKU utnyttjas då som bakgrundsinformation. I denna  
publikation redovisas resultaten könsuppdelade efter yrke, näringsgren, 
ålder, utbildning och inkomst. 
 



Uppgifterna i rapporten baseras på individens egna upplevelser. Dennis 
Webstedt har varit beställare av rapporten vid Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket i oktober 2016 
Ann Ponton Klevestedt 
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Sammanfattning
 

Besvär till följd av arbetet 
Drygt var femte sysselsatt person (22 procent) hade, 
under första kvartalet 2016 eller 12månadersperioden 
dessförinnan, någon form av besvär till följd av arbetet, 
som gjorde det svårt att arbeta på jobbet eller utföra det 
dagliga hemarbetet. Drygt var fjärde kvinna (26 pro
cent) hade besvär till följd av arbetet jämfört med var 
femte man (19 procent). 

Orsak till besvär och typ av besvär 
De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär, 
för både kvinnor och män, var stress och psykiska på
frestningar, påfrestande arbetsställningar samt tung 
manuell hantering.  

Närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent 
av männen hade besvär till följd av stress och/eller 
psykiska påfrestningar i arbetet. När det gäller besvär 
som orsakats av fysisk belastning var det 9 procent av 
kvinnorna och 7 procent av männen som hade det. Med 
fysisk belastning avses att man har besvär till följd av 
påfrestande arbetsställningar, tung manuell hantering 
och/eller korta upprepade arbetsmoment. 

Från 1998 till 2003 var trenden att andelen kvinnor 
och män med besvär ökade, såväl vad gäller psykiska 
som fysiska påfrestningar. Efter 2003 var det en nedåt
gående trend fram till 2010. Under perioden 1998 till 
2008 var det mer vanligt förekommande med besvär 
orsakade av fysiska än psykiska påfrestningar. Från och 
med 2012 är psykiska orsaker till besvären vanligare än 
fysiska bland kvinnor. Bland män var det fram till 2014 
vanligare med besvär till följd av fysisk belastning och 
2016 var det i stort sett lika vanligt med besvär till följd 
av fysisk som psykisk belastning. 

FIGUR 1 
Andel sysselsatta kvinnor och män med arbetsorsakade besvär 
till följd av fysisk belastning respektive stress eller 
andra psykiska orsaker. Procent. Undersökningsår 1998–2016 
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Bland kvinnor var sömnbesvär och psykiska 
besvär de vanligast förekommande typerna av 
besvär som orsakats av arbetsmiljöfaktorer. Var tionde 
kvinna hade haft sömnproblem under den senaste 
12månadersperioden. Bland männen var det omkring 
5 procent som hade motsvarande besvär. Ryggproblem 
var den typ av besvär som var mest vanligt förekom
mande bland män. Omkring 6 procent av männen och 
8 procent av kvinnorna hade haft besvär med ryggen 
som följd av arbetet under den senaste 12månaders
perioden. 

Sjukfrånvaro och åtgärder 
Närmare 30 procent av de som hade eller hade 
haft besvär till följd av arbetet under den senaste 
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12månadersperioden hade också varit sjukfrånvarande 
till följd av besvären någon gång under den perioden. 

Sett i perspektivet av samtliga sysselsatta var drygt 
6 procent sjukfrånvarande från arbetet minst en dag till 
följd av arbetsorsakade besvär, under den senaste tolv
månadersperioden. 

På frågan om åtgärder har vidtagits på arbetsplatsen 
så att besvären inte skall förvärras, återkomma eller 
drabba andra arbetstagare uppgav närmare en av tre 
att så skett, cirka 29 procent av männen och 34 procent 
av kvinnorna med besvär. Det är främst i den fysiska 
arbetsmiljön åtgärder gjorts, omkring 44 procent av de 
som uppgav att åtgärder gjorts angav sådana åtgärder. 

Besvär inom olika grupper 
Personer med hög inkomst och med eftergymnasial ut
bildning drabbades i mindre utsträckning av problem 
till följd av fysisk belastning än övriga inkomst och 
utbildningsgrupper. När det gäller besvär till följd av 
stress och psykiska påfrestningar drabbades däremot 
personer med eftergymnasial utbildning i högre grad, 
framför allt jämfört med personer med förgymnasial 
utbildning som högsta utbildningsnivå. 

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. var en yrkes
grupp där en hög andel sysselsatta hade besvär till 
följd av arbetet. Andra yrken där en hög andel av de 
sysselsatta hade besvär finns t.ex. inom skolan. Bland 
förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare 
hade drygt tre av tio arbetsorsakade besvär.  

Yrkesgrupper där en relativt låg andel av de syssel
satta hade besvär till följd av arbetet är t.ex. verkstäl
lande  direktörer,  verkschefer  m.fl.,  kassapersonal  m.fl.  
samt chefer för särskilda funktioner. 

Teckenförklaringar och förkortningar 
Där punktskattningen med dess osäkerhetstal 
(felmarginal) inte med säkerhet kan sägas vara 
skiljt från noll, redovisas inte skattningen utan 
punktmarkeras (.). 

Resultaten för grupper med färre än 100 sva
rande redovisas inte och markeras i tabellerna 
med (..) 
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1 Besvär till följd av arbetet
 

Drygt var femte sysselsatt person (22 procent) hade, 
under första kvartalet 2016 eller 12månadersperioden 
dessförinnan, någon form av besvär till följd av arbetet 
som gjorde det svårt att arbeta på jobbet eller utföra det 
dagliga hemarbetet. Detta visar resultat från under
sökningen Arbetsorsakade besvär 2016 som omfattar 
sysselsatta personer under första kvartalet 2016 i åldern 
1664 år som är folkbokförda i Sverige. 

Besvären kan vara fysiska (kroppsliga) eller andra 
typer av besvär till följd av t.ex. stress, arbetets inne
håll, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater, 
hot eller våld etc. (i rapporten benämner vi fortsätt
ningsvis sådana andra typer av besvär som psyko
sociala besvär). Som framgår av figur 1 nedan hade 
omkring 10 procent av de sysselsatta enbart kroppsliga 
besvär och cirka 7 procent hade enbart psykosociala 

besvär. Cirka 5 procent av de sysselsatta hade både 
kroppsliga och psykosociala besvär. 

Det var en högre andel kvinnor än män som hade 
någon form av arbetsrelaterade besvär. Drygt var fjärde 
kvinna (26 procent) hade besvär till följd av arbetet 
jämfört med var femte man (19 procent). Kvinnor hade i 
högre grad än män psykosociala besvär eller en kombi
nation av psykosociala och kroppsliga besvär av arbe
tet. Andelen sysselsatta med enbart kroppsliga besvär 
var lika hög bland män som kvinnor, närmare en av tio 
hade sådana besvär. 

Omkring 6 procent av de sysselsatta hade besvär till 
följd av en arbetsolycka och 18 procent hade besvär till 
följd av andra förhållanden på arbetet. Cirka 1 procent 
hade besvär till följd av en olycka som skedde på väg 
till eller från jobbet. 

Figur 1. Andel sysselsatta med arbetsorsakade besvär, efter typ av besvär och kön. Undersökningsår 2016 
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Som framgår av figur 2 var det undersökningsår 
2016 lika vanligt förekommande med psykosociala 
besvär till följd av arbetet som kroppsliga besvär bland 
kvinnor. Under tidigare år, perioden 19982014, var det 
en högre andel med kroppsliga besvär än psykosociala. 
Jämfört med undersökningsår 2014 hade andelen kvin
nor med kroppsliga besvär minskat något, från 19 till 
16 procent. Bland män var det fortfarande vanligare 
med kroppsliga besvär än psykosociala besvär till 
följd av arbetet, men skillnaden har minskat över tid. 
Sedan 2014 har andelen män med kroppsliga besvär 
minskat något och jämfört med undersökningsår 2012 
ökade andelen män med psykosociala besvär både 
2014 och 2016. Sammantaget var andelen sysselsatta 
med arbetsorsakade besvär den redovisade perioden 
som högst 2003 och därefter minskade andelen fram 
till 2012 för att sedan öka igen 2014. 2003 var andelen 
sysselsatta med besvär 29 procent jämfört med 22 pro
cent 2016. 

Se även översiktstabellerna i tabellbilagan (tabell 1a– 
1c) där resultat redovisas för flertalet frågor för kvinnor, 
män samt samtliga sysselsatta för undersökningsåren  
1998–2016.  

FIGUR 2 
Andel sysselsatta med arbetsorsakade besvär, efter typ av 
besvär och kön. Procent. Undersökningsår 1998–2016 
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 Över tid (undersökningsår 2012, 2014, 2016) har det 
varit vanligare att besvären orsakats av andra förhål
landen i arbetet än av olyckor. Närmare 6 procent av 
de sysselsatta hade besvär till följd av en arbetsolycka 
medan drygt 18 procent hade besvär av andra orsaker 
2016. Kvinnor och män hade besvär till följd av en ar
betsolycka i ungefär lika hög utsträckning. Omkring 
22 procent av kvinnorna hade besvär till följd av andra 
förhållanden än en olycka. Motsvarande andel av de 
sysselsatta männen är 15 procent. Jämfört med 2014 var 
det inga statistiskt säkerställda förändringar, men jäm
fört med 2012 har det skett en viss ökning när det gäller 
andelen sysselsatta som hade besvär till följd av såväl 
arbetsolycka som av andra förhållanden. Förändringar 
i frågeformuläret 2012 försvårar jämförbarheten med 
tidigare år1. 

FIGUR 3 
Andel sysselsatta med besvär till följd av arbetet 
efter vad som orsakat besvären och kön. Procent. 
Undersökningsår 2012–2016 
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1 Se Arbetsorsakade besvär 2012, sid 17. 
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2 Orsak till besvär
   
och typ av besvär
 

Orsaker till besvär 
Undersökningen om Arbetsorsakade besvär genom
fördes i form av en telefonintervju. I intervjun fick de 
som hade arbetsorsakade besvär ange en eller flera 
orsaker till besvären utifrån en lista med olika svars
alternativ. De vanligaste orsakerna till besvär, för både 
kvinnor och män, var stress och psykiska påfrestning
ar, påfrestande arbetsställningar samt tung manuell 
hantering.   

Jämfört med 2014 hade andelen sysselsatta med be
svär som var orsakade av påfrestande arbetsställningar 
minskat något, från 7 till 6 procent. I övrigt hade det 
inte skett några statistiskt säkerställda förändringar 
när det gäller orsaker till besvär. 

FIGUR 4 
Andel sysselsatta med besvär efter orsak till besvären. 
Procent. Undersökningsår 2014 och 2016 
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* Statistiskt säkerställd skillnad mellan 2014 och 2016

Figur 5 visar andel sysselsatta kvinnor och män med 
besvär till följd av fysisk belastning och andelen med 
besvär orsakade av stress eller andra psykiska påfrest
ningar. Med fysisk belastning avses att man har besvär 
till följd av påfrestande arbetsställningar, tung manuell 
hantering och/eller korta upprepade arbetsmoment. 

Närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av 
männen hade besvär till följd av stress eller psykiska 
påfrestningar i arbetet. När det gäller besvär som orsa
kats av fysisk belastning var det 9 procent av kvinnor
na och 7 procent av männen som hade det. 

Från 1998 till 2003 var trenden att andelen kvin
nor och män med besvär ökade, såväl vad gäller 
psykiska som fysiska påfrestningar. Från och med 
undersökningså r 2004 var det en nedåtgående trend 
fram till 2010. Under perioden 1998 till 2008 var det mer 
vanligt förekommande med besvär orsakade av fysiska 
än psykiska påfrestningar. Från och med 2012 var  
psykiska orsaker till besvären vanligare än fysiska 
bland kvinnor. Bland män var det fram till 2014 vanli
gare med besvär till följd av fysisk belastning och 2016 
var det i stort sett lika vanligt med besvär till följd av 
fysisk som psykisk belastning.  

FIGUR 5 
Andel sysselsatta kvinnor och män med arbetsorsakade besvär 
till följd av fysisk belastning respektive stress eller andra 
psykiska orsaker. Procent. Undersökningsår 1998–2016 
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Typ av besvär 
Bland kvinnor var sömnbesvär och psykiska besvär 
de vanligast förekommande typerna av besvär som 
or sakats av arbetsmiljöfaktorer (Se figur 6). Var tionde 
kvinna hade haft sömnproblem under den senaste 
12månadersperioden. Lika vanligt var det med psy
kiska besvär och oro, ångest, depression bland kvinnor. 
Bland männen var det omkring 5 procent som hade 
motsvarande besvär. Ryggproblem var den typ av be
svär som var mest vanligt förekommande bland män. 
Omkring 6 procent av männen och 8 procent av kvin
norna hade haft besvär med ryggen som följd av arbetet 
under den senaste 12månadersperioden.  

  

FIGUR 6 
Andel sysselsatta med efter typ av besvär och kön. 
Procent. Undersökningsår 2016. 
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3 Sjukfrånvaro   
och anmälan av besvär 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär 
Sett i perspektivet av samtliga sysselsatta var drygt 6 
procent sjukfrånvarande från arbetet minst en dag till 
följd av arbetsorsakade besvär under den senaste tolv
månadersperioden. Drygt 3 procent var frånvarande 
fem veckor eller mer på grund av besvären. Andelen 
kvinnor som varit sjukfrånvarande var högre än an
delen män, 8 procent av kvinnorna jämfört med 5 pro
cent av männen var sjukfrånvarande en dag eller mer 
till följd av arbetsorsakade besvär. 
Som framgått tidigare i rapporten och av figur 7 

nedan hade drygt var femte sysselsatt (22 procent) 
någon form av besvär som de hänför till arbetet under 
perioden första kvartalet 2016 eller den senaste 12
månadersperioden dessförinnan. Närmare 30 procent 
var också sjukfrånvarande till följd av besvären någon 
gång under den perioden. Bland män var omkring 26 
procent av de med besvär sjukfrånvarande. Bland kvin
nor var motsvarande andel omkring 31 procent. 

Med sjukfrånvaro avses här att man varit sjukfrån
varande till följd av besvären oavsett ersättningsform, 
t.ex. kan man ha valt att ta ut flexledighet eller semester 
istället för att sjukskriva sig.  

FIGUR 7 
Andel sysselsatta med besvär till följd av arbetet med och 
utan sjukfrånvaro efter kön. Procent. Undersökningsår 2016 
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Utan sjukfrånvaro 

Jämfört med början av 2000talet har det skett en 
minskning av andelen sysselsatta som varit sjukfrån
varande på grund av arbetsorsakade besvär. 2003, då 
andelen sjukfrånvarande var som högst, var 11 procent 
sjukfrånvarande minst en dag och 6 procent frånvaran
de fem veckor eller mer. Därefter var trenden en mins
kande sjukfrånvaro bland såväl män som kvinnor fram 
till 2012, för att undersökningsår 2014 vända uppåt. 

Bland kvinnor minskade andelen som var sjuk
frånvarande en dag upp till fyra veckor något mellan 
undersökningsår 2016 jämfört med 2014, medan an
delen som varit sjukfrånvarande fem veckor eller mer 
ökade något. Bland män var det inte någon statistiskt 
säkerställd skillnad jämfört med 2014. 

FIGUR 8 
Andel sysselsatta som varit sjukfrånvarande till följd av 
arbetsorsakade besvär efter sjukfrånvarons längd och kön. 
Procent. Undersökningsår 1998–2016 
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En hög andel av de personer som varit sjukfrånvarande 
till följd av arbetsorsakade besvär hade också varit i 
kontakt med läkare för sina besvär. Av kvinnorna var 
närmare nio av tio i kontakt med läkare och av männen 
drygt åtta av tio. 
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TABELL 1 
Andel och antal sysselsatta med sjukfrånvaro och kontakt med läkare efter kön. Undersökningsår 2016 

  Män Kvinnor
 Samtliga Samtliga 

 Andel Andel
 Andel Antal 

avrundat 

Arbetsorsakade besvär 18,7 ±0,9 25,7 ±1,1 22,1 ±0,7 1 020 500 ±34 100 

Sjukfrånvaro en dag eller mer 4,9 ±0,5 8,0 ±0,7 6,4 ±0,4 295 400 ±20 300 

därav varit i kontakt med läkare 81,4 ±4,3 87,8 ±3,0 85,3 ±2,5  252 000 ±18 900 
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Sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär  
i relation till total sjukfrånvaro 
Drygt 6 procent av samtliga sysselsatta i åldern 1664 
år var sjukfrånvarande, oavsett anledning till sjukdom, 
hela eller delar av en referensvecka första kvartalet 2016.  
Drygt 1 procent hade varit sjukfrånvarande till följd av 
arbetsorsakade besvär den veckan. Detta innebär att 
omkring 20 procent av de sysselsatta som var sjukfrån
varande var det till följd av arbetsorsakade besvär. Bland 
kvinnor var det omkring 25 procent och bland män 14 
procent av de sjukfrånvarande, som var frånvarande på 
grund av arbetsorsakade besvär den aktuella veckan. 

FIGUR 9 
Andel sysselsatta som varit sjukfrånvarande till följd 

av arbetsorsakade besvär samt total sjukfrånvaro efter kön.
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Anmälda arbetsskador 
De som uppger att de har arbetsorsakade besvär 
tillfrågas om en arbetsskadeanmälan lämnats till 
Försäkringsk assan. Om detta inte gjorts ställs en fråga 
om vad som är skälet till att besvären inte anmälts som 
arbetsskada. I första hand är det arbetsgivaren som ska 
göra anmälan till Försäkringskassan, men det ligger 
ett ansvar på den skadade personen att informera sin 
arbetsg ivare om denne inte redan känner till skadan.  
I denna undersökning ställs frågan till den som har  
besvär o ch inte till arbetsgivaren. 

12 procent av de som hade arbetsorsakade besvär 
hade anmält besvären som arbetsskada. Av de som inte 
anmält uppgav 28 procent att de inte bedömt besvären 
som så allvarliga att en arbetsskadeanmälan var moti
verad. Omkring 16 procent uppgav att de inte vet att 
arbetsskador ska anmälas och 11 procent avvaktar 
utredning eller besvärens utveckling. 11 procent hade 
inte anmält sina besvär eftersom det inte lönar sig, det 
vill säga man räknar inte med att få någon ersättning.  
4 procent är rädda att stöta sig med arbetsgivaren och 
29 procent har avstått av andra skäl. 



  

4 Rehabilitering och åtgärder
 

Rehabilitering 
Frågor om rehabilitering ställs till personer som varit 
sjukfrånvarande helt eller delvis under fyra veckor 
eller mer, eller varit frånvarande vid sex eller fler till
fällen. Frågorna handlar om ifall arbetsgivaren eller 
företagshälsovården gjort någon utredning av vilka 
rehabiliteringsbehov man har för att kunna återgå till 
arbetet och om hur länge det dröjde innan denna ut
redning gjordes. 

För  56 procent av dessa personer (57 procent av 
kvinnorna och 54 procent av männen) hade det gjorts 
en utredning i syfte att förbättra deras möjlighet att 
klara av arbetet. 

I de fall en utredning genomförts gjordes denna 
inom två månader efter påbörjad sjukskrivning för 50 
procent av männen och 39 procent av kvinnorna. För 15 
procent av männen och 16 procent av kvinnorna dröjde  
det mer än ett halvår innan utredningen gjordes.  
(Observera att dessa skattningar har stor osäkerhet och 
skillnaderna mellan kvinnor och män är inte statistiskt 
säkerställda.)  

Åtgärder för att ändra arbetsförhållanden 
På frågan om åtgärder har vidtagits på arbetsplatsen  
så att besvären inte skall förvärras, återkomma eller 
drabba andra arbetstagare uppgav närmare en av tre 
att så skett, cirka 29 procent av männen och 34 procent 
av kvinnorna med besvär. I figur 10 redovisas andelar 
för kvinnor, män och samtliga som uppgett att någon 
åtgärd vidtagits. Det är främst i den fysiska arbets
miljön åtgärder gjorts, omkring 44 procent av de som 
uppgav att åtgärder gjorts anger sådana åtgärder. I vart 
femte fall hade åtgärder gjorts i arbetsorganisationen 
eller i arbetsmetoderna. När det gäller förändringar 
i arbetsmetoder var detta mer förekommande bland 
män än bland kvinnor, 25 procent av männen jämfört 
med 18 procent av kvinnorna uppgav att åtgärder 
gjorts i form av förändringar i arbetsmetoderna. 

FIGUR 10 
Typ av åtgärder som gjorts på arbetsplatsen efter kön. 
Andel av de sysselsatta med arbetsorsakade besvär som uppgett 
att åtgärder vidtagits. Procent. Undersökningsår 2016 
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Av de sysselsatta som hade haft besvär till följd av 
arbetet var det omkring 14 procent som hade fått för
ändrade arbetsuppgifter på grund av sina besvär. Om
kring 8 procent hade på grund av besvären minskat sin 
arbetstid och nästan lika många hade bytt arbetsgivare. 
I figur 11 nedan redovisas andelar för kvinnor, män 
och samtliga sysselsatta med arbetsorsakade besvär. 
Skillnaden mellan män och kvinnor är statistiskt säker
ställd vad gäller andelen som gått ner i tid. Omkring 10 
procent av kvinnorna och 5 procent av männen hade, 
på grund av besvären, gått ner i arbetstid. 

FIGUR 11 
Andel sysselsatta med arbetsorsakade besvär som 
på grund av sina besvär har förändrad arbetssituation. 
Procent. Undersökningsår 2016  
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5 Besvär inom olika grupper
 

I detta avsnitt redovisas resultat fördelat på ålder, 
utbildn ingsnivå, inkomstnivå, yrke respektive närings
gren. Endast grupper med minst 100 svarande redo
visas. Det innebär att det kan finnas grupper, t.ex. vissa 
yrken eller näringsgrenar, som inte redovisas men som 
har en hög andel personer med besvär. För yrkes och 
näringsgrensindelningen redovisas resultat från 2014 
och 2016 års undersökningar sammanslagna, för att 
möjliggöra redovisning av flera grupper. Redovisning 
efter utbildning och inkomst ersätter tidigare redo
visning efter Socioekonomisk indelning (SEI). 
Resultat redovisas könsuppdelat och för flertalet 

frågor i tabellbilagan: 
•  Yrke: tabell 2a–2p 
•  Näringsgren: tabell 3a–3p 
•  Ålder, utbildning, inkomst: 4a–4p   

Ålder, utbildning, inkomst 

Besvär till följd av arbetsolycka 
Som framgår i figur 12 och tabell 4b i tabellb ilagan, 
var det omkring 6 procent av de sysselsatta i åldern 
16–64 år som  hade eller hade haft besvär de senaste 12 
månader na till följd av en arbetsolycka. Olyckan  
kunde ha inträffat under den perioden eller tidigare.  
En jämf örelse mellan tre åldersgrupper visade inga  
statistiskt säkerställda skillnader mellan ålders
grupperna när det gällde besvär till följd av en olycka 
på arbetet. Bland sysselsatta med eftergymnasial 
utbildning var andelen med besvär till följd av arbets
olyckor lägre än i motsvarande grupp med gymnasial 
utbildning. Skillnaden mellan sysselsatta med efter
gymnasial och förgymnasial utbildning var inte  
statistiskt säkerställd. Medelinkomsttagare hade i 
högre grad besvär till följd av en arbetsolycka än så
väl personer med låg som hög inkomst. Motsvarande 
mönster fanns bland såväl män som kvinnor inom 
dessa grupper. 

FIGUR 12 
Besvär de senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka 
efter ålder, utbildning, inkomst och kön. Procent.
Undersökningsår 2016  
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Besvär till följd av andra förhållanden 
på arbetet än en arbetsolycka 
Bland sysselsatta i den yngsta åldersklassen 16–29 
år, var det en lägre andel som hade besvär till följd av 
andra orsaker än arbetsolycka än i de äldre åldersklas
serna. Medelinkomsttagare var den inkomstgrupp som 
hade besvär av sådana orsaker i högst utsträckning. 
När det gäller utbildning noteras inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna. 

I stort sett fanns motsvarande mönster bland såväl 
män som kvinnor. Bland kvinnor var det dock en lägre 
andel av de med förgymnasial utbildning som hade 
besvär, än bland de med gymnasial eller eftergymna
sial utbildning. Omkring 17 procent av kvinnor med 
förgymnasial utbildning hade besvär till följd av andra 
förhållanden än en arbetsolycka, jämfört med omkring 
22 procent i de övriga utbildningsgrupperna. (Se tabell 
4b i tabellbilagan.) 
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FIGUR 13 
Andel sysselsatta som de senaste 12 månaderna haft besvär 
som följd av andra förhållanden än arbetsolycka efter ålder, 
utbildning, inkomst och kön. Procent. Undersökningsår 2016  

FIGUR 14 
Andel sysselsatta med besvär till följd av fysisk belastning 
efter ålder, utbildning, inkomst och kön. Procent. 
Undersökningsår 2016  
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Fysisk och psykisk belastning 
Sysselsatta med hög inkomst och med eftergymnasial  
utbildning drabbades i mindre utsträckning av  
problem till följd av fysisk belastning än övriga in
komst och utbildningsgrupper. När det gäller besvär 
till följd av stress och psykiska påfrestningar drabba
des däremot sysselsatta med eftergymnasial utbild
ning i högre grad, framför allt jämfört med sysselsatta 
med förgymnasial utbildning som högsta utbildnings
nivå. En jämförelse mellan olika åldersgrupper visade 
att andelen sysselsatta som hade besvär till följd av 
stress och psykiska påfrestningar var högst i ålders
gruppen 3049 år, medan när det gäller fysisk belast
ning var andelen högst i åldersgruppen 50–64 år. Mot
svarande mönster fanns bland såväl män som kvinnor 
inom dessa grupper. (Se figur 14 och 15 samt tabell 4e i 
tabellbilagan). 

FIGUR 15 
Andel sysselsatta med besvär till följd av stress, psykiska 
påfrestningar efter ålder, utbildning, inkomst och kön. Procent. 
Undersökningsår 2016  
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TABELL 2 
Andel av de sysselsatta med besvär de senaste 12 månaderna som följd av arbetet. Procent. Undersökningsår 2014/2016 

SSYK  Yrke Samtliga Män Kvinnor 

Hög andel med besvär 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 35,1 ±7,6 35,5 ±7,7 . . 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger 33,3 ±4,0 . . 33,6 ±4,2 

2330 Grundskollärare 32,7 ±3,9 34,4 ±8,0 32,4 ±4,5 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. 31,4 ±5,0 . . 32,9 ±5,7 

3230 Sjuksköterskor 30,8 ±4,8 . . 31,0 ±5,0 

Låg andel med besvär 

1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 13,5 ±4,7 14,2 ±5,2 . . 

4210 Kassapersonal m.fl. 13,9 ±4,9 . . 15,3 ±5,9 

1230 Chefer för särskilda funktioner 14,2 ±3,4 11,4 ±4,1 18,4 ±6,0 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 15,0 ±2,2 11,7 ±2,9 18,0 ±3,3 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter 15,3 ±3,6 . . 15,9 ±3,9 

Yrke 

Yrken med hög och låg andel sysselsatta med besvär 
I tabell 2 ovan redovisas yrken där andelen personer med  
någon form av arbetsorsakade besvär var relativt hög  
respektive relativt låg jämfört med övriga yrkesgrupper.  
Besvären kunde bero på arbetsolycka, färdolycka till eller  
från arbetet eller andra förhållanden i arbetet. I tabell 2a i  
tabellbilagan redovisas resultatet för flertalet yrken totalt  
samt i tabell 2b för arbetsolycka respektive besvär till följd  
av andra förhållanden i arbetet, separat.   
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. var en yrkes

grupp där en hög andel sysselsatta hade besvär till 
följd av arbetet. Andra yrken där en hög andel av de 
sysselsatta hade besvär finns t.ex. inom skolan. Bland 
förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare 
hade drygt tre av tio arbetsorsakade besvär.  
Utöver de som redovisas i tabell 2 finns en rad 

yrken där andelen sysselsatta med besvär också var 
hög. Totalt för alla yrken hade 23 procent av de syssel
satta besvär av arbetet 2014/2016.  

Yrkesgrupper där en relativt låg andel av de syssel
satta hade besvär till följd av arbetet var t.ex. verkstäl
lande direktörer, verkschefer m.fl., kassapersonal m.fl. 
samt chefer för särskilda funktioner. 

Då resultaten i många fall var behäftade med stor 
osäkerhet gick det inte med säkerhet att rangordna 
inom vilka yrken man hade störst/minst problem. I 
tabellerna 24 redovisas resultat för yrke enligt SSYK96 

på 3siffernivå eller högre (se information i avsnittet 
Undersökningens kvalitet). Motsvarande redovisning 
för alla yrken på upp till 4-siffernivå finns i tabellbila
gan. Osäkerhetstalen framgår i tabellerna. 
Bland gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl., där en hög 

andel av de sysselsatta hade besvär till följd av arbetet, 
var det relativt vanligt förekommande med besvär 
efter såväl arbetsolyckor (19 procent) som andra förhål
landen (23 procent). Förutom bland gjutare, svetsare, 
plåtslagare m.fl. var besvär till följd av arbetsolyckor 
vanligt förekommande bland militär och polisyrken 
där omkring 17 respektive 13 procent hade det. Likaså 
bland växtodlare och djuruppfödare, blandad drift och 
bland truckförare var det omkring 13 procent som hade 
besvär efter en arbetsolycka. 

Besvär till följd av fysisk och psykisk belastning 
Som framgår i tabell 3 nedan och tabell 2e i tabell
bilagan var brevbärare m.fl. en yrkesgrupp där många 
hade besvär till följd av fysisk belastning. Med fysisk 
belastning avses att man har besvär till följd av på
frestande arbetsställningar, tung manuell hantering 
och/eller korta upprepade arbetsmoment. Andra 
yrkesg rupper där besvär av fysisk belastning var  
vanligt förekommande var bland godshanterare och 
expressbud  samt  bland  målare,  lackerare,  skorstens-
fejare m.fl. Omkring var femte sysselsatt hade besvär i 
dessa yrkesgrupper. 
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TABELL 3 
Andel sysselsatta med besvär de senaste 12 månaderna som följd 
av fysisk belastning i arbetet, per yrkesgrupp. Procent. Under
sökningsår 2014/2016 

SSYK  Yrke Samtliga Män Kvinnor 

Hög  andel med besvär 

4150	 Brev- 20,1 ±7,8 . . . . 
 bärare 

m.fl. 

9330	 Gods- 19,1 ±6,9 17,0 ±7,5 . . 
 hanterare 

och ex
pressbud 

7140	 Målare,  18,2 ±6,4 18,1 ±6,8 . . 
 lackerare, 

skorstens
fejare  
m.fl. 

7120	 Byggnads- 17,8 ±2,8 17,9 ±2,8 . . 
och an
läggnings
arbetare 

7400	 Annat  17,6 ±6,0 . . . .
 
hantverks
arbete
 

Till skillnad från besvär till följd av fysisk belastning, 
som förekom i högre utsträckning i mansdominerade 
yrken, förekom besvär till följd av stress och psykis
ka påfrestningar i högre grad i kvinnodominerade 
yrken. Som framgår av tabell 4 och tabell 2e i tabell
bilagan hade en av fyra sysselsatta i yrkeskategorin 
Psykologer, socialsekreterare m.fl. besvär till följd 
av psykiska påfrestningar. Även inom pedagogiska 
yrken, såväl bland grundskollärare som förskollärare 
och fritidsp edagoger var andelen med besvär hög. 

TABELL 4 
Andel sysselsatta med besvär de senaste 12 månaderna som följd 
av psykisk belastning i arbetet, per yrkesgrupp. Procent. Under
sökningsår 2014/2016   

SSYK  Yrke Samtliga Män Kvinnor 

Hög  andel med besvär 

2490 Psyko 25,0 ±4,6 . . 26,4 ±5,3 
loger,  
socialse

 kreterare 
m.fl. 

2330 Grund 23,8 ±3,6 22,4 ±7,1 24,3 ±4,2 
skollärare 

3310 Förskol 20,5 ±3,4 . . 20,2 ±3,6 
lärare och 

fritids
pedagoger 

3420 Agenter,  20,1 ±5,7 . . 27,0 ±8,5 
förmedla
re m.fl. 

3230 Sjuk 19,9 ±4,1 . . 20,1 ±4,3 
sköterskor 






















Näringsgren 
I tabell 5 och i tabell 3a i tabellbilagan redovisas andel 
sysselsatta med någon form av arbetsorsakade besvär 
utifrån näringsgren. Inom branscherna Utbildning 
samt Vård och omsorg; sociala tjänster, hade närmare 
tre av tio någon form av arbetsorsakade besvär. I fler
talet branscher var det 20–25 procent av de sysselsatta 
som hade besvär. Andelarna var lägre inom branscher
na Försörjning av el, gas, värme och kyla, Informations
och kommunikationsverksamhet samt inom Finans
och försäkringsverksamhet där omkring 15 procent av 
de sysselsatta hade besvär. 
Bland män var det t.ex. inom Byggverksamhet 

samt Kultur, nöje och fritid som andelen sysselsatta 
med någon form av arbetsorsakade besvär var höga, 
närmare en av fyra män hade besvär inom dessa 
branscher. Bland kvinnor i dessa branscher var det 
omkring en av fem som hade besvär. 

Bland kvinnor var det framför allt inom Utbildning 
samt Vård och omsorg, sociala tjänster där en stor 
andel av de sysselsatta (drygt 30 procent) hade besvär. 
Bland män var det drygt 20 procent som hade besvär 
inom dessa branscher. 

Resultaten i detta avsnitt belyser nivå 1 enligt 
näringsgrensindelningen SNI 2007. I tabellbilagan finns 
redovisning efter finare nivå för flertalet branscher. 
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TABELL 5 
Andel sysselsatta med besvär de senaste 12 månaderna som följd av arbetet efter näringsgren. Procent. Undersökningsår 2014/2016  

Näringsgren 

Besvär de senaste 12 månaderna  

Kroppsliga eller andra typer av besvär till följd av arbetet 

Samtliga Män Kvinnor 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 28,4 ±1,4 21,0 ±2,9 30,2 ±1,6 

P Utbildning 28,4 ±1,6 22,0 ±2,9 30,7 ±2,0 

F Byggverksamhet 24,8 ±2,0 25,3 ±2,1 19,1 ±6,4 

S Annan serviceverksamhet 24,1 ±3,1 17,2 ±4,8 27,6 ±4,0 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 23,2 ±6,8 20,7 ±7,2 . . 

H Transport och magasinering 23,0 ±2,2 21,7 ±2,4 27,4 ±5,0 

R Kultur, nöje och fritid 22,9 ±3,0 25,5 ±4,7 20,9 ±3,9 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 22,9 ±2,0 20,6 ±2,9 24,7 ±2,8 

C Tillverkning 22,0 ±1,5 20,6 ±1,7 26,3 ±3,3 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 21,1 ±3,8 19,5 ±4,3 27,4 ±8,5 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 21,0 ±2,3 17,4 ±2,9 25,0 ±3,5 

I Hotell- och restaurangverksamhet 19,9 ±2,4 17,0 ±3,3 22,4 ±3,5 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 19,6 ±1,3 17,5 ±1,7 22,4 ±2,2 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 17,6 ±1,6 14,0 ±1,9 22,7 ±2,7 

L Fastighetsverksamhet 16,7 ±3,7 16,3 ±4,7 17,2 ±6,2 

K Finans- och försäkringsverksamhet 15,7 ±3,0 9,3 ±3,5 20,8 ±4,5 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 15,7 ±2,1 13,1 ±2,3 21,6 ±4,3 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla 14,1 ±5,2 15,5 ±6,4 . . 

B Utvinning av mineral . . . . . . 

Samtliga näringsgrenar 18,3 ±0,6 25,1 ±0,8 21,6 ±0,5 
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6 Undersökningens kvalitet
 

Inledning 
Undersökningen om arbetsorsakade besvär syftar till att 
kartlägga de hälsoproblem som orsakats av arbetet för 
de sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden. Kart
läggningen avser besvär till följd av arbetet under de 
senaste tolv månaderna. Undersökningen är en urvals
undersökning som ger information om hur många sys
selsatta som anser att de haft besvär av arbetet under en 
viss period samt besvärens placering i kroppen och vad 
i arbetet som kan ha orsakat problemen. 

Undersökningen har genomförts av Statistiska 
centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket 
som ansvarar för den officiella statistiken på området. 

Genomförande 
Datainsamlingen för 2016 års undersökning genom
fördes via telefonintervjuer under perioden januari till 
april 2016. Intervjuerna har genomförts av SCB och av 
SCB:s underkonsult Evry. 

Frågorna om arbetsorsakade besvär ställs i direkt 
anslutning till SCB:s arbetskraftsundersökningar 
(AKU). Efter det att AKU–intervjun avslutats ställs 
frågor till samtliga sysselsatta personer i åldern 16–64 
år om man haft 1: fysiska besvär, 2: andra besvär 
(stress, psykiska besvär etc.) som följd av arbetet, som 
gjort det svårt att arbeta på jobbet eller utföra det dag
liga hemarbetet. De som svarar ja på den ena eller båda 
frågorna får ytterligare 24 frågor. Intervjun avseende 
arbetsorsakade besvär tar ca 5 minuter. 

Urval 
Urvalet till AKU består av två delar, ordinarie AKU 
samt ett tilläggsurval som är riktat mot befolkningen ej 
i arbete. Ordinarie AKU omfattar varje månad 21 500 
personer i åldrarna 15–74 år medan tilläggsurvalet var
je månad omfattar 8 000 personer i åldrarna 16–66 år. 

Urvalsramen för undersökningen om arbetsorsa
kade besvär är personer i åldern 16–64 år som deltagit 
i ordinarie AKU och som klassats som sysselsatta vid 

intervjutillfället. Vid urvalsdragningen till ordinarie 
AKU sker en indelning i strata efter län och kön. Inom 
varje stratum dras ett systematiskt urval där ramen är 
sorterad efter födelseland och personnummer. Vart och 
ett av urvalen roteras på så sätt att en åttondel förnyas 
mellan två på varandra följande undersökningstillfäl
len. Personer i urvalet intervjuas en gång per kvartal, 
sammanlagt åtta gånger under två år, varefter de byts 
ut mot nya. AKU består av totalt 24 rotationsgrupper 
i kvartal 1. Besvärsundersökningens delurval 2016 
består av 15 av AKU:s ordinarie rotationsgrupper vil
ka omfattade 37 536 personer, varav 16 377 personer 
klassades som sysselsatta enligt AKU och därmed kom 
att utgöra Besvärsundersökningens urval 2016. En ut
förlig beskrivning av urvalsprocessen för AKU finns på 
SCB:s hemsida http://www.scb.se/aku/ 

Innehåll 

Objekt och population 
Undersökningens population är sysselsatta i åldern 
16–64 år som är folkbokförda i Sverige. 

Variabler 
Yrke: bakgrundsvariabel från AKU 
Näringsgren: bakgrundsvariabel från AKU 
Utbildning: bakgrundsvariabel från utbildningsregist
ret (UREG) kompletterad med svar från AKU 
Inkomst: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), 
Kön: bakgrundsvariabel från registret över totalbefolk

ningen (RTB)
 
Ålder: bakgrundsvariabel från registret över totalbe

folkningen (RTB)
 
Fysiska eller andra besvär till följd av arbetsolycka, 

färdo lycka eller av andra orsaker
 

Inträffandeår
 

Sjukfrånvaro och dess längd
 

Kontakt med läkare
 

Besvärens placering i kroppen
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Orsak till besvären 
Om rehabiliteringsutredning genomförts 
Förändring av arbetsuppgifter till följd av besvären 
Förändring på arbetsplatsen till följd av besvären 
Om besvären anmälts som arbetsskada och orsaker till 
att detta inte gjorts. 

Statistiska mått 
Procent, uppräknade tal och osäkerhetstal (felmargi
nal). De osäkerhetstal (1.96 * standardavvikelsen) som 
redovisas i tabellerna ger intervall som med 95 pro
cents sannolikhet innehåller de sanna värdena under 
antagandet att mätvärdena är normalt fördelade. 

Redovisningsgrupper 
Yrke, näringsgren, utbildning, inkomst, kön, ålder för den 

sysselsatta befolkningen. Resultaten för grupper med fär
re än 100 svarande redovisas inte. Samma sak gäller för 
grupper där felmarginalen gör att skattningarna kan 
vara negativa. 

Yrke redovisas enligt SSYK 1996 (se beskrivning i bilaga 3) 

Näringsgren redovisas enligt SNI 2007 (se beskrivning 
i bilaga 4) 

Inkomstgrupperna är indelade utifrån befolkningens 
sammanräknade förvärvsinkomst för 2014. Befolk
ningen delas in i fyra lika stora delar där varje del 
innehåller 25 procent, så kallade kvartiler. Mellan varje 
kvartil finns ett gränsvärde. Gränsvärdet för den första 
inkomstgruppen är värdet där 25 procent av befolk
ningen har en lägre inkomst, det vill säga värdet mel
lan kvartil 1 och 2. Gränsvärdet för den andra inkomst
gruppen är det värde där 75 procent av befolkningen 
har en lägre inkomst, det vill säga värdet mellan kvartil 
3 och 4. Det innebär att gränsvärdena delar in befolk
ningen i tre grupper där den första innehåller 25 pro
cent av befolkningen, den andra 50 procent av befolk
ningen och den tredje 25 procent av befolkningen. 

Utbildning redovisas utifrån den högsta avslutade 
utbildningsnivå personen har för tre nivåer; förgymna
sial, gymnasial, eftergymnasial utbildning. 

Referenstider 
Undersökningen om Arbetsorsakade besvär 2016 
genomfördes under perioden januari till april 2016 och 
avser förhållandena 12 månader bakåt i tiden. 

Tillförlitlighet 

Osäkerhetskällor 
Liksom i stort sett all statistik är även uppgifter från 
undersökningen om arbetsorsakade besvär påverkad  
av osäkerheter. I detta avsnitt görs en genomgång av 
felkällor och deras konsekvenser. De fel som har störst 
betydelse är urvalsfel (beror på att ett specifikt urval 
undersökts), bortfallsfel (beror på att svar helt eller del
vis saknas för vissa undersökta personer) samt mätfel 
(beror främst på att frågor och/eller svar missförstås). 

Vid bedömning av hur olika fel påverkar statistiken 
från en undersökning skiljer man på slumpmässiga fel 
vilka orsakar slumpmässig beräkningsbar osäkerhet 
hos de skattade resultaten och systematiska fel som på
verkar resultaten i en viss riktning. 

Urvalsfel 
Urvalsfel avser fel som uppkommer på grund av att en
dast ett urval av populationen undersöks. Urvalsfel är 
således den avvikelse mellan ett skattat värde och det 
faktiska värdet som beror på att man inte undersöker alla 
objekt i populationen. Urvalsfelets storlek minskar med 
en ökad urvalsstorlek. Storleken på urvalsfelet kan upp
skattas från undersökningsresultaten och anges i publi
kationen i termer av skattningens felmarginal (se bilaga 1) 

Över- och undertäckning 
Uppdatering av AKU:s urval sker ca 3 veckor före den 
aktuella mätmånaden med avseende på flyttningar, 
dödsfall och civilstånds och medborgarskapsföränd
ringar. Förändringar som sker mellan uppdateringen 
och intervjutillfället leder till övertäckning eller under
täckning. Övertäckning uppstår genom t.ex. dödsfall 
eller utvandring. Övertäckning som identifieras under 
insamlingen plockas bort ur urvalet och påverkar då 
inte skattningarna. Undertäckning uppstår då det efter 
urvalsdragningen kommer in individer i populationen 
t.ex. via invandring. 
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 Mätfel 
Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade upp
gifter skiljer sig från de faktiska förhållandena. Felet 
kallas mätfel och kan uppkomma då uppgiftslämnaren 
inte minns eller känner till de faktiska förhållandena, 
missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt. 
Ingen mätfelsstudie har gjorts specifikt för denna 

undersökning, därför är det svårt att göra en bedöm
ning av effekterna på resultaten. Det finns dock inga 
indikationer på att mätfelet är stort. 

Svarsbortfall 
Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär 
att intervjun inte är besvarad alls, och dels av partiellt 
bortfall som innebär att vissa frågor inte är besvarade. 
Om bortfallet skiljer sig från de svarande, med avseen
de på undersökningsvariablerna, så kan skattningarna 
som grundar sig på enbart de svarande vara skeva. För 
att reducera effekterna av bortfallsfelet har vikter be
räknats och använts för att justera eventuella skevheter. 

Objektsbortfall kan bland annat bero på att 
uppgiftslämnaren inte är villig att delta i under
sökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att 
uppgiftslämnaren är förhindrad att medverka. Objekts
bortfallet i denna undersökning redovisas i tabell 6. 

Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att 
förstå, är känslig, att uppgiftslämnaren glömmer att 
besvara frågan eller att instruktionerna vid hoppfrågor 
misstolkas. Det partiella bortfallet i denna undersök
ning är försumbart då undersökningen genomförts 
som telefonintervjuer. 

Bortfallet i AKU är 43,5 procent i första kvartalet 
2016 för de totalt 37 536 i den använda delen av AKU 
– utan hänsyn till om de är sysselsatta eller ej. Det är 
svårt att skatta hur stort bortfallet är bland de sysselsat
ta respektive bland de icke sysselsatta. Det är först när/ 
om man får genomföra intervjun som man kan avgöra 
saken. Sysselsättningen förblir därför okänd bland dem 
som man inte når eller som avböjer att delta. 

Denna rapport beskriver de sysselsattas arbetsor
sakade besvär. Det vore därför mest relevant med upp
gifter om bortfallet just bland dessa. Äldre bortfalls
studier visar ett lägre bortfall bland de sysselsatta än 
bland övriga, varför uppgiften ovan (43,5 %) torde inne
bära en viss överskattning som mått på bortfallet för de 

sysselsatta. För 2016 års undersökning var det 16 337 av 
de som svarade på AKU som var sysselsatta i de aktuel
la rotationsgrupperna och 16 106 blev tillfrågade om att 
svara på  besvärsfrågorna. 271 har av olika anledningar 
ej fått tilläggsfrågorna om arbetsrelaterade besvär. Skä
let till detta kan bland annat vara att intervjupersonen 
klargjort att hon/han anser att den ordinarie AKUin
tervjun är mer än tillräcklig eller att den ordinarie 
intervjun besvarats av någon annan än den personen i 
urvalet. Bortfallet bland dem som fått tilläggsfrågorna 
om besvär är 1 335 personer vilket utgör cirka 8 procent 
av undersökningens urval. Av tabellen nedan framgår 
att drygt hälften av bortfallet består av vägran och res
ten av andra skäl. Bortfallets eventuellt snedvridande 
effekter begränsas till del genom att resultaten viktas 
så att fördelningarna i centrala bakgrundsvariabler 
förblir korrekta. 

TABELL 6.  
Objektsbortfall 
Ordinarie AKU-intervjun (januari–april) 

Antal Andel i 
procent 

AKU:s totala urval 16–64 år i aktuella 37 536 
rotationsgrupper 

därav övertäckning 1 041 

därav bortfall 15 884 43,5 

Antal svarande 20 611 56,5 

 Besvärsundersökningens delurval. 
 Sysselsatta 

16–64 år 16 377 

därav ej tillfrågade 271 

Antal tillfrågade 16 106 98,3 

Besvärsintervjun 

Sysselsatta som tillfrågats i delurvalet 16 106 

Bortfall 1 335 8,3 

Därav 

Vägran 749 

Språksvårigheter 122 

Annat bortfall 464 

Antal svarande 14 771 91,7 

 

 

Bearbetningsfel 
Bearbetningsfel kan uppstå vid registrering och kod
ning av svar. I den här undersökningen bedöms regist
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reringsfelet vara litet i och med att dataregistreringen 
sker i direkt anslutning till intervjun och frågorna har 
fasta svarsalternativ. Logiska kontroller finns inlagda 
i intervjustödssystemet. Kodning utifrån öppna svar i 
AKUintervjun görs av variablerna yrke och närings
gren. Kodningsfelen ger i allmänhet upphov till fel
klassificeringar, vilka i sin tur ger upphov till fel i sta
tistiken. Vissa grupper kan bli något överskattade till 
storleken, t.ex. med avseende på antal sysselsatta, på 
bekostnad av andra grupper som blir underskattade. 
(Se fakta om statistiken för AKU för mer information 
avseende kodningsfel.) 

Andra bearbetningsfel kan vara beräkningsfel och 
programmeringsfel. Risken för att de ska inträffa och 
den konsekvens detta får för statistiken är mycket svår 
att beräkna. SCB arbetar kontinuerligt för att minimera 
riskerna för negativ inverkan på statistikens tillförlit
lighet på grund av fel som beror på den ”mänskliga fak
torn”, både förebyggande och genom snabba åtgärder 
när sådana fel upptäcks. 

Aktualitet 

Frekvens 
Undersökningen har genomförts årligen 1991–2006, 
därefter genomförs den vartannat år. 

Framställningstid 
Uppgifterna publiceras i Arbetsmiljöverkets rapport
serie Arbetsmiljöstatistik i oktober 2016. Framställ
ningstiden, från att insamlingen påbörjas till en färdig 
rapport, är omkring nio månader. 

Punktlighet 
Publiceringen sker enligt publiceringsplan för Sveriges 
officiella statistik (SCB, Statistik 2016).  

Jämförbarhet och samanvändbarhet 

Jämförbarhet över tiden 
Undersökningen har genomförts med samma metodik 
och i huvudsak samma definitioner sedan starten 1991, 
urvalsstorleken har varierat något, och därmed också 
antalet intervjuade. 

Undersökningarna 1991–1994 är jämförbara vad av

ser frågor och variabler. Fr.o.m. 1995 är frågeformuläret 
ändrat. Det omfattar fler variabler och inleds med två 
frågor (mot tidigare en) om fysiska respektive andra 
besvär som följd av arbetet. De inledande frågorna 
(tidigare en) avgör om intervjupersonen får ytterligare 
frågor. Mindre justeringar har gjorts i frågeformuläret 
1996, 1998 och 2012. Nya frågor har tillkommit år 2001, 
2003, 2004, 2006, 2008 och 2012. I 2012 års undersökning 
gjordes konstruktionsförändringar avseende två frå
gor som bedömts kunna påverka jämförbarheten. De 
frågor som är berörda av förändringar är vad besvären 
ber odde på och när det inträffade (fråga S3) samt om 
besvären föranlett några förändringar av arbetssi
tuationen (fråga S16). Inför 2012 års undersökning 
tillkom en fråga om det huvudsakliga skälet till att 
ingen arbetsskadeanmälan gjorts (fråga S22_2). Inför 
unders ökningen 2014 gjordes inga förändringar i fråge
formuläret jämfört med 2012. Inga ändringar gjordes 
heller i 2016 års formulär. 

Kodningen av näringsgren är anpassad till Stan
dard för Svensk Näringsgrensindelning (SNI) som 
utgår från EU:s näringsgrensstandard Nomenclature 
Génerale des Activités Economiques dans les Com
munautés Européennes (NACE). Under perioden 
1995–2002 användes vid kodningen av AKU version 
SNI 92. År 2003 trädde en reviderad standard, SNI 2002, 
i kraft. Under 2009 har en ny standard för klassificering 
av näringsgren, SNI 2007, tagits i bruk. Näringsgren be
stäms för personer i arbetskraften med utgångspunkt 
från det enskilda företagets huvudsakliga verksamhet 
vid det arbetsställe där urvalspersonen är – eller senast 
varit – sysselsatt. Från och med publikationen för 2014 
redovisas en finare näringsgrensindelning än tidigare 
år. Den aggregerade indelningen har också förändrats 
jämfört med föregående års publikationer och följer 
nu den indelning som används i den officiella arbets-
skadestatistiken. 

Från och med 1997 års undersökning redovisas yrke 
efter Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). 
(Se bilaga 3. Beskrivning av kategorisering av yrke 
(SSYK).) Nya och ändrade sätt att dela in näringsgrenar 
och att klassificera yrken medför svårigheter att göra 
jämförelser mellan resultat för nyare och äldre under
sökningar i de fall en sådan jämförelse involverar dessa 
variabler. 
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Samanvändbarhet med annan statistik 
Undersökningen om arbetsorsakade besvär kan sam
användas med arbetsmiljöundersökningen eftersom 
undersökningarnas urval till stor del består av samma 
individer. 

Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbets
skador mäter inflödet av nya skador under ett kalender
år. Undersökningen om Arbetsorsakade besvär mäter 
beståndet av både nya och äldre kvarstående besvär. 
Begreppet arbetsorsakade besvär är vidare än begrep
pet arbetsskada. 

För att skapa närmare förståelse för kvaliteten i de 
data som samlas in genom tilläggsfrågorna till AKU 
och de data som genereras i Arbetsmiljöverkets stati
stik över anmälda arbetsskador som redovisas från 
Informationssystemet om arbetsskador (ISA), har 
registersamkörningar genomförts vid några tillfäl
len. Genom dessa jämförande studier ges möjlighet 
att bedöma på vilket sätt de båda systemen överens
stämmer och på vilket sätt de bägge undersökning
arna skiljer sig åt. Analyser av materialet har getts 
ut i serien Bakgrundsfakta till arbetsmarknads och 
utbildningsstatistiken under titeln Arbetsskador och 
arbetsorsakade besvär. En jämförande studie över två 
statistikprodukter, 1994:5 respektive Informations
systemet om arbetsskador och undersökningen om 
arbetsorsakade besvär – En jämförande studie, 1999:4. 
Den senare av rapporterna är även översatt till engel
ska och utgiven i samma serie, 2000:2. Det finns även en 
tredje svensk version, 2003:5. 

Det är viktigt att framhålla att inget av systemen 
kan ses som en valideringsnyckel för det andra. Båda 
systemen har sina speciella förutsättningar och syste
men mäter till stor del olika saker. 

Tillgänglighet och förståelighet 

Spridningsformer 
Rapporten ges ut i Arbetsmiljöverkets rapportse
rie Arbetsm iljöstatistik, rapport 2016:3 och finns på 
Arbetsm iljöverkets och SCB:s webbplatser. Resultaten  
från vissa frågor publiceras i SCB:s statistiska data
baser. 

Presentation 
Tabeller, diagram och förklarande text i rapportserien 
Arbetsmiljöstatistik. 

Dokumentation 
Undersökningen om Arbetsorsakade besvär doku
menteras i Beskrivning av Statistiken (BAS) som finns 
tillgänglig via SCB:s webbplats. Där finns också en pre
sentation av de variabler som ingår i undersökningen 
om Arbetsorsakade besvär i SCB:s system för variabler, 
Metaplus.  

Upplysningstjänster 
Statistiska centralbyråns växel, tfn. 010-479 40 00 
SCB:s webbplats – www.scb.se 
Arbetsmiljöverket (AV), svarstjänsten tfn. 010730 90 00 
AV:s webbplats – www.av.se 
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Tabeller och bilagor 
1.  Tabellbilaga 
2.  Konfidensintervall 
3.  Beskrivning av kategorisering av yrke (SSYK) 
4.  Beskrivning av den använda näringsgrensindelningen enligt SNI 2007 
5.  Frågeformulär 

Bilaga 1 tabeller 

Översiktstabeller 

Tabell 1a. Några jämförelser åren 2000-2016. Procent av 
samtliga sysselsatta 

Tabell 1b. Några jämförelser åren 1998-2016. Procent av 
sysselsatta kvinnor 

Tabell 1c. Några jämförelser åren 1998-2016. Procent 
av sysselsatta män 

Redovisning efter yrke 

Tabell 2a. Andel sysselsatta som haft besvär till följd av 
arbetet under de senaste 12 månaderna, respektive 
varit sjukfrånvarande till följd av besvären, fördelade efter 
yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent av samtliga 
sysselsatta. 

Tabell 2b. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka 
respektive andra förhållanden i arbetet, fördelade efter 
yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent av samtliga 
sysselsatta. 

Tabell 2c. Andel sysselsatta som haft besvär under de se
naste 12 månaderna som följd av arbetsolycka, fördelade 
efter yrke (SSYK) och kön samt sjukfrånvaro. 2014/2016. 
Procent av samtliga sysselsatta. 

Tabell 2d. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av andra förhållanden i 
arbetet, fördelade efter yrke (SSYK) och kön samt sjuk
frånvaro. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta. 

Tabell 2e. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av fysisk belastning och 
stress, psykiska påfrestningar, fördelade efter yrke (SSYK) 
och kön. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta. 

Tabell 2f. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av påfrestande arbets
ställningar och tung manuell hantering, fördelade efter 
yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent av samtliga 
sysselsatta. 

Tabell 2g. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av korta upprepade 
arbetsmoment, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta. 

Tabell 2h. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av mobbning, trakas
serier samt hot eller våld fördelade efter yrke (SSYK) och 
kön. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta. 

Tabell 2i. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av buller och bild
skärmsarbete, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta. 

Tabell 2j. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna p.g.a. vibrationer och värme, 
kyla eller drag, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 2k. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna p.g.a. ämnen från växter eller djur 
och kemiska ämnen, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 2l. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna i hals eller nacke och axel eller 
arm, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. 
Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 2m. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna i hand, handled eller finger och 
rygg utom nacke, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 2n. Andel sysselsatta som haft besvär under de se
naste 12 månaderna i höftled, ben eller knä, fördelade 
efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent av samt
liga sysselsatta. 

Tabell 2o. Andel sysselsatta som under de senaste 12 
månaderna haft allergi och hudöverkänslighet till följd av 
arbetet, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. 
Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 2p. Andel sysselsatta som under de senaste 
12 månaderna haft sömnbesvär eller oro, ångest el-
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ler depression till följd av arbetet, fördelade efter yrke 
(SSYK) och kön. 2014/2016. Procent av samtliga syssel
satta. 

Redovisning efter näringsgren 

Tabell 3a. Andel sysselsatta som haft besvär till följd av 
arbetet under de senaste 12 månaderna, respektive varit 
sjukfrånvarande till följd av besvären, fördelade efter 
näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent av samt
liga sysselsatta. 

Tabell 3b. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka respek
tive andra förhållanden i arbetet, fördelade efter närings
gren (SNI) och kön samt sjukfrånvaro. 2014/2016. Pro-
cent av samtliga sysselsatta.   

Tabell 3c. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka, för
delade efter näringsgren (SNI) och kön samt sjukfrånvaro. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.   

Tabell 3d. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av andra förhållanden i 
arbetet, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön samt 
sjukfrånvaro. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta. 

Tabell 3e. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av fysisk belastning och 
stress, psykiska påfrestningar, fördelade efter Närings
gren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent av samtliga 
sysselsatta. 

Tabell 3f. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av påfrestande arbets
ställningar och tung manuell hantering, fördelade efter 
näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent av samt
liga sysselsatta. 

Tabell 3g. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av korta upprepade 
arbetsmoment, fördelade efter näringsgren (SNI) och 
kön. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 3h. Andel sysselsatta som haft besvär under de se
naste 12 månaderna som följd av mobbning och trakasse
rier samt hot eller våld, fördelade efter näringsgren (SNI) 
och kön. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 3i. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av buller och bild
skärmsarbete fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 3j. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna p.g.a. vibrationer och värme, kyla 
eller drag, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 3k. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna p.g.a. ämnen från växter eller djur 
och kemiska ämnen, fördelade efter näringsgren (SNI) 
och kön. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 3l. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna i hals eller nacke och axel el
ler arm, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 3m. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna i hand, handled eller finger och 
rygg utom nacke, fördelade efter näringsgren (SNI) och 
kön. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 3n. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna i höftled, ben eller knä, fördelade 
efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent av 
samtliga sysselsatta. 

Tabell 3o. Andel sysselsatta som under de senaste 12 
månaderna haft allergi och hudöverkänslighet som följd 
av arbetet, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 
2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 3p. Andel sysselsatta som under de senaste 12 
månaderna haft sömnbesvär eller oro, ångest eller 
depression, till följd av arbetet, fördelade efter närings
gren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent av samtliga sys
selsatta. Redovisning efter ålder, utbildning, inkomst 

Tabell 4a. Andel sysselsatta som haft besvär till följd av 
arbetet under de senaste 12 månaderna, respektive varit 
sjukfrånvarande till följd av besvären, fördelade efter 
ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent av 
samtliga sysselsatta. 

Tabell 4b. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka respek
tive andra förhållanden i arbetet, fördelade efter ålder, 
utbildning, inkomst samt kön. 2016. Procent av samtliga 
sysselsatta. 

Tabell 4c. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka, för
delade efter ålder, utbildning, inkomst, kön samt sjuk
frånvaro. 2016. Procent av samtliga sysselsatta.   

Tabell 4d. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av andra förhållanden 
i arbetet, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst, kön 
samt sjukfrånvaro. 2016. Procent av samtliga sysselsatta. 

Tabell 4e. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av fysisk belastning 
och stress, psykiska påfrestningar fördelade efter ålder, 
utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent av samtliga 
sysselsatta. 

Tabell 4f. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
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senaste 12 månaderna som följd av påfrestande arbets
ställningar och tung manuell hantering, fördelade efter 
ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent av 
samtliga sysselsatta. 

Tabell 4g. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna som följd av korta upprepade  
arbetsmoment, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst 
och kön. 2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 4h. Andel sysselsatta som haft besvär under de se
naste 12 månaderna som följd av mobbning och trakasse
rier samt hot eller våld, fördelade efter ålder, utbildning, 
inkomst och kön. 2016. Procent av samtliga sysselsatta. 

Tabell 4i. Andel sysselsatta som haft besvär under de se
naste 12 månaderna som följd av buller och bildskärms
arbete fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 
2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 4j. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna p.g.a. vibrationer och värme, kyla 
eller drag, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och 
kön. 2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 4k. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna p.g.a. ämnen från växter eller djur 
och kemiska ämnen, fördelade efter ålder, utbildning, in
komst och kön. 2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 4l. Andel sysselsatta som haft besvär under de se
naste 12 månaderna i hals eller nacke och axel eller arm, 
fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. 
Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 4m. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna i hand, handled eller finger och 
rygg utom nacke, fördelade efter ålder, utbildning, in
komst och kön. 2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 4n. Andel sysselsatta som haft besvär under de 
senaste 12 månaderna i höftled, ben eller knä, fördelade 
efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent av 
samtliga sysselsatta. 

Tabell 4o. Andel sysselsatta som under de senaste 12 
månaderna haft allergi och hudöverkänslighet till följd 
av arbetet, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och 
kön. 2016. Procent av samtliga sysselsatta.  

Tabell 4p. Andel sysselsatta som under de senaste 
12 månaderna haft sömnbesvär eller oro, ångest eller 
depression till följd av arbetet, fördelade efter ålder, 
utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent av samtliga 
sysselsatta. 

Antalsuppgifter 

Tabell 5a. Antal kvinnor och män, sysselsatta i befolk
ningen samt svarande efter yrke. 2014/2016 och 2016 
Tabell 5b. Antal kvinnor och män, sysselsatta i befolk
ningen samt svarande efter näringsgren. 2014/2016 och 
2016 

Tabell 5c. Antal kvinnor och män, sysselsatta i befolk
ningen samt svarande efter ålder, utbildning och inkomst. 
2016 

Där punktskattningen med dess osäkerhetstal (felmar
ginal) inte med säkerhet kan sägas vara skiljt från noll, 
redovisas inte skattningen utan punktmarkeras (.). 
Resultaten för grupper med färre än 100 svarande redovi
sas inte och markeras i tabellerna med (..) 
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Bilaga 2. Konfidensintervall 
Resultaten från Arbetsorsakade besvär som redovisas i 
rapporten är behäftade med en viss osäkerhet eftersom 
de utgör skattningar baserade på ett urval av Sveriges 
befolkning. Den slumpmässiga osäkerheten i en skatt
ning som huvudsakligen beror på urvalsfel kan ut
tryckas med felmarginal/osäkerhetstal1,1som beräknas 
med hjälp av standardavvikelser. 

Genom att utnyttja osäkerhetstal kan man bilda 
sig en uppfattning om skattningars osäkerhet och om 
skillnader mellan olika perioder kan förklaras av slum
pen eller om de är statistiskt säkerställda. Är skillnaden 
större än osäkerhetstalet talar man om en förändring 
som är statistiskt säkerställd; i övriga fall säger man att 
skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen, 
dvs. kan förklaras av slumpen. 

För att underlätta bedömningen av skattningarnas 
tillförlitlighet och för att kunna avgöra om förändring
ar över tiden är statistiskt säkerställda redovisas osä
kerhetstal i samtliga tabeller. 
Nedan förklaras med generella exempel hur osäker

hetstal skall användas. Observera att uppgifterna inte 

avser något specifikt år. 

2	 Osäkerhetstal motsvarar felmarginal. Enligt vedertagen 
praxis används 95 procents signifikansnivå under antagan
de om att mätvärdena är normalfördelade. 

Exempel: 
1. Osäkerhet, nivåskattning 

Låt oss anta att andelen med besvär till följd av arbetet 
är 20,0 och att man med 95procentig säkerhet vill veta 
inom vilket intervall andelen med besvär till följd av 
arbete ligger. 

Redovisad skattning:  20,0 
Osäkerhetstal:   0,4 

Intervallet erhålles som: 
20,0 ± 0,4, dvs. med 95 procents sannolikhet täcker in
tervallet 19,6 till 20,4 den verkliga andelen med besvär 
till följd av arbetet. 

2. Osäkerhet, förändring mellan perioder 

Låt oss anta att andelen med besvär till följd av arbetet 
är 20,0 och att andelen ett år tidigare var 19,2. Vi vill 
veta om skillnaden (0,8) mellan åren är statistiskt säker
ställd med 95 procents signifikansnivå. 

Redovisad skattning    
detta år:  20,0  

Redovisad skattning 
ett år tidigare:  19,2 

Redovisat osäkerhetstal   
detta år:  0,4  

Redovisat osäkerhetstal 
ett år tidigare: 0,3 

Osäkerhetstalet på 95 procents signifikansnivå för 
skillnaden erhålles som: 

Skillnaden mellan åren på 0,8 är större än osäkerhets
talet för skillnaden. Detta innebär att den positiva 
skillnaden är statistiskt säkerställd med 95 procents 
signifikansnivå. 
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Bilaga 3. Beskrivning av kategorisering av yrke (SSYK) 
SSYK är den gällande svenska yrkesstandarden, som 
klassificerar personer efter det arbete som de utför. För 
att kunna redovisa resultat från två undersöknings
omgångar sammanslagna och därmed få ett bättre 
statistiskt underlag, redovisas resultatet i rapporten 
Arbetso rsakade besvär 2016 enligt SSYK96 och inte en
ligt den uppdaterade klassificeringen SSYK2012. 

SSYK har en hierarkisk uppbyggnad med fyra ni

våer. Antalet klasser på respektive nivå enligt SSYK96 
framgår av nedanstående tablå. I rapportens tabeller 
som innehåller redovisning efter yrke är den övergri
pande ”yrkesnivån” kategoriserad med en siffra mellan 
ett och nio. Därefter följer tre ytterligare nivåer, där 
”huvudgruppen” kategoriseras med en tvåsiffrig kod 
och ”yrkesgruppen” med tre och slutligen den finaste 
nivån för yrkeskategoriseringen, ”undergrupp”, som 
består av en fyrsiffrig kod. 

Yrkesområde Huvudgrupper Yrkesgrupper Undergrupper 

1 Ledningsarbete 3 6 29 

2 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 4 21 67 

3 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 4 19 72 

4 Kontors- och kundservicearbete 2 8 17 

5 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 2 7 27 

6 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1 5 11 

7 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 4 16 58 

8 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 3 20 59 

9 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3 10 14 

0 Militärt arbete 1 1 1 

Totalt 27 113 355 
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Bilaga 4. Beskrivning av den använda 
näringsgrensindelningen enligt SNI 2007 
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger 
på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en aktivitets
indelning. Produktionsenheter, som företag och arbets


ställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. 
Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter 
(SNIkoder). SNI 2007 är den standard som gäller från  

1 januari 2008.
 

Näringsgren 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 

02 Skogsbruk 

B Utvinning av mineral 

C Tillverkning 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom möbler 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade petroleumprodukter m.m. 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 

24 Stål- och metallframställning 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater 

28 Tillverkning av övriga maskiner 

29-30 Tillverkning av transportmedel 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 

38 Avfallshantering; återvinning 

36-37, 39 Annat inom avdelning E 

F Byggverksamhet 

41 Byggande av hus 

42 Anläggningsarbeten 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 

433 Slutbehandling av byggnader 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
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G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 

H Transport och magasinering 

49 Landtransport; transport i rörsystem 

50-51 Sjö- och lufttransport 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 

53 Post- och kurirverksamhet 

I Hotell- och restaurangverksamhet 

55 Hotell- och logiverksamhet 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 

K Finans- och försäkringsverksamhet 

L Fastighetsverksamhet 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 

77, 79-80, 82 Annat inom avdelning N 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 

841 Offentlig förvaltning 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 

843 Obligatorisk socialförsäkring 

P Utbildning 

851 Förskoleutbildning 

852 Grundskoleutbildning 

853 Gymnasial utbildning 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 
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Q Vård och omsorg; sociala tjänster 

86 Hälso- och sjukvård 

87 Vård och omsorg med boende 

88 Öppna sociala insatser 

R Kultur, nöje och fritid 

S Annan serviceverksamhet 

T, U, 00, Blank Övrigt, oklart 

Samtliga näringsgrenar 
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Frågeformulär  

Sida  
1  (10)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Arbetsorsakade	besvär	2016	
 

 

 

 

 

SCB har fått i uppdrag av Arbetsmiljöverket att ta reda på i vilken  
utsträckning människor får skador och besvär av arbetet. Vi vill  
därför ställa några frågor om detta.  

S1 
 

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna haft fysiska, 
 
d.v.s. kroppsliga, besvär till följd av arbetet, som gjort det svårt för  
dig att arbeta på jobbet eller utföra det dagliga hemarbetet? Tänk på 
besvär  som  följd  av en olyckshändelse på arbetet, som följd av  
förhållandena på arbetet eller besvär som uppstått p.g.a. en olycka 
direkt på väg till eller från arbetet.  

FÖR  ATT  HJÄLPA  UP  TALA  OM  VILKEN MÅNAD  SOM  
DENNA 12- MÅNADERSPERIOD BÖRJADE  

 

1  JA  
2  NEJ  
9  BORTFALL  

 

S2   

Har du någon gång under  de  senaste  12  månaderna  haft  andra  typer  av 
besvär än fysiska till följd av arbetet, som gjort det svårt för dig att arbeta  
på jobbet eller utföra det dagliga hemarbetet? Tänk på besvär som följd av  
stress i arbetet, arbetets innehåll,  dåliga relationer till chefer och  
arbetskamrater, hot eller våld etc.  

FÖR  ATT  HJÄLPA  UP  TALA  OM  VILKEN MÅNAD  SOM  
DENNA 12- MÅNADERSPERIOD BÖRJADE  

 
 
1  JA  
2  NEJ  AVSLUTAS,  OM  NEJ  ÄVEN PÅ  FRÅGA  S1  
9  BORTFALL  

S3  

Vad berodde besvären på och när inträffade händelsen?  
 
 Var det Arbetsolycksfall?    
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1 Ja, under 2015 eller senare 
2 Ja, före 2015 
3 Nej 
9 BORTFALL 

Var det andra förhållanden i arbetet? 
1 Ja, under 2015 eller senare 
2 Ja, före 2015 
3 Nej 
9 BORTFALL 

Var det olycka på väg direkt till eller från arbetet? 
1 Ja, under 2015 eller senare 
2 Ja, före 2015 
3 Nej 
9 BORTFALL 

S4 
  

Har du samma yrke idag, som du hade när besvären började?
  

1  JA  

2  NEJ  

9  BORTFALL  

S5 

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna varit 
sjukfrånvarande och/eller haft sjukersättning/aktivitetsersättning 
på hel- eller deltid som följd av dessa besvär? 

SJUK-/AKTIVITETSERSÄTTNING HETTE INNAN 2003 
SJUKBIDRAG/ FÖRTIDS-PENSION 

FÖR ATT HJÄLPA UP TALA OM VILKEN MÅNAD SOM 
DENNA 12-MÅNADERSPERIOD BÖRJADE 

1 Ja, hela arbetstiden 
2 Ja, ungefär 75% av arbetstiden 
3 Ja, ungefär 50% av arbetstiden 
4 Ja, ungefär 25% av arbetstiden 
5 Nej Fråga S7 
9 BORTFALL Fråga S7 

S6 
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OM  JA: Hur lång tid  sammanlagt  under de senaste 12 
månaderna varade sjukfrånvaron och/eller  
sjukersättningen/aktivitetsersättningen till följd av dessa  
besvär?  

 

 

        
 

 

  
   
   
   
   
  
      

 
   
  

   

 

 

  

 
  

 

  

  
 

 

1  JA  
2  NEJ  
9  BORTFALL  

 
  

FÖR ATT HJÄLPA UP TALA OM VILKEN MÅNAD SOM 
DENNA 12 MÅNADERSPERIOD BÖRJADE 

1 1–3 DAGAR 
2 4 DAGAR TILL OCH MED 1 VECKA 
3 8 DAGAR TILL OCH MED 2 VECKOR 
4 MER ÄN 2 VECKOR TILL OCH MED 4 VECKOR 
5 MER ÄN 4 VECKOR TILL OCH MED 2 MÅNADER 
6 MER ÄN 2 MÅNADER TILL OCH MED 3 MÅNADER 
7 MER ÄN 3 MÅNADER OCH UPP TILL OCH MED ETT 
HALVÅR 
8 ÖVER ETT HALVÅR MEN MINDRE ÄN 1 ÅR 
9 HELA ÅRET ELLER MER 
99 BORTFALL 

S7 

Har du under de senaste 12 månaderna varit i kontakt med läkare 
för dina besvär? 

FÖR  ATT  HJÄLPA  UP  TALA  OM  VILKEN MÅNAD  SOM  
DENNA 12-MÅNADERSPERIOD BÖRJADE  

 

 

1  JA  
2  NEJ  
9  BORTFALL  

S8 

Har du informerat din arbetsgivare om att dina besvär beror helt 
eller delvis på arbetet? 

S9 
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Var  någonstans  i  kroppen har/hade  du  besvär?  

  

   

 

   
     
   
    
     
   
     
   
   

   
     
   
   
   
    
   
   
  

 
  

 
 

   

 

        
 

 

   
         
   
   
   
   
  

 

FLERA ALTERNATIV FÅR ANGES 

1 HUVUDET OCH/ELLER ANSIKTET 
2 ÖGONEN 
3 HALS OCH/ELLER NACKE 
4 RYGG UTOM NACKE 
5 AXEL OCH/ELLER ARM 
6 FINGRAR, HAND OCH/ELLER HANDLED 
7 BRÖST 
8 BUK OCH/ELLER BÄCKEN 
9 HÖFTLED, BEN OCH/ELLER KNÄN 
10 TÅR, FOT OCH/ELLER FOTLED 
11 HUD 
12 LUNGOR OCH/ELLER LUFTVÄGAR 
13 MAGE, TARMAR OCH/ELLER ÖVRIGA BUKORGAN 
14 HJÄRTA OCH/ELLER KÄRLSYSTEM 
15 BLODET OCH/ELLER BLODBILDANDE ORGAN 
16 HELA ELLER STÖRRE DELEN AV KROPPEN 
17 PSYKISKA BESVÄR 
99 BORTFALL 

S10 

Har du p. g. a. arbetet under de senaste 12 månaderna haft besvär 
med:….? 

FLERA ALTERNATIV FÅR ANGES 

FÖR ATT HJÄLPA UP TALA OM VILKEN MÅNAD SOM 
DENNA 12 MÅNADERSPERIOD BÖRJADE 

1 Hörseln 
2 Allergi (snuva, astma eller dylikt, ej hud) 
3 Hudöverkänslighet (eksem, klåda, sveda, rodnad, nässelutslag) 
4 Sömnbesvär 
5 Oro, ångest, depression eller nervösa besvär 
6 Inga av dessa problem 
9 BORTFALL 

S11   

Vad  var  det  som  orsakade  de  besvär  du  nämnt?  Var  det  …  

FLERA ALTERNATIV FÅR ANGES   
 
1  buller     
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2 vibrationer 
3 besvärliga temperaturförhållanden, drag eller liknande 
4 smittämnen 
5 ämnen från växt- eller djurriket 
6 kemiska och tekniska produkter, ämnen från mineralriket 
7 påfrestande arbetsställningar 
8 korta, upprepade arbetsmoment 
9 tung manuell hantering 
10 arbete vid bildskärm/persondator 
11 mobbning, trakasserier 
12 hot eller våld 
13 stress och andra psykiska påfrestningar 
14 annat, nämligen.................................. 
ÖPPEN FRÅGA ……MAX 80 POSITIONER. 
15 VET INTE ORSAKEN 
(OBS ATT KODEN SKALL VARA 15) 
99 BORTFALL 

S12 

STÄLLS ENDAST TILL DEM SOM SVARAT ALT 2, 4, 6 PÅ 
FRÅGA S3 

Har du även varit utsatt för dessa orsaker till besvär under den 
senaste 12–månadersperioden? 

 

FÖR  ATT  HJÄLPA  UP  TALA  OM  VILKEN MÅNAD  SOM  
DENNA 12-MÅNADERSPERIOD BÖRJADE  

 

 

1  JA  
2  NEJ  
9  BORTFALL  

S13 

STÄLLS ENDAST TILL DEM SOM SVARAT MED NÅGOT AV JA
ALTERNATIVEN PÅ FRÅGA S5 

Har du varit sjukfrånvarande helt eller delvis under 4 veckor eller 
mer i en följd och/eller sjukfrånvarande vid sex eller fler tillfällen 
under de senaste 12 månaderna? 

FÖR ATT HJÄLPA UP TALA OM VILKEN MÅNAD SOM 
DENNA 12-MÅNADERSPERIOD BÖRJADE 
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1  JA  
2  NEJ  FRÅGA  S16  
9  BORTFALL  FRÅGA  S16  

 
  

 
 

  

 

 
  

 
   

 

  
  
   
  
    
   

  

 

   

 

   
  
  
  

 
  

  

S14 

Har Försäkringskassan, din arbetsgivare och/eller 
företagshälsovården gjort en genomgång av dina 
rehabiliteringsbehov för att underlätta för dig att återgå i arbete? 

1  JA   
2  NEJ  FRÅGA S16  
3  NEJ INTE AKTUELLT  FRÅGA S16  
4  VET INTE OM DETTA SKETT  FRÅGA S16 (OBS ATT  
KODEN SKALL VARA 4) 
 
9  BORTFALL  FRÅGA  S16 
 

S15 

Hur länge har/hade du varit sjukfrånvarande innan denna 
genomgång gjordes? 

1 1 till 2 månader 
2 Mer än 2 månader och upp till och med 4 månader 
3 Mer än 4 månader och upp till och med ett halvår 
4 Mer än ett halvår 
5 Upprepade kortare perioder 
8 VET EJ 

9 BORTFALL 

S16   

FLERA ALTERNATIV FÅR ANGES 

På grund av dina besvär, har du numera…  

1 förändrade arbetsuppgifter? 
1 JA 
2 NEJ 
9 BORTFALL 

2 gått ned i ordinarie arbetstid? (RÄKNA EJ IN SJUKFRÅNVARO) 
1 JA 
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2 NEJ
 
9 BORTFALL
 

 
3  omplacering inom samma företag?  

1  JA  
2  NEJ  
9  BORTFALL  

4  bytt arbetsgivare?  
1  JA  
2  NEJ  
9  BORTFALL  

S17 
  

OM JA PÅ NÅGON AV FRÅGORNA S16 1-4: 


Har det lett till att dina besvär har minskat?
  

 

1  JA  
2  NEJ  
9  BORTFALL  

S18 

Har åtgärder vidtagits på den arbetsplats där besvären uppstod, för 
att dina besvär ska lindras, inte förvärras eller återkomma eller för 
att andra inte ska drabbas av liknande besvär? 

1  JA   
2  NEJ  FRÅGA S21  
3  VET INTE OM DETTA  SKETT  FRÅGA S21 (OBS ATT  
KODEN SKALL VARA 3)  
9  BORTFALL  FRÅGA  S21  

S19 

Vilka åtgärder har vidtagits på den arbetsplats där besvären 
uppstod? 

FLERA ALTERNATIV FÅR ANGES 
Förändringar: 

1  I den fysiska arbetsmiljön  
2  I arbetsorganisationen  
3  I arbetsmetoderna  
4  I utbildningen av personalen  
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5 Anskaffning eller översyn av personlig skyddsutrustning 
6 Personlig stöttning 
7 På annat sätt som påverkar arbetsmiljön,
såsom.....ÖPPEN FRÅGA.... MAX 80 POSITIONER. 
9 BORTFALL 

S20 
Har dina besvär minskat till följd av den eller de åtgärder som 
vidtagits på arbetsplatsen? 

1 JA 
2 NEJ 
3 EJ RELEVANT 
4 VET EJ (KODEN SKALL VARA 4) 
9 BORTFALL 

S21 

Har en arbetsskadeanmälan gjorts med anledning av dina besvär, dvs. har 
omständigheterna kring skadan beskrivits på en särskild 
arbetsskadeblankett, som sänts till Försäkringskassan? 
1  JA   FRÅGA S23  
2  NEJ  FRÅGA S22  
3  VET INTE OM DETTA SKETT  FRÅGA S25 (OBS ATT  
KODEN SKALL VARA 3) 
 
9  BORTFALL  FRÅGA S25 
 

S22   
OM NEJ Vad var skälet till att ingen arbetsskadeanmälan gjorts? 
FLERA ALTERNATIV FÅR ANGES  

1  Känner/kände inte till att arbetsskador ska anmälas   
2  Avvaktar  utveckling  eller  utredning av besvären   
3  Besvären inte så allvarliga   
4  Det lönar  sig  inte  - får ändå ingen ersättning   
5  Rädd att stöta sig med arbetsgivaren   
6  Avstått av  andra  skäl,  nämligen  .....ÖPPEN  FRÅGA....  MAX  80  

POSITIONER.   
9  BORTFALL  

S22_2  
OM FLERA SVAR PÅ S22 Vilket var det huvudsakliga skälet 
till att ingen arbetsskadeanmälan gjorts? 

1 Känner/kände inte till att arbetsskador ska anmälas 
2 Avvaktar utveckling eller utredning av besvären 
3 Besvären inte så allvarliga 
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4  Det lönar  sig  inte  - får ändå ingen ersättning  
5  Rädd att stöta sig med arbetsgivaren  
6  Avstått  av andra  skäl.  
 
7  VET INTE   
9  BORTFALL  

  
  

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 
  

       

S23 
  

OM JA: Har anmälan skett under de senaste 12 månaderna?
 

FÖR  ATT  HJÄLPA  UP  TALA  OM  VILKEN MÅNAD  SOM  
DENNA 12 MÅNADERSPERIOD BÖRJADE  

 

 

1  JA   
2  NEJ  FRÅGA S25  
9  BORTFALL  FRÅGA  S25  

S24 

OM JA PÅ FRÅGA S23: Har anmälan skett efter årsskiftet 
2015/2016?  

 

1  JA   
2  NEJ   
9  BORTFALL  

S25 

FRÅGAN STÄLLS  TILL  DEM  SOM  VARIT  FRÅNVARANDE  
FRÅN  ARBETET  BEROENDE  PÅ  SJUKDOM  UNDER 
REFERENSVECKAN   

I ANNAT FALL AVSLUTAS TILLÄGGET HÄR.  

Du sa att du var frånvarande från arbetet under .... 
(referensveckan). 

Var det beroende på besvären du nu talat om? 
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1  JA   
2  NEJ  AVSLUTA  
9  BORTFALL  AVSLUTA  

 

 

       

 

  
   
  
  

 

 

 

S26   

KONTROLLERA  HUR UP  BESVARAT  FRÅGA  S3.   

HAR BARA ETT ALTERNATIV ANGIVITS PÅ DENNA FRÅGA  
AVSLUTAS TILLÄGGET HÄR.  

Var du frånvarande p.g.a. sjukdom (referensveckan) beroende på? 

1 Arbetsolycksfall 
2 Andra förhållanden i arbetet 
3 Olycka på väg direkt till eller från arbetet 
9 BORTFALL 

 

AVSLUTA
  

Stort tack för din medverkan!
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Work-related disorders
 

During the 1st quarter of 2016 or during the 12 month 
period previously, roughly one in five persons (22 per
cent) had some type of disorder related to work that 
made it difficult for them to work or carry out daily 
tasks in the home. Roughly one in four women (26 per
cent) had workrelated disorders compared to one in 
five men (19 percent). 

Cause and type of disorder 
The most commonly reported causes of disorders at 
work, for both women and men, are stress and mental 
strain, strenuous working positions and heavy manual 
labour. 

Close to 15 percent of the women and 8 percent 
of the men had disorders as a result of stress and/or 
mental strain at work. Regarding disorders caused by 
physical workloads, 9 percent of the women and 7 per
cent of the men were affected. Physical workload refers 
to disorders caused by strenuous working postures, 
heavy manual labour and/or short, repetitive work 
tasks. 

The trend from 1998 until 2003 showed an increase 
in disorders for women and men, both for mental and 
physical strain. From 2003 up until 2010 there was a 
downward trend. During the period 1998 until 2008, 
physical strain was more common than mental strain. 
As of 2012, disorders from mental strain are more 
common than disorders from physical strain among 
women. Up until 2014, disorders as a result of physical 
strain were more common among men, while in 2016 
disorders as a result of physical strain and mental 
strain were equally common. 

FIGURE 1 
Women and men who report disorders due to physical workloads 
or to stress or other mental strain, respectively. 
Percent. Survey years 1998–2016 
% 
25 

20 

15 

10 

5 

0 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Physical workloads, women 

Stress and/or mental strain 
at work, women 

Physical workloads, men 

Stress and/or mental strain 
at work, men 

Among women, sleeping disorders and mental strain 
were the most common types of disorders caused by 
work environment issues. One in ten women had had 
sleeping disorders during the last 12month period. 
Among men, around 5 percent had the same disorder. 
Back problems were the most common type of disorder 
among men. Around 6 percent of the men and 8 percent 
of the women reported that they had disorders with 
their backs as a result of work during the last 12month 
period. 

Sick leave and rehabilitation measures 
Close to 30% of those who had or had had disorders as a 
result of work during the last 12 month period had also 
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been on sick leave as a result of the disorders at some 
time during the period. 

In terms of all employees, roughly 6 percent were on 
sick leave at least one day due to workrelated disorders 
during the last 12 month period. 

Regarding the question whether rehabilitation 
measures have been taken at the workplace so that dis
orders would not become worse, return or affect other 
employees, close to one out of three said that this had 
occurred, or 29 percent of the men and 34 percent of the 
women. Measures have mainly been taken in the phy
sical work environment, and 44 percent of the respon
dents said this was so. 

Disorders in various groups 
Persons with high incomes and with post secondary 
education are less often affected by problems as a result 
of physical strain than other income groups and edu
cational groups. Regarding disorders due to stress and 
mental strain however, persons with post secondary 
education were affected to a higher degree, above all 
compared with persons with compulsory education as 
their highest level of education. 

Metal moulders, welders, sheet metal workers etc. 
comprised an occupational group with a high percenta
ge of employees who had disorders due to work. Other 
occupations with a high percentage of employees who 
had disorders were occupations in the school system. 
Among preschool teachers, leisure time child care wor
kers and compulsory school teachers, roughly three out 
of four had workrelated disorders.  

Occupational groups where a relatively low per
centage of employees had disorders as a result of work 
were managing directors, operational managers, 
cashiers and managers for special operations. 

Key to symbols and abbreviations 
Estimates with a value not significantly dif

ferent from zero are not shown in the table. 

Instead these values are indicated by a dot/
 

point (.).
 
The results for groups with less than 100 

respondents are not reported, and are marked 
(..) in the tables. 
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Tabeller
 



Tabell 1a  Några jämförelser åren 2000-2016. Andel av samtliga sysselsatta. Procent.    

 

Förhållande under det senaste året 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Not 

Kroppsliga besvär 20,6 20,1 21,3 22,3 21,2 19,2 18,7 16,7 15,1 14,9 16,7 ±0,6 14,7 ±0,6 1,2 

Andra besvär än fysiska 9,8 9,5 10,7 11,3 10,1 9,0 9,4 8,3 8,3 8,3 11,9 ±0,5 12,4 ±0,6 1 

Kroppsliga och/eller andra besvär 26,0 25,0 27,4 28,6 26,6 24,4 24,1 21,4 19,9 19,5 23,5 ±0,7 22,1 ±0,7 1,2 

Besvär som uppstått på grund av 
arbetsolycka 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 2,8 2,8 2,5 2,6 4,5 5,6 ±0,4 5,6 ±0,4 1,3 

andra förhållanden i arbetet 23,2 22,3 24,6 25,8 23,6 21,6 21,3 19,0 17,4 16,3 19,3 ±0,6 18,4 ±0,7 1,3 

Arbetet har föranlett besvär i 
hals, nacke 5,0 4,7 5,6 5,5 5,3 4,3 4,2 3,1 3,1 2,9 3,4 ±0,3 3,1 ±0,3 1 

axel/arm 8,4 8,2 9,1 9,2 9,1 7,9 7,8 5,6 5,3 5,3 5,6 ±0,4 4,8 ±0,4 1,2 

hand/handled, fingrar 2,5 2,5 2,7 2,6 2,9 2,5 2,3 2,0 2,1 1,9 2,2 ±0,2 2,4 ±0,3 

rygg utom nacke 9,2 9,0 9,7 10,1 9,7 8,8 8,8 7,2 6,7 7,0 7,7 ±0,4 6,9 ±0,4 1,2 

höftled, ben, knä 2,6 2,6 2,9 3,0 2,7 2,5 2,3 2,0 2,0 2,1 2,1 ±0,2 2,1 ±0,3 

Arbetet har föranlett besvär med 
hörseln 2,1 2,0 2,1 2,3 2,0 2,3 2,2 1,6 1,5 1,4 1,9 ±0,2 1,6 ±0,2 1,2 

allergi (snuva, astma e.d., ej hud) 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 ±0,2 1,0 ±0,2 

hudöverkänslighet (eksem, klåda etc.) 2,4 2,3 2,3 2,2 1,9 1,7 1,6 1,3 1,1 1,2 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 

sömnbesvär . . . . 6,8 6,8 6,9 5,7 4,9 5,5 7,6 ±0,4 7,8 ±0,5 1 

oro, ångest, depression eller andra nervösa besvär . . . . . . 5,3 4,7 4,6 4,8 7,0 ±0,4 7,2 ±0,5 1 

Arbetet har orsakat besvär p.g.a. 
buller 1,6 1,4 1,6 1,8 1,3 1,4 1,3 1,0 1,0 0,9 1,3 ±0,2 1,1 ±0,2 

vibrationer 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 ±0,1 0,3 ±0,1 

värme, kyla, drag etc. 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ±0,1 0,5 ±0,1 

ämnen från växter/djur 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ±0,1 0,1 ±0,1 

kemiska ämnen 1,4 1,2 1,2 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 0,7 ±0,1 0,6 ±0,1 

påfrestande arbetsställningar 9,5 9,1 10,1 10,5 9,4 9,2 8,6 7,0 6,6 6,1 7,1 ±0,4 6,0 ±0,4 1,2 

korta, upprepade arbetsmoment 3,2 3,5 3,8 4,1 3,6 3,7 3,0 2,4 2,0 2,1 2,3 ±0,2 2,1 ±0,3 1 

tung manuell hantering 6,4 6,6 7,3 8,1 7,1 7,0 6,1 5,1 4,3 4,1 4,1 ±0,3 3,9 ±0,3 1 

arbete vid bildskärm/pc 2,7 2,5 3,1 3,2 3,3 3,0 2,8 2,0 2,0 1,8 1,7 ±0,2 1,8 ±0,2 1 

mobbning, trakasserier 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 ±0,1 0,7 ±0,1 1 

hot eller våld 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 ±0,1 0,7 ±0,2 1 

stress, psykiska påfrestningar 9,1 8,8 10,2 10,8 10,2 9,1 9,7 8,3 7,7 7,9 11,0 ±0,5 11,2 ±0,6 1 
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  Tabell 1a  (forts.)    

 

2000 2001 2002 

Besvär med och utan sjukfrånvaro 
2003 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Not 

besvär utan sjukfrånvaro 17,1 15,4 16,8 17,7 16,8 15,2 15,2 14,3 14,2 14,3 17,0 ±0,6 15,6 ±0,6 2 

sjukfrånvaro minst en dag 8,9 9,6 10,6 11,0 9,9 9,2 8,8 7,1 5,6 5,2 6,4 ±0,4 6,4 ±0,4 1 

sjukfrånvaro 5 veckor eller mer 4,2 5,2 5,6 5,8 5,1 4,6 4,1 3,0 2,1 2,1 2,6 ±0,3 3,2 ±0,3 1,2 

sjukfrånvaro pga arbetsolycka 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,2 1,1 1,6 1,8 ±0,2 2,0 ±0,2 1,3 

arbetsolycka utan sjukfrånvaro 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,2 1,4 1,3 1,5 2,9 3,7 ±0,3 3,6 ±0,3 1,3 

sjukfrånvaro pga. andra förhållanden 7,5 8,1 9,1 9,5 8,3 7,6 7,4 5,9 4,5 4,0 5,1 ±0,4 5,2 ±0,4 1 

andra förhållanden i arbetet som inte föranlett någon sjukfrånvaro 15,7 14,2 15,4 16,3 15,2 13,9 13,8 13,0 12,7 12,2 14,1 ±0,6 13,1 ±0,6 2 

Rehabilitering och åtgärder 
Rehabiliteringsutredning gjord 40,4 40,0 41,4 43,4 46,8 56,2 52,4 54,7 49,4 47,6 51,2 ±5,2 56,2 ±5,3 4 

Åtgärder har vidtagits för att stoppa uppkomst av liknande besvär 25,3 28,0 25,7 26,3 27,5 27,6 26,2 28,0 28,9 28,3 31,7 ±1,6 31,5 ±1,8 1 

Förhållande under den vecka intervjun gjordes (referensvecka) 

Total andel som haft sjukfrånvaro under referensveckan 7,0 7,4 7,6 7,6 7,3 7,0 7,5 6,3 5,4 5,8 5,8 ±0,4 6,3 ±0,4 1 

Sjukfrånvaro under referensveckan p.g.a. arbetsorsakade besvär 2,5 2,8 3,1 3,2 3,1 2,3 2,3 1,3 1,0 1,0 1,4 ±0,2 1,3 ±0,2 1 

1) Signifikant förändring mellan åren 2006 och 2016 

2) Signifikant förändring mellan åren 2014 och 2016 

3) Frågeformuleringen något ändrad 2012 varför resultatet inte är jämförbart med tidigare år 

4) Frågeformuleringen något ändrad år 2008 varför jämförelser med tidigare år kan ha påverkats 
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Tabell 1b  Några jämförelser åren 2000–2016. Andel av sysselsatta kvinnor. Procent. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Not 

Förhållande under det senaste året 

Kroppsliga besvär 23,6 22,6 23,0 24,8 23,6 21,0 20,8 18,1 16,8 16,0 18,8 ±0,9 16,3 ±1,0 1,2 

Andra besvär än fysiska 12,5 12,2 13,2 14,0 12,9 11,7 11,6 10,1 10,8 10,7 15,4 ±0,8 16,0 ±0,9 1 

Kroppsliga och/eller andra besvär 30,1 28,6 30,4 32,0 30,0 27,5 27,1 23,8 22,8 22,0 27,3 ±1,0 25,7 ±1,1 1,2 

Besvär som uppstått på grund av 
arbetsolycka 2,2 2,3 2,2 2,4 2,9 2,2 2,4 2,0 2,3 4,3 5,3 ±0,5 5,6 ±0,6 1,3 

andra förhållanden i arbetet 27,9 26,4 28,4 29,6 27,4 25,3 24,6 21,9 20,6 19,0 23,4 ±1,0 22,1 ±1,1 1,3 

Arbetet har föranlett besvär i 
hals, nacke 7,1 6,7 7,7 7,8 7,2 6,0 5,7 4,3 4,4 4,0 4,9 ±0,5 4,4 ±0,5 1 

axel/arm 11,1 10,8 11,4 11,4 11,9 9,8 9,8 6,8 6,6 6,5 7,1 ±0,6 6,2 ±0,6 1,2 

hand/handled, fingrar 3,3 3,0 3,1 3,3 3,5 2,7 2,8 2,3 2,5 2,2 2,5 ±0,4 2,9 ±0,4 

rygg utom nacke 10,2 10,2 10,6 11,4 10,8 9,8 9,6 7,6 7,3 7,3 8,4 ±0,6 7,9 ±0,7 1 

höftled, ben, knä 2,6 2,6 2,7 2,9 2,7 2,2 2,3 1,9 2,2 2,0 2,0 ±0,3 2,2 ±0,4 

Arbetet har föranlett besvär med 
hörseln 1,8 1,7 1,7 2,2 1,9 2,2 2,2 1,6 1,7 1,5 2,2 ±0,4 2,0 ±0,4 

allergi (snuva, astma e.d., ej hud) 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,3 1,6 ±0,3 1,4 ±0,3 

hudöverkänslighet (eksem, klåda etc.) 3,3 2,9 2,7 2,8 2,3 2,2 2,0 1,6 1,4 1,6 2,0 ±0,3 1,8 ±0,3 

sömnbesvär . . . . 8,5 8,4 8,6 7,2 6,7 7,3 10,1 ±0,7 10,4 ±0,8 1 

oro, ångest, depression eller andra nervösa besvär . . . . . . 7,0 6,1 6,3 6,4 9,6 ±0,7 10,0 ±0,8 1 

Arbetet har orsakat besvär p.g.a. 
buller 1,2 1,1 1,2 1,6 1,3 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 1,4 ±0,3 1,3 ±0,3 

vibrationer 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 ±0,1 0,2 ±0,1 

värme, kyla, drag etc. 0,6 0,6 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 ±0,2 0,6 ±0,2 

ämnen från växter/djur 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 ±0,1 0,2 ±0,1 

kemiska ämnen 1,7 1,5 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,8 ±0,2 0,6 ±0,2 

påfrestande arbetsställningar 11,2 10,8 11,3 12,0 10,6 10,2 9,6 7,7 7,4 6,4 8,2 ±0,6 6,9 ±0,7 1,2 

korta, upprepade arbetsmoment 3,9 4,1 4,1 4,9 4,3 4,1 3,5 2,9 2,4 2,6 2,7 ±0,4 2,5 ±0,4 1 

tung manuell hantering 7,4 7,5 8,1 8,8 7,8 7,5 6,5 5,1 4,5 4,2 4,2 ±0,5 4,1 ±0,5 1 

arbete vid bildskärm/pc 3,8 3,3 4,2 4,1 4,7 4,1 3,8 2,7 2,8 2,3 2,4 ±0,4 2,6 ±0,4 1 

mobbning, trakasserier 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,9 ±0,2 1,1 ±0,3 1 

hot eller våld 0,6 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 ±0,2 1,0 ±0,3 

stress, psykiska påfrestningar 11,8 11,2 12,9 13,6 13,4 12,1 12,1 10,6 10,0 10,5 14,6 ±0,8 14,8 ±0,9 1 



     

 

Tabell 1b  (forts.) 

    Arbetsorsakade besvär 2016 | 51 

Besvär med och utan sjukfrånvaro 
besvär utan sjukfrånvaro 

sjukfrånvaro minst en dag 

sjukfrånvaro 5 veckor eller mer 

2000 

19,8 

10,4 

5,3 

2001 

16,9 

11,7 

6,8 

2002 

18,0 

12,4 

7,3 

2003 

18,9 

13,1 

7,5 

2004 

18,0 

12,1 

6,9 

2005 

16,2 

11,2 

6,5 

2006 

16,8 

10,2 

5,2 

2008 

15,7 

8,1 

3,8 

2010 

16,0 

6,7 

2,8 

2012 

15,8 

6,0 

2,6 

2014 

19,6 ±0,9 

7,6 ±0,6 

3,2 ±0,4 

2016 

17,6 ±1,0 

8,0 ±0,7 

4,4 ±0,5 

Not 

2 

1 

1,2 

sjukfrånvaro p.g.a. arbetsolycka 

arbetsolycka utan sjukfrånvaro 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,0 

1,2 

1,3 

1,5 

1,4 

1,2 

1,0 

1,1 

1,3 

1,0 

1,0 

1,0 

1,3 

1,6 

2,8 

1,5 

3,7 

±0,3 

±0,4 

1,9 

3,6 

±0,4 

±0,5 

1,3 

1,3 

sjukfrånvaro p.g.a. andra förhållanden 

andra förhållanden i arbetet som inte föranlett någon sjukfrånvaro 

9,2 

18,7 

10,5 

15,9 

11,4 

17,0 

11,9 

17,7 

10,7 

16,8 

10,0 

15,3 

9,1 

15,5 

7,2 

14,7 

5,6 

14,8 

5,0 

13,9 

6,5 

16,9 

±0,6 

±0,9 

6,7 

15,3 

±0,7 

±0,9 

1 

2 

Rehabilitering och åtgärder 
Rehabiliteringsutredning gjord 

Åtgärder har vidtagits för att stoppa uppkomst av liknande besvär 

43,7 

27,2 

42,2 

30,0 

42,6 

27,1 

42,9 

28,0 

49,1 

29,4 

60,4 

30,6 

57,8 

27,8 

58,1 

31,4 

52,7 

31,5 

50,7 

29,1 

54,1 

33,9 

±6,7 

±2,2 

57,4 

33,6 

±6,5 

±2,4 

4 

1 

Förhållande under den vecka intervjun gjordes (referensvecka) 

Total andel som haft sjukfrånvaro under referensveckan 

Sjukfrånvaro under referensveckan p.g.a. arbetsorsakade besvär 

8,8 

3,3 

9,4 

3,8 

9,8 

4,3 

9,7 

4,2 

9,3 

4,2 

8,5 

3,1 

9,3 

3,0 

7,4 

1,5 

6,6 

1,3 

6,9 

1,1 

6,9 

1,8 

±0,6 

±0,3 

7,3 

1,8 

±0,7 

±0,3 

1 

1 

1) Signifikant förändring mellan åren 2006 och 2016 

2) Signifikant förändring mellan åren 2014 och 2016 

3) Frågeformuleringen något ändrad 2012 varför resultatet inte är jämförbart med tidigare år 

4) Frågeformuleringen något ändrad år 2008 varför jämförelser med tidigare år kan ha påverkats 



  Tabell 1c  Några jämförelser åren 2000–2016. Andel av sysselsatta män. Procent.   

 

Förhållande under det senaste året 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Not 

Kroppsliga besvär 17,8 17,8 19,7 20,0 18,9 17,5 16,8 15,3 13,6 13,9 14,7 ±0,8 13,2 ±0,8 1,2 

Andra besvär än fysiska 7,4 7,1 8,4 8,8 7,4 6,6 7,3 6,6 6,1 6,1 8,6 ±0,6 9,0 ±0,7 1 

Kroppsliga och/eller andra besvär 22,3 21,8 24,6 25,5 23,4 21,6 21,3 19,3 17,2 17,3 20,0 ±0,9 18,7 ±0,9 1,2 

Besvär som uppstått på grund av 
arbetsolycka 3,5 3,5 3,6 3,4 3,5 3,4 3,2 3,0 2,8 4,6 5,8 ±0,5 5,7 ±0,6 1,3 

andra förhållanden i arbetet 18,9 18,4 21,0 22,2 19,9 18,2 18,2 16,3 14,5 13,8 15,5 ±0,8 14,9 ±0,9 1,3 

Arbetet har föranlett besvär i 
hals, nacke 3,0 3,0 3,6 3,4 3,5 2,8 2,7 2,1 2,0 2,0 2,0 ±0,3 1,9 ±0,3 1 

axel/arm 5,8 5,9 7,0 7,1 6,5 6,2 6,1 4,5 4,1 4,2 4,2 ±0,5 3,5 ±0,4 1,2 

hand/handled, fingrar 1,9 2,1 2,4 2,0 2,3 2,2 1,8 1,8 1,8 1,7 2,0 ±0,3 1,9 ±0,3 

rygg utom nacke 8,3 7,8 8,9 9,0 8,6 7,9 8,1 6,9 6,1 6,8 7,1 ±0,6 5,9 ±0,6 1,2 

höftled, ben, knä 2,6 2,6 3,0 3,1 2,7 2,6 2,2 2,1 1,9 2,2 2,2 ±0,3 2,0 ±0,3 

Arbetet har föranlett besvär med 
hörseln 2,3 2,3 2,5 2,5 2,1 2,3 2,2 1,7 1,4 1,4 1,6 ±0,3 1,2 ±0,3 1 

allergi (snuva, astma e.d., ej hud) 1,2 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 ±0,2 0,7 ±0,2 

hudöverkänslighet (eksem, klåda etc.) 1,6 1,7 1,9 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 0,9 1,0 ±0,2 1,2 ±0,3 

sömnbesvär . . . . 5,1 5,3 5,4 4,3 3,4 3,9 5,2 ±0,5 5,3 ±0,5 

oro, ångest, depression eller andra nervösa besvär . . . . . . 3,7 3,4 3,0 3,2 4,7 ±0,5 4,6 ±0,5 1 

Arbetet har orsakat besvär p.g.a. 
buller 1,9 1,7 2,0 2,0 1,4 1,5 1,4 1,1 1,0 0,9 1,1 ±0,2 0,9 ±0,2 1 

vibrationer 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 ±0,1 0,4 ±0,2 

värme, kyla, drag etc. 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 ±0,1 0,5 ±0,2 

ämnen från växter/djur 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 ±0,1 0,1 ±0,1 

kemiska ämnen 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,4 0,5 0,6 ±0,2 0,6 ±0,2 

påfrestande arbetsställningar 8,0 7,5 9,0 9,2 8,4 8,3 7,7 6,3 5,9 5,7 6,1 ±0,5 5,3 ±0,5 1,2 

korta, upprepade arbetsmoment 2,6 3,0 3,5 3,3 3,1 3,4 2,5 2,0 1,7 1,8 1,9 ±0,3 1,8 ±0,3 1 

tung manuell hantering 5,6 5,7 6,7 7,4 6,5 6,5 5,8 5,1 4,2 4,1 4,1 ±0,4 3,8 ±0,5 1 

arbete vid bildskärm/pc 1,7 1,7 2,1 2,4 2,0 2,0 1,9 1,4 1,2 1,3 1,1 ±0,2 1,0 ±0,3 1 

mobbning, trakasserier 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 ±0,1 0,3 ±0,1 

hot eller våld 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 ±0,1 0,5 ±0,2 1 

stress, psykiska påfrestningar 6,5 6,6 7,7 8,2 7,2 6,4 7,4 6,1 5,6 5,6 7,7 ±0,6 7,9 ±0,7 
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Tabell 1c  (forts.)    
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Besvär med och utan sjukfrånvaro 
besvär utan sjukfrånvaro 

sjukfrånvaro minst en dag 

sjukfrånvaro 5 veckor eller mer 

2000 

14,7 

7,6 

3,1 

2001 

14,1 

7,7 

3,6 

2002 

15,8 

8,8 

4,0 

2003 

16,5 

9,0 

4,3 

2004 

15,6 

7,8 

3,5 

2005 

14,2 

7,4 

2,9 

2006 

13,7 

7,5 

3,0 

2008 

13,1 

6,1 

2,3 

2010 

12,5 

4,6 

1,5 

2012 

12,8 

4,4 

1,6 

2014 

14,5 ±0,8 

5,3 ±0,5 

2,0 ±0,3 

2016 

13,7 ±0,8 

4,9 ±0,5 

2,0 ±0,4 

Not 

1 

1 

sjukfrånvaro p.g.a. arbetsolycka 

arbetsolycka utan sjukfrånvaro 

1,8 

1,6 

1,9 

1,6 

1,8 

1,8 

1,8 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

1,5 

1,7 

1,4 

1,4 

1,5 

1,1 

1,7 

1,7 

2,9 

2,1 

3,7 

±0,3 

±0,4 

2,0 

3,7 

±0,3 

±0,5 

3 

1,3 

sjukfrånvaro pga. andra förhållanden 

andra förhållanden i arbetet som inte föranlett någon sjukfrånvaro 

6,0 

13,0 

5,9 

12,6 

7,0 

14,0 

7,3 

14,9 

6,1 

13,8 

5,5 

12,7 

5,9 

12,3 

4,8 

11,5 

3,5 

10,9 

3,2 

10,6 

3,7 

11,6 

±0,4 

±0,7 

3,8 

11,0 

±0,5 

±0,8 

1 

1 

Rehabilitering och åtgärder 
Rehabiliteringsutredning gjord 

Åtgärder har vidtagits för att stoppa uppkomst av liknande besvär 

.. 

23,0 

36,2 

25,6 

39,5 

24,0 

44,2 

24,2 

.. 

25,2 

.. 

24,1 

.. 

24,3 

.. 

24,3 

43,7 

25,8 

43,0 

27,4 

46,8 

29,0 

±8,1 

±2,3 

53,8 

28,8 

±9,0 

±2,6 

4 

1 

Förhållande under den vecka intervjun gjordes (referensvecka) 

Total andel som haft sjukfrånvaro under referensveckan 

Sjukfrånvaro under referensveckan p.g.a. arbetsorsakade besvär 

5,2 

1,8 

5,6 

1,8 

5,5 

2,0 

5,6 

2,2 

5,3 

2,0 

5,7 

1,7 

5,9 

1,6 

5,3 

1,1 

4,3 

0,7 

4,8 

0,8 

4,8 

1,0 

±0,5 

±0,2 

5,4 

0,7 

±0,6 

±0,2 1,2 

1) Signifikant förändring mellan åren 2006 och 2016 

2) Signifikant förändring mellan åren 2014 och 2016 

3) Frågeformuleringen något ändrad 2012 varför resultatet inte är jämförbart med tidigare år 

4) Frågeformuleringen något ändrad år 2008 varför jämförelser med tidigare år kan ha påverkats 



  

Tabell 2a  Andel sysselsatta som haft besvär till följd av arbetet under de senaste 12 månaderna, respektive varit  
sjukfrånvarande till följd av besvären, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast grupper  
med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)    
Table 2a  Work related disorders and sick-leave due to the disorders during the last twelve months, according to   
occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)  

Besvär de senaste 12 månaderna som  Sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär/ 

 Yrke/ 
Occupation 

följd av  arbetet/ Work related disorders Sick-leave due to work related disorders 

Kroppsiga eller andra typer av besvär följd av arbetet 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

0000 Militärt arbete 27,9 ±9,8 .. .. 30,0 ±9,5 5,9 ±5,1 .. .. 7,7 ±5,5 

0100 Militärt arbete 27,9 ±9,8 .. .. 30,0 ±9,5 5,9 ±5,1 .. .. 7,7 ±5,5 

0110 Militärer 27,9 ±9,8 .. .. 30,0 ±9,5 5,9 ±5,1 .. .. 7,7 ±5,5 

1000 Ledningsarbete 15,5 ±2,3 21,3 ±3,4 17,7 ±2,0 3,4 ±1,2 4,4 ±1,7 3,8 ±1,0 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 15,2 ±2,6 21,9 ±3,9 17,9 ±2,2 3,6 ±1,3 4,6 ±2,0 4,0 ±1,1 

1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 14,2 ±5,2 .. .. 13,5 ±4,7 2,8 ±2,4 .. .. 2,7 ±2,1 

1220 Drift- och verksamhetschefer 19,7 ±4,6 25,7 ±5,5 22,5 ±3,6 4,6 ±2,4 5,7 ±2,9 5,2 ±1,9 

1222 Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning  
m.m. 

.. .. .. .. 13,9 ±7,5 .. .. .. .. 6,0 ±4,8 

1224 Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och  
kommunikation 

.. .. .. .. 26,2 ±8,4 .. .. .. .. 5,9 ±4,3 

1227 Verksamhetschefer inom utbildning .. .. .. .. 24,1 ±9,8 .. .. .. .. 5,9 ±5,7 

1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg .. .. 28,8 ±9,2 29,2 ±8,3 .. .. 5,4 ±4,2 5,4 ±3,9 

1230 Chefer för särskilda funktioner 11,4 ±4,1 18,4 ±6,0 14,2 ±3,4 3,1 ±2,2 3,3 ±2,9 3,2 ±1,8 

1231 Ekonomichefer och administrativa chefer .. .. .. .. 9,0 ±5,8 .. .. .. .. . . 

1233 Försäljnings- och marknadschefer .. .. .. .. 9,7 ±6,3 .. .. .. .. . . 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 15,6 ±5,2 19,3 ±7,5 17,1 ±4,3 2,2 ±2,2 3,8 ±3,4 2,7 ±1,8 

1310 Chefer för mindre företag och enheter 15,6 ±5,2 19,3 ±7,5 17,1 ±4,3 2,2 ±2,2 3,8 ±3,4 2,7 ±1,8 

1314 Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang,  
transport och kommunikation 

.. .. .. .. 18,0 ±6,0 .. .. .. .. 2,8 ±2,6 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 16,8 ±1,4 27,2 ±1,6 22,3 ±1,1 3,3 ±0,7 6,0 ±0,9 4,7 ±0,6 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och  14,5 ±2,1 26,8 ±4,5 17,7 ±2,0 3,4 ±1,1 4,4 ±2,1 3,7 ±1,0 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister 13,8 ±2,7 30,2 ±6,7 17,6 ±2,6 2,8 ±1,3 4,7 ±3,1 3,2 ±1,2 

2131 Systemerare och programmerare 12,9 ±2,9 31,7 ±8,0 16,9 ±2,9 2,0 ±1,2 4,8 ±3,7 2,6 ±1,2 

2139 Övriga dataspecialister 17,1 ±6,4 .. .. 20,2 ±5,9 5,9 ±4,2 .. .. 5,6 ±3,4 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 16,5 ±3,7 24,7 ±6,5 18,9 ±3,3 4,2 ±2,0 4,6 ±3,3 4,3 ±1,7 

2141 Arkitekter och stadsplanerare .. .. .. .. 21,2 ±8,4 .. .. .. .. 6,6 ±5,1 

2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik .. .. .. .. 14,1 ±6,9 .. .. .. .. 3,9 ±3,9 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 17,6 ±6,5 .. .. 19,1 ±6,2 4,7 ±3,6 .. .. 4,4 ±3,2 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi,  17,0 ±4,9 30,3 ±4,2 25,8 ±3,2 2,0 ±1,9 7,4 ±2,4 5,7 ±1,7 
hälso- och sjukvård 

2210 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. .. .. .. .. 20,6 ±6,9 .. .. .. .. . . 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister 18,7 ±6,9 31,6 ±6,4 26,3 ±4,8 . . 7,0 ±3,4 4,5 ±2,2 

2221 Läkare 17,7 ±7,4 30,1 ±7,9 24,1 ±5,5 . . 5,3 ±3,7 3,2 ±2,2 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 29,8 ±6,3 27,5 ±5,6 .. .. 8,8 ±3,9 8,8 ±3,6 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. 31,0 ±9,4 26,4 ±7,5 .. .. 12,0 ±6,7 11,3 ±5,5 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 25,2 ±4,0 31,0 ±3,2 29,0 ±2,5 5,5 ±2,1 7,5 ±1,8 6,8 ±1,4 

2310 Universitets- och högskollärare 20,5 ±8,2 27,2 ±9,9 23,7 ±6,4 . . . . 2,6 ±2,2 

2320 Gymnasielärare m.fl. 22,7 ±6,7 31,0 ±7,0 27,0 ±4,9 4,5 ±3,4 8,7 ±4,3 6,6 ±2,8 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. 36,7 ±9,7 29,3 ±7,0 .. .. 9,3 ±5,8 6,7 ±3,7 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. 26,1 ±8,4 .. .. .. .. 5,1 ±4,3 

2330 Grundskollärare 34,4 ±8,0 32,4 ±4,5 32,7 ±3,9 9,2 ±5,0 7,3 ±2,5 7,7 ±2,2 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. 27,8 ±8,3 24,5 ±6,6 .. .. 9,7 ±5,7 8,5 ±4,5 

2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. .. .. 21,5 ±7,7 .. .. .. .. 6,2 ±4,8 
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Besvär de senaste 12 månaderna som  Sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär/ 

 Yrke/ 
Occupation 

följd av  arbetet/ Work related disorders Sick-leave due to work related disorders 

Kroppsiga eller andra typer av besvär följd av arbetet 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 15,2 ±2,2 23,8 ±2,3 20,3 ±1,6 2,5 ±1,0 5,0 ±1,2 4,0 ±0,8 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 11,7 ±2,9 18,0 ±3,3 15,0 ±2,2 1,6 ±1,1 3,1 ±1,6 2,4 ±1,0 

2411 Revisorer m.fl. 12,6 ±6,2 11,7 ±5,7 12,1 ±4,2 . . 3,3 ±3,2 2,5 ±2,1 

2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare .. .. 18,2 ±6,5 17,6 ±5,5 .. .. 3,4 ±3,0 3,7 ±2,7 

2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare .. .. 23,5 ±8,2 20,4 ±5,7 .. .. . . . . 

2414 Organisationsutvecklare 8,9 ±5,9 .. .. 13,7 ±5,2 . . .. .. . . 

2419 Övriga företagsekonomer 8,0 ±4,6 .. .. 11,9 ±4,3 . . .. .. 2,9 ±2,3 

2420 Jurister .. .. 17,3 ±7,4 16,4 ±5,7 .. .. . . 2,9 ±2,7 

2423 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister .. .. .. .. 18,1 ±7,9 .. .. .. .. . . 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 19,0 ±5,2 25,9 ±5,5 22,6 ±3,8 3,8 ±2,6 3,8 ±2,5 3,8 ±1,8 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. 13,9 ±6,6 26,2 ±6,6 21,1 ±4,8 . . 4,2 ±3,1 3,6 ±2,3 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. 26,0 ±7,6 21,9 ±5,8 .. .. 7,3 ±4,5 5,9 ±3,3 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 32,9 ±5,7 31,4 ±5,0 .. .. 9,2 ±3,5 8,1 ±2,9 

2491 Psykologer m.fl. .. .. .. .. 28,2 ±10,1 .. .. .. .. 6,3 ±5,4 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 34,5 ±6,4 32,5 ±5,7 .. .. 9,6 ±4,0 8,6 ±3,5 

3000	 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande  16,0 ±1,3 26,5 ±1,6 21,5 ±1,0 3,0 ±0,6 8,1 ±1,0 5,6 ±0,6 
kunskaper 

3100	 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 15,5 ±2,0 25,9 ±4,9 17,5 ±1,9 2,8 ±0,9 7,6 ±3,0 3,7 ±1,0 

3110 Ingenjörer och tekniker 14,2 ±2,4 30,1 ±6,8 16,9 ±2,4 2,6 ±1,1 7,9 ±4,0 3,5 ±1,2 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 15,5 ±4,3 .. .. 17,9 ±4,2 . . .. .. 1,9 ±1,5 

3113 Elingenjörer och eltekniker 11,8 ±6,7 .. .. 13,7 ±6,6 . . .. .. 5,9 ±4,7 

3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 11,8 ±6,1 .. .. 15,2 ±6,5 . . .. .. . . 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 15,8 ±4,5 .. .. 17,0 ±4,3 3,6 ±2,3 .. .. 4,1 ±2,3 

3120 Datatekniker och dataoperatörer 15,1 ±5,0 .. .. 15,9 ±4,6 4,4 ±2,8 .. .. 4,6 ±2,6 

3121 Datatekniker 15,4 ±5,0 .. .. 16,3 ±4,7 4,5 ±2,9 .. .. 4,7 ±2,6 

3130 Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. .. .. .. .. 22,0 ±7,1 .. .. .. .. 3,4 ±3,3 

3150 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer .. .. .. .. 25,4 ±9,5 .. .. .. .. 6,1 ±5,3 

3200	  Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare 22,2 ±8,2 29,1 ±3,6 28,2 ±3,3 . . 8,8 ±2,2 8,1 ±2,0 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 26,8 ±5,6 26,3 ±5,0 .. .. 6,5 ±3,1 5,8 ±2,6 

3226 Sjukgymnaster m.fl. .. .. .. .. 22,1 ±8,1 .. .. .. .. 4,1 ±3,9 

3230 Sjuksköterskor .. .. 31,0 ±5,0 30,8 ±4,8 .. .. 10,5 ±3,3 10,4 ±3,2 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. 33,3 ±8,3 32,8 ±8,1 .. .. 9,0 ±5,2 8,6 ±4,9 

3239 Övriga sjuksköterskor .. .. 28,6 ±9,0 29,7 ±8,7 .. .. 12,3 ±6,6 12,0 ±6,2 

3300	 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 33,5 ±4,1 32,6 ±3,8 .. .. 10,9 ±2,8 10,3 ±2,5 

3310	 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 33,6 ±4,2 33,3 ±4,0 .. .. 11,2 ±2,9 10,9 ±2,7 
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Besvär de senaste 12 månaderna som  Sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär/ 

 Yrke/ 
Occupation 

följd av  arbetet/ Work related disorders Sick-leave due to work related disorders 

Kroppsiga eller andra typer av besvär följd av arbetet 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 15,5 ±1,8 23,2 ±2,1 19,5 ±1,4 3,0 ±0,9 6,9 ±1,2 5,0 ±0,8 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 13,1 ±2,2 21,5 ±3,4 16,4 ±1,9 2,5 ±1,0 8,0 ±2,2 4,6 ±1,1 

3413 Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. .. .. .. .. 15,5 ±7,3 .. .. .. .. . . 

3415 Företagssäljare 15,0 ±3,1 21,7 ±5,4 16,9 ±2,7 2,5 ±1,3 7,6 ±3,4 4,0 ±1,4 

3416 Inköpare 6,9 ±5,2 .. .. 13,4 ±5,0 . . .. .. 3,8 ±2,9 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. 20,5 ±7,2 15,6 ±5,0 .. .. 8,6 ±5,0 6,8 ±3,4 

3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. .. .. .. .. 16,8 ±6,7 .. .. .. .. 4,9 ±3,9 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. 36,6 ±9,1 27,8 ±6,3 .. .. 7,1 ±4,9 4,0 ±2,8 

3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare .. .. .. .. 31,0 ±9,4 .. .. .. .. 4,6 ±4,5 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 12,3 ±4,9 20,2 ±3,6 18,2 ±3,0 3,3 ±2,7 5,4 ±1,9 4,9 ±1,6 

3431 Administrativa assistenter 14,2 ±6,3 20,4 ±4,2 18,8 ±3,5 3,8 ±3,4 6,1 ±2,4 5,5 ±2,0 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. 18,0 ±7,2 15,1 ±5,5 .. .. 3,4 ±3,4 3,0 ±2,6 

3440 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän .. .. 28,1 ±9,3 25,5 ±7,9 .. .. 9,8 ±6,5 7,6 ±5,0 

3443 Socialförsäkringstjänstemän .. .. .. .. 29,6 ±9,9 .. .. .. .. 7,7 ±6,1 

3450 Poliser 32,4 ±10,1 .. .. 29,3 ±8,3 6,8 ±5,8 .. .. 5,7 ±4,4 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 28,0 ±6,6 24,7 ±5,2 .. .. 9,9 ±4,5 8,8 ±3,5 

3461 Behandlingsassistenter m.fl. .. .. .. .. 31,9 ±9,3 .. .. .. .. 12,3 ±6,7 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. 22,4 ±7,7 20,1 ±6,1 .. .. 6,2 ±4,7 6,6 ±3,9 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 21,6 ±6,1 20,6 ±6,3 21,7 ±4,5 3,8 ±2,7 3,3 ±3,2 3,6 ±2,1 

3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. .. .. .. .. 15,1 ±6,4 .. .. .. .. 3,0 ±2,9 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. 28,7 ±7,6 .. .. .. .. 5,4 ±3,9 

4000 Kontors- och kundservicearbete 15,8 ±2,9 20,3 ±2,2 18,9 ±1,8 4,4 ±1,7 5,2 ±1,2 5,0 ±1,0 

4100 Kontorsarbete m.m. 17,0 ±3,4 21,0 ±2,7 19,7 ±2,1 4,7 ±1,9 5,2 ±1,5 5,0 ±1,2 

4110 Kontorssekreterare och dataregistrerare .. .. 21,2 ±7,8 20,2 ±7,4 .. .. 6,5 ±4,5 6,0 ±4,2 

4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. .. .. 21,2 ±7,9 20,4 ±7,5 .. .. 6,7 ±4,6 6,3 ±4,3 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 15,9 ±3,9 15,3 ±3,6 .. .. 4,2 ±2,1 3,8 ±1,9 

4130 Lager- och transportassistenter 17,4 ±4,5 .. .. 19,2 ±4,1 4,1 ±2,3 .. .. 3,9 ±1,9 

4131 Lagerassistenter m.fl. 16,2 ±5,0 .. .. 17,9 ±4,7 3,3 ±2,4 .. .. 3,3 ±2,2 

4132 Transportassistenter .. .. .. .. 22,9 ±8,5 .. .. .. .. 5,6 ±4,3 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 29,8 ±8,9 .. .. .. .. 9,9 ±5,9 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 22,3 ±4,9 20,7 ±4,2 .. .. 5,4 ±2,6 4,9 ±2,2 

4200 Kundservicearbete 11,5 ±5,2 18,3 ±3,8 16,7 ±3,2 3,3 ±3,2 5,4 ±2,2 4,9 ±1,9 

4210 Kassapersonal m.fl. .. .. 15,3 ±5,9 13,9 ±4,9 .. .. 4,4 ±3,5 3,2 ±2,5 

4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. .. .. .. .. 14,4 ±5,7 .. .. .. .. 3,3 ±2,9 

4220 Kundinformatörer .. .. 19,7 ±4,8 18,2 ±4,1 .. .. 5,9 ±2,9 5,9 ±2,5 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 21,5 ±6,5 20,3 ±5,6 .. .. 5,9 ±3,8 6,3 ±3,5 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 18,0 ±2,0 29,5 ±1,5 26,2 ±1,2 5,1 ±1,2 10,2 ±1,0 8,8 ±0,8 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 18,8 ±2,6 30,9 ±1,8 28,2 ±1,5 5,5 ±1,5 10,9 ±1,2 9,7 ±1,0 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 21,5 ±5,3 31,2 ±5,5 27,2 ±3,9 8,6 ±3,7 5,6 ±3,0 6,9 ±2,3 

5122 Kockar och kokerskor 22,5 ±6,6 35,9 ±8,3 29,4 ±5,4 9,5 ±4,7 8,3 ±5,1 8,9 ±3,5 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. 21,6 ±5,6 .. .. .. .. 3,2 ±2,4 

5130 Vård- och omsorgspersonal 19,3 ±3,7 31,2 ±2,0 29,2 ±1,8 4,5 ±2,0 11,9 ±1,4 10,6 ±1,2 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 30,0 ±4,4 27,6 ±3,9 .. .. 12,2 ±3,2 11,0 ±2,8 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 34,6 ±3,7 33,8 ±3,5 .. .. 13,4 ±2,7 12,9 ±2,5 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 18,7 ±5,1 29,8 ±3,2 27,6 ±2,8 3,7 ±2,5 11,2 ±2,3 9,7 ±1,9 

5134 Skötare och vårdare .. .. 30,1 ±6,4 27,3 ±5,3 .. .. 11,1 ±4,6 9,1 ±3,6 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 27,1 ±6,2 25,7 ±5,7 .. .. 5,0 ±3,1 4,4 ±2,8 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 25,8 ±6,2 23,8 ±5,8 .. .. 5,0 ±3,3 4,6 ±3,0 

5150 Säkerhetspersonal 13,5 ±5,6 .. .. 15,7 ±5,4 4,3 ±3,3 .. .. 6,3 ±3,6 
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Besvär de senaste 12 månaderna som  Sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär/ 

 Yrke/ 
Occupation 

följd av  arbetet/ Work related disorders Sick-leave due to work related disorders 

Kroppsiga eller andra typer av besvär följd av arbetet 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 16,6 ±3,0 24,2 ±3,0 21,0 ±2,1 4,4 ±1,7 7,6 ±1,9 6,3 ±1,3 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 16,3 ±3,0 24,3 ±3,0 21,0 ±2,1 4,2 ±1,7 7,6 ±1,9 6,2 ±1,3 

5221 Försäljare, dagligvaror 14,4 ±6,5 29,8 ±6,3 24,3 ±4,7 . . 8,5 ±3,9 6,1 ±2,7 

5222 Försäljare, fackhandel 18,3 ±4,1 23,4 ±3,9 21,1 ±2,8 5,8 ±2,5 7,9 ±2,6 6,9 ±1,8 

5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. .. .. .. .. 12,6 ±6,4 .. .. .. .. . . 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 20,8 ±4,8 28,5 ±7,9 23,2 ±4,2 6,6 ±2,8 3,3 ±3,3 5,6 ±2,2 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 20,8 ±4,8 28,5 ±7,9 23,2 ±4,2 6,6 ±2,8 3,3 ±3,3 5,6 ±2,2 

6110 Växtodlare inom jordbruk och trädgård .. .. .. .. 19,0 ±7,1 .. .. .. .. 7,0 ±4,6 

6120 Djuruppfödare och djurskötare .. .. .. .. 28,4 ±8,2 .. .. .. .. . . 

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 21,1 ±8,9 .. .. 26,3 ±8,8 4,1 ±4,0 .. .. 4,2 ±3,6 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 26,2 ±1,7 21,6 ±6,9 25,9 ±1,7 8,8 ±1,1 5,1 ±3,9 8,6 ±1,1 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 26,7 ±2,2 .. .. 26,6 ±2,2 9,2 ±1,5 .. .. 9,1 ±1,4 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 27,3 ±3,3 .. .. 27,2 ±3,2 9,1 ±2,1 .. .. 9,0 ±2,1 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 26,8 ±4,2 .. .. 26,5 ±4,1 8,0 ±2,5 .. .. 7,9 ±2,5 

7124 Anläggningsarbetare 31,7 ±9,4 .. .. 32,2 ±9,4 13,5 ±7,1 .. .. 13,4 ±7,1 

7130 Byggnadshantverkare 25,9 ±3,4 .. .. 25,9 ±3,3 9,7 ±2,3 .. .. 9,7 ±2,2 

7135 VVS-montörer m.fl. 27,3 ±7,2 .. .. 27,3 ±7,1 11,2 ±5,1 .. .. 11,5 ±5,2 

7136 Installationselektriker 22,1 ±5,6 .. .. 21,8 ±5,5 6,4 ±3,2 .. .. 6,3 ±3,2 

7137 Fastighetsskötare 25,5 ±5,8 .. .. 25,9 ±5,5 10,7 ±4,1 .. .. 10,7 ±3,9 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 27,0 ±7,7 .. .. 27,3 ±7,2 7,2 ±4,3 .. .. 7,0 ±4,0 

7141 Målare 27,7 ±8,8 .. .. 28,6 ±8,4 7,7 ±5,2 .. .. 7,7 ±4,9 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 25,2 ±2,9 .. .. 24,9 ±2,8 8,4 ±1,8 .. .. 8,2 ±1,8 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 35,5 ±7,7 .. .. 35,1 ±7,6 15,2 ±5,7 .. .. 14,8 ±5,6 

7220 Smeder, verktygsmakare m.fl. .. .. .. .. 20,8 ±8,6 .. .. .. .. 9,4 ±6,0 

7230 Maskin- och motorreparatörer 25,6 ±4,5 .. .. 25,2 ±4,4 8,6 ±2,9 .. .. 8,5 ±2,8 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 29,2 ±5,8 .. .. 28,8 ±5,8 9,8 ±3,8 .. .. 9,7 ±3,8 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 21,0 ±7,2 .. .. 20,6 ±7,0 7,1 ±4,5 .. .. 7,0 ±4,4 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 20,5 ±4,8 .. .. 20,7 ±4,7 4,0 ±2,2 .. .. 3,9 ±2,2 

7241 Elmontörer och elreparatörer 23,8 ±8,5 .. .. 23,4 ±8,4 6,6 ±4,6 .. .. 6,5 ±4,5 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 19,4 ±6,5 .. .. 20,1 ±6,5 2,8 ±2,7 .. .. 2,7 ±2,6 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 24,8 ±6,9 .. .. .. .. 8,0 ±4,6 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 22,4 ±1,8 26,2 ±5,1 22,9 ±1,7 6,3 ±1,0 13,8 ±3,9 7,3 ±1,0 

8100 Processoperatörsarbete 23,4 ±5,9 .. .. 23,3 ±5,6 7,3 ±3,7 .. .. 7,6 ±3,4 

8140 Processoperatörer, trä- och pappersindustri .. .. .. .. 21,9 ±9,2 .. .. .. .. 9,0 ±6,1 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 22,6 ±3,1 28,4 ±6,3 23,9 ±2,8 7,1 ±1,9 15,6 ±5,0 9,1 ±1,8 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 24,6 ±5,7 .. .. 25,1 ±5,6 5,7 ±3,0 .. .. 6,4 ±3,0 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 20,8 ±5,7 .. .. 21,7 ±5,5 3,7 ±2,5 .. .. 4,7 ±2,7 

8270 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. .. .. .. .. 22,3 ±7,8 .. .. .. .. 5,9 ±5,1 

8280 Montörer 19,5 ±5,3 .. .. 22,5 ±4,9 7,7 ±3,4 .. .. 11,5 ±3,6 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 20,9 ±7,5 .. .. 23,6 ±7,2 8,7 ±5,1 .. .. 11,0 ±5,1 
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 Yrke/ 
Occupation 

följd av  arbetet/ Work related disorders Sick-leave due to work related disorders 

Kroppsiga eller andra typer av besvär följd av arbetet 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

8300 Transport- och maskinförararbete 22,1 ±2,4 .. .. 22,1 ±2,3 5,6 ±1,3 .. .. 5,9 ±1,3 

8320 Fordonsförare 21,3 ±3,0 .. .. 21,3 ±2,9 5,3 ±1,6 .. .. 5,8 ±1,7 

8321 Bil- och taxiförare 19,2 ±5,5 .. .. 18,9 ±5,3 4,5 ±2,9 .. .. 5,1 ±3,1 

8322 Buss- och spårvagnsförare 20,0 ±6,4 .. .. 20,4 ±6,2 6,4 ±4,0 .. .. 7,6 ±4,1 

8323 Lastbils- och långtradarförare 22,9 ±4,2 .. .. 22,8 ±4,1 5,2 ±2,2 .. .. 5,4 ±2,2 

8330 Maskinförare 22,8 ±4,3 .. .. 23,2 ±4,2 5,4 ±2,3 .. .. 5,4 ±2,2 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 21,8 ±6,8 .. .. 21,3 ±6,6 4,0 ±3,1 .. .. 3,9 ±3,0 

8334 Truckförare 29,8 ±9,0 .. .. 30,4 ±8,4 9,8 ±6,0 .. .. 8,9 ±5,4 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 19,5 ±3,3 25,6 ±3,2 23,0 ±2,3 7,4 ±2,3 9,5 ±2,3 8,6 ±1,6 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 18,1 ±3,9 24,8 ±3,4 22,4 ±2,6 6,9 ±2,6 8,3 ±2,3 7,8 ±1,7 

9120 Städare m.fl. .. .. 29,6 ±4,8 26,2 ±4,0 .. .. 10,5 ±3,5 9,5 ±2,8 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 29,3 ±4,9 26,3 ±4,1 .. .. 10,6 ±3,6 9,7 ±2,9 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 19,8 ±5,2 17,6 ±4,1 .. .. 6,8 ±3,3 6,1 ±2,6 

9140 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. .. .. .. .. 18,7 ±6,9 .. .. .. .. 4,7 ±4,3 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 22,3 ±6,4 .. .. 26,2 ±5,5 9,1 ±4,6 .. .. 12,3 ±4,2 

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare .. .. .. .. 21,8 ±7,5 .. .. .. .. 10,8 ±5,8 

9330 Godshanterare och expressbud 27,0 ±8,9 .. .. 30,2 ±8,0 9,0 ±6,0 .. .. 12,9 ±6,1 

 Samtliga 19,3 ±0,6 26,5 ±0,8 22,8 ±0,5 5,1 ±0,4 7,8 ±0,5 6,4 ±0,3 
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Tabell 2b  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka respektive  
andra förhållanden i arbetet, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas)    
Table 2b  Work related disorders due to occupational accidents or other occupational conditions during the last  
twelve months, according to occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for  
each sex are included)            

 Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/ Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents Andra förhållanden i arbetet/ 

Yrke/Occupation 

0000 Militärt arbete 

Other occupational conditions 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

14,9 ±8,0 .. .. 16,7 ±7,9 19,3 ±8,7 .. .. 18,4 ±8,2 

0100 Militärt arbete 14,9 ±8,0 .. .. 16,7 ±7,9 19,3 ±8,7 .. .. 18,4 ±8,2 

0110 Militärer 14,9 ±8,0 .. .. 16,7 ±7,9 19,3 ±8,7 .. .. 18,4 ±8,2 

1000 Ledningsarbete 3,4 ±1,2 3,2 ±1,5 3,3 ±0,9 12,4 ±2,1 18,3 ±3,2 14,7 ±1,8 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 3,2 ±1,3 3,2 ±1,7 3,2 ±1,0 11,9 ±2,4 19,0 ±3,7 14,7 ±2,1 

1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 4,7 ±3,2 .. .. 3,9 ±2,7 10,5 ±4,6 .. .. 9,6 ±4,0 

1220 Drift- och verksamhetschefer 3,7 ±2,1 4,5 ±2,6 4,1 ±1,7 15,3 ±4,2 22,8 ±5,3 18,9 ±3,4 

1222 Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning  
m.m. 

.. .. .. .. . . .. .. .. .. 13,1 ±7,3 

1224 Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och  
kommunikation 

.. .. .. .. 7,7 ±5,1 .. .. .. .. 15,6 ±7,1 

1227 Verksamhetschefer inom utbildning .. .. .. .. . . .. .. .. .. 22,9 ±9,5 

1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg .. .. 6,3 ±5,1 6,2 ±4,5 .. .. 24,0 ±8,8 24,3 ±7,8 

1230 Chefer för särskilda funktioner . . . . 1,5 ±1,2 8,9 ±3,6 15,8 ±5,7 11,6 ±3,1 

1231 Ekonomichefer och administrativa chefer .. .. .. .. . . .. .. .. .. 8,2 ±5,6 

1233 Försäljnings- och marknadschefer .. .. .. .. . . .. .. .. .. 8,1 ±5,7 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 4,7 ±2,8 . . 3,9 ±2,2 13,2 ±4,9 17,2 ±7,2 14,8 ±4,1 

1310 Chefer för mindre företag och enheter 4,7 ±2,8 . . 3,9 ±2,2 13,2 ±4,9 17,2 ±7,2 14,8 ±4,1 

1314  Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, 
transport och kommunikation 

.. .. .. .. 3,9 ±2,9 .. .. .. .. 16,3 ±5,8 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 3,8 ±0,7 4,6 ±0,8 4,2 ±0,5 14,5 ±1,3 23,9 ±1,5 19,5 ±1,0 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och  2,7 ±0,9 5,3 ±2,3 3,4 ±0,9 12,7 ±2,0 23,4 ±4,3 15,5 ±1,9 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister 2,2 ±1,1 5,9 ±3,4 3,1 ±1,2 12,7 ±2,6 27,0 ±6,4 16,0 ±2,5 

2131 Systemerare och programmerare 1,4 ±1,1 7,0 ±4,3 2,6 ±1,2 12,1 ±2,8 28,0 ±7,7 15,5 ±2,8 

2139 Övriga dataspecialister 5,2 ±3,4 .. .. 4,8 ±2,9 15,2 ±6,1 .. .. 18,3 ±5,6 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3,7 ±1,8 3,8 ±2,9 3,8 ±1,6 13,2 ±3,4 21,8 ±6,2 15,7 ±3,0 

2141 Arkitekter och stadsplanerare .. .. .. .. 3,7 ±3,7 .. .. .. .. 19,1 ±8,0 

2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik .. .. .. .. . . .. .. .. .. 9,6 ±6,0 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 3,3 ±2,8 .. .. 2,8 ±2,3 14,0 ±5,9 .. .. 15,5 ±5,7 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  4,4 ±2,6 5,9 ±2,1 5,4 ±1,7 14,9 ±4,6 25,8 ±3,9 22,1 ±3,0 
och sjukvård 

2210 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. .. .. .. .. 3,0 ±2,8 .. .. .. .. 18,3 ±6,5 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister 4,9 ±3,8 5,4 ±3,0 5,1 ±2,3 16,7 ±6,7 28,2 ±6,2 23,6 ±4,6 

2221 Läkare 3,1 ±2,9 5,9 ±4,2 4,6 ±2,6 16,9 ±7,2 26,0 ±7,6 21,6 ±5,2 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 7,6 ±3,6 7,0 ±3,2 .. .. 23,7 ±5,8 22,0 ±5,2 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. 8,9 ±5,7 7,6 ±4,4 .. .. 24,0 ±8,4 20,8 ±6,8 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 6,4 ±2,3 5,8 ±1,6 6,0 ±1,3 21,6 ±3,8 27,3 ±3,1 25,3 ±2,4 

2310 Universitets- och högskollärare 4,6 ±3,9 . . 4,3 ±3,0 16,7 ±7,8 26,1 ±9,6 21,2 ±6,2 

2320 Gymnasielärare m.fl. 7,0 ±4,1 6,1 ±3,6 6,5 ±2,7 19,6 ±6,3 27,0 ±6,8 23,4 ±4,7 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. 8,1 ±5,3 8,0 ±4,1 .. .. 30,9 ±9,4 24,7 ±6,6 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. 6,2 ±4,7 .. .. .. .. 23,0 ±8,0 

2330 Grundskollärare 7,3 ±4,4 6,2 ±2,3 6,4 ±2,1 29,9 ±7,7 27,7 ±4,4 28,1 ±3,8 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. 4,0 ±3,9 4,3 ±3,3 .. .. 25,5 ±8,0 22,0 ±6,4 

2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. .. .. . . .. .. .. .. 21,2 ±7,6 
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Tabell 2b  (forts.) 
Table 2b  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/ Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents Andra förhållanden i arbetet/ 

Yrke/Occupation 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk special

Other occupational conditions 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

istkompetens 3,7 ±1,1 3,2 ±0,9 3,4 ±0,7 12,9 ±2,1 21,3 ±2,2 17,8 ±1,5 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 3,1 ±1,4 2,5 ±1,4 2,8 ±1,0 9,7 ±2,7 16,0 ±3,2 13,1 ±2,1 

2411 Revisorer m.fl. 5,4 ±4,0 . . 3,8 ±2,4 10,5 ±5,8 10,6 ±5,4 10,6 ±4,0 

2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare .. .. . . . . .. .. 16,4 ±6,3 16,1 ±5,4 

2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare .. .. 5,1 ±4,3 4,3 ±2,8 .. .. 18,0 ±7,6 14,9 ±5,1 

2414 Organisationsutvecklare . . .. .. . . 7,8 ±5,6 .. .. 12,7 ±5,0 

2419 Övriga företagsekonomer . . .. .. 2,2 ±2,0 7,4 ±4,4 .. .. 11,5 ±4,3 

2420 Jurister .. .. . . . . .. .. 13,1 ±6,6 13,4 ±5,2 

2423 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister .. .. .. .. . . .. .. .. .. 13,7 ±7,0 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 4,4 ±2,7 2,7 ±2,1 3,5 ±1,7 15,5 ±4,7 24,0 ±5,4 19,9 ±3,6 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. . . 2,7 ±2,4 3,0 ±2,0 12,3 ±6,3 23,9 ±6,4 19,1 ±4,6 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. . . 2,9 ±2,3 .. .. 24,6 ±7,4 20,7 ±5,6 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 5,9 ±2,9 6,0 ±2,6 .. .. 28,6 ±5,5 27,9 ±4,8 

2491 Psykologer m.fl. .. .. .. .. 5,4 ±5,3 .. .. .. .. 24,0 ±9,6 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 5,8 ±3,2 6,2 ±3,0 .. .. 30,6 ±6,2 29,1 ±5,5 

3000  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande 3,9 ±0,7 4,9 ±0,8 4,4 ±0,5 13,1 ±1,2 23,1 ±1,5 18,3 ±1,0 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 3,7 ±1,1 4,2 ±2,3 3,8 ±1,0 12,4 ±1,9 24,3 ±4,8 14,7 ±1,8 

3110 Ingenjörer och tekniker 3,0 ±1,2 5,1 ±3,2 3,4 ±1,1 11,5 ±2,2 27,9 ±6,6 14,3 ±2,2 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 3,6 ±2,2 .. .. 3,8 ±2,1 12,6 ±4,0 .. .. 15,3 ±4,0 

3113 Elingenjörer och eltekniker . . .. .. 4,6 ±4,0 9,2 ±6,0 .. .. 10,0 ±5,6 

3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik . . .. .. . . 9,5 ±5,6 .. .. 13,1 ±6,1 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 3,0 ±2,1 .. .. 3,1 ±2,0 13,5 ±4,2 .. .. 15,0 ±4,1 

3120 Datatekniker och dataoperatörer 2,0 ±2,0 .. .. 1,9 ±1,7 12,9 ±4,6 .. .. 14,2 ±4,4 

3121 Datatekniker 2,1 ±2,1 .. .. 2,0 ±1,8 13,2 ±4,7 .. .. 14,5 ±4,5 

3130 Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. .. .. .. .. 9,1 ±4,8 .. .. .. .. 18,8 ±6,7 

3150 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer .. .. .. .. 7,5 ±5,7 .. .. .. .. 18,5 ±8,4 

3200  Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare 6,8 ±5,0 5,6 ±1,8 5,8 ±1,7 12,6 ±6,7 25,4 ±3,4 23,7 ±3,1 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 5,9 ±3,0 6,0 ±2,7 .. .. 23,0 ±5,4 21,0 ±4,7 

3226 Sjukgymnaster m.fl. .. .. .. .. 6,4 ±4,6 .. .. .. .. 15,1 ±7,1 

3230 Sjuksköterskor .. .. 6,0 ±2,5 6,3 ±2,5 .. .. 27,2 ±4,8 26,7 ±4,6 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. 4,5 ±3,6 4,3 ±3,4 .. .. 29,6 ±8,1 28,4 ±7,8 

3239 Övriga sjuksköterskor .. .. 5,1 ±4,3 6,3 ±4,6 .. .. 26,1 ±8,8 26,6 ±8,4 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 6,8 ±2,2 6,8 ±2,1 .. .. 28,6 ±4,0 28,0 ±3,7 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 7,0 ±2,3 7,1 ±2,2 .. .. 28,7 ±4,1 28,6 ±3,8 
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Tabell 2b  (forts.) 
Table 2b  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/ Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents Andra förhållanden i arbetet/ 

Yrke/Occupation 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 

Other occupational conditions 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

3,8 ±1,0 4,0 ±1,0 3,9 ±0,7 13,1 ±1,7 20,2 ±2,0 16,8 ±1,3 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2,0 ±0,9 1,9 ±1,1 2,0 ±0,7 11,6 ±2,1 18,5 ±3,2 14,3 ±1,8 

3413 Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 14,6 ±7,1 

3415 Företagssäljare 2,4 ±1,3 . . 2,2 ±1,1 12,7 ±2,9 18,5 ±5,0 14,3 ±2,5 

3416 Inköpare . . .. .. . . 6,9 ±5,2 .. .. 11,5 ±4,8 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. . . 2,0 ±1,7 .. .. 19,8 ±7,0 15,2 ±4,9 

3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 13,6 ±6,2 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. 7,4 ±4,6 5,3 ±3,0 .. .. 32,0 ±8,9 24,8 ±6,1 

3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare .. .. .. .. 4,0 ±3,5 .. .. .. .. 29,4 ±9,4 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 2,7 ±2,3 2,6 ±1,5 2,6 ±1,3 11,2 ±4,7 18,6 ±3,5 16,8 ±2,9 

3431 Administrativa assistenter 3,1 ±3,0 2,8 ±1,8 2,9 ±1,5 12,6 ±6,0 18,8 ±4,0 17,2 ±3,4 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. . . . . .. .. 16,3 ±6,9 13,9 ±5,4 

3440 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän .. .. 4,7 ±4,6 3,6 ±3,6 .. .. 26,6 ±9,2 24,3 ±7,7 

3443 Socialförsäkringstjänstemän .. .. .. .. . . .. .. .. .. 27,9 ±9,7 

3450 Poliser 13,5 ±7,3 .. .. 12,9 ±6,1 24,9 ±9,3 .. .. 23,2 ±7,7 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 10,0 ±4,4 8,2 ±3,4 .. .. 23,2 ±6,2 19,2 ±4,8 

3461 Behandlingsassistenter m.fl. .. .. .. .. 9,8 ±5,8 .. .. .. .. 25,8 ±8,8 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. 7,7 ±5,0 7,2 ±4,1 .. .. 18,9 ±7,2 15,1 ±5,4 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 10,8 ±4,6 5,9 ±3,9 8,5 ±3,1 17,2 ±5,6 14,0 ±5,4 16,0 ±4,0 

3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. .. .. .. .. 4,5 ±3,7 .. .. .. .. 13,8 ±6,1 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. 14,7 ±6,1 .. .. .. .. 16,3 ±6,1 

4000 Kontors- och kundservicearbete 2,9 ±1,3 4,0 ±1,1 3,7 ±0,8 14,0 ±2,8 18,2 ±2,1 17,0 ±1,7 

4100 Kontorsarbete m.m. 3,6 ±1,7 4,1 ±1,3 3,9 ±1,0 14,8 ±3,2 19,4 ±2,6 17,9 ±2,1 

4110 Kontorssekreterare och dataregistrerare .. .. . . . . .. .. 21,2 ±7,8 20,2 ±7,4 

4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. .. .. . . . . .. .. 21,2 ±7,9 20,4 ±7,5 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 2,3 ±1,5 2,1 ±1,4 .. .. 14,5 ±3,7 14,0 ±3,5 

4130 Lager- och transportassistenter 4,7 ±2,4 .. .. 5,7 ±2,4 14,3 ±4,1 .. .. 16,2 ±3,8 

4131 Lagerassistenter m.fl. 3,9 ±2,6 .. .. 5,3 ±2,6 13,8 ±4,6 .. .. 15,5 ±4,4 

4132 Transportassistenter .. .. .. .. 6,6 ±4,9 .. .. .. .. 18,5 ±7,8 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 7,3 ±5,2 .. .. .. .. 27,7 ±8,8 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 4,5 ±2,4 3,9 ±2,0 .. .. 19,9 ±4,7 18,8 ±4,0 

4200 Kundservicearbete . . 3,7 ±1,9 2,8 ±1,4 11,2 ±5,1 15,2 ±3,5 14,3 ±3,0 

4210 Kassapersonal m.fl. .. .. . . . . .. .. 10,7 ±5,1 10,5 ±4,3 

4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 10,8 ±5,0 

4220 Kundinformatörer .. .. 4,4 ±2,5 3,4 ±2,0 .. .. 17,4 ±4,6 16,3 ±3,9 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 7,0 ±4,0 5,7 ±3,3 .. .. 19,8 ±6,2 18,9 ±5,4 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 5,7 ±1,2 7,4 ±0,9 6,9 ±0,7 13,7 ±1,8 24,6 ±1,4 21,5 ±1,2 
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Tabell 2b  (forts.) 
Table 2b  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/ Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents Andra förhållanden i arbetet/ 

Yrke/Occupation 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 

Other occupational conditions 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

6,6 ±1,7 7,8 ±1,0 7,6 ±0,9 14,4 ±2,4 25,6 ±1,7 23,1 ±1,4 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 9,2 ±3,8 9,5 ±3,4 9,4 ±2,6 14,8 ±4,7 24,6 ±5,2 20,6 ±3,6 

5122 Kockar och kokerskor 9,5 ±4,8 11,8 ±5,5 10,7 ±3,7 15,9 ±5,8 29,1 ±7,9 22,6 ±5,0 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. 8,0 ±3,6 .. .. .. .. 15,4 ±5,0 

5130 Vård- och omsorgspersonal 6,4 ±2,4 8,0 ±1,2 7,8 ±1,0 15,5 ±3,3 26,0 ±1,9 24,2 ±1,7 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 6,9 ±2,4 6,9 ±2,2 .. .. 25,3 ±4,2 23,3 ±3,7 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 9,6 ±2,3 9,8 ±2,2 .. .. 29,4 ±3,6 28,6 ±3,4 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 4,4 ±2,9 7,3 ±1,8 6,7 ±1,6 15,2 ±4,8 24,4 ±3,0 22,6 ±2,6 

5134 Skötare och vårdare .. .. 8,4 ±4,0 7,8 ±3,3 .. .. 22,2 ±5,8 20,6 ±4,9 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 3,8 ±2,8 3,4 ±2,4 .. .. 23,5 ±5,8 22,5 ±5,4 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 3,6 ±2,8 3,3 ±2,5 .. .. 22,5 ±5,9 20,8 ±5,5 

5150 Säkerhetspersonal 5,6 ±3,5 .. .. 6,2 ±3,4 9,1 ±4,7 .. .. 10,9 ±4,6 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 4,4 ±1,7 5,6 ±1,6 5,1 ±1,2 12,5 ±2,7 20,9 ±2,8 17,4 ±2,0 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 4,4 ±1,7 5,7 ±1,6 5,1 ±1,2 12,3 ±2,7 21,0 ±2,8 17,3 ±2,0 

5221 Försäljare, dagligvaror . . 8,2 ±3,6 6,4 ±2,6 10,8 ±5,7 25,7 ±6,0 20,4 ±4,4 

5222 Försäljare, fackhandel 5,6 ±2,5 5,5 ±2,1 5,4 ±1,6 13,9 ±3,7 19,9 ±3,7 17,2 ±2,6 

5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 10,7 ±5,8 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 6,6 ±3,0 11,7 ±5,8 8,1 ±2,8 16,6 ±4,4 23,1 ±7,4 18,6 ±3,8 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 6,6 ±3,0 11,7 ±5,8 8,1 ±2,8 16,6 ±4,4 23,1 ±7,4 18,6 ±3,8 

6110 Växtodlare inom jordbruk och trädgård .. .. .. .. 5,0 ±4,1 .. .. .. .. 14,2 ±6,3 

6120 Djuruppfödare och djurskötare .. .. .. .. 8,8 ±5,1 .. .. .. .. 24,9 ±8,0 

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 10,4 ±6,8 .. .. 13,0 ±6,9 17,5 ±8,4 .. .. 20,3 ±8,0 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 9,2 ±1,1 3,2 ±2,6 8,9 ±1,1 19,4 ±1,5 17,7 ±6,4 19,3 ±1,5 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 9,7 ±1,5 .. .. 9,5 ±1,4 19,9 ±2,0 .. .. 19,9 ±2,0 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 10,4 ±2,2 .. .. 10,4 ±2,2 20,1 ±3,0 .. .. 20,1 ±2,9 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 10,5 ±2,9 .. .. 10,4 ±2,8 18,8 ±3,7 .. .. 18,6 ±3,7 

7124 Anläggningsarbetare 5,5 ±4,6 .. .. 5,5 ±4,6 25,3 ±8,8 .. .. 25,8 ±8,8 

7130 Byggnadshantverkare 9,4 ±2,2 .. .. 9,1 ±2,2 18,8 ±3,0 .. .. 18,9 ±2,9 

7135 VVS-montörer m.fl. 10,0 ±4,9 .. .. 9,8 ±4,8 19,4 ±6,3 .. .. 19,5 ±6,3 

7136 Installationselektriker 6,7 ±3,4 .. .. 6,6 ±3,3 17,7 ±5,1 .. .. 17,4 ±5,1 

7137 Fastighetsskötare 11,5 ±4,2 .. .. 10,8 ±3,8 17,5 ±5,1 .. .. 18,0 ±4,9 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 7,7 ±4,5 .. .. 8,0 ±4,3 22,9 ±7,3 .. .. 22,5 ±6,8 

7141 Målare 5,3 ±4,5 .. .. 6,2 ±4,4 24,4 ±8,5 .. .. 24,2 ±8,0 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 9,2 ±1,9 .. .. 8,9 ±1,9 18,1 ±2,6 .. .. 17,9 ±2,5 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 19,0 ±6,3 .. .. 18,5 ±6,2 22,7 ±6,8 .. .. 22,6 ±6,7 

7220 Smeder, verktygsmakare m.fl. .. .. .. .. 8,8 ±6,0 .. .. .. .. 15,8 ±8,0 

7230 Maskin- och motorreparatörer 8,0 ±2,8 .. .. 7,8 ±2,7 19,1 ±4,1 .. .. 18,8 ±4,0 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 7,8 ±3,5 .. .. 7,7 ±3,4 22,7 ±5,4 .. .. 22,4 ±5,4 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 8,7 ±4,9 .. .. 8,5 ±4,8 14,1 ±6,2 .. .. 13,8 ±6,1 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 5,4 ±2,7 .. .. 5,3 ±2,7 15,4 ±4,3 .. .. 15,5 ±4,2 

7241 Elmontörer och elreparatörer 7,6 ±5,4 .. .. 7,5 ±5,3 17,2 ±7,3 .. .. 16,9 ±7,2 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 4,3 ±3,4 .. .. 4,2 ±3,3 14,5 ±5,9 .. .. 14,9 ±5,8 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 4,7 ±3,3 .. .. .. .. 19,7 ±6,3 
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Tabell 2b  (forts.) 
Table 2b  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/ Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents Andra förhållanden i arbetet/ 

Yrke/Occupation 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 

Other occupational conditions 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

7,7 ±1,2 6,6 ±2,8 7,6 ±1,1 16,3 ±1,6 22,0 ±4,8 17,0 ±1,5 

8100 Processoperatörsarbete 7,6 ±3,6 .. .. 7,2 ±3,3 16,4 ±5,2 .. .. 16,2 ±4,9 

8140 Processoperatörer, trä- och pappersindustri .. .. .. .. . . .. .. .. .. 16,0 ±8,2 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 6,6 ±1,8 6,4 ±3,3 6,6 ±1,6 17,5 ±2,8 24,5 ±6,0 19,1 ±2,6 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 5,7 ±3,0 .. .. 6,6 ±3,1 20,7 ±5,4 .. .. 21,3 ±5,3 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 3,6 ±2,5 .. .. 4,8 ±2,7 17,7 ±5,4 .. .. 18,6 ±5,3 

8270 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 19,5 ±7,6 

8280 Montörer 7,7 ±3,4 .. .. 6,7 ±2,8 13,5 ±4,6 .. .. 17,4 ±4,4 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 10,5 ±5,4 .. .. 9,1 ±4,6 16,6 ±6,8 .. .. 19,5 ±6,7 

8300 Transport- och maskinförararbete 8,5 ±1,6 .. .. 8,5 ±1,6 15,5 ±2,1 .. .. 15,7 ±2,1 

8320 Fordonsförare 8,5 ±2,1 .. .. 8,4 ±2,0 14,7 ±2,6 .. .. 15,1 ±2,5 

8321 Bil- och taxiförare 8,0 ±3,8 .. .. 7,9 ±3,7 12,9 ±4,7 .. .. 13,0 ±4,6 

8322 Buss- och spårvagnsförare 9,9 ±4,8 .. .. 10,3 ±4,6 14,5 ±5,6 .. .. 15,3 ±5,5 

8323 Lastbils- och långtradarförare 8,4 ±2,8 .. .. 8,0 ±2,7 15,7 ±3,6 .. .. 16,0 ±3,6 

8330 Maskinförare 8,4 ±2,9 .. .. 8,7 ±2,9 16,3 ±3,8 .. .. 16,3 ±3,7 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 5,4 ±3,6 .. .. 5,3 ±3,5 16,5 ±6,1 .. .. 16,1 ±6,0 

8334 Truckförare 12,2 ±7,1 .. .. 12,5 ±6,6 24,3 ±8,5 .. .. 24,0 ±8,0 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 9,0 ±2,4 5,8 ±1,7 7,2 ±1,4 15,3 ±3,0 21,2 ±3,0 18,7 ±2,1 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 9,9 ±3,0 5,3 ±1,8 7,0 ±1,6 14,2 ±3,5 20,4 ±3,2 18,1 ±2,4 

9120 Städare m.fl. .. .. 5,0 ±2,3 5,8 ±2,1 .. .. 25,1 ±4,6 21,9 ±3,7 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 5,2 ±2,4 6,1 ±2,2 .. .. 24,6 ±4,7 21,8 ±3,8 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 6,2 ±3,2 7,2 ±2,7 .. .. 15,5 ±4,8 13,5 ±3,7 

9140 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. .. .. .. .. 6,0 ±4,2 .. .. .. .. 15,0 ±6,1 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 7,3 ±4,1 .. .. 8,1 ±3,5 17,3 ±5,9 .. .. 21,1 ±5,1 

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare .. .. .. .. 6,6 ±4,9 .. .. .. .. 17,4 ±6,7 

9330 Godshanterare och expressbud 6,5 ±5,0 .. .. 8,5 ±4,9 22,7 ±8,4 .. .. 25,5 ±7,6 

Samtliga 5,8 ±0,4 5,4 ±0,4 5,6 ±0,3 15,2 ±0,6 22,8 ±0,7 18,9 ±0,5 
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Tabell 2c  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka, fördelade  
efter yrke (SSYK) och kön samt sjukfrånvaro. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100  
svarande för respektive kön redovisas)       
Table 2c  Work related disorders due to occupational accidents during the last twelve months, according to   
occupation, sex and sick-leave. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are  
included) 

Yrke/Occupation M 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

0000 Militärt arbete . . .. .. 5,1 ±4,5 . . .. .. 4,0 ±3,7 

0100 Militärt arbete . . .. .. 5,1 ±4,5 . . .. .. 4,0 ±3,7 

0110 Militärer . . .. .. 5,1 ±4,5 . . .. .. 4,0 ±3,7 

1000 Ledningsarbete 1,1 ±0,7 . . 0,7 ±0,4 0,4 ±0,4 . . 0,3 ±0,3 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 0,9 ±0,7 . . 0,7 ±0,5 . . . . . . 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 1,0 ±0,3 1,0 ±0,4 1,0 ±0,3 0,3 ±0,2 0,5 ±0,3 0,4 ±0,2 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och  
datavetenskap m.m. 

1,1 ±0,6 . . 1,1 ±0,5 . . . . 0,4 ±0,3 

2130 Dataspecialister 0,7 ±0,7 . . 0,9 ±0,7 . . . . . . 

2131 Systemerare och programmerare . . . . 0,8 ±0,7 . . . . . . 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1,7 ±1,2 . . 1,5 ±1,0 . . . . . . 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  . . 2,0 ±1,2 1,4 ±0,8 . . . . . . 
och sjukvård 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 3,4 ±2,4 2,9 ±2,0 .. .. . . . . 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. 4,7 ±3,7 3,4 ±2,7 .. .. . . . . 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 1,9 ±1,1 1,1 ±0,7 1,3 ±0,6 . . 0,7 ±0,5 0,7 ±0,4 

2320 Gymnasielärare m.fl. . . . . 1,0 ±1,0 . . . . . . 

2330 Grundskollärare . . 1,4 ±1,1 1,6 ±1,0 . . 1,0 ±0,9 1,1 ±0,8 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,7 ±0,5 0,6 ±0,4 0,7 ±0,3 . . 0,3 ±0,3 0,3 ±0,2 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän . . . . 0,6 ±0,5 . . . . . . 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 1,7 ±1,6 1,7 ±1,4 .. .. . . . . 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. . . 1,9 ±1,7 .. .. . . . . 

3000  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande 1,0 ±0,4 1,7 ±0,5 1,4 ±0,3 0,5 ±0,3 0,8 ±0,3 0,7 ±0,2 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 0,7 ±0,5 2,1 ±1,7 1,0 ±0,5 0,4 ±0,4 . . 0,4 ±0,3 

3110 Ingenjörer och tekniker 0,7 ±0,6 3,1 ±2,7 1,1 ±0,7 . . . . 0,5 ±0,5 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare  . . 1,9 ±1,1 2,1 ±1,0 . . 0,7 ±0,7 0,9 ±0,7 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 1,8 ±1,6 1,9 ±1,5 .. .. . . . . 

3230 Sjuksköterskor .. .. 2,2 ±1,6 2,6 ±1,6 .. .. . . 1,1 ±1,1 

3239 Övriga sjuksköterskor .. .. . . 3,3 ±3,2 .. .. . . . . 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 2,8 ±1,5 2,6 ±1,3 .. .. 1,9 ±1,2 1,7 ±1,1 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 2,9 ±1,5 2,8 ±1,4 .. .. 2,0 ±1,2 1,8 ±1,1 
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Tabell 2c  (forts.) 
Table 2c  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 1,2 ±0,5 1,2 ±0,5 1,2 ±0,4 0,5 ±0,4 0,5 ±0,4 0,5 ±0,3 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 0,8 ±0,5 0,8 ±0,8 0,8 ±0,4 0,4 ±0,4 . . 0,4 ±0,3 

3415 Företagssäljare 0,7 ±0,7 . . 0,6 ±0,6 . . . . . . 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. . . 1,6 ±1,5 .. .. . . . . 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. . . . . 0,7 ±0,6 . . . . 0,7 ±0,6 

3431 Administrativa assistenter . . . . 0,9 ±0,9 . . . . 0,9 ±0,9 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 3,1 ±2,8 2,9 ±2,2 .. .. . . . . 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 3,1 ±2,5 . . 2,5 ±1,7 . . . . . . 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. 4,7 ±3,5 .. .. .. .. . . 

4000 Kontors- och kundservicearbete 1,0 ±0,8 1,3 ±0,6 1,2 ±0,5 . . 0,5 ±0,4 0,3 ±0,3 

4100 Kontorsarbete m.m. 1,3 ±1,0 1,2 ±0,7 1,3 ±0,6 . . 0,6 ±0,5 0,4 ±0,3 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 1,0 ±1,0 0,9 ±0,9 .. .. . . . . 

4130 Lager- och transportassistenter . . .. .. 1,4 ±1,1 . . .. .. . . 

4131 Lagerassistenter m.fl. . . .. .. 1,5 ±1,4 . . .. .. . . 

4200 Kundservicearbete . . 1,5 ±1,2 1,1 ±0,9 . . . . . . 

4220 Kundinformatörer .. .. 1,6 ±1,5 1,2 ±1,1 .. .. . . . . 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 2,5 ±2,4 2,0 ±1,9 .. .. . . . . 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 2,0 ±0,7 2,7 ±0,6 2,5 ±0,5 0,6 ±0,4 1,1 ±0,4 1,0 ±0,3 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 2,5 ±1,0 2,9 ±0,7 2,9 ±0,6 0,8 ±0,6 1,2 ±0,4 1,1 ±0,4 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 5,3 ±3,0 1,9 ±1,6 3,3 ±1,6 . . . . . . 

5122 Kockar och kokerskor 5,7 ±3,8 . . 3,8 ±2,3 . . . . . . 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. 2,6 ±2,1 .. .. .. .. . . 

5130 Vård- och omsorgspersonal 1,8 ±1,2 3,2 ±0,8 3,0 ±0,7 1,0 ±0,9 1,3 ±0,5 1,2 ±0,5 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 3,0 ±1,7 2,8 ±1,5 .. .. . . . . 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 4,2 ±1,6 4,1 ±1,5 .. .. 2,0 ±1,2 1,8 ±1,1 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. . . 2,6 ±1,1 2,4 ±1,0 . . 1,0 ±0,7 1,0 ±0,6 

5134 Skötare och vårdare .. .. 3,1 ±2,6 2,5 ±2,0 .. .. . . . . 

5150 Säkerhetspersonal . . .. .. 2,2 ±2,1 . . .. .. . . 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 1,2 ±0,9 2,0 ±1,0 1,6 ±0,7 . . 0,9 ±0,7 0,6 ±0,4 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 1,2 ±0,9 2,0 ±1,0 1,6 ±0,7 . . 0,9 ±0,7 0,6 ±0,4 

5221 Försäljare, dagligvaror . . 2,7 ±2,3 2,0 ±1,6 . . . . . . 

5222 Försäljare, fackhandel 1,8 ±1,5 2,0 ±1,4 1,9 ±1,0 . . . . 0,6 ±0,6 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2,5 ±1,8 . . 2,4 ±1,5 1,7 ±1,5 . . 1,4 ±1,1 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2,5 ±1,8 . . 2,4 ±1,5 1,7 ±1,5 . . 1,4 ±1,1 

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift . . .. .. 3,5 ±3,4 . . .. .. . . 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 4,1 ±0,8 . . 3,9 ±0,7 1,4 ±0,5 . . 1,3 ±0,4 
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Tabell 2c  (forts.) 
Table 2c  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 4,8 ±1,1 .. .. 4,7 ±1,0 1,9 ±0,7 .. .. 1,8 ±0,7 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 4,4 ±1,5 .. .. 4,4 ±1,5 1,6 ±0,9 .. .. 1,6 ±0,9 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 4,2 ±1,8 .. .. 4,2 ±1,8 1,6 ±1,2 .. .. 1,6 ±1,2 

7130 Byggnadshantverkare 5,4 ±1,8 .. .. 5,3 ±1,7 2,4 ±1,3 .. .. 2,3 ±1,2 

7135 VVS-montörer m.fl. 5,6 ±3,8 .. .. 5,5 ±3,8 3,1 ±2,9 .. .. 3,0 ±2,8 

7136 Installationselektriker 2,2 ±1,9 .. .. 2,2 ±1,9 . . .. .. . . 

7137 Fastighetsskötare 7,2 ±3,4 .. .. 6,8 ±3,1 2,7 ±2,4 .. .. 2,4 ±2,1 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 4,0 ±3,3 .. .. 3,5 ±2,9 . . .. .. . . 

7141 Målare 4,3 ±4,0 .. .. 3,9 ±3,6 . . .. .. . . 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 3,2 ±1,2 .. .. 3,1 ±1,1 0,7 ±0,6 .. .. 0,7 ±0,6 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 9,8 ±4,8 .. .. 9,6 ±4,7 . . .. .. . . 

7230 Maskin- och motorreparatörer 1,4 ±1,2 .. .. 1,4 ±1,2 . . .. .. . . 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1,7 ±1,5 .. .. 1,6 ±1,4 . . .. .. . . 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 3,1 ±0,7 3,4 ±1,9 3,1 ±0,7 1,4 ±0,5 0,9 ±0,8 1,3 ±0,5 

8100 Processoperatörsarbete 3,5 ±2,4 .. .. 3,1 ±2,2 . . .. .. . . 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 3,0 ±1,2 3,7 ±2,5 3,2 ±1,1 0,8 ±0,7 . . 0,8 ±0,6 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 2,6 ±2,1 .. .. 3,4 ±2,3 . . .. .. . . 

8211 Verktygsmaskinoperatörer . . .. .. 2,5 ±2,1 . . .. .. . . 

8280 Montörer 3,6 ±2,2 .. .. 3,4 ±1,9 . . .. .. . . 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 5,7 ±3,9 .. .. 5,2 ±3,4 . . .. .. . . 

8300 Transport- och maskinförararbete 3,1 ±1,0 .. .. 3,1 ±1,0 1,9 ±0,8 .. .. 1,9 ±0,8 

8320 Fordonsförare 3,5 ±1,4 .. .. 3,6 ±1,3 2,6 ±1,2 .. .. 2,6 ±1,1 

8321 Bil- och taxiförare 4,5 ±2,9 .. .. 4,7 ±2,9 2,6 ±2,2 .. .. 2,5 ±2,1 

8322 Buss- och spårvagnsförare 5,4 ±3,7 .. .. 5,8 ±3,6 4,9 ±3,5 .. .. 5,3 ±3,4 

8323 Lastbils- och långtradarförare 2,4 ±1,6 .. .. 2,3 ±1,6 1,8 ±1,4 .. .. 1,7 ±1,3 

8330 Maskinförare 1,8 ±1,3 .. .. 1,9 ±1,3 . . .. .. . . 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2,9 ±1,5 1,5 ±1,0 2,1 ±0,9 1,3 ±1,0 0,9 ±0,8 1,1 ±0,7 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3,0 ±1,8 1,0 ±0,9 1,7 ±0,9 1,6 ±1,4 . . 1,0 ±0,7 

9120 Städare m.fl. .. .. . . 1,5 ±1,2 .. .. . . . . 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. . . 1,5 ±1,3 .. .. . . . . 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. . . 1,3 ±1,3 .. .. . . . . 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2,9 ±2,8 .. .. 3,9 ±2,6 . . .. .. . . 

9330 Godshanterare och expressbud . . .. .. 4,8 ±4,0 . . .. .. . . 

 Samtliga 2,0 ±0,2 1,7 ±0,2 1,9 ±0,2 0,8 ±0,1 0,8 ±0,2 0,8 ±0,1 
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Tabell 2d  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av andra förhållanden   
i arbetet, fördelade efter yrke (SSYK) och kön samt sjukfrånvaro. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta.   
(Endast grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)   
Table 2d  Work related disorders due to other occupational conditions during the last twelve months, according to  
occupation, sex and sick-leave. 2014/2016. Percent of the population employed. (Only groups with at least 100   
respondents for each sex are included)          
      

Yrke/Occupation M 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Andra förhållanden i arbetet/Other occupational conditions 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

1000 Ledningsarbete 2,8 ±1,1 3,5 ±1,5 3,1 ±0,9 1,2 ±0,7 1,6 ±1,0 1,4 ±0,6 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 2,9 ±1,2 3,6 ±1,8 3,2 ±1,0 1,6 ±0,9 1,6 ±1,1 1,6 ±0,7 

1220 Drift- och verksamhetschefer 4,4 ±2,4 4,8 ±2,6 4,6 ±1,8 2,5 ±1,8 2,0 ±1,6 2,3 ±1,2 

1222  Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning 
m.m. 

.. .. .. .. 6,0 ±4,8 .. .. .. .. 4,9 ±4,2 

1224  Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och 
kommunikation 

.. .. .. .. 5,3 ±4,2 .. .. .. .. . . 

1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg .. .. 3,6 ±3,6 4,0 ±3,4 .. .. . . . . 

1230 Chefer för särskilda funktioner 2,4 ±1,9 . . 2,5 ±1,6 . . . . 1,3 ±1,2 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. . . 3,8 ±3,4 2,3 ±1,7 . . . . . . 

1310 Chefer för mindre företag och enheter . . 3,8 ±3,4 2,3 ±1,7 . . . . . . 

1314 Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang,  
transport och kommunikation 

.. .. .. .. 2,8 ±2,6 .. .. .. .. . . 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 2,9 ±0,6 5,3 ±0,8 4,2 ±0,5 1,3 ±0,4 2,5 ±0,6 1,9 ±0,4 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och  2,9 ±1,0 3,5 ±1,9 3,0 ±0,9 1,1 ±0,6 1,9 ±1,4 1,3 ±0,6 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister 2,5 ±1,2 4,4 ±3,0 2,9 ±1,2 0,7 ±0,6 . . 1,0 ±0,7 

2131 Systemerare och programmerare 1,7 ±1,1 4,4 ±3,6 2,3 ±1,2 . . . . 1,1 ±0,8 

2139 Övriga dataspecialister 5,4 ±4,1 .. .. 5,2 ±3,3 . . .. .. . . 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 3,2 ±1,8 2,8 ±2,5 3,1 ±1,5 1,7 ±1,3 . . 1,7 ±1,1 

2141 Arkitekter och stadsplanerare .. .. .. .. 4,5 ±4,2 .. .. .. .. . . 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 4,2 ±3,5 .. .. 3,5 ±2,9 . . .. .. . . 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  2,0 ±1,9 5,9 ±2,1 4,7 ±1,6 . . 2,2 ±1,4 1,7 ±1,0 
och sjukvård 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister . . 7,0 ±3,4 4,5 ±2,2 . . 2,1 ±2,0 1,3 ±1,3 

2221 Läkare . . 5,3 ±3,7 3,2 ±2,2 . . . . . . 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 5,6 ±3,1 6,1 ±3,0 .. .. 2,3 ±2,2 2,2 ±1,9 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. 8,5 ±5,6 8,7 ±4,8 .. .. . . . . 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 4,6 ±2,0 6,6 ±1,7 5,9 ±1,3 2,2 ±1,4 2,9 ±1,2 2,7 ±0,9 

2320 Gymnasielärare m.fl. 4,1 ±3,2 8,5 ±4,3 6,3 ±2,7 . . 3,5 ±2,9 2,4 ±1,8 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. 8,9 ±5,7 6,4 ±3,7 .. .. . . . . 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. 4,5 ±4,0 .. .. .. .. . . 

2330 Grundskollärare 8,6 ±4,9 6,2 ±2,3 6,7 ±2,1 6,1 ±4,2 3,0 ±1,6 3,7 ±1,6 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. 8,5 ±5,4 6,8 ±4,0 .. .. 4,2 ±3,9 2,9 ±2,8 

2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. .. .. 5,9 ±4,7 .. .. .. .. . . 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 2,4 ±1,0 4,7 ±1,2 3,8 ±0,8 1,2 ±0,7 2,4 ±0,9 1,9 ±0,6 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 1,4 ±1,1 2,8 ±1,5 2,2 ±0,9 . . 1,3 ±1,0 0,9 ±0,6 

2411 Revisorer m.fl. . . . . 2,1 ±2,0 . . . . . . 

2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare .. .. 3,4 ±3,0 3,7 ±2,7 .. .. . . . . 

2419 Övriga företagsekonomer . . .. .. 2,9 ±2,3 . . .. .. . . 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 3,8 ±2,6 3,8 ±2,5 3,8 ±1,8 2,1 ±1,9 2,0 ±1,9 2,0 ±1,3 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. . . 4,2 ±3,1 3,6 ±2,3 . . . . 2,0 ±1,7 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. 7,3 ±4,5 5,9 ±3,3 .. .. 4,9 ±3,6 3,9 ±2,6 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 8,9 ±3,4 7,7 ±2,9 .. .. 4,0 ±2,6 3,7 ±2,2 

2491 Psykologer m.fl. .. .. .. .. 6,3 ±5,4 .. .. .. .. . . 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 9,2 ±4,0 8,2 ±3,4 .. .. 3,9 ±2,9 3,5 ±2,5 
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Tabell 2d  (forts.) 
Table 2d  (cont’d) 

Yrke/Occupation M 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Andra förhållanden i arbetet/Other occupational conditions 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

3000  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande 2,3 ±0,6 6,9 ±0,9 4,7 ±0,5 1,1 ±0,4 3,6 ±0,7 2,4 ±0,4 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 2,1 ±0,8 6,8 ±2,8 3,1 ±0,9 1,3 ±0,7 3,3 ±2,0 1,7 ±0,7 

3110 Ingenjörer och tekniker 2,1 ±1,0 6,6 ±3,6 2,8 ±1,1 1,3 ±0,8 2,5 ±2,3 1,5 ±0,8 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker . . .. .. 1,7 ±1,4 . . .. .. . . 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 3,4 ±2,2 .. .. 3,9 ±2,2 2,5 ±1,9 .. .. 2,4 ±1,8 

3120 Datatekniker och dataoperatörer 4,0 ±2,6 .. .. 4,2 ±2,4 2,4 ±2,2 .. .. 2,7 ±2,0 

3121 Datatekniker 4,0 ±2,7 .. .. 4,3 ±2,5 2,5 ±2,2 .. .. 2,7 ±2,1 

3200  Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare 
högskoleutbildning 

. . 7,2 ±2,1 6,6 ±1,8 . . 4,3 ±1,6 3,9 ±1,5 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 5,1 ±2,8 4,3 ±2,3 .. .. 3,3 ±2,3 2,8 ±1,9 

3230 Sjuksköterskor .. .. 8,5 ±3,1 8,6 ±2,9 .. .. 5,1 ±2,5 5,0 ±2,3 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. 6,9 ±4,5 6,7 ±4,4 .. .. 6,0 ±4,4 5,8 ±4,2 

3239 Övriga sjuksköterskor .. .. 10,4 ±6,1 10,2 ±5,7 .. .. 7,0 ±5,4 6,3 ±4,8 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 9,2 ±2,6 8,6 ±2,4 .. .. 4,9 ±2,0 4,6 ±1,8 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 9,6 ±2,7 9,2 ±2,5 .. .. 5,1 ±2,1 4,9 ±1,9 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 2,4 ±0,8 6,1 ±1,2 4,3 ±0,7 1,0 ±0,5 2,9 ±0,8 2,0 ±0,5 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2,1 ±0,9 7,0 ±2,1 4,0 ±1,0 0,9 ±0,6 3,4 ±1,5 1,9 ±0,7 

3415 Företagssäljare 1,9 ±1,2 6,4 ±3,1 3,1 ±1,2 . . 2,8 ±2,2 1,1 ±0,7 

3416 Inköpare . . .. .. 3,8 ±2,9 . . .. .. . . 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. 8,6 ±5,0 6,8 ±3,4 .. .. 6,0 ±4,2 4,6 ±2,8 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. 7,1 ±4,9 4,0 ±2,8 .. .. . . . . 

3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare .. .. .. .. 4,6 ±4,5 .. .. .. .. . . 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 2,2 ±2,1 4,6 ±1,8 4,0 ±1,5 . . 2,4 ±1,4 2,2 ±1,1 

3431 Administrativa assistenter . . 5,1 ±2,2 4,4 ±1,8 . . 2,8 ±1,7 2,5 ±1,4 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. 3,4 ±3,4 3,0 ±2,6 .. .. . . . . 

3440 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän .. .. 8,9 ±6,2 6,9 ±4,8 .. .. . . . . 

3443 Socialförsäkringstjänstemän .. .. .. .. 6,7 ±5,7 .. .. .. .. . . 

3450 Poliser 5,1 ±5,0 .. .. 4,6 ±3,9 . . .. .. . . 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 8,6 ±4,2 7,2 ±3,2 .. .. 4,9 ±3,3 3,7 ±2,4 

3461 Behandlingsassistenter m.fl. .. .. .. .. 10,5 ±6,2 .. .. .. .. 4,2 ±4,1 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. 5,3 ±4,4 5,1 ±3,4 .. .. 4,3 ±3,9 3,4 ±2,9 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 3,3 ±2,6 . . 2,9 ±1,9 . . . . . . 

3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. .. .. .. .. 3,0 ±2,9 .. .. .. .. . . 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. 3,5 ±3,3 .. .. .. .. . . 

4000 Kontors- och kundservicearbete 3,8 ±1,6 4,8 ±1,2 4,5 ±0,9 1,3 ±0,9 2,4 ±0,9 2,1 ±0,7 

4100 Kontorsarbete m.m. 3,9 ±1,8 4,8 ±1,4 4,6 ±1,1 1,3 ±1,0 2,6 ±1,0 2,2 ±0,8 

4110 Kontorssekreterare och dataregistrerare .. .. 6,5 ±4,5 6,0 ±4,2 .. .. 3,8 ±3,6 3,5 ±3,3 

4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. .. .. 6,7 ±4,6 6,3 ±4,3 .. .. 3,9 ±3,7 3,7 ±3,4 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 3,7 ±2,0 3,4 ±1,8 .. .. 2,2 ±1,5 2,0 ±1,4 

4130 Lager- och transportassistenter 3,4 ±2,1 .. .. 3,4 ±1,8 1,6 ±1,4 .. .. 1,8 ±1,3 

4131 Lagerassistenter m.fl. 2,8 ±2,2 .. .. 2,9 ±2,0 . . .. .. . . 

4132 Transportassistenter .. .. .. .. 4,5 ±4,0 .. .. .. .. . . 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 8,5 ±5,6 .. .. .. .. . . 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 5,0 ±2,5 4,5 ±2,2 .. .. 2,3 ±1,7 2,0 ±1,5 
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Tabell 2d  (forts.) 
Table 2d  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Andra förhållanden i arbetet/Other occupational conditions 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

4200 Kundservicearbete 3,3 ±3,2 4,5 ±2,1 4,3 ±1,7 . . 2,1 ±1,5 1,9 ±1,2 

4220 Kundinformatörer .. .. 5,6 ±2,8 5,6 ±2,5 .. .. 2,4 ±2,0 2,4 ±1,7 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 5,9 ±3,8 6,3 ±3,5 .. .. 2,7 ±2,6 3,2 ±2,5 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 3,7 ±1,0 8,5 ±1,0 7,1 ±0,7 1,3 ±0,6 4,2 ±0,7 3,4 ±0,5 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 4,0 ±1,3 9,1 ±1,1 7,9 ±0,9 1,2 ±0,8 4,5 ±0,8 3,7 ±0,7 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 5,5 ±2,9 4,5 ±2,7 4,9 ±2,0 . . 1,9 ±1,8 1,6 ±1,3 

5122 Kockar och kokerskor 6,8 ±3,9 7,3 ±4,8 7,1 ±3,1 . . . . 2,1 ±1,9 

5130 Vård- och omsorgspersonal 3,6 ±1,8 9,9 ±1,3 8,8 ±1,1 1,2 ±1,1 4,8 ±1,0 4,2 ±0,8 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 10,1 ±3,0 9,3 ±2,6 .. .. 5,3 ±2,3 4,7 ±1,9 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 11,2 ±2,5 10,7 ±2,3 .. .. 5,3 ±1,8 4,8 ±1,7 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 2,6 ±2,3 9,6 ±2,1 8,2 ±1,7 . . 4,3 ±1,5 3,7 ±1,2 

5134 Skötare och vårdare .. .. 8,4 ±4,1 6,8 ±3,2 .. .. 5,7 ±3,4 4,5 ±2,6 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 4,3 ±2,9 3,8 ±2,6 .. .. 2,0 ±2,0 1,8 ±1,7 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 4,3 ±3,0 3,9 ±2,7 .. .. . . . . 

5150 Säkerhetspersonal 3,3 ±3,0 .. .. 4,3 ±3,1 . . .. .. 2,9 ±2,6 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 3,2 ±1,5 6,3 ±1,7 5,0 ±1,2 1,6 ±1,1 3,2 ±1,2 2,5 ±0,8 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2,9 ±1,4 6,3 ±1,7 4,9 ±1,1 1,4 ±1,0 3,2 ±1,2 2,4 ±0,8 

5221 Försäljare, dagligvaror . . 6,7 ±3,5 4,6 ±2,4 . . 2,7 ±2,2 2,0 ±1,5 

5222 Försäljare, fackhandel 4,4 ±2,2 6,3 ±2,3 5,4 ±1,6 1,8 ±1,5 3,5 ±1,8 2,7 ±1,2 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 4,9 ±2,5 . . 4,1 ±1,9 2,9 ±1,9 . . 2,5 ±1,5 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 4,9 ±2,5 . . 4,1 ±1,9 2,9 ±1,9 . . 2,5 ±1,5 

6110 Växtodlare inom jordbruk och trädgård .. .. .. .. 5,2 ±4,0 .. .. .. .. . . 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 6,1 ±0,9 3,9 ±3,5 5,9 ±0,9 2,2 ±0,6 . . 2,2 ±0,6 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 6,1 ±1,2 .. .. 6,1 ±1,2 2,5 ±0,8 .. .. 2,4 ±0,8 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 6,2 ±1,8 .. .. 6,1 ±1,8 2,2 ±1,1 .. .. 2,2 ±1,1 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 4,5 ±2,0 .. .. 4,4 ±1,9 1,2 ±1,1 .. .. 1,2 ±1,1 

7124 Anläggningsarbetare 11,2 ±6,5 .. .. 11,1 ±6,5 6,2 ±5,2 .. .. 6,2 ±5,2 

7130 Byggnadshantverkare 6,4 ±1,9 .. .. 6,4 ±1,9 3,1 ±1,4 .. .. 3,0 ±1,3 

7135 VVS-montörer m.fl. 9,0 ±4,6 .. .. 9,4 ±4,7 3,7 ±3,1 .. .. 3,6 ±3,0 

7136 Installationselektriker 4,7 ±2,8 .. .. 4,6 ±2,7 2,5 ±2,2 .. .. 2,4 ±2,2 

7137 Fastighetsskötare 6,5 ±3,4 .. .. 6,3 ±3,1 3,2 ±2,5 .. .. 2,8 ±2,3 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 4,0 ±3,2 .. .. 4,1 ±3,1 . . .. .. . . 

7141 Målare 4,4 ±3,9 .. .. 4,7 ±3,8 . . .. .. . . 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 5,7 ±1,5 .. .. 5,6 ±1,5 1,7 ±0,9 .. .. 1,8 ±0,9 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 7,3 ±4,0 .. .. 7,1 ±3,9 2,2 ±2,1 .. .. 2,2 ±2,1 

7220 Smeder, verktygsmakare m.fl. .. .. .. .. 5,5 ±4,8 .. .. .. .. . . 

7230 Maskin- och motorreparatörer 7,5 ±2,7 .. .. 7,4 ±2,7 2,3 ±1,5 .. .. 2,2 ±1,5 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 8,5 ±3,6 .. .. 8,4 ±3,6 2,7 ±2,0 .. .. 2,7 ±2,0 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 6,2 ±4,2 .. .. 6,0 ±4,1 . . .. .. . . 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2,7 ±1,8 .. .. 2,6 ±1,8 . . .. .. . . 

7241 Elmontörer och elreparatörer 5,7 ±4,2 .. .. 5,6 ±4,1 . . .. .. . . 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 8,0 ±4,6 .. .. .. .. . . 

Arbetsorsakade besvär 2016 | 69 



  

Tabell 2d  (forts.) 
Table 2d  (cont’d) 

Yrke/Occupation M 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Andra förhållanden i arbetet/Other occupational conditions 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 4,1 ±0,9 11,3 ±3,6 5,1 ±0,9 1,1 ±0,5 5,1 ±2,4 1,7 ±0,5 

8100 Processoperatörsarbete 3,4 ±2,6 .. .. 3,6 ±2,5 . . .. .. . . 

8140 Processoperatörer, trä- och pappersindustri .. .. .. .. 4,7 ±4,6 .. .. .. .. . . 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 5,2 ±1,6 12,9 ±4,7 6,9 ±1,7 1,0 ±0,8 4,7 ±2,8 1,8 ±0,9 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 4,2 ±2,6 .. .. 4,8 ±2,7 . . .. .. . . 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 2,7 ±2,2 .. .. 3,5 ±2,4 . . .. .. . . 

8270 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. .. .. .. .. 5,9 ±5,1 .. .. .. .. . . 

8280 Montörer 5,8 ±3,0 .. .. 9,5 ±3,3 . . .. .. 3,4 ±2,1 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 6,7 ±4,6 .. .. 8,8 ±4,7 . . .. .. . . 

8300 Transport- och maskinförararbete 3,6 ±1,1 .. .. 4,0 ±1,1 1,3 ±0,7 .. .. 1,6 ±0,7 

8320 Fordonsförare 2,9 ±1,3 .. .. 3,6 ±1,3 1,5 ±0,9 .. .. 2,0 ±1,0 

8322 Buss- och spårvagnsförare 4,2 ±3,4 .. .. 5,6 ±3,6 3,3 ±3,0 .. .. 4,7 ±3,3 

8323 Lastbils- och långtradarförare 3,1 ±1,7 .. .. 3,4 ±1,7 1,4 ±1,2 .. .. 1,5 ±1,2 

8330 Maskinförare 4,3 ±2,1 .. .. 4,2 ±2,0 . . .. .. . . 

8334 Truckförare 8,7 ±5,9 .. .. 8,0 ±5,3 . . .. .. . . 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 6,1 ±2,0 7,8 ±2,1 7,0 ±1,5 3,7 ±1,6 4,2 ±1,6 4,0 ±1,1 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 6,1 ±2,4 6,7 ±2,1 6,5 ±1,6 4,4 ±2,1 3,6 ±1,6 3,9 ±1,3 

9120 Städare m.fl. .. .. 8,4 ±3,1 7,9 ±2,6 .. .. 4,6 ±2,4 4,8 ±2,1 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 8,4 ±3,2 8,0 ±2,7 .. .. 4,5 ±2,5 4,8 ±2,1 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 5,5 ±3,0 5,1 ±2,4 .. .. 2,7 ±2,3 3,2 ±2,0 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 6,4 ±3,9 .. .. 9,5 ±3,7 2,7 ±2,7 .. .. 4,4 ±2,6 

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare .. .. .. .. 8,3 ±4,9 .. .. .. .. 3,7 ±3,6 

9330 Godshanterare och expressbud 7,6 ±5,6 .. .. 11,0 ±5,7 . . .. .. 5,3 ±4,0 

Samtliga  3,8 ±0,3 6,6 ±0,4 5,1 ±0,3 1,5 ±0,2 3,3 ±0,3 2,4 ±0,2 
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Tabell 2e  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av fysisk belastning och  
stress, psykiska påfrestningar, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för   
grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 2e  Work related disorders during the last twelve months due to physical load or stress and psycholocical strains  
according to occupation and sex. 2014/2016 Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are   
included)              

Yrke/Occupation M 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Fysisk belastning/Physical load Stress, psykiska påfrestningar/Mental stress 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

0000 Militärt arbete 13,7 ±7,4 .. .. 12,7 ±6,9 5,9 ±4,9 .. .. 5,4 ±4,6 

0100 Militärt arbete 13,7 ±7,4 .. .. 12,7 ±6,9 5,9 ±4,9 .. .. 5,4 ±4,6 

0110 Militärer 13,7 ±7,4 .. .. 12,7 ±6,9 5,9 ±4,9 .. .. 5,4 ±4,6 

1000 Ledningsarbete 3,1 ±1,1 4,5 ±1,7 3,6 ±0,9 9,6 ±1,9 14,6 ±2,9 11,5 ±1,6 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 2,8 ±1,2 3,7 ±1,7 3,2 ±1,0 9,6 ±2,2 15,9 ±3,4 12,1 ±1,9 

1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 2,3 ±2,0 .. .. 2,3 ±1,9 8,6 ±4,2 .. .. 7,6 ±3,7 

1220 Drift- och verksamhetschefer 4,5 ±2,3 4,4 ±2,5 4,4 ±1,7 12,5 ±3,9 19,5 ±5,0 15,9 ±3,1 

1222  Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning 
m.m. 

.. .. .. .. 5,0 ±4,9 .. .. .. .. 9,8 ±6,3 

1224  Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och 
kommunikation 

.. .. .. .. 12,0 ±6,1 .. .. .. .. 13,6 ±6,8 

1227 Verksamhetschefer inom utbildning .. .. .. .. . . .. .. .. .. 18,7 ±8,8 

1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg .. .. . . 3,5 ±3,1 .. .. 23,0 ±8,6 22,3 ±7,6 

1230 Chefer för särskilda funktioner . . 2,7 ±2,5 1,9 ±1,3 7,0 ±3,2 12,9 ±5,2 9,3 ±2,8 

1231 Ekonomichefer och administrativa chefer .. .. .. .. . . .. .. .. .. 6,0 ±5,0 

1233 Försäljnings- och marknadschefer .. .. .. .. . . .. .. .. .. 8,8 ±6,1 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 4,4 ±2,7 7,9 ±4,9 5,7 ±2,5 8,4 ±4,1 10,9 ±6,0 9,3 ±3,4 

1310 Chefer för mindre företag och enheter 4,4 ±2,7 7,9 ±4,9 5,7 ±2,5 8,4 ±4,1 10,9 ±6,0 9,3 ±3,4 

1314 Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang,  
transport och kommunikation 

.. .. .. .. 9,1 ±4,3 .. .. .. .. 8,5 ±4,5 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 3,7 ±0,7 5,5 ±0,8 4,6 ±0,5 10,0 ±1,1 18,7 ±1,4 14,6 ±0,9 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och  2,9 ±1,0 5,8 ±2,3 3,7 ±1,0 8,2 ±1,7 15,9 ±3,7 10,2 ±1,6 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister 3,1 ±1,3 4,5 ±2,9 3,4 ±1,2 7,7 ±2,1 18,9 ±5,7 10,3 ±2,1 

2131 Systemerare och programmerare 2,9 ±1,4 4,3 ±3,3 3,2 ±1,3 6,5 ±2,2 20,3 ±6,9 9,5 ±2,3 

2139 Övriga dataspecialister 3,7 ±3,4 .. .. 4,2 ±3,1 12,0 ±5,4 .. .. 13,2 ±4,8 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 2,8 ±1,6 7,9 ±4,0 4,3 ±1,6 9,3 ±2,9 13,0 ±5,1 10,4 ±2,6 

2141 Arkitekter och stadsplanerare .. .. .. .. 4,9 ±3,9 .. .. .. .. 13,8 ±7,2 

2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik .. .. .. .. . . .. .. .. .. 5,0 ±4,5 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 2,9 ±2,6 .. .. 3,8 ±2,9 11,6 ±5,6 .. .. 12,1 ±5,2 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  6,0 ±3,2 10,3 ±2,7 8,8 ±2,1 8,6 ±3,7 18,3 ±3,4 15,0 ±2,6 
och sjukvård 

2210 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. .. .. .. .. 5,0 ±3,5 .. .. .. .. 11,4 ±5,5 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister 5,7 ±4,4 10,9 ±4,2 8,7 ±3,1 11,1 ±5,5 22,7 ±5,7 18,0 ±4,1 

2221 Läkare 3,9 ±3,8 8,6 ±4,8 6,3 ±3,0 10,8 ±6,0 22,2 ±7,1 16,9 ±4,7 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 10,8 ±4,2 10,8 ±3,8 .. .. 14,2 ±4,7 13,0 ±4,2 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. 15,3 ±7,2 13,8 ±5,8 .. .. 10,8 ±5,8 9,7 ±4,8 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 4,2 ±1,9 5,6 ±1,5 5,1 ±1,2 15,7 ±3,4 23,1 ±2,9 20,5 ±2,3 

2310 Universitets- och högskollärare . . 9,8 ±6,3 5,0 ±3,0 12,7 ±6,9 19,1 ±8,6 15,7 ±5,4 

2320 Gymnasielärare m.fl. 6,3 ±4,0 4,0 ±2,9 5,1 ±2,4 13,9 ±5,6 23,8 ±6,5 19,0 ±4,4 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. 5,9 ±4,7 4,9 ±3,4 .. .. 30,0 ±9,3 23,7 ±6,6 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. 6,5 ±4,7 .. .. .. .. 14,0 ±6,6 

2330 Grundskollärare 4,9 ±3,8 4,9 ±2,1 4,9 ±1,8 22,4 ±7,1 24,3 ±4,2 23,8 ±3,6 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. 7,0 ±4,5 5,7 ±3,4 .. .. 20,4 ±7,6 16,8 ±5,9 

2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. .. .. 6,6 ±4,5 .. .. .. .. 13,7 ±6,7 
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2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 3,7 ±1,1 3,7 ±1,0 3,7 ±0,7 9,7 ±1,8 17,0 ±2,0 14,0 ±1,4 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 2,3 ±1,4 2,6 ±1,4 2,4 ±1,0 7,7 ±2,3 12,9 ±2,9 10,5 ±1,9 

2411 Revisorer m.fl. . . . . 2,6 ±2,2 7,1 ±4,6 7,8 ±4,5 7,5 ±3,2 

2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare .. .. 2,9 ±2,7 3,7 ±2,5 .. .. 13,5 ±5,8 13,3 ±4,9 

2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare .. .. . . 2,7 ±2,3 .. .. 17,6 ±7,4 14,4 ±5,0 

2414 Organisationsutvecklare . . .. .. . . 5,6 ±4,6 .. .. 10,0 ±4,5 

2419 Övriga företagsekonomer . . .. .. 2,0 ±1,9 6,0 ±3,9 .. .. 8,0 ±3,6 

2420 Jurister .. .. . . . . .. .. 12,2 ±6,5 10,6 ±4,9 

2423 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister .. .. .. .. . . .. .. .. .. 12,8 ±6,9 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 7,3 ±3,2 7,9 ±3,4 7,6 ±2,3 12,0 ±4,1 16,2 ±4,7 14,2 ±3,2 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. . . 7,9 ±4,0 5,7 ±2,6 6,9 ±4,7 15,8 ±5,5 12,2 ±3,8 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. 4,0 ±3,4 3,5 ±2,5 .. .. 19,8 ±6,8 16,3 ±5,1 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 3,1 ±1,9 3,0 ±1,7 .. .. 26,4 ±5,3 25,0 ±4,6 

2491 Psykologer m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 20,1 ±9,2 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 3,0 ±2,0 2,9 ±1,9 .. .. 28,3 ±6,1 26,5 ±5,4 

3000 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande  4,2 ±0,7 7,3 ±0,9 5,8 ±0,6 8,6 ±1,0 16,2 ±1,3 12,6 ±0,8 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 4,6 ±1,2 6,5 ±2,7 5,0 ±1,1 7,7 ±1,5 17,3 ±4,3 9,6 ±1,5 

3110 Ingenjörer och tekniker 4,3 ±1,4 8,4 ±4,1 5,0 ±1,4 6,7 ±1,7 18,4 ±5,8 8,7 ±1,8 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 5,1 ±2,6 .. .. 5,5 ±2,5 7,4 ±3,1 .. .. 9,0 ±3,1 

3113 Elingenjörer och eltekniker . . .. .. . . 5,7 ±4,8 .. .. 6,8 ±4,8 

3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik . . .. .. 3,9 ±3,4 5,7 ±4,5 .. .. 8,5 ±5,1 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 5,5 ±2,8 .. .. 5,2 ±2,6 8,4 ±3,4 .. .. 10,0 ±3,4 

3120 Datatekniker och dataoperatörer 3,6 ±2,5 .. .. 2,8 ±2,0 9,7 ±4,1 .. .. 10,9 ±3,9 

3121 Datatekniker 3,7 ±2,5 .. .. 2,9 ±2,0 9,9 ±4,1 .. .. 11,1 ±4,0 

3130 Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. .. .. .. .. 8,5 ±4,8 .. .. .. .. 11,1 ±5,1 

3150 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer .. .. .. .. 5,0 ±4,8 .. .. .. .. 16,3 ±8,0 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare  8,0 ±5,3 9,1 ±2,3 8,9 ±2,1 10,0 ±5,9 18,2 ±3,0 17,1 ±2,8 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 8,0 ±3,5 7,6 ±3,1 .. .. 16,5 ±4,7 14,5 ±4,1 

3226 Sjukgymnaster m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 11,8 ±6,4 

3230 Sjuksköterskor .. .. 9,3 ±3,0 9,9 ±3,0 .. .. 20,1 ±4,3 19,9 ±4,1 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. 10,3 ±4,8 10,8 ±4,8 .. .. 23,2 ±7,5 23,1 ±7,4 

3239 Övriga sjuksköterskor .. .. 7,9 ±5,6 10,0 ±5,8 .. .. 20,5 ±8,0 20,0 ±7,6 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 11,1 ±2,8 10,2 ±2,5 .. .. 19,9 ±3,5 19,7 ±3,2 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 11,1 ±2,9 10,2 ±2,6 .. .. 20,2 ±3,6 20,5 ±3,4 
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3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 3,7 ±0,9 5,5 ±1,1 4,6 ±0,7 8,7 ±1,4 14,0 ±1,7 11,5 ±1,1 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2,6 ±1,0 5,9 ±1,9 3,9 ±1,0 8,6 ±1,8 12,9 ±2,8 10,3 ±1,6 

3413 Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 13,3 ±6,7 

3415 Företagssäljare 2,5 ±1,4 6,7 ±3,3 3,7 ±1,4 9,2 ±2,5 13,0 ±4,5 10,3 ±2,2 

3416 Inköpare . . .. .. 3,9 ±2,8 4,9 ±4,5 .. .. 8,2 ±4,1 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. 4,6 ±3,5 4,1 ±2,5 .. .. 12,1 ±5,8 9,4 ±4,0 

3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. .. .. .. .. 4,2 ±3,4 .. .. .. .. 10,6 ±5,6 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. . . 2,4 ±2,0 .. .. 27,0 ±8,5 20,1 ±5,7 

3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 25,0 ±9,0 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 4,2 ±3,1 5,5 ±2,0 5,2 ±1,7 8,1 ±4,1 11,9 ±2,9 10,9 ±2,4 

3431 Administrativa assistenter 4,0 ±3,5 4,9 ±2,1 4,7 ±1,8 10,2 ±5,5 12,3 ±3,4 11,7 ±2,9 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. 7,3 ±4,9 6,6 ±3,9 .. .. 7,9 ±4,8 6,6 ±3,7 

3440 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän .. .. 7,0 ±5,6 5,4 ±4,3 .. .. 14,9 ±7,2 14,9 ±6,2 

3443 Socialförsäkringstjänstemän .. .. .. .. 6,5 ±5,6 .. .. .. .. 18,5 ±8,2 

3450 Poliser 8,2 ±5,8 .. .. 6,9 ±4,6 9,8 ±6,7 .. .. 9,1 ±5,4 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 5,2 ±3,2 4,9 ±2,6 .. .. 18,0 ±5,6 14,5 ±4,2 

3461 Behandlingsassistenter m.fl. .. .. .. .. 5,9 ±4,9 .. .. .. .. 21,3 ±8,0 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. 4,9 ±3,6 4,3 ±2,9 .. .. 13,5 ±6,3 10,2 ±4,5 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 8,8 ±4,3 5,7 ±3,8 7,3 ±2,9 8,7 ±4,0 10,2 ±4,5 9,8 ±3,1 

3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. .. .. .. .. 4,1 ±3,8 .. .. .. .. 9,0 ±5,0 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. 10,4 ±4,9 .. .. .. .. 9,4 ±4,6 

4000 Kontors- och kundservicearbete 8,2 ±2,2 7,1 ±1,4 7,5 ±1,2 6,0 ±1,9 10,2 ±1,7 8,9 ±1,3 

4100 Kontorsarbete m.m. 9,2 ±2,6 7,6 ±1,7 8,2 ±1,5 5,7 ±2,1 10,7 ±2,1 9,1 ±1,6 

4110 Kontorssekreterare och dataregistrerare .. .. 7,7 ±5,3 7,2 ±4,9 .. .. 11,8 ±6,1 11,5 ±5,8 

4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. .. .. 7,4 ±5,2 6,9 ±4,9 .. .. 12,1 ±6,3 11,8 ±6,0 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 4,9 ±2,3 4,7 ±2,1 .. .. 8,6 ±3,0 8,0 ±2,7 

4130 Lager- och transportassistenter 10,2 ±3,5 .. .. 9,9 ±3,0 4,6 ±2,4 .. .. 6,5 ±2,5 

4131 Lagerassistenter m.fl. 10,1 ±4,0 .. .. 10,0 ±3,6 4,2 ±2,7 .. .. 6,2 ±2,9 

4132 Transportassistenter .. .. .. .. 9,7 ±5,7 .. .. .. .. 7,3 ±5,2 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 20,1 ±7,8 .. .. .. .. 10,7 ±6,3 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 7,4 ±3,0 6,5 ±2,5 .. .. 10,3 ±3,6 10,7 ±3,2 

4200 Kundservicearbete 4,6 ±3,5 5,7 ±2,2 5,5 ±1,9 7,0 ±4,1 8,7 ±2,8 8,3 ±2,4 

4210 Kassapersonal m.fl. .. .. 8,2 ±4,5 6,6 ±3,5 .. .. 5,1 ±3,7 4,6 ±3,0 

4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. .. .. .. .. 7,0 ±4,2 .. .. .. .. . . 

4220 Kundinformatörer .. .. 4,4 ±2,3 4,9 ±2,2 .. .. 10,5 ±3,8 10,3 ±3,2 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 3,3 ±2,6 4,5 ±2,7 .. .. 11,8 ±5,3 11,9 ±4,6 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 7,7 ±1,4 16,2 ±1,2 13,8 ±1,0 8,5 ±1,4 13,3 ±1,1 12,0 ±0,9 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 8,4 ±1,9 16,7 ±1,4 14,8 ±1,2 8,6 ±1,9 14,2 ±1,3 13,0 ±1,1 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 11,2 ±4,1 20,7 ±4,8 16,7 ±3,3 7,9 ±3,7 15,1 ±4,2 12,2 ±2,9 

5122 Kockar och kokerskor 10,1 ±4,8 22,0 ±7,3 16,2 ±4,5 8,3 ±4,6 14,5 ±6,2 11,4 ±3,9 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. 15,0 ±4,8 .. .. .. .. 13,3 ±4,6 

5130 Vård- och omsorgspersonal 8,7 ±2,6 16,4 ±1,6 15,1 ±1,4 9,7 ±2,7 14,5 ±1,5 13,7 ±1,3 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 13,3 ±3,2 11,6 ±2,8 .. .. 15,1 ±3,5 13,9 ±3,1 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 20,1 ±3,1 19,8 ±3,0 .. .. 14,9 ±2,8 14,5 ±2,6 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 10,3 ±4,1 16,4 ±2,6 15,2 ±2,2 9,0 ±3,7 14,4 ±2,4 13,3 ±2,1 

5134 Skötare och vårdare .. .. 10,4 ±4,3 8,4 ±3,3 .. .. 14,4 ±5,0 14,0 ±4,2 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 18,5 ±5,4 16,6 ±4,8 .. .. 7,5 ±3,5 7,6 ±3,3 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 19,0 ±5,6 17,2 ±5,1 .. .. 6,0 ±3,2 5,3 ±2,8 

5150 Säkerhetspersonal 4,0 ±3,0 .. .. 3,6 ±2,7 6,1 ±3,9 .. .. 7,3 ±3,8 
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5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 6,8 ±2,0 14,2 ±2,4 11,1 ±1,6 8,3 ±2,2 9,9 ±2,1 9,2 ±1,5 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 6,8 ±2,1 14,3 ±2,4 11,1 ±1,7 8,0 ±2,2 9,9 ±2,1 9,1 ±1,5 

5221 Försäljare, dagligvaror 5,9 ±4,1 22,0 ±5,7 16,3 ±4,1 6,6 ±4,6 11,2 ±4,4 9,5 ±3,3 

5222 Försäljare, fackhandel 7,8 ±2,8 12,1 ±3,0 10,2 ±2,1 8,9 ±3,0 10,0 ±2,8 9,5 ±2,0 

5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. .. .. .. .. 5,9 ±4,6 .. .. .. .. 6,1 ±4,6 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 11,0 ±3,7 16,1 ±6,4 12,6 ±3,3 2,2 ±1,7 6,1 ±4,4 3,4 ±1,8 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 11,0 ±3,7 16,1 ±6,4 12,6 ±3,3 2,2 ±1,7 6,1 ±4,4 3,4 ±1,8 

6110 Växtodlare inom jordbruk och trädgård .. .. .. .. 7,7 ±4,7 .. .. .. .. 5,1 ±4,0 

6120 Djuruppfödare och djurskötare .. .. .. .. 16,5 ±6,8 .. .. .. .. 3,8 ±3,5 

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 12,2 ±7,3 .. .. 16,9 ±7,6 . . .. .. . . 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 15,3 ±1,4 11,9 ±5,3 15,1 ±1,4 6,1 ±0,9 5,5 ±3,8 6,1 ±0,9 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 16,1 ±1,9 .. .. 16,0 ±1,8 5,8 ±1,2 .. .. 5,9 ±1,2 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 17,9 ±2,8 .. .. 17,8 ±2,8 4,1 ±1,4 .. .. 4,0 ±1,4 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 17,7 ±3,6 .. .. 17,5 ±3,6 4,0 ±1,8 .. .. 3,9 ±1,8 

7124 Anläggningsarbetare 24,7 ±8,6 .. .. 25,2 ±8,6 5,7 ±4,6 .. .. 5,6 ±4,6 

7130 Byggnadshantverkare 13,5 ±2,6 .. .. 13,5 ±2,5 7,5 ±2,0 .. .. 7,6 ±2,0 

7135 VVS-montörer m.fl. 13,2 ±5,4 .. .. 13,5 ±5,5 6,1 ±3,9 .. .. 6,0 ±3,8 

7136 Installationselektriker 11,9 ±4,3 .. .. 11,7 ±4,3 6,0 ±3,2 .. .. 5,9 ±3,2 

7137 Fastighetsskötare 13,9 ±4,6 .. .. 14,0 ±4,3 10,9 ±4,1 .. .. 10,9 ±3,9 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 18,1 ±6,8 .. .. 18,2 ±6,4 7,0 ±4,3 .. .. 7,4 ±4,1 

7141 Målare 17,4 ±7,6 .. .. 17,7 ±7,3 7,5 ±5,1 .. .. 8,3 ±5,0 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 13,5 ±2,3 .. .. 13,4 ±2,2 6,6 ±1,6 .. .. 6,5 ±1,6 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 17,6 ±6,1 .. .. 17,1 ±6,0 7,6 ±4,3 .. .. 7,4 ±4,2 

7220 Smeder, verktygsmakare m.fl. .. .. .. .. 13,3 ±7,2 .. .. .. .. . . 

7230 Maskin- och motorreparatörer 13,6 ±3,5 .. .. 13,4 ±3,5 7,1 ±2,5 .. .. 6,9 ±2,5 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 16,3 ±4,8 .. .. 16,1 ±4,7 7,2 ±3,2 .. .. 7,1 ±3,2 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 9,8 ±5,3 .. .. 9,6 ±5,2 7,2 ±4,2 .. .. 7,1 ±4,2 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 11,0 ±3,7 .. .. 11,4 ±3,7 7,2 ±3,1 .. .. 7,0 ±3,0 

7241 Elmontörer och elreparatörer 15,7 ±7,2 .. .. 15,4 ±7,1 6,6 ±5,1 .. .. 6,5 ±5,0 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 8,3 ±4,6 .. .. 9,5 ±4,8 8,8 ±4,6 .. .. 8,4 ±4,4 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 17,6 ±6,0 .. .. .. .. 5,5 ±3,6 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 11,9 ±1,4 17,7 ±4,3 12,6 ±1,3 5,9 ±1,0 8,2 ±3,0 6,2 ±1,0 

8100 Processoperatörsarbete 11,1 ±4,4 .. .. 11,6 ±4,3 3,6 ±2,5 .. .. 3,7 ±2,5 

8140 Processoperatörer, trä- och pappersindustri .. .. .. .. 11,0 ±7,1 .. .. .. .. 4,7 ±4,7 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 11,7 ±2,4 20,2 ±5,5 13,7 ±2,3 6,7 ±1,8 9,2 ±3,8 7,3 ±1,7 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 12,8 ±4,6 .. .. 13,3 ±4,5 5,7 ±3,1 .. .. 5,9 ±3,0 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 10,9 ±4,6 .. .. 11,7 ±4,4 5,2 ±3,1 .. .. 5,4 ±3,0 

8270 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. .. .. .. .. 14,2 ±6,7 .. .. .. .. 6,3 ±4,5 

8280 Montörer 8,9 ±3,8 .. .. 12,0 ±3,8 5,8 ±3,1 .. .. 7,6 ±3,0 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 8,5 ±5,1 .. .. 11,6 ±5,5 6,6 ±4,4 .. .. 7,1 ±4,2 
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8300 Transport- och maskinförararbete 12,1 ±1,9 .. .. 12,1 ±1,8 5,8 ±1,3 .. .. 5,9 ±1,3 

8320 Fordonsförare 12,0 ±2,3 .. .. 11,9 ±2,2 5,2 ±1,6 .. .. 5,4 ±1,6 

8321 Bil- och taxiförare 14,0 ±4,8 .. .. 13,6 ±4,6 7,9 ±3,7 .. .. 7,4 ±3,5 

8322 Buss- och spårvagnsförare 8,9 ±4,3 .. .. 9,4 ±4,2 5,1 ±3,4 .. .. 4,9 ±3,2 

8323 Lastbils- och långtradarförare 12,0 ±3,2 .. .. 11,9 ±3,1 4,0 ±2,0 .. .. 4,7 ±2,0 

8330 Maskinförare 12,8 ±3,5 .. .. 12,9 ±3,4 5,8 ±2,4 .. .. 5,6 ±2,3 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 12,8 ±5,4 .. .. 12,5 ±5,3 4,6 ±3,6 .. .. 4,5 ±3,5 

8334 Truckförare 18,7 ±8,0 .. .. 18,9 ±7,5 8,4 ±5,1 .. .. 7,7 ±4,5 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 10,5 ±2,6 16,8 ±2,7 14,1 ±1,9 5,7 ±1,9 10,0 ±2,2 8,1 ±1,5 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 9,1 ±2,9 16,3 ±2,9 13,7 ±2,1 5,7 ±2,3 9,6 ±2,3 8,2 ±1,7 

9120 Städare m.fl. .. .. 19,5 ±4,1 17,4 ±3,4 .. .. 11,6 ±3,4 9,9 ±2,7 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 20,1 ±4,3 18,1 ±3,5 .. .. 11,0 ±3,4 9,6 ±2,8 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 13,1 ±4,5 10,3 ±3,3 .. .. 6,8 ±3,3 5,6 ±2,5 

9140 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. .. .. .. .. 9,4 ±5,2 .. .. .. .. 6,9 ±4,2 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 13,7 ±5,3 .. .. 16,3 ±4,6 5,9 ±3,7 .. .. 8,9 ±3,6 

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare .. .. .. .. 12,8 ±6,0 .. .. .. .. 8,0 ±4,9 

9330 Godshanterare och expressbud 17,0 ±7,5 .. .. 19,1 ±6,9 7,1 ±5,4 .. .. 10,3 ±5,4 

 Samtliga 8,0 ±0,4 9,9 ±0,5 8,9 ±0,3 7,8 ±0,4 14,7 ±0,6 11,1 ±0,4 
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Tabell 2f  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av påfrestande arbets
ställningar och tung manuell hantering, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter  
för grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas) 
Table 2f  Work related disorders during the last twelve months due to strenuous working postures and heavy manual  
handling, according to occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each  
sex are included)             

     Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

 Påfrestande arbetsställningar/   Tung manuell hantering/Heavy manual handling 

Yrke/Occupation M 

Strenuous working postures 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

0000 Militärt arbete 8,3 ±5,9 .. .. 7,7 ±5,5 8,0 ±6,0 .. .. 7,4 ±5,6 

0100 Militärt arbete 8,3 ±5,9 .. .. 7,7 ±5,5 8,0 ±6,0 .. .. 7,4 ±5,6 

0110 Militärer 8,3 ±5,9 .. .. 7,7 ±5,5 8,0 ±6,0 .. .. 7,4 ±5,6 

1000 Ledningsarbete 2,3 ±0,9 3,1 ±1,4 2,6 ±0,8 1,6 ±0,8 2,1 ±1,1 1,8 ±0,6 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 2,1 ±1,0 2,3 ±1,4 2,2 ±0,8 1,1 ±0,7 1,6 ±1,1 1,3 ±0,6 

1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. . . .. .. 1,7 ±1,7 . . .. .. . . 

1220 Drift- och verksamhetschefer 3,3 ±2,0 2,3 ±1,8 2,8 ±1,3 1,9 ±1,6 2,9 ±2,0 2,4 ±1,3 

1224  Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och 
kommunikation 

.. .. .. .. 6,0 ±4,0 .. .. .. .. 7,5 ±5,1 

1230 Chefer för särskilda funktioner . . . . 1,5 ±1,2 . . . . . . 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 3,0 ±2,2 6,3 ±4,4 4,2 ±2,2 3,6 ±2,5 3,6 ±3,4 3,7 ±2,1 

1310 Chefer för mindre företag och enheter 3,0 ±2,2 6,3 ±4,4 4,2 ±2,2 3,6 ±2,5 3,6 ±3,4 3,7 ±2,1 

1314  Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, 
transport och kommunikation 

.. .. .. .. 6,4 ±3,7 .. .. .. .. 5,9 ±3,6 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 3,0 ±0,6 4,5 ±0,7 3,8 ±0,5 0,5 ±0,3 0,8 ±0,3 0,7 ±0,2 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och  2,1 ±0,9 5,4 ±2,2 3,0 ±0,9 . . . . 0,3 ±0,3 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister 2,2 ±1,2 4,2 ±2,8 2,7 ±1,1 . . . . . . 

2131 Systemerare och programmerare 2,0 ±1,2 4,3 ±3,3 2,5 ±1,2 . . . . . . 

2139 Övriga dataspecialister . . .. .. 3,3 ±2,7 . . .. .. . . 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1,9 ±1,3 7,3 ±3,8 3,5 ±1,5 . . . . . . 

2141 Arkitekter och stadsplanerare .. .. .. .. 4,9 ±3,9 .. .. .. .. . . 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin . . .. .. 3,0 ±2,7 . . .. .. . . 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  5,4 ±3,0 8,0 ±2,4 7,1 ±1,9 . . 2,9 ±1,5 2,3 ±1,1 
och sjukvård 

2210 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. .. .. .. .. 2,7 ±2,4 .. .. .. .. . . 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister 5,1 ±4,1 9,6 ±4,0 7,7 ±2,9 . . . . . . 

2221 Läkare 3,9 ±3,8 8,0 ±4,7 6,0 ±3,0 . . . . . . 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 8,0 ±3,7 8,4 ±3,5 .. .. 4,8 ±2,7 4,2 ±2,3 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. 10,5 ±6,3 10,5 ±5,3 .. .. 10,5 ±5,8 7,6 ±4,1 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 3,5 ±1,7 4,5 ±1,4 4,2 ±1,1 . . 0,7 ±0,5 0,7 ±0,4 

2310 Universitets- och högskollärare . . 7,6 ±5,6 4,1 ±2,7 . . . . . . 

2320 Gymnasielärare m.fl. 5,2 ±3,6 3,8 ±2,9 4,5 ±2,3 . . . . . . 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. 5,5 ±4,6 4,8 ±3,4 .. .. . . . . 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. 5,0 ±4,2 .. .. .. .. . . 

2330 Grundskollärare 3,8 ±3,3 3,3 ±1,8 3,5 ±1,6 . . 0,9 ±0,8 0,9 ±0,8 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. 7,0 ±4,5 5,7 ±3,4 .. .. . . . . 

2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. .. .. 6,6 ±4,5 .. .. .. .. . . 
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Tabell 2f  (forts.) 
Table 2f  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

 Påfrestande arbetsställningar/  Tung manuell hantering/Heavy manual handling 

Yrke/Occupation M 

Strenuous working postures 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 3,2 ±1,1 3,0 ±0,9 3,1 ±0,7 0,5 ±0,4 0,3 ±0,3 0,4 ±0,2 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 2,1 ±1,3 2,4 ±1,3 2,2 ±0,9 . . . . . . 

2411 Revisorer m.fl. . . . . 2,6 ±2,2 . . . . . . 

2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare .. .. . . 3,4 ±2,4 .. .. . . . . 

2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare .. .. . . 2,2 ±2,1 .. .. . . . . 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 5,9 ±3,0 5,6 ±2,9 5,7 ±2,1 1,5 ±1,4 . . 1,4 ±1,0 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. . . 5,9 ±3,5 4,5 ±2,4 . . . . . . 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. . . 2,4 ±2,1 .. .. . . . . 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 2,6 ±1,8 2,6 ±1,6 .. .. . . . . 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 2,4 ±1,9 2,4 ±1,8 .. .. . . . . 

3000 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande  2,9 ±0,6 5,9 ±0,8 4,5 ±0,5 1,3 ±0,4 2,1 ±0,5 1,7 ±0,3 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 3,1 ±1,0 5,7 ±2,6 3,6 ±0,9 1,3 ±0,6 . . 1,2 ±0,5 

3110 Ingenjörer och tekniker 2,9 ±1,2 7,0 ±3,9 3,6 ±1,2 0,9 ±0,7 . . 1,0 ±0,6 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 3,6 ±2,3 .. .. 4,3 ±2,2 . . .. .. 1,4 ±1,3 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 3,4 ±2,3 .. .. 3,4 ±2,1 . . .. .. . . 

3120 Datatekniker och dataoperatörer 2,7 ±2,1 .. .. 2,1 ±1,7 . . .. .. . . 

3121 Datatekniker 2,7 ±2,2 .. .. 2,2 ±1,7 . . .. .. . . 

3130 Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. .. .. .. .. 5,8 ±4,1 .. .. .. .. . . 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare  6,2 ±4,8 7,6 ±2,1 7,4 ±1,9 3,9 ±3,6 3,2 ±1,4 3,3 ±1,3 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 7,2 ±3,3 6,5 ±2,8 .. .. . . 1,5 ±1,4 

3230 Sjuksköterskor .. .. 7,2 ±2,8 8,0 ±2,8 .. .. 4,4 ±2,1 4,8 ±2,1 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. 7,5 ±4,3 8,1 ±4,3 .. .. 4,0 ±3,0 4,7 ±3,1 

3239 Övriga sjuksköterskor .. .. 7,0 ±5,4 9,1 ±5,6 .. .. . . 3,9 ±3,7 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 8,2 ±2,5 7,3 ±2,2 .. .. 5,9 ±2,1 5,5 ±1,9 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 8,5 ±2,6 7,6 ±2,3 .. .. 5,9 ±2,1 5,5 ±1,9 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 2,7 ±0,8 4,6 ±1,0 3,7 ±0,7 1,0 ±0,5 0,7 ±0,4 0,9 ±0,3 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1,7 ±0,9 4,7 ±1,7 2,9 ±0,9 1,0 ±0,6 1,1 ±0,9 1,0 ±0,5 

3415 Företagssäljare 1,9 ±1,2 5,4 ±3,0 2,9 ±1,2 . . . . 1,0 ±0,8 

3416 Inköpare . . .. .. 3,1 ±2,5 . . .. .. . . 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. 4,6 ±3,5 3,3 ±2,3 .. .. . . . . 

3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. .. .. .. .. 3,2 ±3,0 .. .. .. .. . . 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. . . 4,8 ±1,9 4,1 ±1,5 . . . . . . 

3431 Administrativa assistenter . . 3,9 ±1,9 3,4 ±1,6 . . . . . . 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. 7,3 ±4,9 6,1 ±3,7 .. .. . . . . 

3440 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän .. .. 7,0 ±5,6 5,4 ±4,3 .. .. . . . . 

3443 Socialförsäkringstjänstemän .. .. .. .. 6,5 ±5,6 .. .. .. .. . . 

3450 Poliser 6,7 ±5,3 .. .. 5,7 ±4,2 . . .. .. . . 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 4,8 ±3,0 4,7 ±2,6 .. .. . . . . 

3461 Behandlingsassistenter m.fl. .. .. .. .. 5,3 ±4,7 .. .. .. .. . . 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. 4,9 ±3,6 4,3 ±2,9 .. .. . . . . 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 7,4 ±3,9 3,6 ±3,2 5,4 ±2,5 . . . . 2,1 ±1,5 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. 7,9 ±4,3 .. .. .. .. 3,3 ±3,1 

Arbetsorsakade besvär 2016 | 77 



  

Tabell 2f  (forts.) 
Table 2f  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

 Påfrestande arbetsställningar/   Tung manuell hantering/Heavy manual handling 

Yrke/Occupation M 

Strenuous working postures 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

4000 Kontors- och kundservicearbete 6,1 ±1,9 5,6 ±1,2 5,7 ±1,1 4,3 ±1,7 1,7 ±0,7 2,6 ±0,7 

4100 Kontorsarbete m.m. 6,9 ±2,3 5,7 ±1,5 6,1 ±1,3 5,1 ±2,0 1,8 ±0,9 2,9 ±0,9 

4110 Kontorssekreterare och dataregistrerare .. .. 6,0 ±4,7 5,6 ±4,4 .. .. . . . . 

4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. .. .. 5,7 ±4,6 5,3 ±4,3 .. .. . . . . 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 4,3 ±2,1 4,1 ±2,0 .. .. . . . . 

4130 Lager- och transportassistenter 7,9 ±3,1 .. .. 7,7 ±2,7 6,6 ±2,9 .. .. 5,8 ±2,4 

4131 Lagerassistenter m.fl. 7,5 ±3,4 .. .. 7,3 ±3,0 6,9 ±3,3 .. .. 6,5 ±2,8 

4132 Transportassistenter .. .. .. .. 8,9 ±5,4 .. .. .. .. . . 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 12,5 ±6,4 .. .. .. .. 11,7 ±6,3 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 5,7 ±2,7 4,9 ±2,2 .. .. . . . . 

4200 Kundservicearbete 3,0 ±2,8 5,1 ±2,1 4,6 ±1,7 . . 1,6 ±1,2 1,6 ±1,1 

4210 Kassapersonal m.fl. .. .. 6,2 ±4,0 4,5 ±3,0 .. .. . . . . 

4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. .. .. .. .. 4,2 ±3,4 .. .. .. .. . . 

4220 Kundinformatörer .. .. 4,4 ±2,3 4,6 ±2,1 .. .. . . 1,4 ±1,3 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 3,3 ±2,6 4,0 ±2,5 .. .. . . 2,5 ±2,1 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 5,4 ±1,2 11,7 ±1,1 10,0 ±0,8 4,3 ±1,0 9,0 ±1,0 7,7 ±0,8 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 5,9 ±1,6 12,2 ±1,3 10,8 ±1,0 4,6 ±1,4 9,0 ±1,1 8,0 ±0,9 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 6,9 ±3,3 12,2 ±4,0 10,0 ±2,7 7,7 ±3,5 14,1 ±4,1 11,4 ±2,8 

5122 Kockar och kokerskor 7,3 ±4,1 14,6 ±6,5 11,1 ±3,9 4,8 ±3,5 15,8 ±6,4 10,4 ±3,7 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. 8,3 ±3,7 .. .. .. .. 11,3 ±4,3 

5130 Vård- och omsorgspersonal 6,6 ±2,3 12,1 ±1,4 11,2 ±1,2 4,6 ±2,0 9,2 ±1,2 8,5 ±1,1 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 10,2 ±2,9 8,6 ±2,5 .. .. 6,6 ±2,4 5,8 ±2,0 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 14,3 ±2,7 14,1 ±2,6 .. .. 12,2 ±2,6 12,1 ±2,4 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 8,7 ±3,8 12,3 ±2,3 11,6 ±2,0 5,0 ±3,1 9,2 ±2,0 8,3 ±1,7 

5134 Skötare och vårdare .. .. 8,7 ±3,9 6,9 ±3,0 .. .. 6,3 ±3,4 4,9 ±2,6 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 16,5 ±5,1 14,4 ±4,5 .. .. . . 2,3 ±2,1 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 17,4 ±5,4 15,8 ±4,9 .. .. . . . . 

5150 Säkerhetspersonal 2,9 ±2,7 .. .. 2,3 ±2,1 . . .. .. . . 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 4,6 ±1,7 9,9 ±2,1 7,7 ±1,4 3,7 ±1,5 9,0 ±2,0 6,8 ±1,3 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 4,7 ±1,7 10,0 ±2,1 7,8 ±1,4 3,7 ±1,5 9,1 ±2,0 6,8 ±1,3 

5221 Försäljare, dagligvaror 4,4 ±3,6 16,8 ±5,1 12,4 ±3,6 4,3 ±3,6 15,7 ±5,0 11,7 ±3,5 

5222 Försäljare, fackhandel 5,5 ±2,4 7,5 ±2,5 6,7 ±1,8 3,5 ±1,9 7,7 ±2,4 5,9 ±1,6 

5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. .. .. .. .. 4,1 ±4,0 .. .. .. .. . . 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 8,6 ±3,4 12,4 ±5,6 9,8 ±2,9 6,6 ±3,0 9,3 ±5,1 7,4 ±2,6 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 8,6 ±3,4 12,4 ±5,6 9,8 ±2,9 6,6 ±3,0 9,3 ±5,1 7,4 ±2,6 

6110 Växtodlare inom jordbruk och trädgård .. .. .. .. 4,9 ±3,7 .. .. .. .. 6,9 ±4,5 

6120 Djuruppfödare och djurskötare .. .. .. .. 12,3 ±6,0 .. .. .. .. 8,3 ±5,2 

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 10,2 ±6,9 .. .. 15,3 ±7,4 8,2 ±6,2 .. .. 8,6 ±5,9 
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Tabell 2f  (forts.) 
Table 2f  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Påfrestande arbetsstä  llningar/  Tung manuell hantering/Heavy manual handling 

Yrke/Occupation 

Strenuous working postures 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 11,0 ±1,2 11,4 ±5,2 11,0 ±1,2 8,8 ±1,1 4,3 ±3,1 8,6 ±1,1 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 11,6 ±1,6 .. .. 11,6 ±1,6 9,9 ±1,5 .. .. 9,8 ±1,5 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 12,5 ±2,4 .. .. 12,4 ±2,4 11,5 ±2,3 .. .. 11,4 ±2,3 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 12,5 ±3,1 .. .. 12,4 ±3,1 12,0 ±3,1 .. .. 11,8 ±3,0 

7124 Anläggningsarbetare 15,9 ±7,1 .. .. 16,5 ±7,1 13,0 ±6,6 .. .. 12,8 ±6,6 

7130 Byggnadshantverkare 9,7 ±2,2 .. .. 9,7 ±2,2 8,0 ±2,1 .. .. 7,8 ±2,0 

7135 VVS-montörer m.fl. 10,6 ±5,0 .. .. 10,9 ±5,0 7,3 ±4,2 .. .. 7,2 ±4,1 

7136 Installationselektriker 9,6 ±3,9 .. .. 9,4 ±3,9 3,9 ±2,6 .. .. 3,8 ±2,5 

7137 Fastighetsskötare 7,6 ±3,6 .. .. 7,9 ±3,4 10,2 ±4,1 .. .. 9,6 ±3,8 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 15,1 ±6,4 .. .. 15,5 ±6,0 7,9 ±4,5 .. .. 9,1 ±4,5 

7141 Målare 16,4 ±7,4 .. .. 16,9 ±7,1 5,9 ±4,6 .. .. 7,3 ±4,8 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 9,9 ±2,0 .. .. 9,9 ±2,0 6,6 ±1,6 .. .. 6,4 ±1,6 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 11,6 ±5,2 .. .. 11,3 ±5,0 9,6 ±4,4 .. .. 9,3 ±4,3 

7220 Smeder, verktygsmakare m.fl. .. .. .. .. 8,3 ±5,8 .. .. .. .. 6,6 ±5,4 

7230 Maskin- och motorreparatörer 11,8 ±3,3 .. .. 11,6 ±3,2 6,1 ±2,5 .. .. 6,0 ±2,4 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 14,1 ±4,5 .. .. 13,9 ±4,4 7,1 ±3,3 .. .. 7,0 ±3,3 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 8,6 ±4,9 .. .. 8,4 ±4,8 4,8 ±3,8 .. .. 4,7 ±3,7 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 7,2 ±3,1 .. .. 7,8 ±3,1 5,0 ±2,5 .. .. 4,8 ±2,4 

7241 Elmontörer och elreparatörer 12,1 ±6,6 .. .. 11,8 ±6,5 5,7 ±4,4 .. .. 5,6 ±4,3 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 5,3 ±3,6 .. .. 6,6 ±4,0 3,9 ±3,1 .. .. 3,8 ±3,0 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 12,9 ±5,2 .. .. .. .. 11,8 ±5,2 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 7,7 ±1,2 13,1 ±3,8 8,4 ±1,1 6,6 ±1,1 8,0 ±3,1 6,8 ±1,0 

8100 Processoperatörsarbete 7,3 ±3,7 .. .. 7,7 ±3,6 6,0 ±3,4 .. .. 6,5 ±3,3 

8140 Processoperatörer, trä- och pappersindustri .. .. .. .. 7,8 ±6,3 .. .. .. .. 5,6 ±5,4 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 7,2 ±2,0 14,6 ±4,9 8,9 ±1,9 6,9 ±1,9 8,6 ±3,9 7,3 ±1,7 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 7,4 ±3,7 .. .. 7,5 ±3,5 8,9 ±3,9 .. .. 9,1 ±3,8 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 6,1 ±3,4 .. .. 6,3 ±3,3 7,7 ±3,9 .. .. 8,1 ±3,8 

8270 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. .. .. .. .. 5,2 ±4,7 .. .. .. .. 9,2 ±5,5 

8280 Montörer 6,2 ±3,2 .. .. 9,4 ±3,3 2,2 ±2,0 .. .. 3,5 ±2,2 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 6,3 ±4,4 .. .. 8,8 ±4,8 . . .. .. 3,0 ±2,9 

8300 Transport- och maskinförararbete 8,1 ±1,6 .. .. 8,2 ±1,5 6,5 ±1,4 .. .. 6,4 ±1,4 

8320 Fordonsförare 8,1 ±1,9 .. .. 8,2 ±1,9 6,2 ±1,8 .. .. 6,1 ±1,7 

8321 Bil- och taxiförare 10,5 ±4,2 .. .. 10,3 ±4,1 6,8 ±3,5 .. .. 6,9 ±3,5 

8322 Buss- och spårvagnsförare 8,5 ±4,2 .. .. 9,0 ±4,1 . . .. .. . . 

8323 Lastbils- och långtradarförare 6,8 ±2,6 .. .. 7,0 ±2,5 7,9 ±2,7 .. .. 7,8 ±2,6 

8330 Maskinförare 8,6 ±2,9 .. .. 8,6 ±2,8 7,1 ±2,6 .. .. 7,1 ±2,5 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 7,6 ±4,2 .. .. 7,4 ±4,1 8,8 ±4,5 .. .. 8,6 ±4,4 

8334 Truckförare 13,4 ±7,2 .. .. 13,1 ±6,5 10,6 ±6,2 .. .. 10,2 ±5,6 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 7,9 ±2,2 12,1 ±2,4 10,3 ±1,7 5,6 ±2,0 8,6 ±2,1 7,3 ±1,5 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 7,4 ±2,6 12,7 ±2,6 10,8 ±1,9 4,1 ±2,0 7,8 ±2,1 6,4 ±1,5 

9120 Städare m.fl. .. .. 15,8 ±3,8 14,3 ±3,1 .. .. 7,1 ±2,7 6,1 ±2,2 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 16,3 ±3,9 14,8 ±3,3 .. .. 7,4 ±2,8 6,4 ±2,3 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 9,8 ±4,0 8,0 ±3,0 .. .. 8,6 ±3,6 6,6 ±2,6 

9140 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. .. .. .. .. 6,1 ±4,3 .. .. .. .. 6,8 ±4,4 
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Tabell 2f  (forts.) 
Table 2f  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

 Påfrestande arbetsställningar/   Tung manuell hantering/Heavy manual handling 

Yrke/Occupation M 

Strenuous working postures 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 8,7 ±4,3 .. .. 9,4 ±3,7 9,1 ±4,5 .. .. 11,2 ±4,0 

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare .. .. .. .. 5,6 ±4,3 .. .. .. .. 7,2 ±4,9 

9330 Godshanterare och expressbud 12,4 ±6,6 .. .. 12,0 ±5,7 11,2 ±6,5 .. .. 14,0 ±6,2 

 Samtliga 5,7 ±0,4 7,5 ±0,5 6,6 ±0,3 3,9 ±0,3 4,1 ±0,3 4,0 ±0,2 
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Tabell 2g  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av korta upprepade arbets
moment, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100  
svarande för respektive kön redovisas)     
Table 2g  Work related disorders during the last twelve months due to repetitive work according to occupation and  
sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)    
   

Yrke/Occupation 

1000 Ledningsarbete 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Korta upprepade arbetsmoment/Repetitive work 

M Kv Samtliga 

0,9 ±0,6 1,5 ±1,0 1,1 ±0,5 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 0,6 ±0,5 1,2 ±1,0 0,8 ±0,5 

1220 Drift- och verksamhetschefer 1,4 ±1,3 . . 1,3 ±0,9 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 2,1 ±1,9 . . 2,6 ±1,8 

1310 Chefer för mindre företag och enheter 2,1 ±1,9 . . 2,6 ±1,8 

1314 Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation .. .. .. .. 4,4 ±3,3 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,8 ±0,3 1,3 ±0,4 1,1 ±0,3 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 0,9 ±0,5 1,1 ±1,1 1,0 ±0,5 

2130 Dataspecialister 1,0 ±0,7 . . 1,0 ±0,6 

2131 Systemerare och programmerare 1,2 ±0,9 . . 1,1 ±0,7 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. . . . . 1,0 ±0,8 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård . . 1,5 ±1,0 1,4 ±0,9 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister . . 1,5 ±1,5 1,3 ±1,2 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. . . 1,5 ±1,5 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola . . 0,9 ±0,6 0,8 ±0,5 

2330 Grundskollärare . . 1,1 ±1,0 1,0 ±0,8 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,6 ±0,5 1,5 ±0,6 1,1 ±0,4 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. . . 3,5 ±2,3 2,5 ±1,4 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. . . 2,6 ±2,3 1,6 ±1,4 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 1,0 ±0,9 1,0 ±0,9 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 1,2 ±1,1 1,3 ±1,2 

3000 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 0,8 ±0,3 1,7 ±0,5 1,3 ±0,3 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 0,8 ±0,5 1,3 ±1,2 0,9 ±0,5 

3110 Ingenjörer och tekniker 1,1 ±0,7 2,3 ±2,1 1,3 ±0,7 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 1,7 ±1,6 .. .. 1,8 ±1,5 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning . . 2,5 ±1,2 2,5 ±1,1 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 2,4 ±1,8 2,3 ±1,6 

3230 Sjuksköterskor .. .. 1,5 ±1,4 2,0 ±1,5 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. . . 2,8 ±2,8 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 1,7 ±1,2 1,6 ±1,1 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 1,6 ±1,2 1,6 ±1,1 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 0,6 ±0,4 1,6 ±0,6 1,1 ±0,4 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. . . 1,8 ±1,1 0,9 ±0,5 

3415 Företagssäljare . . . . 0,6 ±0,5 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. . . 1,8 ±1,1 1,5 ±0,9 

3431 Administrativa assistenter . . 1,8 ±1,3 1,6 ±1,1 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 2,4 ±2,3 . . 1,8 ±1,5 
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Tabell 2g  (forts.) 
Table 2g  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

4000 Kontors- och kundservicearbete 

Besvär till följd av/Disorders due to
 

Korta upprepade arbetsmoment/Repetitive work
 

M Kv Samtliga 

2,1 ±1,1 2,1 ±0,8 2,1 ±0,6 

4100 Kontorsarbete m.m. 2,4 ±1,4 2,2 ±1,0 2,3 ±0,8 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 2,1 ±1,6 1,9 ±1,4 

4130 Lager- och transportassistenter 2,4 ±1,8 .. .. 2,0 ±1,4 

4131 Lagerassistenter m.fl. 2,5 ±2,1 .. .. 2,2 ±1,7 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 8,1 ±5,4 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 1,5 ±1,3 1,5 ±1,2 

4200 Kundservicearbete . . 1,7 ±1,2 1,5 ±1,0 

4210 Kassapersonal m.fl. .. .. . . 2,5 ±2,3 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 1,4 ±0,6 3,8 ±0,7 3,1 ±0,5 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 0,9 ±0,6 3,5 ±0,7 2,9 ±0,6 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 2,6 ±2,1 5,4 ±2,8 4,2 ±1,8 

5122 Kockar och kokerskor 3,8 ±3,1 6,9 ±4,5 5,4 ±2,8 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. 2,0 ±1,9 

5130 Vård- och omsorgspersonal . . 3,2 ±0,8 2,8 ±0,7 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 2,6 ±1,6 2,2 ±1,3 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 4,0 ±1,6 3,7 ±1,4 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. . . 3,0 ±1,2 2,6 ±1,0 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 4,5 ±2,9 4,0 ±2,6 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 4,8 ±3,1 4,4 ±2,8 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 2,0 ±1,1 4,7 ±1,5 3,6 ±1,0 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2,0 ±1,1 4,7 ±1,5 3,6 ±1,0 

5221 Försäljare, dagligvaror 2,8 ±2,8 9,2 ±4,0 6,9 ±2,8 

5222 Försäljare, fackhandel 2,1 ±1,5 3,4 ±1,8 2,9 ±1,2 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 3,7 ±2,4 . . 2,9 ±1,8 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 3,7 ±2,4 . . 2,9 ±1,8 

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 5,7 ±5,6 .. .. 4,8 ±4,8 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 3,6 ±0,7 3,8 ±3,0 3,6 ±0,7 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 3,7 ±1,0 .. .. 3,7 ±0,9 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 4,5 ±1,5 .. .. 4,4 ±1,5 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 5,8 ±2,3 .. .. 5,7 ±2,2 

7130 Byggnadshantverkare 2,5 ±1,2 .. .. 2,7 ±1,2 

7136 Installationselektriker 3,8 ±2,6 .. .. 3,7 ±2,5 

7137 Fastighetsskötare . . .. .. 2,1 ±1,7 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 4,5 ±3,6 .. .. 4,1 ±3,3 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 2,8 ±1,1 .. .. 2,8 ±1,1 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 3,2 ±3,0 .. .. 3,1 ±2,9 

7230 Maskin- och motorreparatörer 2,3 ±1,6 .. .. 2,3 ±1,6 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2,5 ±2,1 .. .. 2,4 ±2,1 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3,1 ±2,1 .. .. 3,0 ±2,1 

7241 Elmontörer och elreparatörer 4,9 ±4,6 .. .. 4,8 ±4,5 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2,7 ±2,6 .. .. 2,6 ±2,5 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 8,5 ±4,3 
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Tabell 2g  (forts.) 
Table 2g  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 

Besvär till följd av/Disorders due to
 

Korta upprepade arbetsmoment/Repetitive work
 

M Kv Samtliga 

2,8 ±0,7 8,5 ±3,2 3,5 ±0,8 

8100 Processoperatörsarbete 2,7 ±2,3 .. .. 3,4 ±2,5 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 3,9 ±1,5 10,0 ±4,0 5,3 ±1,5 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 5,0 ±3,1 .. .. 5,3 ±3,0 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 4,3 ±3,1 .. .. 4,7 ±3,1 

8270 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. .. .. .. .. 5,9 ±4,2 

8280 Montörer 4,0 ±2,6 .. .. 5,7 ±2,8 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 4,8 ±3,8 .. .. 7,0 ±4,4 

8300 Transport- och maskinförararbete 2,1 ±0,9 .. .. 2,3 ±0,9 

8320 Fordonsförare 1,7 ±1,0 .. .. 1,6 ±0,9 

8323 Lastbils- och långtradarförare 1,7 ±1,2 .. .. 1,6 ±1,2 

8330 Maskinförare 2,8 ±1,7 .. .. 3,4 ±1,8 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 3,2 ±2,9 .. .. 3,1 ±2,8 

8334 Truckförare 2,3 ±2,0 .. .. 4,1 ±3,2 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3,2 ±1,4 5,8 ±1,8 4,6 ±1,2 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2,6 ±1,6 5,2 ±1,8 4,2 ±1,3 

9120 Städare m.fl. .. .. 6,4 ±2,7 5,8 ±2,2 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 6,6 ±2,8 6,1 ±2,3 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 3,4 ±2,4 2,4 ±1,7 

9140 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. .. .. .. .. 3,2 ±2,9 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 4,5 ±3,1 .. .. 6,7 ±3,1 

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare .. .. .. .. 7,1 ±4,8 

9330 Godshanterare och expressbud 5,5 ±4,2 .. .. 6,8 ±4,2 

Samtliga 1,8 ±0,2 2,6 ±0,3 2,2 ±0,2 
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Tabell 2h  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av mobbning, trakasserier  
samt hot eller våld fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med  
minst 100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 2h  Work related disorders during the last twelve months due to bullying/harassment and threat/violence,   
according to occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are  
included)              

Besvär till följd av/Disorders due to 

Mobbning, trakasserier/ Bullying/harassment Hot eller våld/ Threat/violence 

Yrke/Occupation M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

1000 Ledningsarbete 0,5 ±0,5 . . 0,5 ±0,3 0,6 ±0,5 . . 0,5 ±0,4 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. . . . . 0,4 ±0,3 . . . . 0,4 ±0,4 

1220 Drift- och verksamhetschefer . . . . . . . . . . 0,9 ±0,8 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,3 ±0,2 0,9 ±0,3 0,6 ±0,2 0,4 ±0,2 1,0 ±0,3 0,7 ±0,2 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  . . 1,0 ±0,8 0,8 ±0,6 . . 1,4 ±1,0 1,0 ±0,7 
och sjukvård 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. . . . . .. .. 1,8 ±1,6 1,8 ±1,5 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. . . . . .. .. 4,1 ±3,8 3,3 ±2,9 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola . . 0,8 ±0,6 0,7 ±0,5 1,1 ±1,0 1,5 ±0,9 1,4 ±0,7 

2330 Grundskollärare . . 1,0 ±1,0 0,9 ±0,8 . . 2,1 ±1,4 2,2 ±1,3 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens . . 1,0 ±0,5 0,7 ±0,3 0,4 ±0,4 0,7 ±0,5 0,6 ±0,3 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 2,8 ±1,9 2,2 ±1,5 .. .. 2,9 ±2,0 3,1 ±1,8 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 3,2 ±2,2 2,6 ±1,8 .. .. 3,6 ±2,5 4,0 ±2,3 

3000 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande  0,2 ±0,2 1,2 ±0,4 0,7 ±0,2 0,5 ±0,3 0,6 ±0,3 0,6 ±0,2 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 0,3 ±0,3 . . 0,4 ±0,3 . . . . . . 

3200  Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare . . 1,1 ±0,8 1,1 ±0,8 . . 1,1 ±0,8 1,3 ±0,8 
högskoleutbildning 

3230 Sjuksköterskor .. .. 1,3 ±1,3 1,4 ±1,3 .. .. 1,1 ±1,1 1,6 ±1,2 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 0,9 ±0,9 0,8 ±0,8 .. .. . . . . 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 1,0 ±0,9 0,9 ±0,8 .. .. . . . . 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning . . 1,3 ±0,6 0,7 ±0,3 0,6 ±0,4 0,6 ±0,4 0,6 ±0,3 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. . . 1,6 ±1,0 0,6 ±0,4 . . . . . . 

3415 Företagssäljare . . 2,1 ±1,8 0,6 ±0,5 . . . . . . 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. . . 1,0 ±1,0 0,8 ±0,7 . . . . . . 

3450 Poliser . . .. .. . . 6,9 ±5,0 .. .. 5,3 ±3,8 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. . . . . .. .. 3,4 ±2,4 2,6 ±1,7 

3461 Behandlingsassistenter m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3,5 ±3,2 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. . . . . .. .. 3,1 ±2,9 2,1 ±1,9 

4000 Kontors- och kundservicearbete . . 0,7 ±0,5 0,6 ±0,3 . . 0,4 ±0,3 0,3 ±0,3 

4100 Kontorsarbete m.m. . . 0,6 ±0,5 0,4 ±0,4 . . 0,4 ±0,4 0,3 ±0,3 

4200 Kundservicearbete . . 1,1 ±1,0 1,0 ±0,8 . . . . . . 

4220 Kundinformatörer .. .. 1,7 ±1,6 1,3 ±1,2 .. .. . . . . 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 2,8 ±2,5 2,3 ±2,0 .. .. . . . . 
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Tabell 2h  (forts.) 
Table 2h  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Mobbning, trakasserier/ Bullying/harassment Hot eller våld/ Threat/violence 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

0,5 ±0,4 1,0 ±0,3 0,9 ±0,3 1,2 ±0,6 1,4 ±0,4 1,3 ±0,3 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete . . 1,1 ±0,4 0,9 ±0,3 1,7 ±0,9 1,7 ±0,5 1,7 ±0,4 

5130 Vård- och omsorgspersonal . . 1,1 ±0,4 1,0 ±0,4 2,8 ±1,6 1,9 ±0,6 2,1 ±0,6 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. . . 0,9 ±0,7 .. .. 1,5 ±1,2 1,9 ±1,2 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 1,2 ±0,7 1,1 ±0,7 .. .. 1,9 ±1,1 1,8 ±1,0 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. . . 1,2 ±0,8 1,2 ±0,7 . . 1,7 ±0,9 1,6 ±0,8 

5134 Skötare och vårdare .. .. . . . . .. .. 3,9 ±2,8 5,0 ±2,6 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. . . 0,9 ±0,6 0,7 ±0,4 . . 0,4 ±0,4 0,4 ±0,3 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. . . 0,9 ±0,6 0,7 ±0,4 . . 0,4 ±0,4 0,4 ±0,3 

5222 Försäljare, fackhandel . . . . 0,6 ±0,5 . . . . . . 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 0,3 ±0,2 . . 0,3 ±0,2 . . . . . . 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 0,4 ±0,3 .. .. 0,4 ±0,3 . . .. .. . . 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 0,4 ±0,3 3,1 ±1,8 0,8 ±0,3 0,3 ±0,2 . . 0,3 ±0,2 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete . . 3,5 ±2,4 1,1 ±0,6 . . . . . . 

8280 Montörer . . .. .. 0,9 ±0,9 . . .. .. . . 

8300 Transport- och maskinförararbete 0,5 ±0,5 .. .. 0,7 ±0,5 0,4 ±0,3 .. .. 0,4 ±0,3 

8320 Fordonsförare 0,7 ±0,6 .. .. 1,0 ±0,7 0,4 ±0,4 .. .. 0,4 ±0,4 

8323 Lastbils- och långtradarförare 0,9 ±0,9 .. .. 1,4 ±1,1 . . .. .. . . 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . 1,3 ±0,8 0,9 ±0,5 . . . . . . 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . 1,2 ±0,8 1,0 ±0,6 . . . . . . 

9120 Städare m.fl. .. .. 1,7 ±1,3 1,6 ±1,1 .. .. . . . . 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 1,8 ±1,4 1,7 ±1,1 .. .. . . . . 

 Samtliga 0,3 ±0,1 1,0 ±0,2 0,7 ±0,1 0,4 ±0,1 0,8 ±0,2 0,6 ±0,1 
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Tabell 2i  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av buller och bildskärms
arbete, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100  
svarande för respektive kön redovisas)        
Table 2i  Work related disorders during the last twelve months due to noise and display/computer work, according to  
occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)  
             

   

Yrke/Occupation M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Buller/Noise Bildskärmsarbete/ Display/computer work 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

1000 Ledningsarbete 0,5 ±0,5 . . 0,4 ±0,3 1,3 ±0,7 3,0 ±1,4 1,9 ±0,7 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. . . . . . . 1,3 ±0,9 3,4 ±1,7 2,1 ±0,8 

1220 Drift- och verksamhetschefer . . . . . . 2,1 ±1,7 2,5 ±1,9 2,2 ±1,3 

1230 Chefer för särskilda funktioner . . . . . . . . 4,4 ±3,2 2,1 ±1,4 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. . . . . . . . . . . 1,2 ±1,2 

1310 Chefer för mindre företag och enheter . . . . . . . . . . 1,2 ±1,2 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,8 ±0,3 1,0 ±0,4 0,9 ±0,3 2,3 ±0,6 3,6 ±0,7 3,0 ±0,4 

2100  Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och . . . . . . 3,2 ±1,1 4,1 ±2,1 3,4 ±1,0 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister . . . . . . 3,7 ±1,5 4,6 ±3,3 3,9 ±1,4 

2131 Systemerare och programmerare . . . . . . 4,2 ±1,8 5,7 ±4,3 4,5 ±1,7 

2139 Övriga dataspecialister . . .. .. . . . . .. .. 2,0 ±2,0 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. . . . . . . 2,7 ±1,6 3,9 ±2,9 3,1 ±1,5 

2141 Arkitekter och stadsplanerare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,5 ±4,1 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  . . . . 0,5 ±0,5 . . 2,9 ±1,5 2,5 ±1,2 
och sjukvård 

2210 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3,8 ±3,2 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister . . . . . . . . 2,5 ±2,3 2,5 ±1,8 

2221 Läkare . . . . . . . . . . 2,3 ±2,1 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. . . . . .. .. 2,2 ±2,0 1,9 ±1,7 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 3,4 ±1,7 2,9 ±1,1 3,1 ±1,0 1,9 ±1,2 2,2 ±1,0 2,1 ±0,8 

2310 Universitets- och högskollärare . . . . . . . . 7,0 ±5,8 4,4 ±3,1 

2320 Gymnasielärare m.fl. 2,7 ±2,6 3,3 ±2,7 3,0 ±1,9 . . . . 1,2 ±1,1 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. 6,3 ±4,6 .. .. .. .. . . 

2330 Grundskollärare 6,5 ±4,4 3,2 ±1,6 4,0 ±1,6 . . 1,7 ±1,3 1,6 ±1,1 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. . . 2,5 ±2,3 .. .. . . . . 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,4 ±0,4 . . 0,3 ±0,3 1,8 ±0,8 4,7 ±1,1 3,5 ±0,7 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän . . . . . . 1,9 ±1,3 3,8 ±1,7 2,9 ±1,1 

2411 Revisorer m.fl. . . . . . . . . 4,0 ±3,6 3,0 ±2,3 

2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare .. .. . . . . .. .. 5,0 ±4,3 3,5 ±2,7 

2419 Övriga företagsekonomer . . .. .. . . . . .. .. 3,9 ±2,6 

2420 Jurister .. .. . . . . .. .. 4,4 ±3,8 2,6 ±2,3 

2423 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3,3 ±3,3 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. . . . . . . 3,0 ±2,3 5,1 ±2,8 4,1 ±1,8 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. . . . . . . . . 6,7 ±3,8 5,0 ±2,6 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. . . . . .. .. 7,6 ±4,5 5,1 ±3,1 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. . . . . .. .. 4,2 ±2,4 3,3 ±1,9 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. . . . . .. .. 4,3 ±2,7 3,5 ±2,2 

3000  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande 0,4 ±0,2 2,1 ±0,5 1,3 ±0,3 1,8 ±0,5 3,4 ±0,6 2,6 ±0,4 
kunskaper 
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Tabell 2i  (forts.) 
Table 2i  (cont’d) 

Yrke/Occupation M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Buller/Noise Bildskärmsarbete/ Display/computer work 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. . . . . . . 1,9 ±0,8 2,3 ±1,8 2,0 ±0,7 

3110 Ingenjörer och tekniker . . . . . . 2,0 ±1,0 2,8 ±2,6 2,1 ±0,9 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker . . .. .. . . . . .. .. 1,6 ±1,4 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker . . .. .. . . 3,4 ±2,1 .. .. 3,7 ±2,1 

3120 Datatekniker och dataoperatörer . . .. .. . . 2,7 ±2,0 .. .. 2,7 ±2,0 

3121 Datatekniker . . .. .. . . 2,7 ±2,0 .. .. 2,8 ±2,0 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare  . . 1,1 ±0,8 1,0 ±0,7 . . 2,0 ±1,2 1,8 ±1,0 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 1,6 ±1,6 1,3 ±1,3 .. .. 3,3 ±2,3 2,7 ±1,9 

3230 Sjuksköterskor .. .. . . . . .. .. . . 1,2 ±1,2 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 8,6 ±2,5 8,0 ±2,3 .. .. . . . . 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 8,8 ±2,6 8,4 ±2,4 .. .. . . . . 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 0,4 ±0,3 0,6 ±0,4 0,5 ±0,3 1,8 ±0,7 5,2 ±1,1 3,6 ±0,7 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. . . . . . . 1,4 ±0,8 6,3 ±1,9 3,3 ±0,9 

3415 Företagssäljare . . . . . . 1,5 ±1,1 5,6 ±2,8 2,7 ±1,1 

3416 Inköpare . . .. .. . . . . .. .. 3,0 ±2,5 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. . . . . .. .. 7,2 ±4,6 5,0 ±3,0 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. . . . . .. .. 5,8 ±4,7 4,0 ±3,0 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. . . . . . . . . 6,4 ±2,2 5,4 ±1,7 

3431 Administrativa assistenter . . . . . . . . 5,8 ±2,3 5,1 ±1,9 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. . . . . .. .. 7,0 ±4,8 4,9 ±3,4 

3440 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän .. .. . . . . .. .. 7,6 ±5,7 6,4 ±4,5 

3443 Socialförsäkringstjänstemän .. .. .. .. . . .. .. .. .. 5,9 ±5,2 

3450 Poliser . . .. .. . . 5,1 ±4,6 .. .. 3,9 ±3,5 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. . . . . 1,3 ±1,3 . . . . 1,7 ±1,6 

3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3,4 ±3,4 

4000 Kontors- och kundservicearbete . . 0,4 ±0,4 0,3 ±0,3 . . 4,3 ±1,1 3,2 ±0,8 

4100 Kontorsarbete m.m. . . . . . . . . 5,0 ±1,5 3,7 ±1,0 

4110 Kontorssekreterare och dataregistrerare .. .. . . . . .. .. 8,3 ±5,2 8,2 ±4,9 

4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. .. .. . . . . .. .. 8,5 ±5,3 8,5 ±5,1 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. . . . . .. .. 5,0 ±2,3 4,7 ±2,1 

4130 Lager- och transportassistenter . . .. .. . . . . .. .. 1,4 ±1,2 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. . . . . .. .. 4,6 ±2,6 3,8 ±2,1 

4200 Kundservicearbete . . . . . . . . 2,4 ±1,6 1,8 ±1,2 

4220 Kundinformatörer .. .. . . . . .. .. 3,3 ±2,2 2,6 ±1,7 

4222 Receptionister m.fl. .. .. . . . . .. .. 4,1 ±3,1 3,3 ±2,5 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 0,5 ±0,4 1,4 ±0,4 1,2 ±0,3 0,4 ±0,3 0,7 ±0,3 0,6 ±0,2 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 0,5 ±0,5 1,5 ±0,5 1,3 ±0,4 . . 0,5 ±0,3 0,5 ±0,2 

5130 Vård- och omsorgspersonal . . 1,6 ±0,6 1,5 ±0,5 . . 0,6 ±0,3 0,5 ±0,3 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 6,2 ±2,4 5,3 ±2,0 .. .. . . . . 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. . . . . .. .. 0,8 ±0,7 0,7 ±0,7 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. . . 0,6 ±0,6 0,5 ±0,4 . . . . . . 
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Tabell 2i  (forts.) 
Table 2i  (cont’d) 

Yrke/Occupation M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Buller/Noise Bildskärmsarbete/ Display/computer work 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. . . 1,0 ±0,7 0,8 ±0,5 . . 1,3 ±0,8 1,0 ±0,5 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. . . 1,0 ±0,7 0,8 ±0,5 . . 1,3 ±0,8 1,0 ±0,5 

5222 Försäljare, fackhandel . . 1,7 ±1,1 1,1 ±0,7 . . 1,7 ±1,3 1,0 ±0,7 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 2,1 ±0,6 . . 2,0 ±0,6 . . . . . . 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 1,9 ±0,7 .. .. 1,9 ±0,7 . . .. .. . . 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 1,8 ±1,0 .. .. 1,8 ±1,0 . . .. .. . . 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 1,7 ±1,3 .. .. 1,7 ±1,2 . . .. .. . . 

7130 Byggnadshantverkare 2,0 ±1,2 .. .. 1,9 ±1,1 . . .. .. . . 

7135 VVS-montörer m.fl. 3,9 ±3,4 .. .. 3,9 ±3,3 . . .. .. . . 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 2,4 ±1,1 .. .. 2,3 ±1,0 . . .. .. . . 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 3,9 ±3,1 .. .. 3,8 ±3,0 . . .. .. . . 

7230 Maskin- och motorreparatörer 2,6 ±1,8 .. .. 2,6 ±1,8 . . .. .. . . 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2,4 ±2,2 .. .. 2,4 ±2,1 . . .. .. . . 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 1,7 ±0,6 2,8 ±2,1 1,9 ±0,6 . . . . . . 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 2,3 ±1,1 2,8 ±2,5 2,4 ±1,0 . . . . . . 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 2,6 ±2,2 .. .. 3,0 ±2,3 . . .. .. . . 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 2,5 ±2,3 .. .. 3,0 ±2,5 . . .. .. . . 

8270 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. .. .. .. .. 5,1 ±4,0 .. .. .. .. . . 

8280 Montörer . . .. .. 1,7 ±1,5 . . .. .. . . 

8300 Transport- och maskinförararbete 1,6 ±0,8 .. .. 1,6 ±0,7 . . .. .. . . 

8320 Fordonsförare 1,3 ±0,9 .. .. 1,3 ±0,9 . . .. .. . . 

8323 Lastbils- och långtradarförare 1,4 ±1,2 .. .. 1,3 ±1,1 . . .. .. . . 

8330 Maskinförare 1,8 ±1,2 .. .. 1,7 ±1,2 . . .. .. . . 

8334 Truckförare 1,7 ±1,6 .. .. 1,5 ±1,4 . . .. .. . . 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . 1,1 ±0,8 0,8 ±0,5 . . . . . . 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . 1,0 ±0,9 0,8 ±0,6 . . . . . . 

Samtliga 1,0 ±0,2 1,3 ±0,2 1,2 ±0,1 1,0 ±0,2 2,5 ±0,3 1,7 ±0,2 
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Tabell 2j  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna p.g.a. vibrationer och värme, kyla  
eller drag, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100  
svarande för respektive kön redovisas) 
Table 2j  Work related disorders during the last twelve months due to vibrations and heat, cold or draught, according  
to occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)  
             

   

Yrke/Occupation M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Vibrationer/Vibrations Värme, kyla, drag/Heat, cold, draught 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,2 ±0,2 0,1 ±0,1 0,2 ±0,1 . . 0,3 ±0,2 0,2 ±0,1 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  . . . . . . . . . . 0,7 ±0,7 
och sjukvård 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens . . . . 0,2 ±0,2 . . . . . . 

3000  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande . . 0,1 ±0,1 0,1 ±0,1 . . 0,5 ±0,3 0,3 ±0,1 
kunskaper 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning . . . . 0,2 ±0,1 . . 0,7 ±0,4 0,3 ±0,2 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. . . . . . . . . 0,8 ±0,8 0,6 ±0,6 

4000 Kontors- och kundservicearbete . . . . . . . . 0,7 ±0,5 0,7 ±0,4 

4100 Kontorsarbete m.m. . . . . . . . . 0,7 ±0,6 0,7 ±0,4 

4200 Kundservicearbete . . . . . . . . 0,9 ±0,9 0,7 ±0,7 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete . . 0,2 ±0,2 0,2 ±0,1 . . 0,5 ±0,2 0,5 ±0,2 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete . . 0,2 ±0,2 0,2 ±0,1 . . 0,5 ±0,3 0,5 ±0,2 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal . . . . . . . . 1,4 ±1,3 1,1 ±0,8 

5122 Kockar och kokerskor . . . . . . . . 2,6 ±2,4 1,8 ±1,4 

5130 Vård- och omsorgspersonal . . . . 0,2 ±0,2 . . 0,4 ±0,3 0,4 ±0,3 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. . . 1,0 ±0,9 .. .. . . . . 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. . . . . 0,3 ±0,3 . . 0,6 ±0,5 0,5 ±0,4 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. . . . . 0,3 ±0,3 . . 0,6 ±0,5 0,5 ±0,4 

5222 Försäljare, fackhandel . . . . 0,5 ±0,4 . . . . . . 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske . . . . . . 2,3 ±1,6 . . 2,0 ±1,3 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske . . . . . . 2,3 ±1,6 . . 2,0 ±1,3 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 1,0 ±0,4 . . 1,0 ±0,4 0,7 ±0,3 . . 0,7 ±0,3 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 1,1 ±0,5 .. .. 1,0 ±0,5 0,7 ±0,5 .. .. 0,8 ±0,5 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 1,3 ±0,8 .. .. 1,3 ±0,8 0,9 ±0,7 .. .. 0,9 ±0,7 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 1,4 ±1,1 .. .. 1,4 ±1,1 . . .. .. 1,1 ±1,1 

7130 Byggnadshantverkare 0,9 ±0,7 .. .. 0,8 ±0,7 0,6 ±0,6 .. .. 0,6 ±0,6 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 1,0 ±0,7 .. .. 1,0 ±0,7 . . .. .. . . 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 3,2 ±2,9 .. .. 3,2 ±2,9 . . .. .. . . 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 1,0 ±0,4 . . 1,0 ±0,4 1,1 ±0,5 1,7 ±1,6 1,2 ±0,5 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 1,0 ±0,7 . . 0,9 ±0,6 0,8 ±0,7 . . 0,8 ±0,6 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 1,9 ±1,9 .. .. . . . . .. .. . . 

8300 Transport- och maskinförararbete 1,0 ±0,6 .. .. 1,1 ±0,6 1,2 ±0,7 .. .. 1,3 ±0,7 

8320 Fordonsförare 0,7 ±0,6 .. .. 0,9 ±0,7 0,9 ±0,8 .. .. 1,0 ±0,8 

8323 Lastbils- och långtradarförare . . .. .. . . . . .. .. 1,1 ±1,0 

8330 Maskinförare 1,3 ±1,2 .. .. 1,2 ±1,1 1,3 ±1,2 .. .. 1,4 ±1,2 
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Tabell 2j  (forts.) 
Table 2j  (cont’d) 

Yrke/Occupation M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Vibrationer/Vibrations Värme, kyla, drag/Heat, cold, draught 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . 0,5 ±0,4 0,3 ±0,3 1,2 ±0,9 0,7 ±0,6 0,9 ±0,5 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . . . . . 1,1 ±1,0 . . 0,7 ±0,5 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. . . . . .. .. . . 1,5 ±1,1 

Samtliga 0,4 ±0,1 0,2 ±0,1 0,3 ±0,1 0,5 ±0,1 0,5 ±0,1 0,5 ±0,1 
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Tabell 2k  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna p.g.a. ämnen från växter eller djur och  
kemiska ämnen, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 2k  Work related disorders during the last twelve months due to substances from plants or animals and   
chemical substances, according to occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 r  
espondents for each sex are included) 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Ämnen från växter, djur/  Kemiska ämnen/Chemical substances 

Yrke/Occupation M 

Substances from plants, animals 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens . . 0,1 ±0,1 . . 0,2 ±0,2 0,3 ±0,2 0,3 ±0,1 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  . . . . . . . . . . 0,7 ±0,6 
och sjukvård 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola . . . . . . . . 0,6 ±0,5 0,6 ±0,4 

3000  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande . . 0,2 ±0,2 0,2 ±0,1 0,2 ±0,2 0,7 ±0,3 0,4 ±0,2 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. . . . . . . 0,3 ±0,3 . . 0,3 ±0,3 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare  . . . . . . . . 1,1 ±0,8 1,1 ±0,7 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. . . . . .. .. 1,4 ±1,4 1,2 ±1,2 

3230 Sjuksköterskor .. .. . . . . .. .. 1,0 ±1,0 1,2 ±1,1 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. . . . . .. .. 0,7 ±0,7 0,6 ±0,6 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. . . . . .. .. 0,8 ±0,7 0,7 ±0,7 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning . . 0,3 ±0,3 0,1 ±0,1 . . 0,5 ±0,3 0,3 ±0,2 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 0,3 ±0,2 0,4 ±0,2 0,3 ±0,2 . . 1,2 ±0,3 0,9 ±0,3 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete . . 0,3 ±0,2 0,3 ±0,2 . . 1,3 ±0,4 1,1 ±0,3 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal . . . . . . . . 2,4 ±1,7 1,5 ±1,0 

5122 Kockar och kokerskor . . . . . . . . 2,5 ±2,5 1,5 ±1,4 

5130 Vård- och omsorgspersonal . . 0,3 ±0,2 0,3 ±0,2 . . 0,9 ±0,4 0,8 ±0,3 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. . . . . .. .. 1,3 ±0,9 1,2 ±0,8 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. . . . . . . . . 1,0 ±0,7 0,8 ±0,6 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. . . . . .. .. 5,1 ±2,9 4,5 ±2,5 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. . . . . .. .. 5,4 ±3,0 4,8 ±2,7 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. . . . . 0,3 ±0,3 . . 0,5 ±0,5 0,4 ±0,3 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. . . . . 0,3 ±0,3 . . 0,5 ±0,5 0,4 ±0,3 

5222 Försäljare, fackhandel . . . . 0,5 ±0,5 . . . . 0,6 ±0,5 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske . . . . 1,5 ±1,1 . . . . . . 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske . . . . 1,5 ±1,1 . . . . . . 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 0,2 ±0,2 . . 0,2 ±0,2 1,4 ±0,5 . . 1,5 ±0,5 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 0,2 ±0,2 .. .. 0,3 ±0,2 1,5 ±0,6 .. .. 1,6 ±0,6 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare . . .. .. . . 1,1 ±0,8 .. .. 1,1 ±0,8 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. . . .. .. . . 1,4 ±1,1 .. .. 1,3 ±1,1 

7130 Byggnadshantverkare . . .. .. . . 1,7 ±1,0 .. .. 1,6 ±1,0 

7136 Installationselektriker . . .. .. . . 2,3 ±2,2 .. .. 2,2 ±2,2 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. . . .. .. . . . . .. .. 3,3 ±2,9 

7141 Målare . . .. .. . . . . .. .. 3,5 ±3,4 
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Tabell 2k  (forts.) 
Table 2k  (cont’d) 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Ämnen från växter, djur/  Kemiska ämnen/Chemical substances 

Yrke/Occupation M 

Substances from plants, animals 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. . . .. .. . . 1,6 ±0,9 .. .. 1,6 ±0,8 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. . . .. .. . . 3,3 ±3,0 .. .. 3,2 ±2,9 

7230 Maskin- och motorreparatörer . . .. .. . . 1,9 ±1,3 .. .. 1,8 ±1,3 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer . . .. .. . . 2,2 ±1,9 .. .. 2,2 ±1,9 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. . . . . . . 1,5 ±0,5 . . 1,4 ±0,5 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete . . . . . . 2,5 ±1,1 . . 2,3 ±0,9 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling . . .. .. . . 3,0 ±2,0 .. .. 2,7 ±1,8 

8211 Verktygsmaskinoperatörer . . .. .. . . 2,3 ±1,8 .. .. 2,0 ±1,6 

8280 Montörer . . .. .. . . . . .. .. 1,6 ±1,5 

8300 Transport- och maskinförararbete . . .. .. . . 0,8 ±0,5 .. .. 0,8 ±0,5 

8330 Maskinförare . . .. .. . . 1,1 ±1,1 .. .. 1,0 ±1,0 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . . . . . 1,1 ±0,8 1,4 ±0,9 1,3 ±0,6 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . . . . . 1,7 ±1,2 1,7 ±1,0 1,7 ±0,8 

9120 Städare m.fl. .. .. . . . . .. .. 2,2 ±1,6 2,5 ±1,4 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. . . . . .. .. 1,9 ±1,6 2,4 ±1,4 

Samtliga 0,1 ±0,1 0,2 ±0,1 0,2 ±0,0 0,6 ±0,1 0,7 ±0,1 0,7 ±0,1 
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Tabell 2l  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna i hals eller nacke och axel eller arm,  
fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent av samtliga sysselsatta. (Endast uppgifter för grupper med  
minst 100 svarande för respektive kön redovisas)         
Table 2l  Work related disorders during the last twelve months in neck or back of head and shoulder or arm,   
according to occupation and sex. 2014/2016. Percent of the population employed. (Only groups with at least 100  
respondents for each sex are included) 

Yrke/Occupation M 

Besvärens placering/Disorders in 

Hals, nacke/Neck, back of head Axel, arm/Shoulder, arm 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

1000 Ledningsarbete 1,3 ±0,7 3,2 ±1,5 2,1 ±0,7 2,2 ±0,9 4,4 ±1,7 3,1 ±0,9 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 0,8 ±0,6 3,5 ±1,8 1,9 ±0,8 2,0 ±1,0 4,4 ±1,9 2,9 ±1,0 

1220 Drift- och verksamhetschefer . . 4,5 ±2,7 2,7 ±1,4 2,8 ±1,9 4,4 ±2,6 3,6 ±1,6 

1224  Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och .. .. .. .. 4,5 ±4,5 .. .. .. .. 4,2 ±3,8 
kommunikation 

1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg .. .. . . . . .. .. 5,3 ±4,4 4,6 ±3,6 

1230 Chefer för särskilda funktioner . . . . 1,3 ±1,2 . . 4,9 ±3,3 2,8 ±1,6 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 2,6 ±2,1 . . 2,4 ±1,6 3,5 ±2,5 3,7 ±3,3 3,5 ±2,0 

1310 Chefer för mindre företag och enheter 2,6 ±2,1 . . 2,4 ±1,6 3,5 ±2,5 3,7 ±3,3 3,5 ±2,0 

1314  Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, 
transport och kommunikation 

.. .. .. .. 4,4 ±3,0 .. .. .. .. 5,6 ±3,5 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 1,4 ±0,4 4,9 ±0,8 3,3 ±0,5 2,4 ±0,6 5,7 ±0,8 4,2 ±0,5 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och  1,5 ±0,7 6,3 ±2,5 2,8 ±0,9 2,7 ±1,0 7,0 ±2,6 3,9 ±1,0 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister 1,2 ±0,9 8,6 ±4,1 2,9 ±1,2 3,2 ±1,4 7,5 ±3,9 4,2 ±1,4 

2131 Systemerare och programmerare 1,5 ±1,1 10,4 ±5,3 3,5 ±1,4 3,8 ±1,6 8,6 ±5,0 4,8 ±1,7 

2139 Övriga dataspecialister . . .. .. . . . . .. .. 2,3 ±2,2 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1,9 ±1,3 3,3 ±2,8 2,3 ±1,3 1,9 ±1,4 6,8 ±3,7 3,4 ±1,5 

2141 Arkitekter och stadsplanerare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,2 ±3,9 

2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,4 ±3,9 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 3,3 ±2,9 .. .. 3,7 ±2,8 . . .. .. 3,6 ±2,9 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  . . 5,2 ±2,0 3,9 ±1,4 2,6 ±2,3 6,3 ±2,2 5,0 ±1,7 
och sjukvård 

2210 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3,6 ±3,1 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister . . 7,2 ±3,6 4,9 ±2,3 4,1 ±3,7 7,2 ±3,7 5,9 ±2,6 

2221 Läkare . . 5,8 ±4,1 3,6 ±2,4 . . 8,4 ±5,0 6,2 ±3,2 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 4,5 ±2,9 3,7 ±2,4 .. .. 5,0 ±3,1 4,5 ±2,7 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. 4,5 ±4,0 2,9 ±2,6 .. .. . . . . 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 1,5 ±1,1 5,3 ±1,5 4,0 ±1,1 2,4 ±1,4 4,9 ±1,5 4,0 ±1,1 

2310 Universitets- och högskollärare . . 5,3 ±5,2 2,8 ±2,6 . . 6,5 ±5,5 3,7 ±2,8 

2320 Gymnasielärare m.fl. 2,3 ±2,2 5,0 ±3,3 3,7 ±2,0 2,8 ±2,4 5,0 ±3,2 4,0 ±2,0 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. 6,4 ±4,9 4,4 ±3,1 .. .. 5,3 ±4,3 3,4 ±2,7 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. . . .. .. .. .. 5,6 ±4,0 

2330 Grundskollärare . . 5,0 ±2,1 4,2 ±1,7 . . 4,6 ±2,1 4,0 ±1,7 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. 7,0 ±4,4 4,9 ±3,1 .. .. 4,2 ±3,9 3,7 ±3,0 

2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. .. .. 6,2 ±4,1 .. .. .. .. . . 
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Tabell 2l  (forts.) 
Table 2l  (cont’d) 

Yrke/Occupation M 

Besvärens placering/Disorders in 

Hals, nacke/Neck, back of head Axel, arm/Shoulder, arm 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 1,3 ±0,7 4,2 ±1,1 3,0 ±0,7 2,0 ±0,9 5,7 ±1,2 4,2 ±0,8 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän . . 3,2 ±1,5 2,1 ±0,9 1,1 ±0,9 4,6 ±1,8 3,0 ±1,1 

2411 Revisorer m.fl. . . . . . . . . . . 1,9 ±1,9 

2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare .. .. . . . . .. .. 4,4 ±3,4 3,6 ±2,7 

2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare .. .. 5,5 ±4,1 3,8 ±2,6 .. .. 6,1 ±4,7 3,7 ±2,7 

2414 Organisationsutvecklare . . .. .. . . . . .. .. 2,1 ±2,0 

2419 Övriga företagsekonomer . . .. .. 2,2 ±2,0 . . .. .. 3,4 ±2,5 

2420 Jurister .. .. 4,4 ±4,1 3,2 ±2,8 .. .. . . . . 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 3,0 ±2,3 4,6 ±2,7 3,8 ±1,8 4,7 ±2,9 8,9 ±3,4 6,9 ±2,2 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. . . 5,0 ±3,4 4,1 ±2,4 . . 9,3 ±4,2 6,0 ±2,7 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. 5,2 ±4,1 3,5 ±2,7 .. .. 7,5 ±4,7 5,4 ±3,3 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 5,5 ±2,8 4,7 ±2,3 .. .. 6,2 ±2,9 5,1 ±2,4 

2491 Psykologer m.fl. .. .. .. .. 5,6 ±4,9 .. .. .. .. . . 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 5,4 ±3,1 4,5 ±2,6 .. .. 6,9 ±3,4 6,0 ±2,9 

3000 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande  1,6 ±0,5 4,8 ±0,8 3,3 ±0,5 2,4 ±0,6 6,1 ±0,9 4,3 ±0,5 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 1,9 ±0,8 4,5 ±2,4 2,4 ±0,8 2,5 ±0,9 6,8 ±2,9 3,4 ±0,9 

3110 Ingenjörer och tekniker 2,0 ±1,0 6,6 ±3,8 2,8 ±1,1 2,4 ±1,1 7,5 ±3,9 3,3 ±1,1 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 1,7 ±1,5 .. .. 2,2 ±1,6 . . .. .. 2,2 ±1,6 

3113 Elingenjörer och eltekniker . . .. .. . . 4,4 ±4,2 .. .. 3,8 ±3,7 

3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik . . .. .. . . 3,7 ±3,7 .. .. 4,5 ±3,8 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 2,2 ±1,8 .. .. 2,8 ±1,8 3,0 ±2,0 .. .. 3,7 ±2,1 

3120 Datatekniker och dataoperatörer . . .. .. . . 2,4 ±2,2 .. .. 3,1 ±2,4 

3121 Datatekniker . . .. .. . . 2,5 ±2,3 .. .. 3,2 ±2,4 

3130 Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,8 ±3,8 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare  . . 5,6 ±1,8 5,3 ±1,6 4,2 ±3,7 5,5 ±1,8 5,3 ±1,7 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 4,4 ±2,6 4,4 ±2,4 .. .. 4,5 ±2,6 4,6 ±2,4 

3230 Sjuksköterskor .. .. 6,4 ±2,6 6,2 ±2,4 .. .. 5,6 ±2,5 5,5 ±2,4 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. 6,1 ±3,8 5,9 ±3,7 .. .. 5,1 ±3,9 5,8 ±4,0 

3239 Övriga sjuksköterskor .. .. 5,7 ±4,7 5,7 ±4,4 .. .. 5,3 ±5,0 4,7 ±4,4 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 3,3 ±1,6 3,4 ±1,5 .. .. 6,2 ±2,1 5,6 ±1,9 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 3,2 ±1,6 3,4 ±1,6 .. .. 6,2 ±2,2 5,7 ±2,0 
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Tabell 2l  (forts.) 
Table 2l  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

Besvärens placering/Disorders in 

Hals, nacke/Neck, back of head Axel, arm/Shoulder, arm 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 1,1 ±0,5 5,0 ±1,1 3,1 ±0,6 2,2 ±0,8 6,2 ±1,2 4,3 ±0,7 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1,1 ±0,7 5,6 ±1,9 2,8 ±0,8 1,7 ±0,9 6,4 ±2,0 3,5 ±1,0 

3415 Företagssäljare 0,8 ±0,8 4,3 ±2,7 1,8 ±1,0 2,2 ±1,3 6,1 ±3,2 3,3 ±1,3 

3416 Inköpare . . .. .. 3,7 ±2,7 . . .. .. 4,2 ±3,0 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. 5,8 ±4,0 3,7 ±2,6 .. .. 4,8 ±3,7 3,0 ±2,3 

3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. .. .. .. .. 4,4 ±3,4 .. .. .. .. . . 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. 5,1 ±4,3 3,3 ±2,7 .. .. 10,8 ±5,9 7,0 ±3,7 

3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 8,3 ±5,4 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. . . 5,5 ±2,0 4,4 ±1,6 . . 6,3 ±2,2 5,0 ±1,7 

3431 Administrativa assistenter . . 5,2 ±2,3 4,3 ±1,8 . . 5,8 ±2,4 4,8 ±1,9 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. 6,2 ±4,6 4,4 ±3,2 .. .. 7,3 ±5,0 5,0 ±3,5 

3440 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän .. .. 6,5 ±5,4 5,0 ±4,2 .. .. 10,8 ±6,5 8,7 ±5,1 

3443 Socialförsäkringstjänstemän .. .. .. .. . . .. .. .. .. 9,4 ±6,2 

3450 Poliser . . .. .. . . 6,0 ±4,9 .. .. 5,3 ±4,0 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 3,2 ±2,4 2,2 ±1,7 .. .. 3,9 ±3,0 3,4 ±2,3 

3461 Behandlingsassistenter m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 6,4 ±5,1 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. . . . . 1,9 ±1,6 4,8 ±3,3 2,4 ±2,0 3,8 ±2,0 

3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,3 ±3,6 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,8 ±3,3 

4000 Kontors- och kundservicearbete 1,4 ±0,9 5,3 ±1,2 4,2 ±0,9 3,4 ±1,5 5,8 ±1,3 5,1 ±1,0 

4100 Kontorsarbete m.m. 1,5 ±1,1 5,5 ±1,5 4,2 ±1,1 3,6 ±1,7 7,0 ±1,7 5,9 ±1,3 

4110 Kontorssekreterare och dataregistrerare .. .. 8,9 ±5,4 8,3 ±5,1 .. .. 10,4 ±5,9 9,7 ±5,5 

4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. .. .. 9,1 ±5,6 8,5 ±5,2 .. .. 10,1 ±5,9 9,5 ±5,5 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 3,7 ±2,0 3,4 ±1,8 .. .. 5,6 ±2,5 5,3 ±2,3 

4130 Lager- och transportassistenter 2,3 ±1,7 .. .. 3,8 ±2,0 3,3 ±2,1 .. .. 4,6 ±2,2 

4131 Lagerassistenter m.fl. 2,0 ±1,8 .. .. 3,5 ±2,2 3,3 ±2,4 .. .. 4,4 ±2,5 

4132 Transportassistenter .. .. .. .. 4,7 ±4,6 .. .. .. .. 5,4 ±4,4 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 4,3 ±4,0 .. .. .. .. 11,6 ±6,3 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 5,1 ±2,5 4,1 ±2,0 .. .. 5,5 ±2,7 4,5 ±2,2 

4200 Kundservicearbete . . 4,8 ±2,1 3,8 ±1,6 . . 2,8 ±1,7 2,8 ±1,4 

4210 Kassapersonal m.fl. .. .. 5,8 ±3,8 4,1 ±2,8 .. .. 3,7 ±3,3 3,4 ±2,7 

4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. .. .. .. .. 3,7 ±3,1 .. .. .. .. . . 

4220 Kundinformatörer .. .. 4,3 ±2,5 3,7 ±2,0 .. .. 2,3 ±1,8 2,5 ±1,7 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 4,7 ±3,3 4,4 ±2,8 .. .. . . 3,1 ±2,5 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 1,7 ±0,7 4,5 ±0,7 3,7 ±0,5 3,2 ±0,9 7,8 ±0,9 6,5 ±0,7 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 1,7 ±0,9 4,5 ±0,8 3,9 ±0,7 3,8 ±1,2 8,2 ±1,1 7,2 ±0,9 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 2,4 ±2,1 2,8 ±2,2 2,6 ±1,5 6,6 ±3,3 9,5 ±3,6 8,3 ±2,5 

5122 Kockar och kokerskor . . 5,3 ±4,0 3,9 ±2,5 6,0 ±3,9 13,2 ±6,1 9,7 ±3,7 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,5 ±2,8 

5130 Vård- och omsorgspersonal 2,0 ±1,3 4,6 ±0,9 4,2 ±0,8 3,6 ±1,6 7,8 ±1,2 7,1 ±1,0 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 4,5 ±2,0 3,9 ±1,7 .. .. 5,7 ±2,2 5,4 ±2,0 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 5,6 ±1,8 5,2 ±1,7 .. .. 10,4 ±2,4 9,9 ±2,2 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 3,7 ±2,5 3,7 ±1,4 3,7 ±1,2 3,6 ±2,3 7,5 ±1,9 6,7 ±1,6 

5134 Skötare och vårdare .. .. 4,6 ±3,0 3,3 ±2,2 .. .. 5,0 ±3,1 4,2 ±2,4 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 7,3 ±3,3 6,3 ±2,9 .. .. 13,4 ±4,8 11,7 ±4,2 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 6,8 ±3,3 6,1 ±3,0 .. .. 13,7 ±4,9 12,4 ±4,5 
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Tabell 2l  (forts.) 
Table 2l  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

Besvärens placering/Disorders in 

Hals, nacke/Neck, back of head Axel, arm/Shoulder, arm 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 1,7 ±1,0 4,4 ±1,4 3,3 ±0,9 2,2 ±1,2 6,4 ±1,7 4,6 ±1,1 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 1,7 ±1,0 4,4 ±1,4 3,3 ±0,9 2,2 ±1,2 6,4 ±1,7 4,7 ±1,1 

5221 Försäljare, dagligvaror . . 6,6 ±3,4 5,0 ±2,4 4,3 ±3,6 9,4 ±4,0 7,6 ±2,9 

5222 Försäljare, fackhandel . . 4,0 ±1,8 2,6 ±1,1 1,4 ±1,3 6,0 ±2,2 4,0 ±1,4 

5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. .. .. .. .. 3,4 ±3,2 .. .. .. .. 4,9 ±4,3 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2,5 ±1,8 . . 2,2 ±1,4 5,0 ±2,5 7,7 ±4,6 5,9 ±2,2 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2,5 ±1,8 . . 2,2 ±1,4 5,0 ±2,5 7,7 ±4,6 5,9 ±2,2 

6110 Växtodlare inom jordbruk och trädgård .. .. .. .. 4,1 ±3,3 .. .. .. .. 6,4 ±4,3 

6120 Djuruppfödare och djurskötare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 8,2 ±4,7 

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift . . .. .. . . . . .. .. 4,6 ±4,1 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 2,8 ±0,7 5,6 ±4,0 3,0 ±0,6 7,1 ±1,0 7,7 ±4,4 7,2 ±1,0 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 2,9 ±0,8 .. .. 2,9 ±0,8 7,6 ±1,3 .. .. 7,6 ±1,3 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 2,2 ±1,1 .. .. 2,2 ±1,1 8,4 ±2,1 .. .. 8,3 ±2,1 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 1,3 ±1,1 .. .. 1,3 ±1,1 9,1 ±2,8 .. .. 9,0 ±2,8 

7124 Anläggningsarbetare 5,0 ±4,1 .. .. 4,9 ±4,1 10,0 ±6,0 .. .. 9,9 ±5,9 

7130 Byggnadshantverkare 3,2 ±1,4 .. .. 3,2 ±1,3 6,4 ±1,9 .. .. 6,5 ±1,9 

7135 VVS-montörer m.fl. 2,8 ±2,6 .. .. 3,2 ±2,8 4,2 ±3,2 .. .. 4,6 ±3,4 

7136 Installationselektriker 4,5 ±2,8 .. .. 4,4 ±2,8 7,9 ±3,7 .. .. 7,8 ±3,7 

7137 Fastighetsskötare 2,2 ±2,0 .. .. 2,0 ±1,8 5,3 ±3,0 .. .. 5,7 ±3,0 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 4,1 ±3,5 .. .. 4,9 ±3,5 9,4 ±5,0 .. .. 9,1 ±4,6 

7141 Målare . . .. .. 3,9 ±3,7 9,3 ±5,8 .. .. 9,4 ±5,5 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 2,7 ±1,1 .. .. 2,8 ±1,1 6,2 ±1,6 .. .. 6,2 ±1,6 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. . . .. .. . . 10,2 ±4,9 .. .. 10,0 ±4,8 

7230 Maskin- och motorreparatörer 2,3 ±1,6 .. .. 2,2 ±1,6 5,8 ±2,5 .. .. 5,8 ±2,4 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2,5 ±2,0 .. .. 2,4 ±2,0 5,8 ±3,1 .. .. 5,8 ±3,0 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer . . .. .. . . 6,3 ±4,4 .. .. 6,1 ±4,3 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3,7 ±2,2 .. .. 4,2 ±2,3 4,8 ±2,5 .. .. 4,9 ±2,5 

7241 Elmontörer och elreparatörer 8,2 ±5,6 .. .. 8,1 ±5,4 6,2 ±4,8 .. .. 6,1 ±4,7 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. . . .. .. . . 3,9 ±3,2 .. .. 4,2 ±3,2 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 3,4 ±2,7 .. .. .. .. 11,7 ±4,9 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 2,2 ±0,7 3,4 ±2,0 2,3 ±0,6 5,1 ±1,0 10,2 ±3,4 5,8 ±1,0 

8100 Processoperatörsarbete . . .. .. . . 4,2 ±2,9 .. .. 4,8 ±2,8 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 1,3 ±0,9 4,8 ±2,9 2,1 ±1,0 5,9 ±1,8 11,7 ±4,5 7,2 ±1,7 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling . . .. .. . . 7,7 ±3,6 .. .. 8,3 ±3,6 

8211 Verktygsmaskinoperatörer . . .. .. . . 6,3 ±3,5 .. .. 7,1 ±3,5 

8270 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 7,2 ±4,6 

8280 Montörer . . .. .. 2,5 ±1,8 4,7 ±2,9 .. .. 6,8 ±3,0 

8281 Fordonsmontörer m.fl. . . .. .. 3,4 ±3,1 3,7 ±3,4 .. .. 7,7 ±4,6 
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Tabell 2l  (forts.) 
Table 2l  (cont’d) 

Yrke/Occupation M 

Besvärens placering/Disorders in 

Hals, nacke/Neck, back of head Axel, arm/Shoulder, arm 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

8300 Transport- och maskinförararbete 2,9 ±1,0 .. .. 2,7 ±0,9 4,8 ±1,3 .. .. 4,9 ±1,3 

8320 Fordonsförare 2,5 ±1,1 .. .. 2,3 ±1,1 4,2 ±1,5 .. .. 4,4 ±1,5 

8321 Bil- och taxiförare . . .. .. . . 3,5 ±2,7 .. .. 3,3 ±2,6 

8322 Buss- och spårvagnsförare 5,5 ±3,7 .. .. 5,0 ±3,4 3,8 ±3,1 .. .. 4,5 ±3,3 

8323 Lastbils- och långtradarförare 2,2 ±1,4 .. .. 2,1 ±1,4 4,7 ±2,2 .. .. 4,8 ±2,1 

8330 Maskinförare 3,9 ±2,1 .. .. 3,7 ±2,0 6,3 ±2,6 .. .. 6,4 ±2,5 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 4,1 ±3,4 .. .. 4,0 ±3,3 5,7 ±3,9 .. .. 5,5 ±3,8 

8334 Truckförare 3,1 ±3,0 .. .. 2,7 ±2,7 10,6 ±6,6 .. .. 10,3 ±5,9 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3,3 ±1,5 4,3 ±1,5 3,9 ±1,1 4,5 ±1,8 9,1 ±2,1 7,1 ±1,4 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3,3 ±1,7 4,7 ±1,7 4,2 ±1,2 4,4 ±2,1 9,4 ±2,3 7,6 ±1,6 

9120 Städare m.fl. .. .. 5,5 ±2,5 5,2 ±2,1 .. .. 11,7 ±3,3 10,0 ±2,7 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 5,3 ±2,5 5,1 ±2,1 .. .. 11,3 ±3,3 9,8 ±2,8 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 4,3 ±2,6 4,2 ±2,0 .. .. 7,4 ±3,5 6,8 ±2,7 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3,5 ±2,9 .. .. 2,9 ±2,2 5,1 ±3,5 .. .. 5,5 ±2,9 

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 5,3 ±3,9 

9330 Godshanterare och expressbud . . .. .. . . . . .. .. 4,6 ±3,9 

Samtliga 1,9 ±0,2 4,6 ±0,4 3,2 ±0,2 3,8 ±0,3 6,6 ±0,4 5,2 ±0,3 
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Tabell 2m  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna i hand, handled eller finger och rygg  
utom nacke, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas) 
Table 2m  Work related disorders during the last twelve months in hand, wrist or finger and back except neck,   
according to occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are  
included) 

Besvärens placering/Disorders in 

Hand, handled, finger/Hand, wrist, finger Rygg utom nacke/Back except neck 

Yrke/Occupation M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

0000 Militärt arbete . . .. .. . . 9,1 ±6,3 .. .. 8,8 ±5,9 

0100 Militärt arbete . . .. .. . . 9,1 ±6,3 .. .. 8,8 ±5,9 

0110 Militärer . . .. .. . . 9,1 ±6,3 .. .. 8,8 ±5,9 

1000 Ledningsarbete 1,1 ±0,6 1,4 ±0,9 1,2 ±0,5 3,8 ±1,2 3,7 ±1,6 3,8 ±0,9 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 0,6 ±0,5 1,4 ±1,1 0,9 ±0,5 3,5 ±1,3 3,8 ±1,8 3,6 ±1,0 

1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. . . .. .. . . 3,1 ±2,5 .. .. 2,6 ±2,1 

1220 Drift- och verksamhetschefer . . 1,6 ±1,6 0,9 ±0,8 5,5 ±2,5 4,5 ±2,6 5,0 ±1,8 

1224 Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och  .. .. .. .. . . .. .. .. .. 11,8 ±5,9 
kommunikation 

1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg .. .. . . . . .. .. 4,0 ±3,9 4,6 ±3,7 

1230 Chefer för särskilda funktioner . . . . . . 2,0 ±1,7 3,5 ±2,8 2,6 ±1,5 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 3,2 ±2,3 . . 2,6 ±1,7 4,7 ±2,8 3,7 ±3,5 4,5 ±2,3 

1310 Chefer för mindre företag och enheter 3,2 ±2,3 . . 2,6 ±1,7 4,7 ±2,8 3,7 ±3,5 4,5 ±2,3 

1314  Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, .. .. .. .. 3,9 ±2,8 .. .. .. .. 7,9 ±4,2 
transport och kommunikation 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,8 ±0,3 1,5 ±0,4 1,2 ±0,3 3,4 ±0,7 6,0 ±0,8 4,8 ±0,5 

2100  Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och 0,7 ±0,5 1,5 ±1,2 0,9 ±0,5 3,1 ±1,1 7,3 ±2,7 4,2 ±1,1 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister 0,7 ±0,7 . . 0,8 ±0,6 3,1 ±1,4 8,5 ±4,1 4,4 ±1,4 

2131 Systemerare och programmerare . . . . 0,8 ±0,7 2,8 ±1,4 10,2 ±5,3 4,4 ±1,6 

2139 Övriga dataspecialister . . .. .. . . 4,6 ±3,7 .. .. 4,5 ±3,2 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. . . . . 0,8 ±0,7 3,2 ±1,7 6,7 ±3,7 4,3 ±1,7 

2141 Arkitekter och stadsplanerare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 7,8 ±5,1 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin . . .. .. . . 2,9 ±2,8 .. .. 3,8 ±3,0 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  . . 1,4 ±1,1 1,5 ±0,9 4,1 ±2,5 9,5 ±2,6 7,7 ±2,0 
och sjukvård 

2210 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 8,2 ±4,5 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister . . . . 1,2 ±1,2 . . 9,1 ±4,1 6,3 ±2,7 

2221 Läkare . . . . . . . . 7,1 ±4,6 4,5 ±2,8 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 1,9 ±1,9 2,2 ±1,9 .. .. 9,7 ±3,9 9,3 ±3,5 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. . . 2,8 ±2,8 .. .. 10,5 ±6,0 9,7 ±4,9 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 1,5 ±1,1 1,4 ±0,8 1,4 ±0,6 4,0 ±1,8 5,2 ±1,5 4,8 ±1,2 

2310 Universitets- och högskollärare . . . . 2,1 ±2,0 . . 8,0 ±5,9 5,2 ±3,2 

2320 Gymnasielärare m.fl. . . . . 1,3 ±1,2 3,4 ±2,9 4,7 ±3,1 4,0 ±2,1 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. . . . . .. .. 7,5 ±5,0 4,6 ±3,1 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,4 ±3,9 

2330 Grundskollärare . . 1,6 ±1,2 1,4 ±1,0 6,4 ±4,2 5,5 ±2,1 5,7 ±1,9 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. . . . . .. .. . . 2,6 ±2,6 
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Tabell 2m  (forts.) 
Table 2m  (cont’d) 

Besvärens placering/Disorders in 

Hand, handled, finger/Hand, wrist, finger Rygg utom nacke/Back except neck 

Yrke/Occupation M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens . . 1,7 ±0,7 1,1 ±0,4 3,3 ±1,1 5,0 ±1,1 4,3 ±0,8 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän . . . . 0,4 ±0,4 3,1 ±1,5 3,8 ±1,6 3,5 ±1,1 

2411 Revisorer m.fl. . . . . . . . . . . 2,8 ±2,1 

2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare .. .. . . . . .. .. 3,7 ±2,9 4,5 ±2,6 

2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare .. .. . . . . .. .. 4,9 ±3,8 6,3 ±3,2 

2420 Jurister .. .. . . . . .. .. 4,0 ±3,8 4,2 ±3,0 

2423 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister .. .. .. .. . . .. .. .. .. 6,5 ±5,0 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. . . 3,5 ±2,3 1,9 ±1,2 4,7 ±2,7 5,8 ±2,9 5,3 ±2,0 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. . . 3,5 ±2,7 2,2 ±1,7 3,6 ±3,6 5,1 ±3,3 4,5 ±2,4 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. . . . . .. .. 9,1 ±4,9 6,6 ±3,4 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. . . . . .. .. 5,6 ±2,5 4,5 ±2,0 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. . . . . .. .. 5,9 ±2,9 4,9 ±2,4 

3000 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande  1,2 ±0,4 1,9 ±0,5 1,6 ±0,3 3,8 ±0,7 6,6 ±0,9 5,3 ±0,6 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 1,3 ±0,7 1,4 ±1,3 1,3 ±0,6 4,1 ±1,1 4,4 ±2,3 4,2 ±1,0 

3110 Ingenjörer och tekniker 1,3 ±0,8 . . 1,4 ±0,7 3,8 ±1,3 4,9 ±3,2 4,0 ±1,2 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker . . .. .. . . 4,9 ±2,5 .. .. 4,9 ±2,3 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 1,8 ±1,7 .. .. 2,1 ±1,6 3,8 ±2,3 .. .. 3,8 ±2,1 

3120 Datatekniker och dataoperatörer . . .. .. . . 3,6 ±2,3 .. .. 3,2 ±2,0 

3121 Datatekniker . . .. .. . . 3,7 ±2,4 .. .. 3,3 ±2,0 

3130 Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 6,2 ±4,2 

3150 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer .. .. .. .. . . .. .. .. .. 5,2 ±4,6 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare  . . 3,1 ±1,4 2,8 ±1,2 6,9 ±5,0 7,5 ±2,0 7,4 ±1,9 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 3,6 ±2,4 3,3 ±2,0 .. .. 6,7 ±3,1 6,1 ±2,7 

3226 Sjukgymnaster m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,4 ±3,8 

3230 Sjuksköterskor .. .. 2,4 ±1,8 2,3 ±1,6 .. .. 8,4 ±2,8 9,2 ±2,9 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. . . . . .. .. 10,0 ±5,1 10,5 ±5,0 

3239 Övriga sjuksköterskor .. .. . . . . .. .. 6,7 ±4,3 9,7 ±5,3 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 1,7 ±1,1 1,6 ±1,0 .. .. 10,9 ±2,7 10,0 ±2,5 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 1,8 ±1,2 1,7 ±1,1 .. .. 10,5 ±2,8 9,6 ±2,5 
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Tabell 2m  (forts.) 
Table 2m  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 

Besvärens placering/Disorders in 

Hand, handled, finger/Hand, wrist, finger Rygg utom nacke/Back except neck 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

1,2 ±0,5 1,7 ±0,6 1,4 ±0,4 3,4 ±0,9 5,2 ±1,1 4,4 ±0,7 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 0,9 ±0,6 1,8 ±1,1 1,3 ±0,6 2,7 ±1,0 5,2 ±1,8 3,7 ±0,9 

3413 Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3,4 ±3,2 

3415 Företagssäljare 0,9 ±0,8 . . 0,8 ±0,7 3,2 ±1,5 6,8 ±3,3 4,2 ±1,4 

3416 Inköpare . . .. .. . . . . .. .. 2,3 ±2,1 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. 4,1 ±3,4 2,4 ±2,0 .. .. 3,9 ±3,3 3,5 ±2,3 

3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3,9 ±3,5 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. . . . . .. .. 6,3 ±4,4 4,2 ±2,8 

3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,1 ±3,8 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. . . 1,3 ±1,0 1,1 ±0,8 3,3 ±2,7 4,4 ±1,8 4,1 ±1,5 

3431 Administrativa assistenter . . 1,2 ±1,1 0,9 ±0,9 3,3 ±3,3 3,2 ±1,8 3,2 ±1,5 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. . . . . .. .. 7,2 ±4,9 6,0 ±3,7 

3440 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän .. .. . . . . .. .. 9,3 ±6,4 7,6 ±5,0 

3443 Socialförsäkringstjänstemän .. .. .. .. . . .. .. .. .. 9,0 ±6,5 

3450 Poliser . . .. .. . . 11,8 ±6,8 .. .. 8,8 ±5,0 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 2,5 ±2,0 2,5 ±1,7 .. .. 5,9 ±3,3 5,0 ±2,7 

3461 Behandlingsassistenter m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 7,8 ±5,4 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. . . 2,5 ±2,2 .. .. 4,6 ±3,7 3,3 ±2,7 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 2,4 ±2,1 . . 1,9 ±1,5 4,4 ±3,4 5,5 ±3,8 5,1 ±2,6 

3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 6,2 ±4,5 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. 4,1 ±3,3 .. .. .. .. . . 

4000 Kontors- och kundservicearbete 0,8 ±0,7 2,5 ±0,8 2,0 ±0,6 6,0 ±1,9 5,6 ±1,3 5,7 ±1,1 

4100 Kontorsarbete m.m. 1,1 ±0,9 2,8 ±1,1 2,2 ±0,8 6,7 ±2,3 5,6 ±1,6 6,0 ±1,3 

4110 Kontorssekreterare och dataregistrerare .. .. . . . . .. .. . . 3,8 ±3,6 

4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. .. .. . . . . .. .. . . 3,9 ±3,7 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 1,2 ±1,1 1,1 ±1,0 .. .. 4,5 ±2,2 4,1 ±2,0 

4130 Lager- och transportassistenter . . .. .. 1,9 ±1,4 8,6 ±3,3 .. .. 8,4 ±2,9 

4131 Lagerassistenter m.fl. . . .. .. 2,3 ±1,8 7,4 ±3,5 .. .. 7,7 ±3,2 

4132 Transportassistenter .. .. .. .. . . .. .. .. .. 10,5 ±6,1 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 4,7 ±3,9 .. .. .. .. 11,1 ±6,4 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 3,6 ±2,1 3,1 ±1,7 .. .. 6,0 ±2,9 5,1 ±2,3 

4200 Kundservicearbete . . 1,8 ±1,3 1,4 ±1,0 3,4 ±2,9 5,5 ±2,2 4,9 ±1,8 

4210 Kassapersonal m.fl. .. .. . . . . .. .. 5,2 ±3,5 3,8 ±2,6 

4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 5,0 ±3,4 

4220 Kundinformatörer .. .. 1,8 ±1,5 1,4 ±1,2 .. .. 5,5 ±2,8 5,5 ±2,4 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 3,0 ±2,6 2,4 ±2,1 .. .. 5,8 ±3,7 5,9 ±3,3 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 1,5 ±0,6 3,8 ±0,6 3,2 ±0,5 7,1 ±1,3 12,8 ±1,1 11,2 ±0,9 
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Tabell 2m  (forts.) 
Table 2m  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 

Besvärens placering/Disorders in 

Hand, handled, finger/Hand, wrist, finger Rygg utom nacke/Back except neck 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

1,4 ±0,8 3,9 ±0,7 3,4 ±0,6 7,5 ±1,8 13,3 ±1,3 12,0 ±1,1 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 4,2 ±2,6 6,8 ±2,8 5,7 ±2,0 7,9 ±3,5 13,9 ±4,1 11,5 ±2,8 

5122 Kockar och kokerskor 4,0 ±3,1 4,4 ±3,6 4,2 ±2,4 9,6 ±4,7 16,8 ±6,5 13,3 ±4,1 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. 8,3 ±3,6 .. .. .. .. 8,0 ±3,7 

5130 Vård- och omsorgspersonal . . 3,5 ±0,8 3,0 ±0,7 8,8 ±2,7 13,5 ±1,4 12,7 ±1,3 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 2,1 ±1,4 2,0 ±1,2 .. .. 13,4 ±3,2 11,4 ±2,8 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 5,3 ±1,8 4,9 ±1,6 .. .. 16,2 ±2,9 16,5 ±2,7 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. . . 3,2 ±1,3 2,6 ±1,0 9,4 ±3,9 12,6 ±2,3 12,0 ±2,0 

5134 Skötare och vårdare .. .. 2,6 ±1,9 2,1 ±1,5 .. .. 10,0 ±4,1 8,7 ±3,3 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 5,2 ±3,1 4,5 ±2,7 .. .. 12,9 ±4,6 12,2 ±4,2 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 5,5 ±3,3 4,9 ±3,0 .. .. 13,1 ±4,8 12,4 ±4,4 

5150 Säkerhetspersonal . . .. .. . . . . .. .. 2,7 ±2,4 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 1,5 ±1,0 3,5 ±1,3 2,6 ±0,9 6,4 ±2,0 10,9 ±2,2 9,0 ±1,5 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 1,5 ±1,0 3,5 ±1,3 2,6 ±0,9 6,5 ±2,0 10,9 ±2,2 9,1 ±1,5 

5221 Försäljare, dagligvaror . . 5,8 ±3,3 4,3 ±2,3 4,8 ±3,9 16,6 ±5,1 12,4 ±3,7 

5222 Försäljare, fackhandel 1,8 ±1,4 2,9 ±1,6 2,4 ±1,1 7,4 ±2,7 9,6 ±2,7 8,7 ±2,0 

5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 6,6 ±4,4 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1,7 ±1,6 4,1 ±3,5 2,4 ±1,5 8,0 ±3,2 10,4 ±5,3 8,7 ±2,8 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1,7 ±1,6 4,1 ±3,5 2,4 ±1,5 8,0 ±3,2 10,4 ±5,3 8,7 ±2,8 

6110 Växtodlare inom jordbruk och trädgård .. .. .. .. . . .. .. .. .. 8,0 ±4,7 

6120 Djuruppfödare och djurskötare .. .. .. .. 5,1 ±4,1 .. .. .. .. 9,9 ±5,6 

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift . . .. .. . . 6,6 ±5,5 .. .. 8,5 ±5,6 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 4,3 ±0,8 2,9 ±2,7 4,2 ±0,8 10,9 ±1,2 3,6 ±3,1 10,5 ±1,2 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 4,1 ±1,0 .. .. 4,2 ±1,0 11,4 ±1,6 .. .. 11,2 ±1,6 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 4,9 ±1,6 .. .. 4,8 ±1,6 11,7 ±2,4 .. .. 11,6 ±2,3 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 5,9 ±2,2 .. .. 5,8 ±2,2 10,9 ±2,9 .. .. 10,8 ±2,9 

7124 Anläggningsarbetare . . .. .. . . 15,0 ±7,1 .. .. 14,9 ±7,0 

7130 Byggnadshantverkare 3,4 ±1,4 .. .. 3,4 ±1,4 10,8 ±2,4 .. .. 10,4 ±2,3 

7135 VVS-montörer m.fl. 4,0 ±3,3 .. .. 4,4 ±3,5 11,1 ±5,1 .. .. 11,0 ±5,1 

7136 Installationselektriker 2,8 ±2,2 .. .. 2,8 ±2,2 7,4 ±3,5 .. .. 7,3 ±3,5 

7137 Fastighetsskötare 2,3 ±1,7 .. .. 2,1 ±1,5 11,9 ±4,2 .. .. 11,0 ±3,9 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 3,7 ±3,4 .. .. 5,7 ±3,7 11,1 ±5,5 .. .. 11,0 ±5,2 

7141 Målare . . .. .. 6,5 ±4,5 10,9 ±6,2 .. .. 10,6 ±5,8 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 4,5 ±1,4 .. .. 4,3 ±1,3 9,3 ±1,9 .. .. 9,1 ±1,9 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 9,7 ±4,6 .. .. 9,5 ±4,5 9,8 ±4,7 .. .. 9,5 ±4,6 

7220 Smeder, verktygsmakare m.fl. .. .. .. .. 4,4 ±4,3 .. .. .. .. 5,9 ±5,1 

7230 Maskin- och motorreparatörer 4,4 ±2,1 .. .. 4,3 ±2,1 11,4 ±3,2 .. .. 11,2 ±3,2 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 5,5 ±3,0 .. .. 5,4 ±3,0 15,6 ±4,7 .. .. 15,4 ±4,6 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 2,7 ±2,6 .. .. 2,6 ±2,6 5,0 ±3,6 .. .. 4,9 ±3,6 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 1,9 ±1,6 .. .. 1,8 ±1,6 7,0 ±3,0 .. .. 7,1 ±3,0 

7241 Elmontörer och elreparatörer . . .. .. . . 10,6 ±6,3 .. .. 10,4 ±6,2 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. . . .. .. . . 5,8 ±3,8 .. .. 6,1 ±3,8 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 5,1 ±3,6 .. .. .. .. 10,9 ±4,9 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 2,4 ±0,7 7,0 ±3,0 3,0 ±0,7 9,6 ±1,3 12,2 ±3,8 10,0 ±1,2 
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Tabell 2m  (forts.) 
Table 2m  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

8100 Processoperatörsarbete 

Besvärens placering/Disorders in 

Hand, handled, finger/Hand, wrist, finger Rygg utom nacke/Back except neck 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

. . .. .. 2,8 ±2,2 7,2 ±3,5 .. .. 8,1 ±3,5 

8140 Processoperatörer, trä- och pappersindustri .. .. .. .. . . .. .. .. .. 9,8 ±6,3 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 4,0 ±1,4 6,3 ±3,5 4,5 ±1,4 8,4 ±2,1 12,9 ±4,8 9,4 ±1,9 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 3,5 ±2,6 .. .. 4,4 ±2,7 10,4 ±4,0 .. .. 10,9 ±4,0 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 2,7 ±2,4 .. .. 3,7 ±2,6 8,9 ±3,9 .. .. 9,6 ±4,0 

8270 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. .. .. .. .. 4,5 ±3,7 .. .. .. .. 11,1 ±6,0 

8280 Montörer 5,2 ±2,8 .. .. 6,2 ±2,8 6,9 ±3,4 .. .. 8,5 ±3,2 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 8,4 ±4,9 .. .. 10,2 ±5,0 5,3 ±4,1 .. .. 6,0 ±3,9 

8300 Transport- och maskinförararbete 1,6 ±0,7 .. .. 1,9 ±0,8 10,8 ±1,8 .. .. 10,7 ±1,7 

8320 Fordonsförare 0,9 ±0,7 .. .. 1,0 ±0,7 10,9 ±2,2 .. .. 11,0 ±2,2 

8321 Bil- och taxiförare . . .. .. . . 13,9 ±4,7 .. .. 13,9 ±4,6 

8322 Buss- och spårvagnsförare . . .. .. . . 9,6 ±4,5 .. .. 10,6 ±4,6 

8323 Lastbils- och långtradarförare 1,3 ±1,1 .. .. 1,5 ±1,1 9,8 ±2,9 .. .. 9,8 ±2,9 

8330 Maskinförare 2,5 ±1,5 .. .. 3,3 ±1,7 11,5 ±3,3 .. .. 10,9 ±3,1 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. . . .. .. . . 11,1 ±5,1 .. .. 10,8 ±5,0 

8334 Truckförare 3,6 ±3,1 .. .. 6,1 ±4,4 15,9 ±7,3 .. .. 14,3 ±6,5 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 3,5 ±1,5 5,8 ±1,7 4,8 ±1,2 8,1 ±2,3 9,7 ±2,2 9,0 ±1,6 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 4,4 ±2,0 5,4 ±1,8 5,0 ±1,4 7,6 ±2,7 10,1 ±2,4 9,2 ±1,8 

9120 Städare m.fl. .. .. 6,2 ±2,6 5,4 ±2,1 .. .. 12,7 ±3,6 10,7 ±2,9 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 6,5 ±2,7 5,6 ±2,2 .. .. 12,6 ±3,7 10,8 ±3,0 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 4,6 ±2,7 5,2 ±2,3 .. .. 6,4 ±3,3 5,4 ±2,5 

9140 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. .. .. .. .. 3,7 ±3,5 .. .. .. .. 10,5 ±5,5 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . .. .. 4,2 ±2,5 8,9 ±4,4 .. .. 8,8 ±3,6 

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare .. .. .. .. 6,0 ±4,5 .. .. .. .. 6,3 ±4,5 

9330 Godshanterare och expressbud . . .. .. 2,8 ±2,8 11,7 ±6,3 .. .. 11,5 ±5,5 

 Samtliga 1,9 ±0,2 2,7 ±0,3 2,3 ±0,2 6,5 ±0,4 8,1 ±0,5 7,3 ±0,3 
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Tabell 2n  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna i höftled, ben eller knä, fördelade efter  
yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100 svarande för respektive  
kön redovisas) 
Table 2n  Work related disorders during the last twelve months in hip-joint, leg or knee, according to occupation and  
sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)  

Yrke/Occupation 

0000 Militärt arbete 

Besvärens placering/Disorders in
 

 Höftled, ben, knä/Hip-joint, leg, knee
 

M Kv Samtliga 

9,8 ±6,5 .. .. 12,2 ±6,7 

0100 Militärt arbete 9,8 ±6,5 .. .. 12,2 ±6,7 

0110 Militärer 9,8 ±6,5 .. .. 12,2 ±6,7 

1000 Ledningsarbete 0,7 ±0,5 . . 0,7 ±0,4 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 0,8 ±0,6 . . 0,8 ±0,5 

1220 Drift- och verksamhetschefer 1,7 ±1,6 . . 1,0 ±0,9 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,7 ±0,3 1,2 ±0,4 1,0 ±0,3 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m. 0,8 ±0,5 1,4 ±1,2 0,9 ±0,5 

2130 Dataspecialister . . . . 0,6 ±0,5 

2131 Systemerare och programmerare . . . . 0,7 ±0,6 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1,1 ±1,1 2,3 ±2,3 1,5 ±1,0 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård . . 2,2 ±1,3 1,9 ±1,0 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister . . 2,2 ±2,0 1,8 ±1,4 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 2,8 ±2,3 2,9 ±2,2 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. . . 3,8 ±3,6 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 1,2 ±1,0 1,6 ±0,9 1,4 ±0,7 

2320 Gymnasielärare m.fl. . . . . 1,7 ±1,4 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. 3,7 ±3,6 

2330 Grundskollärare . . 1,6 ±1,2 1,4 ±1,0 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,4 ±0,4 0,7 ±0,5 0,6 ±0,3 

3000 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 1,2 ±0,4 1,9 ±0,5 1,6 ±0,3 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 1,0 ±0,5 . . 0,9 ±0,5 

3110 Ingenjörer och tekniker 0,7 ±0,6 . . 0,8 ±0,5 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 1,5 ±1,5 .. .. 1,7 ±1,4 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning . . 1,6 ±1,0 1,6 ±0,9 

3230 Sjuksköterskor .. .. 2,3 ±1,6 2,4 ±1,6 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 4,3 ±1,8 4,1 ±1,7 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 4,5 ±1,9 4,4 ±1,8 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 1,3 ±0,6 1,3 ±0,6 1,3 ±0,4 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 0,6 ±0,5 1,1 ±0,8 0,8 ±0,4 

3415 Företagssäljare . . 2,4 ±1,9 1,0 ±0,7 

3450 Poliser 6,1 ±5,3 .. .. 4,3 ±3,7 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 4,3 ±3,1 3,9 ±2,4 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. 5,3 ±4,4 5,3 ±3,6 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 4,5 ±3,2 . . 2,5 ±1,8 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. 5,0 ±3,9 
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Tabell 2n  (forts.) 
Table 2n  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

4000 Kontors- och kundservicearbete 

Besvärens placering/Disorders in
 

 Höftled, ben, knä/Hip-joint, leg, knee
 

M Kv Samtliga 

1,6 ±1,0 1,1 ±0,6 1,3 ±0,5 

4100 Kontorsarbete m.m. 1,8 ±1,2 1,2 ±0,7 1,4 ±0,6 

4130 Lager- och transportassistenter 1,6 ±1,5 .. .. 1,7 ±1,3 

4131 Lagerassistenter m.fl. 2,0 ±1,8 .. .. 2,3 ±1,7 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 7,0 ±5,2 

4200 Kundservicearbete . . 0,9 ±0,8 0,9 ±0,8 

4220 Kundinformatörer .. .. 1,0 ±1,0 1,2 ±1,0 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 1,6 ±1,6 1,9 ±1,7 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 2,3 ±0,8 3,2 ±0,6 2,9 ±0,5 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 2,1 ±1,0 3,3 ±0,7 3,0 ±0,6 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 2,7 ±2,4 3,0 ±1,9 2,9 ±1,5 

5122 Kockar och kokerskor . . 3,0 ±2,8 2,8 ±2,0 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. 2,7 ±2,1 

5130 Vård- och omsorgspersonal 1,8 ±1,2 3,3 ±0,8 3,0 ±0,7 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 2,4 ±1,5 2,0 ±1,3 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 4,7 ±1,7 4,8 ±1,6 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. . . 2,9 ±1,2 2,6 ±1,0 

5134 Skötare och vårdare .. .. 2,8 ±2,5 2,3 ±1,9 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 3,7 ±2,7 3,7 ±2,5 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 3,9 ±2,8 4,1 ±2,7 

5150 Säkerhetspersonal . . .. .. 3,0 ±2,3 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 2,3 ±1,2 2,8 ±1,2 2,6 ±0,9 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2,3 ±1,2 2,8 ±1,2 2,6 ±0,9 

5221 Försäljare, dagligvaror . . 4,8 ±3,1 3,6 ±2,2 

5222 Försäljare, fackhandel 2,4 ±1,5 2,2 ±1,4 2,3 ±1,1 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 5,0 ±2,7 5,6 ±4,3 5,2 ±2,3 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 5,0 ±2,7 5,6 ±4,3 5,2 ±2,3 

6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 10,3 ±6,7 .. .. 12,5 ±6,8 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 3,9 ±0,7 . . 3,8 ±0,7 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 3,8 ±0,9 .. .. 3,8 ±0,9 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 3,8 ±1,4 .. .. 3,8 ±1,4 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 4,3 ±1,9 .. .. 4,2 ±1,9 

7124 Anläggningsarbetare 4,9 ±4,0 .. .. 5,6 ±4,2 

7130 Byggnadshantverkare 4,0 ±1,5 .. .. 3,9 ±1,4 

7135 VVS-montörer m.fl. 5,2 ±3,6 .. .. 5,1 ±3,6 

7136 Installationselektriker 2,7 ±2,2 .. .. 2,6 ±2,2 

7137 Fastighetsskötare 3,5 ±2,2 .. .. 3,4 ±2,1 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 3,9 ±3,2 .. .. 3,5 ±2,9 

7141 Målare 5,0 ±4,1 .. .. 4,7 ±3,8 
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Tabell 2n  (forts.) 
Table 2n  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 

Besvärens placering/Disorders in
 

 Höftled, ben, knä/Hip-joint, leg, knee
 

M Kv Samtliga 

4,2 ±1,3 .. .. 4,1 ±1,3 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 6,3 ±4,1 .. .. 6,1 ±4,0 

7230 Maskin- och motorreparatörer 4,6 ±2,2 .. .. 4,6 ±2,1 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 4,5 ±2,6 .. .. 4,5 ±2,6 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 5,1 ±4,0 .. .. 4,9 ±3,9 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2,8 ±2,0 .. .. 2,7 ±1,9 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3,6 ±3,0 .. .. 3,4 ±2,9 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 3,2 ±2,8 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 3,1 ±0,8 2,3 ±1,8 3,0 ±0,7 

8100 Processoperatörsarbete 3,9 ±2,8 .. .. 3,5 ±2,5 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 3,1 ±1,3 2,5 ±2,3 2,9 ±1,1 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 3,2 ±2,3 .. .. 3,4 ±2,3 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 2,1 ±1,9 .. .. 2,4 ±1,9 

8300 Transport- och maskinförararbete 3,0 ±1,0 .. .. 3,0 ±1,0 

8320 Fordonsförare 3,0 ±1,2 .. .. 3,1 ±1,2 

8322 Buss- och spårvagnsförare 4,0 ±3,1 .. .. 4,1 ±3,0 

8323 Lastbils- och långtradarförare 3,0 ±1,7 .. .. 3,2 ±1,7 

8330 Maskinförare 2,2 ±1,5 .. .. 2,0 ±1,4 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 3,0 ±2,5 .. .. 2,9 ±2,5 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2,4 ±1,3 4,3 ±1,5 3,5 ±1,0 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2,6 ±1,7 4,6 ±1,7 3,8 ±1,2 

9120 Städare m.fl. .. .. 4,8 ±2,3 3,9 ±1,8 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 5,0 ±2,4 4,1 ±1,9 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 4,4 ±2,7 3,1 ±1,9 

9140 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. .. .. .. .. 5,2 ±4,0 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning . . .. .. 2,3 ±1,8 

9330 Godshanterare och expressbud . . .. .. 3,7 ±3,2 

Samtliga 2,1 ±0,2 2,1 ±0,3 2,1 ±0,2 
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Tabell 2o  Andel sysselsatta som under de senaste 12 månaderna haft allergi och hudöverkänslighet till följd av  
arbetet, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100  
svarande för respektive kön redovisas) 
Table 2o  Work related disorders during the last twelve months due to allergy and over-sensitive skin, according to  
occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included) 

Yrke/Occupation M 

Besvär med/ Disorders due to 

Allergi/Allergy Hudöverkänslighet/Over-sensitive skin 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

1000 Ledningsarbete . . . . 0,4 ±0,3 . . . . 0,5 ±0,4 

 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. . . . . 0,5 ±0,4 . . . . 0,5 ±0,4 

1220 Drift- och verksamhetschefer . . . . 0,7 ±0,7 . . . . . . 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 0,3 ±0,2 1,5 ±0,4 0,9 ±0,3 0,5 ±0,3 1,5 ±0,4 1,1 ±0,3 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och  . . 2,1 ±1,4 0,7 ±0,4 . . . . 0,5 ±0,4 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister . . 4,0 ±2,8 1,1 ±0,7 . . . . 0,5 ±0,5 

2131 Systemerare och programmerare . . 5,7 ±4,0 1,3 ±0,9 . . . . 0,7 ±0,7 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  . . 1,3 ±1,0 1,0 ±0,7 . . 1,7 ±1,1 1,5 ±0,8 
och sjukvård 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister . . . . . . . . . . 1,3 ±1,2 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. . . 1,7 ±1,7 .. .. . . 1,4 ±1,3 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. . . . . .. .. . . 2,8 ±2,7 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola . . 2,4 ±1,1 1,8 ±0,7 . . 2,3 ±1,0 1,7 ±0,7 

2320 Gymnasielärare m.fl. . . 4,1 ±3,1 2,4 ±1,7 . . 3,7 ±2,9 2,1 ±1,6 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. 4,3 ±3,9 2,5 ±2,3 .. .. 4,3 ±3,9 2,4 ±2,3 

2330 Grundskollärare . . 1,9 ±1,4 1,7 ±1,1 . . 2,1 ±1,3 1,8 ±1,1 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. 2,8 ±2,8 2,0 ±1,9 .. .. . . . . 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens . . 0,8 ±0,5 0,5 ±0,3 0,6 ±0,5 1,2 ±0,6 1,0 ±0,4 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän . . 0,7 ±0,7 0,5 ±0,4 . . 0,7 ±0,6 0,4 ±0,4 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. . . . . . . 1,6 ±1,5 . . 1,6 ±1,1 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. . . . . .. .. 3,5 ±3,2 2,7 ±2,3 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. . . . . .. .. 1,4 ±1,3 1,1 ±1,0 

3000  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande 0,8 ±0,3 1,6 ±0,4 1,3 ±0,3 0,6 ±0,3 2,0 ±0,5 1,3 ±0,3 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 0,8 ±0,5 . . 0,8 ±0,4 0,7 ±0,5 2,1 ±1,5 1,0 ±0,5 

3110 Ingenjörer och tekniker 0,8 ±0,6 . . 0,9 ±0,5 0,6 ±0,6 2,9 ±2,3 1,0 ±0,6 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 1,4 ±1,2 .. .. 1,2 ±1,0 . . .. .. . . 

3200  Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare . . 2,0 ±1,1 2,1 ±1,0 . . 2,4 ±1,2 2,2 ±1,1 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 2,1 ±1,8 1,8 ±1,5 .. .. 2,9 ±2,2 2,4 ±1,8 

3230 Sjuksköterskor .. .. 1,9 ±1,4 2,1 ±1,4 .. .. 2,1 ±1,5 2,0 ±1,4 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. . . 3,2 ±2,9 .. .. . . . . 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 2,5 ±1,4 2,7 ±1,3 .. .. 2,8 ±1,5 2,6 ±1,3 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 2,5 ±1,4 2,5 ±1,3 .. .. 2,8 ±1,5 2,7 ±1,4 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 0,6 ±0,4 1,3 ±0,6 1,0 ±0,3 0,6 ±0,4 1,5 ±0,6 1,1 ±0,4 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 0,6 ±0,5 0,8 ±0,7 0,6 ±0,4 . . 1,2 ±0,9 0,7 ±0,4 

3415 Företagssäljare 0,8 ±0,7 . . 1,0 ±0,7 . . . . 0,6 ±0,6 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. . . . . .. .. 5,1 ±3,7 3,7 ±2,3 

3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,8 ±3,9 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. . . 1,5 ±1,0 1,1 ±0,8 . . 1,3 ±1,0 1,2 ±0,8 

3431 Administrativa assistenter . . 1,4 ±1,1 1,1 ±0,9 . . . . 1,0 ±0,9 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 4,2 ±3,2 2,9 ±2,2 .. .. . . . . 
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Tabell 2o  (forts.) 
Table 2o  (cont’d) 

Yrke/Occupation 

Besvär med/ Disorders due to 

Allergi/Allergy Hudöverkänslighet/Over-sensitive skin 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

4000 Kontors- och kundservicearbete . . 0,6 ±0,5 0,6 ±0,4 1,2 ±0,9 1,2 ±0,6 1,2 ±0,5 

4100 Kontorsarbete m.m. . . 0,6 ±0,6 0,7 ±0,5 1,3 ±1,1 1,4 ±0,8 1,4 ±0,6 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. . . . . .. .. . . 1,0 ±1,0 

4130 Lager- och transportassistenter . . .. .. . . . . .. .. 1,2 ±1,2 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. . . . . .. .. 1,9 ±1,6 1,5 ±1,3 

4200 Kundservicearbete . . . . . . . . . . 0,8 ±0,7 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 1,0 ±0,5 1,7 ±0,4 1,5 ±0,3 0,7 ±0,4 2,6 ±0,5 2,1 ±0,4 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 1,4 ±0,8 1,7 ±0,5 1,7 ±0,4 0,8 ±0,6 3,0 ±0,6 2,5 ±0,5 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal . . . . 0,7 ±0,7 . . 2,7 ±1,9 2,0 ±1,2 

5122 Kockar och kokerskor . . . . 1,2 ±1,1 . . 3,1 ±2,9 2,1 ±1,6 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. . . .. .. .. .. 2,0 ±1,9 

5130 Vård- och omsorgspersonal 1,9 ±1,2 1,8 ±0,6 1,8 ±0,5 1,0 ±1,0 3,0 ±0,7 2,7 ±0,6 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 2,7 ±1,5 2,3 ±1,3 .. .. 2,6 ±1,4 2,2 ±1,2 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 2,3 ±1,2 2,4 ±1,1 .. .. 3,9 ±1,5 3,8 ±1,4 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 2,5 ±1,8 1,1 ±0,7 1,4 ±0,7 . . 2,3 ±1,0 2,0 ±0,9 

5134 Skötare och vårdare .. .. . . . . .. .. 4,5 ±2,7 3,4 ±2,0 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 3,4 ±2,3 3,4 ±2,2 .. .. 3,4 ±2,4 2,9 ±2,1 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 3,6 ±2,5 3,2 ±2,2 .. .. 3,6 ±2,5 3,2 ±2,3 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. . . 1,7 ±0,9 1,1 ±0,6 . . 1,1 ±0,7 0,9 ±0,5 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. . . 1,8 ±0,9 1,1 ±0,6 . . 1,1 ±0,7 0,9 ±0,5 

5221 Försäljare, dagligvaror . . 2,0 ±1,9 1,5 ±1,4 . . . . . . 

5222 Försäljare, fackhandel . . 2,1 ±1,3 1,2 ±0,7 . . 1,2 ±1,0 0,9 ±0,7 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2,0 ±1,7 4,2 ±3,6 2,6 ±1,6 1,7 ±1,3 . . 1,9 ±1,2 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2,0 ±1,7 4,2 ±3,6 2,6 ±1,6 1,7 ±1,3 . . 1,9 ±1,2 

6110 Växtodlare inom jordbruk och trädgård .. .. .. .. 4,7 ±3,9 .. .. .. .. . . 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 1,1 ±0,4 . . 1,1 ±0,4 2,0 ±0,6 . . 2,0 ±0,5 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 1,2 ±0,5 .. .. 1,2 ±0,5 1,9 ±0,7 .. .. 2,0 ±0,7 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare . . .. .. 0,5 ±0,5 1,5 ±0,9 .. .. 1,5 ±0,9 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. . . .. .. . . 1,6 ±1,3 .. .. 1,6 ±1,2 

7130 Byggnadshantverkare 1,8 ±1,0 .. .. 1,7 ±1,0 2,0 ±1,1 .. .. 1,9 ±1,1 

7135 VVS-montörer m.fl. . . .. .. . . 3,2 ±2,9 .. .. 3,2 ±2,8 

7136 Installationselektriker . . .. .. . . 2,2 ±2,1 .. .. 2,1 ±2,1 

7137 Fastighetsskötare 2,2 ±2,0 .. .. 2,0 ±1,8 . . .. .. . . 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. . . .. .. . . . . .. .. 4,0 ±3,1 

7141 Målare . . .. .. . . . . .. .. 4,4 ±3,8 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 1,0 ±0,6 .. .. 0,9 ±0,6 2,4 ±1,0 .. .. 2,4 ±1,0 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. . . .. .. . . 4,3 ±3,3 .. .. 4,2 ±3,2 

7230 Maskin- och motorreparatörer . . .. .. . . 3,2 ±1,7 .. .. 3,1 ±1,7 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer . . .. .. . . 3,7 ±2,4 .. .. 3,7 ±2,4 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer . . .. .. . . 2,5 ±2,3 .. .. 2,4 ±2,3 
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Tabell 2o  (forts.) 
Table 2o  (cont’d) 

Yrke/Occupation M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Allergi/Allergy Hudöverkänslighet/Over-sensitive skin 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 0,8 ±0,4 1,6 ±1,5 0,9 ±0,4 1,6 ±0,5 1,4 ±1,3 1,6 ±0,5 

8100 Processoperatörsarbete . . .. .. . . 2,7 ±2,2 .. .. 2,4 ±2,0 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 1,2 ±0,7 . . 1,4 ±0,7 2,4 ±1,0 2,1 ±2,0 2,3 ±0,9 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling . . .. .. 1,2 ±1,1 2,7 ±1,9 .. .. 2,8 ±2,0 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 1,3 ±1,3 .. .. 1,3 ±1,2 2,3 ±1,8 .. .. 2,5 ±1,9 

8280 Montörer 2,0 ±1,7 .. .. 2,6 ±1,8 3,1 ±2,3 .. .. 3,0 ±1,9 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 4,1 ±3,4 .. .. 3,3 ±2,8 4,5 ±3,8 .. .. 3,7 ±3,1 

8300 Transport- och maskinförararbete 0,6 ±0,4 .. .. 0,6 ±0,4 0,9 ±0,5 .. .. 0,8 ±0,5 

8320 Fordonsförare 0,8 ±0,6 .. .. 0,7 ±0,6 1,0 ±0,7 .. .. 0,9 ±0,7 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 1,1 ±0,8 1,3 ±0,8 1,2 ±0,6 2,2 ±1,2 2,0 ±1,0 2,1 ±0,8 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 0,9 ±0,9 1,5 ±0,9 1,3 ±0,7 2,9 ±1,6 2,0 ±1,1 2,3 ±0,9 

9120 Städare m.fl. .. .. 2,7 ±1,6 2,6 ±1,3 .. .. 2,7 ±1,7 3,1 ±1,5 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 2,5 ±1,6 2,5 ±1,3 .. .. 2,2 ±1,6 2,8 ±1,5 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. . . . . .. .. . . 1,5 ±1,3 

Samtliga 0,8 ±0,1 1,5 ±0,2 1,1 ±0,1 1,1 ±0,2 1,9 ±0,2 1,5 ±0,1 
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Tabell 2p  Andel sysselsatta som under de senaste 12 månaderna haft  sömnbesvär eller oro, ångest eller depression  
till följd av arbetet, fördelade efter yrke (SSYK) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med  
minst 100 svarande för respektive kön redovisas) 
Table 2p  Work related disorders during the last twelve months due to sleeping disorders and distress, anxiety or   
depression, according to occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for  
each sex are included) 

Besvär med/Disorders due to 

Sömnbesvär/Sleeping disorders  Oro, ångest, depression/ 

Yrke/Occupation M 

Distress, anxiety, depression 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

1000 Ledningsarbete 6,7 ±1,6 9,4 ±2,5 7,8 ±1,4 5,4 ±1,5 6,8 ±2,1 5,9 ±1,2 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 7,4 ±1,9 10,6 ±2,9 8,6 ±1,6 5,1 ±1,6 7,3 ±2,4 5,9 ±1,3 

1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 6,0 ±3,6 .. .. 5,5 ±3,1 5,3 ±3,5 .. .. 4,9 ±3,0 

1220 Drift- och verksamhetschefer 9,2 ±3,4 12,3 ±4,2 10,7 ±2,7 5,8 ±2,7 8,6 ±3,4 7,1 ±2,2 

1222 Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning  .. .. .. .. 6,0 ±4,9 .. .. .. .. 9,8 ±6,3 
m.m. 

1224 Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och  
kommunikation 

.. .. .. .. 9,3 ±5,8 .. .. .. .. 3,9 ±3,7 

1227 Verksamhetschefer inom utbildning .. .. .. .. 15,2 ±8,1 .. .. .. .. 8,0 ±5,8 

1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg .. .. 14,6 ±7,1 15,0 ±6,5 .. .. 8,7 ±5,5 8,8 ±5,0 

1230 Chefer för särskilda funktioner 6,3 ±3,0 9,4 ±4,6 7,5 ±2,6 4,4 ±2,5 6,0 ±3,6 5,0 ±2,1 

1231 Ekonomichefer och administrativa chefer .. .. .. .. 5,4 ±4,7 .. .. .. .. . . 

1233 Försäljnings- och marknadschefer .. .. .. .. 7,7 ±5,5 .. .. .. .. . . 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 4,8 ±3,2 4,7 ±4,4 4,9 ±2,6 6,1 ±3,5 5,4 ±4,3 5,9 ±2,8 

1310 Chefer för mindre företag och enheter 4,8 ±3,2 4,7 ±4,4 4,9 ±2,6 6,1 ±3,5 5,4 ±4,3 5,9 ±2,8 

1314  Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, 
transport och kommunikation 

.. .. .. .. 3,5 ±2,9 .. .. .. .. 4,4 ±3,4 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 6,3 ±0,9 13,4 ±1,2 10,1 ±0,8 6,0 ±0,9 12,2 ±1,2 9,3 ±0,7 

2100  Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och 5,1 ±1,4 11,4 ±3,3 6,8 ±1,3 4,7 ±1,3 11,4 ±3,2 6,4 ±1,3 
datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister 4,7 ±1,7 12,0 ±4,8 6,4 ±1,7 5,0 ±1,7 14,9 ±5,2 7,2 ±1,8 

2131 Systemerare och programmerare 4,3 ±1,8 14,6 ±6,1 6,5 ±1,9 4,4 ±1,8 17,7 ±6,5 7,2 ±2,0 

2139 Övriga dataspecialister 6,4 ±4,2 .. .. 6,1 ±3,5 7,3 ±4,3 .. .. 7,7 ±3,9 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 6,1 ±2,4 10,9 ±4,8 7,5 ±2,2 4,5 ±2,1 8,3 ±4,0 5,6 ±1,9 

2141 Arkitekter och stadsplanerare .. .. .. .. 13,7 ±7,1 .. .. .. .. 4,5 ±4,0 

2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik .. .. .. .. 4,6 ±4,3 .. .. .. .. 4,6 ±4,3 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 5,7 ±4,1 .. .. 6,2 ±3,9 5,1 ±3,8 .. .. 5,2 ±3,5 

2200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso  5,9 ±3,1 11,7 ±2,9 9,7 ±2,2 3,4 ±2,4 11,4 ±2,8 8,6 ±2,0 
och sjukvård 

2210 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. .. .. .. .. 8,1 ±4,8 .. .. .. .. 7,6 ±4,7 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister 6,9 ±4,5 13,9 ±4,7 11,1 ±3,4 . . 13,1 ±4,6 8,9 ±3,0 

2221 Läkare 6,9 ±5,0 13,6 ±5,8 10,3 ±3,9 . . 14,6 ±5,9 8,7 ±3,5 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 10,0 ±4,0 8,9 ±3,5 .. .. 9,8 ±3,8 9,0 ±3,4 

2233 Akutsjuksköterskor m.fl. .. .. 9,3 ±5,6 7,5 ±4,3 .. .. 11,7 ±6,1 9,8 ±4,8 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 10,2 ±2,9 17,4 ±2,6 14,8 ±2,0 11,0 ±2,9 14,5 ±2,4 13,3 ±1,9 

2310 Universitets- och högskollärare 7,2 ±5,4 17,8 ±8,6 12,2 ±5,0 8,5 ±5,4 15,1 ±7,7 11,4 ±4,5 

2320 Gymnasielärare m.fl. 8,7 ±4,6 18,4 ±5,9 13,8 ±3,8 8,1 ±4,3 16,3 ±5,6 12,3 ±3,6 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. 24,5 ±8,6 16,9 ±5,8 .. .. 19,4 ±7,9 14,7 ±5,4 

2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen .. .. .. .. 11,1 ±6,1 .. .. .. .. 10,6 ±5,6 

2330 Grundskollärare 15,0 ±6,4 18,3 ±3,8 17,5 ±3,2 16,7 ±6,3 14,1 ±3,4 14,7 ±3,0 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. 13,8 ±6,5 12,5 ±5,2 .. .. 14,9 ±6,7 13,2 ±5,4 

2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. .. .. 9,4 ±5,7 .. .. .. .. 10,9 ±5,9 
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Tabell 2p  (forts.) 
Table 2p  (cont’d) 

Besvär med/Disorders due to 

Sömnbesvär/Sleeping disorders  Oro, ångest, depression/ 

Yrke/Occupation M 

Distress, anxiety, depression 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 5,8 ±1,4 12,0 ±1,7 9,5 ±1,2 5,6 ±1,4 11,3 ±1,7 8,9 ±1,1 

2410 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 3,1 ±1,6 9,6 ±2,6 6,6 ±1,6 3,5 ±1,6 8,6 ±2,4 6,3 ±1,5 

2411 Revisorer m.fl. . . 6,6 ±4,2 4,9 ±2,7 5,4 ±4,0 5,3 ±3,7 5,5 ±2,8 

2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare .. .. 7,7 ±4,6 7,9 ±4,0 .. .. 9,3 ±4,8 7,2 ±3,8 

2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare .. .. 10,6 ±6,2 7,7 ±3,9 .. .. 11,0 ±6,1 7,8 ±3,9 

2414 Organisationsutvecklare . . .. .. 7,1 ±3,9 . . .. .. 5,5 ±3,5 

2419 Övriga företagsekonomer . . .. .. 5,7 ±3,1 3,8 ±3,2 .. .. 5,7 ±3,1 

2420 Jurister .. .. 10,9 ±6,4 9,4 ±4,6 .. .. 9,9 ±6,1 8,8 ±4,5 

2423 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister .. .. .. .. 11,5 ±6,7 .. .. .. .. 10,4 ±6,4 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 7,1 ±3,2 9,2 ±3,7 8,2 ±2,5 7,6 ±3,4 10,9 ±3,9 9,3 ±2,6 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. 5,1 ±4,1 9,3 ±4,5 7,5 ±3,1 5,8 ±4,4 11,9 ±4,8 9,3 ±3,3 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. 15,1 ±6,1 12,7 ±4,5 .. .. 11,3 ±5,5 8,8 ±3,9 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 18,6 ±4,7 17,7 ±4,1 .. .. 14,9 ±4,3 14,2 ±3,7 

2491 Psykologer m.fl. .. .. .. .. 17,4 ±8,7 .. .. .. .. 11,0 ±7,2 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 19,2 ±5,4 17,8 ±4,7 .. .. 16,1 ±5,0 15,2 ±4,3 

3000  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande 5,6 ±0,8 11,3 ±1,1 8,6 ±0,7 4,5 ±0,7 10,6 ±1,1 7,7 ±0,7 
kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 4,7 ±1,2 12,8 ±3,7 6,3 ±1,2 4,2 ±1,1 9,4 ±3,3 5,2 ±1,1 

3110 Ingenjörer och tekniker 4,1 ±1,4 14,8 ±5,1 5,9 ±1,5 3,5 ±1,3 9,6 ±4,3 4,6 ±1,3 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 4,3 ±2,4 .. .. 6,6 ±2,7 3,3 ±2,0 .. .. 4,5 ±2,1 

3113 Elingenjörer och eltekniker 5,2 ±4,8 .. .. 7,2 ±5,0 5,2 ±4,6 .. .. 5,4 ±4,3 

3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 4,0 ±3,6 .. .. 6,3 ±4,2 . . .. .. . . 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 3,9 ±2,4 .. .. 5,0 ±2,5 4,3 ±2,4 .. .. 4,9 ±2,4 

3120 Datatekniker och dataoperatörer 5,8 ±3,2 .. .. 6,3 ±3,1 5,8 ±3,1 .. .. 6,4 ±3,0 

3121 Datatekniker 5,9 ±3,3 .. .. 6,4 ±3,1 5,9 ±3,2 .. .. 6,6 ±3,1 

3130 Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. .. .. .. .. 8,1 ±4,3 .. .. .. .. 4,8 ±3,5 

3150 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer .. .. .. .. 9,2 ±6,5 .. .. .. .. 11,7 ±6,9 

3200 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare  7,7 ±5,4 12,9 ±2,7 12,2 ±2,4 . . 11,4 ±2,5 10,3 ±2,2 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 11,8 ±4,2 10,6 ±3,6 .. .. 11,0 ±3,9 9,1 ±3,3 

3226 Sjukgymnaster m.fl. .. .. .. .. 9,1 ±5,8 .. .. .. .. 7,1 ±4,9 

3230 Sjuksköterskor .. .. 13,7 ±3,7 14,0 ±3,5 .. .. 12,1 ±3,5 12,1 ±3,3 

3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi .. .. 15,7 ±6,5 15,9 ±6,4 .. .. 13,2 ±6,0 13,6 ±5,8 

3239 Övriga sjuksköterskor .. .. 10,9 ±6,1 11,4 ±5,9 .. .. 14,7 ±7,1 14,1 ±6,6 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 13,2 ±3,0 12,4 ±2,7 .. .. 12,5 ±2,9 11,6 ±2,6 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 13,4 ±3,1 12,9 ±2,9 .. .. 12,8 ±3,0 12,2 ±2,8 
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Tabell 2p  (forts.) 
Table 2p  (cont’d) 

Besvär med/Disorders due to 

Sömnbesvär/Sleeping disorders  Oro, ångest, depression/ 

Yrke/Occupation 

Distress, anxiety, depression 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 6,2 ±1,2 9,6 ±1,5 8,0 ±1,0 4,7 ±1,0 9,8 ±1,4 7,4 ±0,9 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 5,2 ±1,5 8,8 ±2,4 6,6 ±1,3 4,4 ±1,3 9,7 ±2,4 6,5 ±1,2 

3413 Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. .. .. .. .. 8,9 ±5,8 .. .. .. .. 9,8 ±5,9 

3415 Företagssäljare 4,9 ±1,9 8,0 ±3,6 5,8 ±1,7 4,4 ±1,7 8,3 ±3,6 5,5 ±1,6 

3416 Inköpare 4,0 ±3,9 .. .. 4,8 ±3,4 . . .. .. 6,3 ±3,6 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. 8,1 ±5,0 6,9 ±3,5 .. .. 8,6 ±4,9 6,6 ±3,4 

3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. .. .. .. .. 7,0 ±4,7 .. .. .. .. 5,8 ±4,1 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. 19,4 ±7,8 14,4 ±5,1 .. .. 15,7 ±6,9 11,3 ±4,4 

3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare .. .. .. .. 20,0 ±8,5 .. .. .. .. 12,3 ±7,0 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 4,2 ±3,0 9,6 ±2,7 8,3 ±2,1 2,6 ±2,4 6,8 ±2,2 5,8 ±1,8 

3431 Administrativa assistenter 5,3 ±4,0 10,1 ±3,2 9,0 ±2,6 . . 7,0 ±2,6 6,0 ±2,1 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. 6,4 ±4,7 5,1 ±3,5 .. .. 4,5 ±3,7 3,9 ±2,9 

3440 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän .. .. 9,8 ±6,0 11,4 ±5,5 .. .. 9,0 ±5,6 7,8 ±4,6 

3443 Socialförsäkringstjänstemän .. .. .. .. 14,8 ±7,3 .. .. .. .. 10,8 ±6,5 

3450 Poliser 14,8 ±7,7 .. .. 12,0 ±5,9 8,3 ±6,3 .. .. 6,4 ±4,6 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 11,1 ±4,5 9,0 ±3,4 .. .. 16,7 ±5,3 12,4 ±3,8 

3461 Behandlingsassistenter m.fl. .. .. .. .. 12,3 ±6,5 .. .. .. .. 16,7 ±7,1 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. 10,3 ±5,4 6,9 ±3,7 .. .. 13,2 ±6,1 9,7 ±4,3 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 7,1 ±3,7 4,1 ±2,8 5,8 ±2,4 7,5 ±3,8 8,7 ±4,0 8,4 ±2,9 

3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. .. .. .. .. 3,2 ±3,0 .. .. .. .. 6,5 ±4,1 

3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. .. .. .. .. 4,7 ±3,3 .. .. .. .. 7,7 ±4,2 

4000 Kontors- och kundservicearbete 4,4 ±1,6 6,3 ±1,3 5,7 ±1,1 3,2 ±1,4 6,5 ±1,4 5,5 ±1,0 

4100 Kontorsarbete m.m. 4,2 ±1,8 6,3 ±1,6 5,6 ±1,2 3,1 ±1,6 6,1 ±1,6 5,1 ±1,2 

4110 Kontorssekreterare och dataregistrerare .. .. 7,0 ±4,9 6,6 ±4,6 .. .. 4,9 ±4,1 5,1 ±4,0 

4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. .. .. 7,2 ±5,0 6,7 ±4,7 .. .. 5,0 ±4,2 5,3 ±4,1 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 5,4 ±2,4 4,9 ±2,2 .. .. 4,5 ±2,2 4,1 ±2,0 

4130 Lager- och transportassistenter 4,7 ±2,4 .. .. 6,2 ±2,4 3,4 ±2,2 .. .. 4,8 ±2,2 

4131 Lagerassistenter m.fl. 4,2 ±2,6 .. .. 4,9 ±2,5 4,0 ±2,6 .. .. 4,5 ±2,5 

4132 Transportassistenter .. .. .. .. 9,8 ±5,9 .. .. .. .. 5,7 ±4,5 

4150 Brevbärare m.fl. .. .. .. .. 4,1 ±3,9 .. .. .. .. 6,0 ±5,0 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 5,7 ±2,8 5,5 ±2,4 .. .. 6,1 ±2,8 5,3 ±2,3 

4200 Kundservicearbete 5,2 ±3,5 6,0 ±2,3 5,8 ±1,9 3,5 ±2,8 7,5 ±2,6 6,5 ±2,0 

4210 Kassapersonal m.fl. .. .. 3,5 ±3,0 3,5 ±2,5 .. .. 4,8 ±3,5 3,8 ±2,7 

4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. .. .. .. .. 2,5 ±2,4 .. .. .. .. . . 

4220 Kundinformatörer .. .. 7,3 ±3,2 7,0 ±2,6 .. .. 8,9 ±3,4 7,9 ±2,8 

4222 Receptionister m.fl. .. .. 8,9 ±4,5 9,1 ±4,0 .. .. 10,1 ±4,7 10,1 ±4,1 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 4,8 ±1,1 9,6 ±1,0 8,2 ±0,8 5,2 ±1,2 9,5 ±1,0 8,3 ±0,8 
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Tabell 2p  (forts.) 
Table 2p  (cont’d) 

Besvär med/Disorders due to 

Sömnbesvär/Sleeping disorders Oro, ångest, depression/  

Yrke/Occupation 

Distress, anxiety, depression 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 5,5 ±1,6 10,3 ±1,2 9,2 ±1,0 5,4 ±1,5 10,0 ±1,1 9,0 ±1,0 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal 4,5 ±2,7 9,4 ±3,4 7,4 ±2,3 2,2 ±2,2 9,5 ±3,4 6,5 ±2,2 

5122 Kockar och kokerskor 3,9 ±3,1 10,3 ±5,2 7,2 ±3,1 . . 10,4 ±5,3 6,1 ±3,0 

5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar .. .. .. .. 8,2 ±3,7 .. .. .. .. 7,5 ±3,6 

5130 Vård- och omsorgspersonal 6,4 ±2,3 10,7 ±1,3 10,0 ±1,2 6,9 ±2,3 10,4 ±1,3 9,8 ±1,2 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 9,6 ±2,9 9,1 ±2,6 .. .. 11,3 ±3,0 10,4 ±2,7 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 11,7 ±2,6 11,4 ±2,4 .. .. 10,0 ±2,3 9,6 ±2,2 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 5,3 ±3,1 10,2 ±2,2 9,3 ±1,8 6,3 ±3,1 10,9 ±2,2 10,0 ±1,9 

5134 Skötare och vårdare .. .. 13,0 ±4,7 11,4 ±3,8 .. .. 11,5 ±4,5 11,1 ±3,8 

5140 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster .. .. 5,7 ±3,2 5,6 ±3,0 .. .. 3,7 ±2,5 3,9 ±2,4 

5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. .. .. 4,9 ±3,1 4,5 ±2,8 .. .. 3,1 ±2,3 2,7 ±2,0 

5150 Säkerhetspersonal 3,3 ±2,9 .. .. 5,1 ±3,2 5,1 ±3,7 .. .. 7,3 ±3,8 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 3,5 ±1,5 7,0 ±1,8 5,6 ±1,2 4,9 ±1,8 7,5 ±1,8 6,4 ±1,3 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 3,5 ±1,5 7,0 ±1,8 5,6 ±1,2 4,7 ±1,7 7,6 ±1,8 6,3 ±1,3 

5221 Försäljare, dagligvaror . . 9,8 ±4,2 7,4 ±3,0 . . 8,8 ±3,9 6,6 ±2,8 

5222 Försäljare, fackhandel 2,9 ±1,8 6,1 ±2,2 4,7 ±1,5 4,9 ±2,3 7,4 ±2,3 6,2 ±1,6 

5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. .. .. .. .. 4,4 ±4,0 .. .. .. .. 4,6 ±4,0 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1,8 ±1,5 3,3 ±3,1 2,2 ±1,4 2,9 ±2,0 5,5 ±4,2 3,7 ±1,9 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1,8 ±1,5 3,3 ±3,1 2,2 ±1,4 2,9 ±2,0 5,5 ±4,2 3,7 ±1,9 

6110 Växtodlare inom jordbruk och trädgård .. .. .. .. 4,9 ±3,8 .. .. .. .. 5,7 ±4,2 

6120 Djuruppfödare och djurskötare .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3,8 ±3,6 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 4,0 ±0,8 5,0 ±3,8 4,1 ±0,7 3,8 ±0,7 4,8 ±3,7 3,8 ±0,7 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 4,4 ±1,0 .. .. 4,4 ±1,0 3,7 ±0,9 .. .. 3,8 ±0,9 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 3,8 ±1,4 .. .. 3,7 ±1,4 2,8 ±1,2 .. .. 2,9 ±1,2 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 3,3 ±1,7 .. .. 3,3 ±1,7 1,9 ±1,3 .. .. 1,9 ±1,2 

7124 Anläggningsarbetare 3,7 ±3,6 .. .. 3,7 ±3,6 5,3 ±4,5 .. .. 5,2 ±4,4 

7130 Byggnadshantverkare 4,9 ±1,6 .. .. 4,9 ±1,6 4,5 ±1,5 .. .. 4,5 ±1,5 

7135 VVS-montörer m.fl. 5,2 ±3,6 .. .. 5,1 ±3,6 3,5 ±2,9 .. .. 3,5 ±2,9 

7136 Installationselektriker 4,4 ±2,8 .. .. 4,3 ±2,8 3,7 ±2,4 .. .. 3,6 ±2,4 

7137 Fastighetsskötare 6,2 ±3,1 .. .. 6,0 ±2,9 6,6 ±3,3 .. .. 6,5 ±3,1 

7140 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 5,4 ±3,8 .. .. 5,5 ±3,6 5,1 ±3,9 .. .. 5,2 ±3,7 

7141 Målare 6,2 ±4,6 .. .. 5,7 ±4,3 5,8 ±4,8 .. .. 5,3 ±4,4 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 3,5 ±1,2 .. .. 3,5 ±1,2 4,1 ±1,3 .. .. 4,0 ±1,2 

7210 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 4,4 ±3,6 .. .. 4,7 ±3,7 4,3 ±3,3 .. .. 4,2 ±3,2 

7220 Smeder, verktygsmakare m.fl. .. .. .. .. 5,2 ±5,1 .. .. .. .. . . 

7230 Maskin- och motorreparatörer 2,9 ±1,7 .. .. 2,8 ±1,6 4,7 ±2,0 .. .. 4,6 ±1,9 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2,3 ±1,9 .. .. 2,3 ±1,9 4,8 ±2,4 .. .. 4,7 ±2,4 

7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 4,0 ±3,1 .. .. 3,9 ±3,0 4,9 ±3,5 .. .. 4,8 ±3,4 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 3,6 ±2,2 .. .. 3,5 ±2,2 3,7 ±2,2 .. .. 3,6 ±2,1 

7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 4,2 ±3,3 .. .. 4,0 ±3,2 4,0 ±3,1 .. .. 3,8 ±3,0 

7400 Annat hantverksarbete .. .. .. .. 2,7 ±2,7 .. .. .. .. 3,0 ±2,9 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 5,0 ±1,0 6,9 ±3,0 5,3 ±0,9 4,1 ±0,8 8,3 ±3,0 4,7 ±0,8 

8100 Processoperatörsarbete 5,8 ±3,3 .. .. 5,7 ±3,2 3,0 ±2,3 .. .. 2,7 ±2,1 

8140 Processoperatörer, trä- och pappersindustri .. .. .. .. 6,2 ±5,6 .. .. .. .. . . 
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Tabell 2p  (forts.) 
Table 2p  (cont’d) 

Besvär med/Disorders due to 

Sömnbesvär/Sleeping disorders  Oro, ångest, depression/ 

Yrke/Occupation M 

Distress, anxiety, depression 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 5,4 ±1,7 7,5 ±3,6 5,9 ±1,6 4,7 ±1,5 9,5 ±3,9 5,8 ±1,5 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 4,0 ±2,7 .. .. 4,3 ±2,6 4,8 ±2,7 .. .. 5,0 ±2,7 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 3,7 ±2,7 .. .. 4,0 ±2,6 3,9 ±2,6 .. .. 4,3 ±2,6 

8280 Montörer 4,8 ±2,8 .. .. 7,0 ±3,0 4,7 ±2,8 .. .. 6,9 ±2,9 

8281 Fordonsmontörer m.fl. 6,5 ±4,3 .. .. 9,1 ±4,9 7,1 ±4,5 .. .. 8,0 ±4,4 

8300 Transport- och maskinförararbete 4,6 ±1,2 .. .. 4,7 ±1,2 4,0 ±1,1 .. .. 4,2 ±1,1 

8320 Fordonsförare 4,6 ±1,5 .. .. 4,7 ±1,5 3,5 ±1,3 .. .. 3,9 ±1,3 

8321 Bil- och taxiförare 3,8 ±2,6 .. .. 3,9 ±2,7 4,5 ±2,9 .. .. 4,2 ±2,7 

8322 Buss- och spårvagnsförare 5,3 ±3,4 .. .. 5,7 ±3,4 2,9 ±2,3 .. .. 3,1 ±2,4 

8323 Lastbils- och långtradarförare 4,8 ±2,2 .. .. 4,7 ±2,1 3,2 ±1,7 .. .. 4,0 ±1,8 

8330 Maskinförare 3,4 ±1,9 .. .. 3,5 ±1,8 3,9 ±1,9 .. .. 3,9 ±1,9 

8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 4,5 ±3,4 .. .. 4,4 ±3,3 3,4 ±3,0 .. .. 3,3 ±2,9 

8334 Truckförare . . .. .. 3,2 ±3,1 5,5 ±4,2 .. .. 5,5 ±3,8 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 5,4 ±1,9 6,5 ±1,8 6,0 ±1,3 3,9 ±1,5 7,8 ±2,0 6,1 ±1,3 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 5,6 ±2,3 6,3 ±1,9 6,0 ±1,5 5,1 ±2,1 7,8 ±2,1 6,8 ±1,6 

9120 Städare m.fl. .. .. 7,5 ±2,7 7,1 ±2,3 .. .. 10,3 ±3,3 9,5 ±2,7 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 7,8 ±2,8 7,5 ±2,4 .. .. 10,0 ±3,3 9,3 ±2,7 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. 4,5 ±2,8 3,7 ±2,1 .. .. 4,7 ±2,8 3,8 ±2,1 

9140 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. .. .. .. .. 7,1 ±4,5 .. .. .. .. 5,2 ±3,7 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 4,7 ±3,3 .. .. 6,1 ±3,0 . . .. .. 3,8 ±2,4 

9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare .. .. .. .. 6,8 ±4,3 .. .. .. .. . . 

9330 Godshanterare och expressbud 4,4 ±4,4 .. .. 5,9 ±4,3 . . .. .. 5,2 ±3,9 

Samtliga  5,2 ±0,4 10,3 ±0,5 7,7 ±0,3 4,6 ±0,3 9,8 ±0,5 7,1 ±0,3 
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Tabell 3a  Andel sysselsatta som haft besvär till följd av arbetet under de senaste 12 månaderna, respektive varit  
sjukfrånvarande till följd av besvären, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast   
uppgifter för grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)    
Table 3a  Work related disorders and sick-leave due to the disorders during the last twelve months, according to   
industrial activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)  
             

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av arbetet/  Work related disorders 

Kroppsliga eller andra typer av besvär följd av Sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär/ 
arbetet/Physical or other types of work-related Sick-leave due to work-related disorders 

Näringsgren/Industrial activity 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 

disorders 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

19,5 ±4,3 27,4 ±8,5 21,1 ±3,8 3,8 ±1,9 5,7 ±4,3 4,3 ±1,8 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 17,2 ±5,3 29,7 ±9,3 20,9 ±4,7 2,6 ±2,1 6,0 ±4,9 3,7 ±2,1 

02 Skogsbruk 22,7 ±7,5 .. .. 21,4 ±6,8 5,2 ±3,6 .. .. 5,2 ±3,4 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . .
 

C Tillverkning 20,6 ±1,7 26,3 ±3,3 22,0 ±1,5 6,3 ±1,0 8,7 ±2,1 6,9 ±0,9 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 24,7 ±6,6 29,0 ±7,7 26,6 ±5,0 8,1 ±4,2 7,0 ±4,4 7,6 ±3,1 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

19,5 ±6,3 .. .. 19,7 ±5,9 7,7 ±4,1 .. .. 7,2 ±3,7 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning 22,8 ±7,9 .. .. 23,4 ±7,0 6,9 ±4,5 .. .. 7,2 ±4,0 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21  Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade 
petroleumprodukter m.m. 

13,7 ±6,8 .. .. 18,5 ±6,3 4,0 ±3,9 .. .. 6,1 ±3,9 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 25,0 ±9,1 .. .. 30,7 ±8,7 10,0 ±5,8 .. .. 12,1 ±5,9 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. .. .. 33,8 ±10,2 .. .. .. .. 9,9 ±6,4 

24 Stål- och metallframställning 26,3 ±7,7 .. .. 28,1 ±7,2 7,9 ±4,6 .. .. 9,3 ±4,4 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 19,5 ±4,7 .. .. 20,3 ±4,4 6,3 ±2,9 .. .. 7,2 ±2,8 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater 16,5 ±5,5 .. .. 18,9 ±4,9 4,7 ±3,2 .. .. 7,2 ±3,2 

28 Tillverkning av övriga maskiner 17,1 ±4,3 .. .. 17,6 ±3,9 4,9 ±2,5 .. .. 5,3 ±2,3 

29-30 Tillverkning av transportmedel 19,6 ±4,3 25,4 ±9,1 20,7 ±3,8 6,6 ±2,6 6,0 ±5,1 6,3 ±2,3 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning 21,1 ±8,6 .. .. 22,6 ±7,3 . . .. .. 4,1 ±3,5 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater 23,5 ±8,6 .. .. 21,6 ±7,7 5,3 ±5,0 .. .. 4,5 ±4,2 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla 15,5 ±6,4 .. .. 14,1 ±5,2 . . .. .. 4,2 ±3,1 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 20,7 ±7,2 .. .. 23,2 ±6,8 7,7 ±4,5 .. .. 7,5 ±4,2 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 25,3 ±2,1 19,1 ±6,4 24,8 ±2,0 8,4 ±1,3 3,8 ±3,1 8,1 ±1,2 

41 Byggande av hus 23,2 ±3,9 .. .. 22,7 ±3,7 7,5 ±2,4 .. .. 7,1 ±2,3 

42 Anläggningsarbeten 22,4 ±6,0 .. .. 24,0 ±5,8 7,7 ±3,9 .. .. 7,6 ±3,6 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 26,8 ±6,8 .. .. 25,5 ±6,5 9,3 ±4,4 .. .. 8,6 ±4,1 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 24,6 ±3,8 .. .. 23,8 ±3,6 9,4 ±2,6 .. .. 9,0 ±2,4 

433 Slutbehandling av byggnader 29,6 ±5,3 .. .. 29,3 ±5,1 8,2 ±3,2 .. .. 8,0 ±3,1 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 27,3 ±7,2 .. .. 25,6 ±6,8 8,3 ±4,4 .. .. 7,7 ±4,1 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 17,5 ±1,7 22,4 ±2,2 19,6 ±1,3 4,1 ±0,9 6,7 ±1,3 5,2 ±0,8 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 20,1 ±3,9 .. .. 20,7 ±3,6 5,8 ±2,2 .. .. 5,5 ±2,0 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 15,9 ±2,4 18,0 ±3,8 16,5 ±2,0 3,5 ±1,2 4,7 ±2,1 3,9 ±1,1 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 18,4 ±3,0 24,2 ±2,7 21,9 ±2,0 4,0 ±1,6 7,7 ±1,7 6,3 ±1,2 

H Transport och magasinering 21,7 ±2,4 27,4 ±5,0 23,0 ±2,2 5,2 ±1,3 9,7 ±3,3 6,3 ±1,3 

49 Landtransport; transport i rörsystem 21,5 ±3,1 26,0 ±8,3 22,2 ±2,9 5,1 ±1,7 11,6 ±6,1 6,0 ±1,7 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 23,4 ±5,3 22,7 ±7,8 23,2 ±4,4 5,0 ±2,7 8,8 ±5,1 6,2 ±2,5 

53 Post- och kurirverksamhet 23,0 ±6,9 .. .. 26,1 ±5,9 6,8 ±4,2 .. .. 6,9 ±3,5 
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Tabell 3a  (forts.) 
Table 3a  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av arbetet/  Work related disorders 

Kroppsliga eller andra typer av besvär följd av Sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär/ 
arbetet/Physical or other types of work-related Sick-leave due to work-related disorders 

Näringsgren/Industrial activity 

I Hotell- och restaurangverksamhet 

disorders 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

17,0 ±3,3 22,4 ±3,5 19,9 ±2,4 5,8 ±2,1 4,7 ±1,8 5,2 ±1,4 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 27,4 ±7,5 25,5 ±5,5 .. .. 8,5 ±4,7 7,6 ±3,3 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 15,4 ±3,6 20,8 ±4,0 18,1 ±2,7 5,6 ±2,3 3,6 ±2,0 4,6 ±1,5 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 13,1 ±2,3 21,6 ±4,3 15,7 ±2,1 2,6 ±1,1 5,0 ±2,3 3,3 ±1,0 

K Finans- och försäkringsverksamhet 9,3 ±3,5 20,8 ±4,5 15,7 ±3,0 2,0 ±1,5 6,3 ±2,8 4,4 ±1,7 

L Fastighetsverksamhet 16,3 ±4,7 17,2 ±6,2 16,7 ±3,7 4,4 ±2,7 4,6 ±3,3 4,5 ±2,1 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 14,0 ±1,9 22,7 ±2,7 17,6 ±1,6 2,9 ±0,9 3,9 ±1,3 3,3 ±0,8 

70  Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster 
till företag 

11,0 ±2,9 22,5 ±4,7 15,8 ±2,6 2,7 ±1,5 2,6 ±1,7 2,7 ±1,1 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning  
och analys 

17,6 ±3,6 22,5 ±6,7 18,8 ±3,2 3,5 ±1,8 2,8 ±2,6 3,3 ±1,5 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 13,5 ±3,4 22,8 ±3,8 18,5 ±2,6 2,6 ±1,5 5,3 ±2,1 4,0 ±1,3 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 17,4 ±2,9 25,0 ±3,5 21,0 ±2,3 4,9 ±1,7 8,4 ±2,3 6,6 ±1,4 

78  Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade 
tjänster 

16,5 ±4,6 25,5 ±5,4 21,1 ±3,6 4,3 ±2,4 7,6 ±3,4 6,1 ±2,1 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 19,9 ±6,1 26,6 ±6,6 23,3 ±4,5 7,5 ±4,2 11,3 ±5,0 9,4 ±3,2 

77, 79- Annat inom avdelning N 16,5 ±4,9 21,3 ±6,1 18,7 ±3,8 3,9 ±2,6 5,9 ±3,4 4,8 ±2,1 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 20,6 ±2,9 24,7 ±2,8 22,9 ±2,0 4,7 ±1,6 8,1 ±1,8 6,6 ±1,2 

841 Offentlig förvaltning 17,3 ±3,8 24,2 ±3,2 21,9 ±2,5 4,5 ±2,1 7,9 ±2,0 6,7 ±1,5 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 23,9 ±4,7 28,0 ±7,1 25,1 ±3,9 5,3 ±2,6 9,6 ±4,6 6,5 ±2,2 

843 Obligatorisk socialförsäkring .. .. 22,9 ±9,7 22,2 ±8,3 .. .. 7,6 ±6,3 5,8 ±4,8 

P Utbildning 22,0 ±2,9 30,7 ±2,0 28,4 ±1,6 5,0 ±1,5 9,0 ±1,2 7,9 ±1,0 

851 Förskoleutbildning .. .. 31,4 ±3,5 31,4 ±3,4 .. .. 11,2 ±2,5 11,1 ±2,4 

852 Grundskoleutbildning 26,7 ±4,8 32,3 ±3,1 30,9 ±2,6 5,2 ±2,5 8,7 ±1,9 7,8 ±1,5 

853 Gymnasial utbildning 21,0 ±6,7 33,6 ±6,9 27,9 ±4,9 7,5 ±4,3 10,0 ±4,3 8,8 ±3,0 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 16,9 ±4,4 24,0 ±4,2 21,0 ±3,1 2,9 ±2,0 5,9 ±2,3 4,6 ±1,6 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 21,0 ±2,9 30,2 ±1,6 28,4 ±1,4 4,7 ±1,5 9,9 ±1,1 8,9 ±0,9 

86 Hälso- och sjukvård 19,4 ±4,4 28,3 ±2,5 26,5 ±2,2 3,3 ±2,0 8,2 ±1,5 7,2 ±1,3 

87 Vård och omsorg med boende 24,6 ±5,8 33,6 ±3,0 32,1 ±2,7 7,4 ±3,6 12,8 ±2,2 11,9 ±1,9 

88 Öppna sociala insatser 20,7 ±5,0 29,3 ±3,0 27,5 ±2,6 4,6 ±2,6 9,5 ±2,0 8,4 ±1,7 

R Kultur, nöje och fritid 25,5 ±4,7 20,9 ±3,9 22,9 ±3,0 5,3 ±2,3 2,2 ±1,5 3,6 ±1,3 

S Annan serviceverksamhet 17,2 ±4,8 27,6 ±4,0 24,1 ±3,1 5,0 ±2,8 6,9 ±2,4 6,3 ±1,8 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 19,3 ±0,6 26,5 ±0,8 22,8 ±0,5 5,1 ±0,4 7,8 ±0,5 6,4 ±0,3 
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Tabell 3b  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka respektive  
andra förhållanden i arbetet, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön samt sjukfrånvaro. 2014/2016. Procent.  
(Endast uppgifter för grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)   
Table 3b  Work related disorders due to occupational accidents or other occupational conditions during the last twelve  
months, according to industrial activity, sex and sick-leave. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 res
pondents for each sex are included)           

       Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents  Andra förhållanden i arbetet/ 

Näringsgren/Industrial activity 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 

 Other occupational conditions 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

8,3 ±3,0 8,4 ±5,5 8,2 ±2,6 13,8 ±3,7 21,5 ±7,8 15,5 ±3,4 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 7,6 ±3,7 9,0 ±6,1 8,0 ±3,2 13,3 ±4,8 23,6 ±8,7 16,3 ±4,3 

02 Skogsbruk 9,1 ±5,1 .. .. 8,5 ±4,6 13,8 ±6,1 .. .. 13,2 ±5,5 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 5,3 ±0,9 5,6 ±1,7 5,4 ±0,8 16,3 ±1,6 22,4 ±3,2 17,8 ±1,4 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 4,3 ±3,2 5,3 ±3,7 4,7 ±2,4 22,2 ±6,3 22,1 ±7,1 22,2 ±4,7 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

5,9 ±3,8 .. .. 5,3 ±3,4 14,8 ±5,8 .. .. 15,4 ±5,4 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning 6,5 ±4,4 .. .. 6,2 ±3,8 16,6 ±7,1 .. .. 17,6 ±6,4 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

3,9 ±3,6 .. .. 5,4 ±3,5 11,2 ±6,3 .. .. 15,0 ±5,8 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 8,7 ±6,0 .. .. 8,6 ±5,2 17,2 ±7,9 .. .. 24,7 ±8,2 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. .. .. 8,4 ±6,2 .. .. .. .. 26,8 ±9,4 

24 Stål- och metallframställning 8,9 ±4,8 .. .. 9,4 ±4,5 19,4 ±6,9 .. .. 21,2 ±6,6 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 5,8 ±2,6 .. .. 5,3 ±2,4 14,9 ±4,3 .. .. 16,3 ±4,1 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater 3,4 ±2,8 .. .. 3,6 ±2,4 12,5 ±4,8 .. .. 14,7 ±4,4 

28 Tillverkning av övriga maskiner 3,8 ±2,2 .. .. 3,2 ±1,8 14,4 ±4,0 .. .. 14,7 ±3,7 

29-30 Tillverkning av transportmedel 4,6 ±2,2 . . 4,5 ±1,9 16,3 ±4,0 23,6 ±8,9 17,8 ±3,7 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning 6,9 ±5,4 .. .. 8,6 ±5,0 16,5 ±7,9 .. .. 17,6 ±6,6 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,2 ±3,1 .. .. 2,8 ±2,7 18,6 ±8,0 .. .. 17,3 ±7,2 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla 5,2 ±4,0 .. .. 4,4 ±3,1 10,5 ±5,5 .. .. 10,5 ±4,6 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 11,7 ±5,7 .. .. 9,9 ±4,8 11,2 ±5,7 .. .. 15,6 ±5,9 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 9,0 ±1,3 6,1 ±3,7 8,7 ±1,3 18,0 ±1,8 16,4 ±6,0 17,9 ±1,8 

41 Byggande av hus 8,6 ±2,6 .. .. 8,4 ±2,5 16,4 ±3,5 .. .. 16,4 ±3,3 

42 Anläggningsarbeten 6,9 ±3,8 .. .. 7,0 ±3,5 16,4 ±5,3 .. .. 18,6 ±5,3 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 7,7 ±4,0 .. .. 7,7 ±3,9 19,4 ±6,1 .. .. 18,1 ±5,8 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 8,4 ±2,4 .. .. 8,0 ±2,3 17,1 ±3,3 .. .. 16,6 ±3,2 

433 Slutbehandling av byggnader 10,8 ±3,6 .. .. 10,8 ±3,4 22,4 ±4,9 .. .. 22,3 ±4,7 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 12,5 ±5,3 .. .. 11,6 ±5,0 17,7 ±6,2 .. .. 16,6 ±5,9 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 4,9 ±1,0 4,3 ±1,0 4,6 ±0,7 13,6 ±1,5 19,5 ±2,1 16,2 ±1,2 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 6,0 ±2,4 .. .. 5,3 ±2,0 15,6 ±3,5 .. .. 17,0 ±3,4 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 4,0 ±1,3 1,7 ±1,2 3,3 ±1,0 12,8 ±2,2 15,5 ±3,6 13,6 ±1,9 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 5,5 ±1,8 5,6 ±1,4 5,5 ±1,1 13,8 ±2,7 21,0 ±2,6 18,2 ±1,9 

H Transport och magasinering 7,3 ±1,5 6,2 ±2,7 7,1 ±1,3 16,2 ±2,2 23,7 ±4,8 17,9 ±2,0 

49 Landtransport; transport i rörsystem 8,2 ±2,1 3,5 ±3,1 7,6 ±1,9 14,6 ±2,7 22,7 ±7,9 15,9 ±2,6 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 5,8 ±2,8 6,4 ±4,7 6,0 ±2,4 20,1 ±5,0 18,0 ±7,1 19,5 ±4,1 

53 Post- och kurirverksamhet 7,6 ±4,3 .. .. 7,9 ±3,6 18,5 ±6,5 .. .. 22,8 ±5,7 
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Tabell 3b  (forts.) 
Table 3b  (cont’d) 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents  Andra förhållanden i arbetet/ 

Näringsgren/Industrial activity 

I Hotell- och restaurangverksamhet 

 Other occupational conditions 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

7,4 ±2,3 7,1 ±2,1 7,2 ±1,6 12,5 ±2,9 17,7 ±3,2 15,3 ±2,2 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 12,7 ±5,4 11,0 ±3,9 .. .. 21,6 ±6,9 19,1 ±4,9 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 7,3 ±2,6 4,7 ±2,0 6,0 ±1,6 11,7 ±3,2 16,4 ±3,6 14,0 ±2,4 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,9 ±0,9 3,1 ±1,8 2,3 ±0,8 11,2 ±2,1 20,5 ±4,2 14,0 ±2,0 

K Finans- och försäkringsverksamhet 1,9 ±1,6 2,6 ±1,8 2,3 ±1,2 8,3 ±3,3 18,8 ±4,3 14,2 ±2,8 

L Fastighetsverksamhet 5,0 ±2,9 . . 3,8 ±2,0 13,2 ±4,3 15,5 ±6,0 14,1 ±3,5 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,2 ±1,0 2,8 ±1,0 3,0 ±0,7 12,2 ±1,8 20,3 ±2,6 15,6 ±1,5 

70  Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster 
till företag 

2,0 ±1,3 . . 1,7 ±0,9 10,6 ±2,9 20,0 ±4,5 14,5 ±2,5 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning  
och analys 

3,8 ±1,8 3,0 ±2,7 3,6 ±1,5 15,6 ±3,5 21,5 ±6,5 17,1 ±3,1 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 4,0 ±1,9 3,7 ±1,7 3,9 ±1,3 10,4 ±3,0 20,0 ±3,6 15,6 ±2,4 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 6,2 ±1,9 4,9 ±1,7 5,6 ±1,3 14,1 ±2,7 21,5 ±3,3 17,7 ±2,1 

78  Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade 
tjänster 

6,2 ±3,0 4,8 ±2,6 5,5 ±2,0 13,8 ±4,2 23,2 ±5,3 18,6 ±3,4 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 8,2 ±4,1 6,1 ±3,2 7,2 ±2,6 14,4 ±5,4 22,5 ±6,2 18,5 ±4,1 

77, 79 Annat inom avdelning N 4,6 ±2,7 3,7 ±3,0 4,1 ±2,0 14,4 ±4,7 16,6 ±5,5 15,4 ±3,6 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 6,3 ±1,7 4,2 ±1,3 5,1 ±1,1 16,3 ±2,7 21,2 ±2,7 19,1 ±1,9 

841 Offentlig förvaltning 3,4 ±1,8 3,6 ±1,5 3,6 ±1,1 15,4 ±3,6 21,1 ±3,1 19,2 ±2,4 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 9,7 ±3,2 7,5 ±4,1 8,8 ±2,5 17,1 ±4,2 21,6 ±6,6 18,5 ±3,5 

843 Obligatorisk socialförsäkring .. .. . . . . .. .. 21,1 ±9,4 20,1 ±7,9 

P Utbildning 6,1 ±1,7 6,2 ±1,0 6,2 ±0,9 18,9 ±2,7 26,7 ±1,9 24,6 ±1,6 

851 Förskoleutbildning .. .. 7,6 ±2,0 7,9 ±2,0 .. .. 26,0 ±3,4 26,0 ±3,2 

852 Grundskoleutbildning 6,9 ±2,9 6,5 ±1,7 6,6 ±1,4 22,9 ±4,6 28,2 ±3,0 26,9 ±2,5 

853 Gymnasial utbildning 6,6 ±4,1 6,4 ±3,4 6,5 ±2,6 18,3 ±6,4 30,3 ±6,7 24,9 ±4,7 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 4,2 ±2,3 3,3 ±1,8 3,6 ±1,4 14,2 ±4,1 22,4 ±4,1 18,9 ±3,0 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 6,0 ±1,7 7,1 ±0,9 6,9 ±0,8 17,2 ±2,7 25,3 ±1,5 23,8 ±1,3 

86 Hälso- och sjukvård 5,2 ±2,5 5,6 ±1,3 5,6 ±1,1 16,1 ±4,1 24,1 ±2,3 22,4 ±2,0 

87 Vård och omsorg med boende 7,5 ±3,5 10,2 ±2,0 9,8 ±1,7 20,1 ±5,4 27,3 ±2,8 26,1 ±2,5 

88 Öppna sociala insatser 5,6 ±2,9 6,0 ±1,6 5,9 ±1,4 16,9 ±4,6 25,1 ±2,9 23,3 ±2,5 

R Kultur, nöje och fritid 9,1 ±3,1 4,0 ±1,9 6,3 ±1,8 20,3 ±4,3 17,5 ±3,7 18,7 ±2,8 

S Annan serviceverksamhet 3,7 ±2,3 4,9 ±2,0 4,6 ±1,6 13,2 ±4,3 23,9 ±3,8 20,3 ±2,9 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 5,8 ±0,4 5,4 ±0,4 5,6 ±0,3 15,2 ±0,6 22,8 ±0,7 18,9 ±0,5 
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Tabell 3c  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka, fördelade  
efter näringsgren (SNI) och kön samt sjukfrånvaro. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas)       
Table 3c  Work related disorders due to occupational accidents during the last twelve months, according to industrial  
activity, sex and sick-leave. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are   
included)  

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,1 ±1,5 . . 2,0 ±1,3 1,6 ±1,3 . . 1,4 ±1,1 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) . . . . 1,4 ±1,3 . . . . . . 

02 Skogsbruk 3,7 ±3,1 .. .. 3,4 ±2,8 2,8 ±2,8 .. .. 2,6 ±2,5 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 2,1 ±0,6 2,2 ±1,1 2,1 ±0,5 0,6 ±0,3 . . 0,6 ±0,3 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak . . . . 1,5 ±1,4 . . . . . . 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

3,4 ±2,7 .. .. 2,9 ±2,3 . . .. .. . . 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning . . .. .. 2,4 ±2,2 . . .. .. . . 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

. . . . . . . . . . . . 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 4,4 ±4,2 .. .. 5,2 ±4,2 . . .. .. . . 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. .. .. 5,0 ±4,4 .. .. .. .. . . 

24 Stål- och metallframställning 3,6 ±3,1 .. .. 3,7 ±2,8 . . .. .. . . 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 2,9 ±1,9 .. .. 2,6 ±1,7 . . .. .. . . 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater . . . . . . . . . . . . 

28 Tillverkning av övriga maskiner 1,5 ±1,4 .. .. 1,4 ±1,2 . . .. .. . . 

29-30 Tillverkning av transportmedel 1,7 ±1,2 . . 1,9 ±1,2 . . . . . . 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . . . . . . . . . . . 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . . . . . . . . . . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . . . . . . . . . . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,7 ±4,2 .. .. 6,0 ±3,7 . . .. .. . . 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 3,9 ±0,9 . . 3,7 ±0,9 1,4 ±0,6 . . 1,3 ±0,5 

41 Byggande av hus 3,6 ±1,7 .. .. 3,6 ±1,6 1,8 ±1,2 .. .. 1,6 ±1,1 

42 Anläggningsarbeten 2,9 ±2,5 .. .. 2,8 ±2,3 . . .. .. . . 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 3,1 ±2,4 .. .. 2,8 ±2,2 . . .. .. . . 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 3,9 ±1,7 .. .. 3,6 ±1,6 1,5 ±1,1 .. .. 1,4 ±1,0 

433 Slutbehandling av byggnader 4,8 ±2,5 .. .. 4,4 ±2,3 . . .. .. . . 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 5,8 ±3,8 .. .. 5,4 ±3,5 . . .. .. . . 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 1,2 ±0,5 1,4 ±0,6 1,3 ±0,4 0,4 ±0,3 0,6 ±0,4 0,5 ±0,3 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 1,0 ±0,9 .. .. 0,8 ±0,8 . . .. .. . . 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 1,4 ±0,8 . . 1,2 ±0,6 0,8 ±0,6 . . 0,6 ±0,4 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 1,2 ±0,9 1,9 ±0,9 1,6 ±0,7 . . 0,8 ±0,6 0,6 ±0,4 

H Transport och magasinering 2,8 ±1,0 2,2 ±1,5 2,7 ±0,8 1,5 ±0,7 1,4 ±1,2 1,5 ±0,6 

49 Landtransport; transport i rörsystem 3,4 ±1,4 . . 3,2 ±1,2 2,3 ±1,1 . . 2,3 ±1,0 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 2,0 ±1,7 . . 2,0 ±1,4 . . . . . . 

53 Post- och kurirverksamhet . . .. .. 2,5 ±2,1 . . .. .. . . 
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Tabell 3c  (forts.) 
Table 3c  (cont’d) 

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

I Hotell- och restaurangverksamhet 3,3 ±1,6 1,7 ±1,1 2,4 ±0,9 . . . . . . 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 4,2 ±3,3 4,0 ±2,4 .. .. . . . . 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 3,1 ±1,8 . . 2,0 ±1,0 . . . . . . 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,6 ±0,5 . . 0,6 ±0,5 . . . . 0,4 ±0,4 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . . . 0,5 ±0,5 . . . . . . 

L Fastighetsverksamhet 2,3 ±2,1 . . 1,6 ±1,4 . . . . . . 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,2 ±0,6 0,7 ±0,5 1,0 ±0,4 0,4 ±0,3 . . 0,3 ±0,3 

70  Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster 
till företag 

0,9 ±0,8 . . 0,6 ±0,5 . . . . . . 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning  
och analys 

1,7 ±1,3 . . 1,6 ±1,0 . . . . . . 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 1,1 ±1,0 0,9 ±0,9 1,0 ±0,6 . . . . . . 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 2,0 ±1,1 1,1 ±0,9 1,6 ±0,7 1,1 ±0,8 . . 0,8 ±0,5 

78  Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade 
tjänster 

2,7 ±2,0 1,7 ±1,6 2,2 ±1,2 . . . . 1,1 ±0,9 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 2,6 ±2,3 . . 1,6 ±1,3 2,0 ±1,8 . . 1,3 ±1,1 

77, 79 Annat inom avdelning N . . . . . . . . . . . . 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 1,6 ±0,9 1,3 ±0,7 1,4 ±0,6 0,8 ±0,6 0,8 ±0,6 0,8 ±0,4 

841 Offentlig förvaltning . . 1,2 ±0,8 1,1 ±0,7 . . . . 0,5 ±0,4 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 2,5 ±1,8 2,5 ±2,2 2,4 ±1,3 1,2 ±1,1 2,5 ±2,2 1,6 ±1,0 

843 Obligatorisk socialförsäkring . . . . . . . . . . . . 

P Utbildning 1,6 ±0,8 2,1 ±0,6 2,0 ±0,5 0,5 ±0,5 1,1 ±0,5 1,0 ±0,4 

851 Förskoleutbildning .. .. 3,1 ±1,3 3,2 ±1,3 .. .. 1,4 ±0,9 1,3 ±0,8 

852 Grundskoleutbildning . . 2,0 ±0,9 1,7 ±0,8 . . 1,2 ±0,7 1,0 ±0,6 

853 Gymnasial utbildning 2,9 ±2,4 . . 2,0 ±1,3 . . . . 1,1 ±1,1 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 1,4 ±1,3 0,9 ±0,9 1,1 ±0,7 . . . . . . 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 1,9 ±0,9 2,6 ±0,6 2,4 ±0,5 1,0 ±0,7 1,1 ±0,4 1,1 ±0,3 

86 Hälso- och sjukvård . . 1,9 ±0,7 1,7 ±0,6 . . 0,6 ±0,4 0,6 ±0,4 

87 Vård och omsorg med boende 3,8 ±2,5 3,9 ±1,3 3,9 ±1,2 . . 1,7 ±0,9 1,7 ±0,8 

88 Öppna sociala insatser 1,4 ±1,4 2,1 ±1,0 2,0 ±0,8 . . 1,3 ±0,8 1,2 ±0,6 

R Kultur, nöje och fritid 2,6 ±1,7 . . 1,5 ±0,9 1,6 ±1,4 . . 0,7 ±0,6 

S Annan serviceverksamhet . . 1,2 ±1,0 1,1 ±0,8 . . . . . . 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 2,0 ±0,2 1,7 ±0,2 1,9 ±0,2 0,8 ±0,1 0,8 ±0,2 0,8 ±0,1 
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Tabell 3d  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av andra förhållanden i   
arbetet, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön samt sjukfrånvaro. 2014/2016. Procent. (Endast grupper med  
minst 100 svarande för respektive kön redovisas)      
Table 3d  Work related disorders due to other occupational conditions during the last twelve months, according to  
industrial activity, sex and sick-leave. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex  
are included)    

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Andra förhållanden i arbetet/Other occupational conditions 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,8 ±1,6 4,5 ±3,9 3,3 ±1,6 1,6 ±1,3 . . 2,1 ±1,3 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 2,0 ±1,8 4,8 ±4,4 2,9 ±1,9 . . . . 1,7 ±1,5 

02 Skogsbruk 3,8 ±3,2 .. .. 3,9 ±2,9 . . .. .. 2,5 ±2,4 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 4,9 ±0,9 7,6 ±2,0 5,5 ±0,8 1,6 ±0,6 3,5 ±1,4 2,1 ±0,5 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 8,1 ±4,2 4,9 ±3,8 6,7 ±2,9 . . . . 1,9 ±1,5 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

5,0 ±3,4 .. .. 5,0 ±3,1 . . .. .. 2,5 ±2,4 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning 5,1 ±3,8 .. .. 5,1 ±3,4 . . .. .. . . 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

. . .. .. 5,1 ±3,5 . . .. .. . . 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 6,5 ±4,6 .. .. 9,4 ±5,2 . . .. .. . . 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. .. .. 6,4 ±5,1 .. .. .. .. . . 

24 Stål- och metallframställning 5,7 ±3,9 .. .. 7,0 ±3,9 . . .. .. 3,2 ±2,7 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 4,1 ±2,5 .. .. 5,3 ±2,5 1,8 ±1,7 .. .. 2,5 ±1,8 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater 3,2 ±2,6 .. .. 5,6 ±2,8 . . .. .. 2,0 ±1,7 

28 Tillverkning av övriga maskiner 4,0 ±2,3 .. .. 4,5 ±2,2 . . .. .. 1,6 ±1,3 

29-30 Tillverkning av transportmedel 5,9 ±2,6 5,0 ±4,7 5,6 ±2,2 2,1 ±1,7 . . 2,2 ±1,4 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . .. .. 3,4 ±3,4 . . .. .. . . 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,9 ±4,8 .. .. 4,1 ±4,1 . . .. .. . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . .. .. 3,2 ±2,7 . . .. .. . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering . . .. .. 3,5 ±3,0 . . .. .. . . 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 5,4 ±1,1 3,8 ±3,1 5,3 ±1,0 2,0 ±0,7 . . 1,9 ±0,6 

41 Byggande av hus 4,6 ±2,0 .. .. 4,4 ±1,8 1,3 ±1,1 .. .. 1,1 ±1,0 

42 Anläggningsarbeten 4,7 ±3,0 .. .. 5,1 ±3,0 4,3 ±2,9 .. .. 4,1 ±2,7 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 6,8 ±3,9 .. .. 6,3 ±3,6 . . .. .. . . 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 6,5 ±2,2 .. .. 6,3 ±2,1 2,3 ±1,4 .. .. 2,2 ±1,3 

433 Slutbehandling av byggnader 5,0 ±2,5 .. .. 5,1 ±2,4 . . .. .. 1,3 ±1,3 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 3,8 ±3,0 .. .. 3,5 ±2,8 . . .. .. . . 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 3,1 ±0,8 5,6 ±1,2 4,2 ±0,7 1,2 ±0,5 2,9 ±0,9 1,9 ±0,5 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 4,7 ±2,0 .. .. 4,6 ±1,9 1,9 ±1,3 .. .. 2,0 ±1,3 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 2,8 ±1,1 4,3 ±2,0 3,2 ±1,0 1,3 ±0,7 3,0 ±1,7 1,8 ±0,7 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 2,7 ±1,3 6,2 ±1,5 4,8 ±1,1 . . 2,9 ±1,1 2,0 ±0,7 

H Transport och magasinering 3,6 ±1,1 8,6 ±3,1 4,7 ±1,1 1,5 ±0,7 4,5 ±2,3 2,2 ±0,8 

49 Landtransport; transport i rörsystem 2,9 ±1,3 9,8 ±5,6 3,9 ±1,4 1,5 ±0,9 5,1 ±4,0 2,0 ±1,0 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 4,5 ±2,7 7,9 ±4,9 5,6 ±2,4 . . 4,0 ±3,6 2,3 ±1,6 

53 Post- och kurirverksamhet 5,2 ±3,8 .. .. 5,8 ±3,2 . . .. .. 2,1 ±2,0 
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Tabell 3d  (forts.) 
Table 3d  (cont’d) 

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

I Hotell- och restaurangverksamhet 4,4 ±1,8 3,8 ±1,6 4,1 ±1,2 1,4 ±1,1 1,3 ±1,0 1,3 ±0,7 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 7,4 ±4,3 5,7 ±2,8 .. .. . . 1,6 ±1,4 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 4,6 ±2,1 2,5 ±1,6 3,5 ±1,3 . . 1,5 ±1,3 1,3 ±0,9 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,2 ±1,0 4,4 ±2,1 2,9 ±0,9 0,9 ±0,7 2,8 ±1,8 1,5 ±0,7 

K Finans- och försäkringsverksamhet 2,0 ±1,5 6,1 ±2,7 4,3 ±1,7 . . 3,4 ±2,0 2,2 ±1,2 

L Fastighetsverksamhet 3,3 ±2,3 4,1 ±3,2 3,6 ±1,9 . . 3,1 ±2,7 1,7 ±1,3 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,1 ±0,8 3,1 ±1,1 2,5 ±0,7 0,8 ±0,5 1,6 ±0,8 1,1 ±0,4 

70  Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster 
till företag 

2,5 ±1,5 2,0 ±1,6 2,3 ±1,1 1,2 ±1,1 . . 1,0 ±0,7 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning  
och analys 

2,6 ±1,5 . . 2,4 ±1,2 . . . . 1,0 ±0,8 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 1,1 ±1,0 4,3 ±1,9 2,9 ±1,1 . . 2,0 ±1,3 1,3 ±0,7 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 4,1 ±1,5 7,4 ±2,2 5,7 ±1,3 2,1 ±1,2 3,5 ±1,6 2,8 ±1,0 

78  Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade 
tjänster 

3,5 ±2,1 7,6 ±3,4 5,8 ±2,1 . . 4,5 ±2,7 3,0 ±1,6 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 6,2 ±3,8 9,0 ±4,5 7,6 ±2,9 4,4 ±3,3 4,4 ±3,2 4,4 ±2,3 

77, 79 Annat inom avdelning N 3,3 ±2,4 4,6 ±3,0 3,9 ±1,9 . . . . . . 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 3,9 ±1,4 6,7 ±1,6 5,5 ±1,1 1,8 ±1,0 3,6 ±1,2 2,8 ±0,8 

841 Offentlig förvaltning 4,0 ±2,0 6,8 ±1,9 5,8 ±1,4 2,1 ±1,4 3,8 ±1,4 3,1 ±1,0 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 4,0 ±2,2 7,3 ±4,1 4,9 ±2,0 1,6 ±1,5 3,7 ±2,9 2,3 ±1,3 

843 Obligatorisk socialförsäkring .. .. 6,6 ±5,9 5,0 ±4,5 .. .. . . . . 

P Utbildning 4,1 ±1,4 7,7 ±1,1 6,8 ±0,9 2,0 ±1,0 3,8 ±0,8 3,3 ±0,7 

851 Förskoleutbildning .. .. 9,4 ±2,3 9,2 ±2,2 .. .. 5,1 ±1,7 5,0 ±1,7 

852 Grundskoleutbildning 4,7 ±2,4 7,3 ±1,7 6,7 ±1,4 2,7 ±1,8 3,6 ±1,3 3,4 ±1,1 

853 Gymnasial utbildning 6,4 ±4,0 9,4 ±4,2 8,0 ±2,9 . . 4,3 ±3,0 3,3 ±2,0 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 1,9 ±1,7 5,3 ±2,2 3,8 ±1,4 . . 1,8 ±1,3 1,3 ±0,9 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 3,5 ±1,3 8,3 ±1,0 7,4 ±0,8 1,5 ±0,9 4,0 ±0,7 3,5 ±0,6 

86 Hälso- och sjukvård 2,8 ±1,8 6,8 ±1,4 6,0 ±1,2 . . 3,2 ±1,0 2,8 ±0,8 

87 Vård och omsorg med boende 4,9 ±2,9 10,4 ±2,0 9,5 ±1,7 . . 5,4 ±1,5 4,8 ±1,3 

88 Öppna sociala insatser 3,6 ±2,4 8,2 ±1,9 7,3 ±1,6 2,0 ±1,9 3,7 ±1,3 3,4 ±1,1 

R Kultur, nöje och fritid 4,0 ±2,1 1,9 ±1,4 2,8 ±1,2 2,2 ±1,6 . . 1,2 ±0,8 

S Annan serviceverksamhet 3,6 ±2,4 5,9 ±2,2 5,2 ±1,7 2,1 ±1,9 3,6 ±1,8 3,1 ±1,4 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 3,8 ±0,3 6,6 ±0,4 5,1 ±0,3 1,5 ±0,2 3,3 ±0,3 2,4 ±0,2 
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Tabell 3e  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av fysisk belastning och  
stress, psykiska påfrestningar, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för  
grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 3e  Work related disorders during the last twelve months due to physical load or stress and psychological   
strains, according to industrial activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for  
each sex are included)            

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Fysisk belastning/Physical load Stress, psykiska påfrestningar/Mental stress 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 9,4 ±3,2 18,4 ±7,3 11,4 ±3,0 2,0 ±1,5 3,9 ±3,8 2,4 ±1,4 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 9,9 ±4,2 21,0 ±8,2 13,2 ±3,9 . . . . 1,5 ±1,4 

02 Skogsbruk 7,3 ±4,7 .. .. 6,6 ±4,2 4,6 ±3,7 .. .. 4,5 ±3,4 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 10,1 ±1,3 12,7 ±2,5 10,7 ±1,1 6,4 ±1,0 12,1 ±2,5 7,7 ±1,0 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 17,2 ±5,7 19,8 ±6,7 18,3 ±4,3 7,1 ±3,8 10,6 ±5,4 8,6 ±3,2 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

9,9 ±4,6 .. .. 10,0 ±4,3 4,6 ±3,3 .. .. 5,5 ±3,3 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,6 ±5,4 .. .. 10,7 ±5,0 7,0 ±4,8 .. .. 5,6 ±3,8 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

6,7 ±4,9 .. .. 6,8 ±4,1 . . .. .. 9,3 ±4,8 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 11,7 ±6,8 .. .. 14,6 ±6,6 9,1 ±5,5 .. .. 11,3 ±5,7 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. .. .. 14,5 ±7,7 .. .. .. .. 9,2 ±6,1 

24 Stål- och metallframställning 15,6 ±6,3 .. .. 15,2 ±5,7 6,8 ±4,6 .. .. 7,7 ±4,3 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 11,3 ±3,8 .. .. 11,9 ±3,6 5,2 ±2,7 .. .. 6,5 ±2,7 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater 5,1 ±3,2 .. .. 7,1 ±3,2 5,9 ±3,4 .. .. 7,7 ±3,3 

28 Tillverkning av övriga maskiner 7,0 ±2,9 .. .. 6,9 ±2,6 6,8 ±2,9 .. .. 7,6 ±2,8 

29-30 Tillverkning av transportmedel 8,6 ±3,0 10,8 ±6,5 9,1 ±2,7 6,4 ±2,6 11,4 ±6,5 7,6 ±2,5 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning 10,6 ±6,8 .. .. 11,6 ±5,5 7,1 ±5,7 .. .. 7,8 ±4,9 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater 13,9 ±7,0 .. .. 12,3 ±6,2 6,5 ±5,2 .. .. 6,7 ±4,8 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla 4,2 ±3,8 .. .. 3,4 ±2,8 6,7 ±4,3 .. .. 6,6 ±3,6 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,6 ±4,2 .. .. 9,7 ±4,6 6,7 ±4,7 .. .. 8,7 ±4,6 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 14,1 ±1,6 5,0 ±3,4 13,3 ±1,5 6,2 ±1,1 8,5 ±4,7 6,4 ±1,1 

41 Byggande av hus 13,5 ±3,2 .. .. 12,8 ±3,0 6,5 ±2,4 .. .. 6,4 ±2,3 

42 Anläggningsarbeten 10,2 ±4,4 .. .. 10,3 ±4,1 8,2 ±3,8 .. .. 9,3 ±3,9 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 17,9 ±5,8 .. .. 17,2 ±5,6 4,7 ±3,3 .. .. 4,4 ±3,1 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 11,7 ±2,8 .. .. 10,9 ±2,6 6,9 ±2,2 .. .. 6,8 ±2,1 

433 Slutbehandling av byggnader 17,4 ±4,4 .. .. 16,5 ±4,1 4,5 ±2,3 .. .. 5,4 ±2,5 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 17,7 ±6,3 .. .. 16,5 ±5,9 5,0 ±3,5 .. .. 4,7 ±3,3 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 7,5 ±1,2 11,8 ±1,7 9,3 ±1,0 7,1 ±1,1 10,7 ±1,6 8,7 ±1,0 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 9,3 ±2,8 .. .. 9,8 ±2,7 5,6 ±2,2 .. .. 6,5 ±2,2 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 5,7 ±1,5 5,3 ±2,3 5,6 ±1,3 7,1 ±1,7 10,7 ±3,1 8,2 ±1,5 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 9,1 ±2,2 14,6 ±2,2 12,4 ±1,6 8,2 ±2,1 10,7 ±2,0 9,7 ±1,5 

H Transport och magasinering 10,9 ±1,8 12,1 ±3,5 11,2 ±1,6 6,8 ±1,5 14,6 ±4,0 8,5 ±1,4 

49 Landtransport; transport i rörsystem 11,1 ±2,3 9,5 ±5,1 10,9 ±2,1 6,3 ±1,8 15,4 ±6,8 7,6 ±1,8 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 9,5 ±3,6 7,7 ±4,7 8,9 ±2,9 9,9 ±3,7 12,2 ±6,1 10,6 ±3,2 

53 Post- och kurirverksamhet 14,1 ±5,8 .. .. 16,4 ±5,1 3,4 ±3,0 .. .. 7,6 ±3,7 
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Tabell 3e  (forts.) 
Table 3e  (cont’d) 

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Fysisk belastning/Physical load Stress, psykiska påfrestningar/Mental stress 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

I Hotell- och restaurangverksamhet 8,2 ±2,4 12,4 ±2,7 10,5 ±1,8 7,8 ±2,4 10,3 ±2,6 9,2 ±1,8 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 16,2 ±6,2 15,4 ±4,5 .. .. 10,3 ±5,0 9,7 ±3,7 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 6,7 ±2,4 11,0 ±3,0 8,9 ±1,9 7,6 ±2,7 10,3 ±3,0 9,0 ±2,0 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,3 ±0,9 5,1 ±2,2 3,2 ±0,9 8,1 ±1,8 11,8 ±3,3 9,2 ±1,6 

K Finans- och försäkringsverksamhet 3,3 ±2,1 4,6 ±2,2 4,0 ±1,5 6,0 ±2,9 11,9 ±3,6 9,3 ±2,4 

L Fastighetsverksamhet 6,3 ±3,1 5,5 ±3,8 6,0 ±2,4 10,1 ±3,7 10,2 ±4,9 10,2 ±3,0 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,4 ±1,0 5,7 ±1,5 4,4 ±0,9 7,7 ±1,5 13,8 ±2,2 10,3 ±1,3 

70  Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster 
till företag 

2,3 ±1,4 4,2 ±2,3 3,1 ±1,3 7,2 ±2,4 15,1 ±4,0 10,5 ±2,2 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning  
och analys 

4,7 ±2,0 5,6 ±3,8 5,0 ±1,8 8,0 ±2,6 13,2 ±5,3 9,3 ±2,4 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 3,2 ±1,7 6,7 ±2,2 5,1 ±1,5 8,2 ±2,7 13,1 ±3,1 10,8 ±2,1 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 6,6 ±2,0 9,6 ±2,2 8,0 ±1,5 7,8 ±2,1 14,3 ±2,9 11,0 ±1,8 

78  Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade 
tjänster 

5,1 ±2,8 6,3 ±2,9 5,6 ±2,0 8,8 ±3,4 17,9 ±4,8 13,5 ±3,0 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 10,6 ±4,7 16,5 ±5,4 13,5 ±3,6 5,6 ±3,7 12,2 ±5,1 8,9 ±3,1 

77, 79 Annat inom avdelning N 5,1 ±3,0 7,6 ±3,7 6,3 ±2,4 8,5 ±3,7 10,0 ±4,2 9,3 ±2,8 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 6,1 ±1,7 4,7 ±1,3 5,3 ±1,1 9,5 ±2,1 15,7 ±2,4 13,0 ±1,6 

841 Offentlig förvaltning 4,4 ±2,0 4,8 ±1,6 4,7 ±1,2 10,2 ±3,0 16,1 ±2,7 14,1 ±2,1 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 8,4 ±3,0 2,7 ±2,6 6,6 ±2,2 7,8 ±3,1 15,1 ±5,7 10,2 ±2,8 

843 Obligatorisk socialförsäkring .. .. 7,0 ±6,0 5,2 ±4,5 .. .. 12,5 ±7,5 14,0 ±6,9 

P Utbildning 4,8 ±1,5 9,1 ±1,2 8,0 ±1,0 13,5 ±2,4 18,9 ±1,7 17,5 ±1,4 

851 Förskoleutbildning .. .. 14,7 ±2,7 14,6 ±2,6 .. .. 15,9 ±2,8 16,3 ±2,8 

852 Grundskoleutbildning 3,7 ±2,1 7,0 ±1,7 6,2 ±1,4 15,8 ±4,0 21,2 ±2,7 19,9 ±2,3 

853 Gymnasial utbildning 5,5 ±3,7 6,2 ±3,3 5,8 ±2,4 15,1 ±5,9 24,8 ±6,3 20,4 ±4,4 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 4,9 ±2,4 5,3 ±2,2 5,1 ±1,6 8,8 ±3,4 16,0 ±3,6 12,9 ±2,5 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 8,3 ±1,9 12,6 ±1,2 11,8 ±1,0 10,7 ±2,2 16,4 ±1,3 15,3 ±1,1 

86 Hälso- och sjukvård 7,9 ±3,0 10,6 ±1,7 10,1 ±1,5 10,1 ±3,3 16,4 ±2,0 15,2 ±1,8 

87 Vård och omsorg med boende 11,1 ±4,2 16,2 ±2,4 15,3 ±2,1 12,6 ±4,5 15,5 ±2,3 15,0 ±2,1 

88 Öppna sociala insatser 6,7 ±3,1 11,9 ±2,1 10,8 ±1,8 10,3 ±3,7 17,5 ±2,5 16,0 ±2,1 

R Kultur, nöje och fritid 10,7 ±3,2 7,9 ±2,6 9,1 ±2,0 12,2 ±3,5 11,5 ±3,1 11,8 ±2,3 

S Annan serviceverksamhet 5,0 ±2,7 11,3 ±2,8 9,1 ±2,0 9,7 ±3,7 14,4 ±3,2 12,8 ±2,5 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 8,0 ±0,4 9,9 ±0,5 8,9 ±0,3 7,8 ±0,4 14,7 ±0,6 11,1 ±0,4 
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Tabell 3f  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av påfrestande arbets
ställningar och tung manuell hantering, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast  
uppgifter för grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 3f  Work related disorders during the last twelve months due to strenuous working postures and heavy manual  
handling, according to industrial activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for  
each sex are included)            

      Besvär till följd av/Disorders due to 

 Påfrestande arbetsställningar/  Tung manuell hantering/
 

Näringsgren/Industrial activity M 

Strenuous working postures Heavy manual handling
  

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 7,4 ±2,8 13,2 ±6,4 8,6 ±2,6 5,0 ±2,4 10,2 ±5,7 6,1 ±2,3 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 8,3 ±3,9 15,0 ±7,2 10,3 ±3,5 5,4 ±3,3 11,7 ±6,5 7,2 ±3,0 

02 Skogsbruk 6,1 ±4,2 .. .. 5,5 ±3,8 4,2 ±3,5 .. .. 3,8 ±3,2 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 6,7 ±1,1 9,3 ±2,1 7,3 ±1,0 5,2 ±0,9 4,2 ±1,5 4,9 ±0,8 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 11,9 ±4,9 12,3 ±5,6 12,0 ±3,7 13,6 ±5,1 7,3 ±4,3 10,9 ±3,5 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

7,8 ±4,3 .. .. 7,8 ±4,0 4,6 ±3,2 .. .. 4,7 ±3,1 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning 7,0 ±4,7 .. .. 7,5 ±4,3 4,8 ±3,9 .. .. 4,1 ±3,2 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

3,9 ±3,9 .. .. 3,6 ±3,0 . . .. .. . . 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 10,3 ±6,6 .. .. 13,2 ±6,4 6,5 ±5,2 .. .. 6,5 ±4,7 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. .. .. 8,8 ±6,5 .. .. .. .. 8,9 ±5,8 

24 Stål- och metallframställning 9,5 ±5,1 .. .. 9,8 ±4,7 9,8 ±5,2 .. .. 9,2 ±4,5 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,4 ±3,2 .. .. 7,8 ±3,0 5,8 ±2,7 .. .. 6,6 ±2,7 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater 3,0 ±2,5 .. .. 5,5 ±2,8 . . .. .. 1,6 ±1,6 

28 Tillverkning av övriga maskiner 4,3 ±2,2 .. .. 4,3 ±2,0 3,4 ±2,0 .. .. 3,1 ±1,7 

29-30 Tillverkning av transportmedel 6,1 ±2,5 9,2 ±6,1 6,7 ±2,4 3,1 ±2,0 . . 3,0 ±1,6 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . .. .. 5,8 ±3,8 7,8 ±6,0 .. .. 6,1 ±4,4 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater 11,0 ±6,6 .. .. 9,7 ±5,7 . . .. .. . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . .. .. 2,4 ±2,3 . . .. .. . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4,2 ±3,4 .. .. 6,8 ±3,9 3,4 ±3,0 .. .. 2,7 ±2,4 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 10,2 ±1,4 4,6 ±3,4 9,8 ±1,4 8,4 ±1,3 . . 7,9 ±1,2 

41 Byggande av hus 9,7 ±2,8 .. .. 9,2 ±2,6 8,2 ±2,6 .. .. 7,7 ±2,4 

42 Anläggningsarbeten 9,3 ±4,2 .. .. 9,5 ±4,0 4,7 ±3,0 .. .. 4,3 ±2,7 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 11,9 ±4,8 .. .. 11,7 ±4,7 13,3 ±5,1 .. .. 12,4 ±4,8 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 8,4 ±2,4 .. .. 7,9 ±2,3 6,5 ±2,1 .. .. 6,1 ±2,0 

433 Slutbehandling av byggnader 13,1 ±4,0 .. .. 12,6 ±3,7 9,5 ±3,3 .. .. 9,3 ±3,1 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 11,4 ±5,2 .. .. 10,6 ±4,9 12,6 ±5,5 .. .. 11,7 ±5,1 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 5,2 ±1,0 8,4 ±1,5 6,6 ±0,8 3,9 ±0,9 6,6 ±1,3 5,1 ±0,7 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 7,0 ±2,4 .. .. 7,4 ±2,3 4,3 ±2,0 .. .. 4,6 ±1,9 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 3,8 ±1,3 3,4 ±1,9 3,7 ±1,1 3,1 ±1,1 2,2 ±1,4 2,9 ±0,9 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 6,1 ±1,8 10,5 ±2,0 8,8 ±1,4 5,0 ±1,7 8,5 ±1,7 7,1 ±1,2 

H Transport och magasinering 8,6 ±1,6 8,3 ±3,0 8,5 ±1,4 5,2 ±1,3 5,4 ±2,5 5,3 ±1,2 

49 Landtransport; transport i rörsystem 8,8 ±2,1 8,1 ±4,7 8,7 ±1,9 4,6 ±1,6 . . 4,0 ±1,4 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 7,7 ±3,4 5,4 ±3,9 6,9 ±2,6 5,7 ±2,9 4,3 ±3,6 5,2 ±2,3 

53 Post- och kurirverksamhet 10,8 ±5,2 .. .. 10,7 ±4,2 7,5 ±4,4 .. .. 9,9 ±4,1 

I Hotell- och restaurangverksamhet 5,7 ±2,0 7,8 ±2,2 6,8 ±1,5 4,6 ±1,9 7,4 ±2,2 6,1 ±1,4 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 10,9 ±5,3 9,5 ±3,8 .. .. 9,1 ±4,8 9,2 ±3,7 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 5,0 ±2,1 6,9 ±2,4 6,0 ±1,6 3,3 ±1,8 6,8 ±2,4 5,1 ±1,5 
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Tabell 3f  (forts.) 
Table 3f  (cont’d) 

Besvär till följd av/Disorders due to 

 Påfrestande arbetsställningar/   Tung manuell hantering/
 

Näringsgren/Industrial activity M 

Strenuous working postures Heavy manual handling
  

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,6 ±0,8 4,4 ±2,0 2,5 ±0,8 0,5 ±0,4 . . 0,6 ±0,4 

K Finans- och försäkringsverksamhet 2,6 ±2,0 3,6 ±2,0 3,1 ±1,4 . . . . . . 

L Fastighetsverksamhet 2,3 ±1,9 4,6 ±3,4 3,2 ±1,8 4,4 ±2,7 . . 2,9 ±1,7 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,6 ±0,9 4,9 ±1,4 3,6 ±0,8 0,7 ±0,4 0,7 ±0,5 0,7 ±0,3 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster  
till företag 

2,1 ±1,3 3,6 ±2,2 2,8 ±1,2 0,8 ±0,8 . . 0,8 ±0,6 

71  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning 
och analys 

3,4 ±1,7 5,6 ±3,8 4,0 ±1,6 . . . . . . 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 2,1 ±1,4 5,5 ±2,1 4,0 ±1,3 . . 0,8 ±0,8 0,7 ±0,6 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 4,8 ±1,7 6,9 ±1,9 5,8 ±1,3 3,5 ±1,5 3,4 ±1,4 3,4 ±1,0 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade  
tjänster 

3,5 ±2,4 4,8 ±2,6 4,0 ±1,7 3,2 ±2,3 1,9 ±1,7 2,5 ±1,4 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 8,2 ±4,2 10,9 ±4,4 9,6 ±3,1 4,9 ±3,5 8,0 ±4,0 6,4 ±2,6 

77, 79 Annat inom avdelning N 3,4 ±2,5 5,9 ±3,0 4,6 ±2,0 2,8 ±2,2 . . 2,4 ±1,5 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 4,2 ±1,5 4,0 ±1,2 4,1 ±0,9 2,6 ±1,1 0,7 ±0,5 1,5 ±0,6 

841 Offentlig förvaltning 3,0 ±1,8 4,0 ±1,4 3,6 ±1,1 1,8 ±1,2 1,0 ±0,7 1,3 ±0,6 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 5,9 ±2,6 . . 4,8 ±1,9 3,3 ±1,9 . . 2,3 ±1,3 

843 Obligatorisk socialförsäkring .. .. 7,0 ±6,0 5,2 ±4,5 .. .. . . . . 

P Utbildning 3,5 ±1,3 7,1 ±1,1 6,1 ±0,9 1,8 ±0,9 3,8 ±0,8 3,3 ±0,6 

851 Förskoleutbildning .. .. 11,1 ±2,4 10,8 ±2,3 .. .. 7,9 ±2,1 8,0 ±2,0 

852 Grundskoleutbildning 2,8 ±1,9 5,1 ±1,5 4,5 ±1,2 . . 2,7 ±1,0 2,2 ±0,8 

853 Gymnasial utbildning 4,9 ±3,6 5,7 ±3,2 5,3 ±2,4 . . . . 1,3 ±1,1 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 3,5 ±2,0 5,0 ±2,1 4,4 ±1,5 1,8 ±1,5 0,9 ±0,9 1,3 ±0,8 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 6,6 ±1,8 9,5 ±1,0 9,0 ±0,9 3,8 ±1,3 6,3 ±0,9 5,8 ±0,7 

86 Hälso- och sjukvård 6,9 ±2,9 8,5 ±1,5 8,2 ±1,3 2,5 ±1,6 4,0 ±1,0 3,7 ±0,9 

87 Vård och omsorg med boende 8,6 ±3,6 11,5 ±2,0 11,0 ±1,8 4,3 ±2,7 10,1 ±1,9 9,1 ±1,7 

88 Öppna sociala insatser 4,6 ±2,7 8,9 ±1,9 8,0 ±1,6 5,2 ±2,8 5,8 ±1,5 5,7 ±1,3 

R Kultur, nöje och fritid 7,2 ±2,6 5,9 ±2,2 6,5 ±1,7 3,6 ±2,0 1,6 ±1,2 2,5 ±1,1 

S Annan serviceverksamhet 3,9 ±2,4 10,2 ±2,6 8,0 ±1,9 2,3 ±1,8 2,7 ±1,4 2,6 ±1,1 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 5,7 ±0,4 7,5 ±0,5 6,6 ±0,3 3,9 ±0,3 4,1 ±0,3 4,0 ±0,2 
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Tabell 3g  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av korta upprepade arbets
moment, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas) 
Table 3g  Work related disorders during the last twelve months due to repetitive work, according to industrial   
activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)   

 

Näringsgren/Industrial activity 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 

Besvär till följd av/Disorders due to
 

Korta upprepade arbetsmoment/Repetitive work
 

M Kv Samtliga 

3,6 ±2,2 . . 3,1 ±1,7 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 3,8 ±3,0 . . 3,1 ±2,1 

02 Skogsbruk . . . . . . 

B Utvinning av mineral . . . . . . 

C Tillverkning 3,0 ±0,7 5,6 ±1,7 3,6 ±0,7 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 7,0 ±3,8 8,0 ±4,4 7,4 ±2,9 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom möbler 3,0 ±2,6 .. .. 3,4 ±2,6 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning 3,4 ±3,3 .. .. 4,4 ±3,1 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade petroleumprodukter m.m. . . .. .. 3,1 ±2,9 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror . . .. .. 4,1 ±3,8 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter . . . . . . 

24 Stål- och metallframställning 5,6 ±4,1 .. .. 5,8 ±3,7 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 2,7 ±1,9 .. .. 3,6 ±2,0 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater . . .. .. 2,5 ±2,1 

28 Tillverkning av övriga maskiner 2,1 ±1,6 .. .. 2,3 ±1,5 

29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 ±1,6 4,4 ±4,2 2,4 ±1,5 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . .. .. 3,4 ±2,9 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . . . . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . . . . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering . . .. .. 3,9 ±3,1 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . 

F Byggverksamhet 3,0 ±0,8 . . 2,9 ±0,8 

41 Byggande av hus 4,4 ±2,0 .. .. 4,3 ±1,9 

42 Anläggningsarbeten . . . . . . 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 4,5 ±3,2 .. .. 4,2 ±3,0 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 2,6 ±1,4 .. .. 2,4 ±1,3 

433 Slutbehandling av byggnader 2,1 ±1,6 .. .. 1,9 ±1,5 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet . . . . . . 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 1,9 ±0,6 4,2 ±1,0 2,9 ±0,6 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 1,7 ±1,3 .. .. 2,4 ±1,4 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 1,2 ±0,7 1,6 ±1,3 1,3 ±0,6 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 3,0 ±1,3 5,2 ±1,4 4,3 ±1,0 

H Transport och magasinering 1,9 ±0,8 3,7 ±2,1 2,3 ±0,8 

49 Landtransport; transport i rörsystem 1,6 ±1,0 . . 1,6 ±0,9 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 1,6 ±1,6 . . 2,1 ±1,5 

53 Post- och kurirverksamhet 4,3 ±3,3 .. .. 5,5 ±3,1 

I Hotell- och restaurangverksamhet 2,4 ±1,3 3,1 ±1,4 2,8 ±1,0 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 5,2 ±3,9 3,7 ±2,4 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 2,6 ±1,5 2,3 ±1,4 2,5 ±1,0 
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Tabell 3g  (forts.) 
Table 3g  (cont’d) 

Näringsgren/Industrial activity 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 

Besvär till följd av/Disorders due to
 

Korta upprepade arbetsmoment/Repetitive work
 

M Kv Samtliga 

0,9 ±0,6 1,8 ±1,4 1,1 ±0,6 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . 1,8 ±1,4 1,2 ±0,9 

L Fastighetsverksamhet . . . . . . 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,6 ±0,4 1,7 ±0,8 1,1 ±0,4 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag . . . . 0,6 ±0,5 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 0,9 ±0,8 . . 0,9 ±0,8 

69, 72-75 Annat inom avdelning M . . 2,3 ±1,3 1,6 ±0,8 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 1,9 ±1,1 3,0 ±1,4 2,5 ±0,9 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster 2,5 ±2,0 1,3 ±1,3 1,9 ±1,2 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor . . 6,8 ±3,8 4,5 ±2,2 

77, 79 Annat inom avdelning N . . . . 1,3 ±1,2 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 1,0 ±0,7 1,3 ±0,7 1,2 ±0,5 

841 Offentlig förvaltning . . 1,5 ±0,9 1,2 ±0,6 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 1,7 ±1,4 . . 1,2 ±1,0 

843 Obligatorisk socialförsäkring . . . . . . 

P Utbildning 1,0 ±0,7 1,7 ±0,6 1,5 ±0,5 

851 Förskoleutbildning .. .. 3,0 ±1,4 3,3 ±1,4 

852 Grundskoleutbildning . . 1,1 ±0,7 0,9 ±0,6 

853 Gymnasial utbildning . . . . 1,1 ±1,1 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) . . . . 0,7 ±0,6 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 1,1 ±0,8 2,4 ±0,5 2,2 ±0,5 

86 Hälso- och sjukvård 1,6 ±1,5 2,3 ±0,8 2,1 ±0,7 

87 Vård och omsorg med boende . . 2,8 ±1,1 2,4 ±0,9 

88 Öppna sociala insatser . . 2,2 ±1,0 2,0 ±0,8 

R Kultur, nöje och fritid 1,9 ±1,5 2,9 ±1,6 2,5 ±1,1 

S Annan serviceverksamhet . . 3,0 ±1,6 2,2 ±1,1 

 T, U, 00, Övrigt, oklart . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 1,8 ±0,2 2,6 ±0,3 2,2 ±0,2 
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Tabell 3h  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av mobbning och trakasserier  
samt hot eller våld, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper  
med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)      
Table 3h  Work related disorders during the last twelve months due to bullying/harassment and threat/violence,   
according to occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are  
included)              

Besvär till följd av/Disorders due to     
Mobbning, trakasserier/ Bullying/harassment Hot eller våld/Threat/violence 

Näringsgren/Industrial activity M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske . . . . . . . . . . . . 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) . . . . . . . . . . . . 

02 Skogsbruk . . . . . . . . . . . . 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 0,2 ±0,2 1,4 ±0,8 0,5 ±0,2 . . . . . . 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak . . . . 1,4 ±1,3 . . . . . . 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  . . . . . . . . . . . . 
möbler 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning . . . . . . . . . . . . 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  . . . . . . . . . . . . 
petroleumprodukter m.m. 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror . . . . . . . . . . . . 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter . . . . . . . . . . . . 

24 Stål- och metallframställning . . . . . . . . . . . . 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater . . . . . . . . . . . . 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater . . . . . . . . . . . . 

28 Tillverkning av övriga maskiner . . . . . . . . . . . . 

29-30 Tillverkning av transportmedel . . . . . . . . . . . . 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . . . . . . . . . . . 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . . . . . . . . . . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . . . . . . . . . . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering . . . . . . . . . . . . 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 0,4 ±0,3 . . 0,4 ±0,3 . . . . . . 

41 Byggande av hus . . . . . . . . . . . . 

42 Anläggningsarbeten . . . . . . . . . . . . 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten . . . . . . . . . . . . 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer . . . . . . . . . . . . 

433 Slutbehandling av byggnader . . . . . . . . . . . . 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar . . 0,8 ±0,5 0,4 ±0,2 . . 0,6 ±0,4 0,3 ±0,2 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar . . . . . . . . . . . . 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon . . 1,1 ±1,1 0,5 ±0,4 . . 1,1 ±1,0 0,3 ±0,3 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar . . 0,6 ±0,5 0,5 ±0,3 . . 0,4 ±0,3 0,4 ±0,3 

H Transport och magasinering 0,5 ±0,4 1,9 ±1,4 0,8 ±0,5 0,4 ±0,3 . . 0,4 ±0,3 

49 Landtransport; transport i rörsystem 0,7 ±0,7 . . 1,0 ±0,7 0,5 ±0,4 . . 0,6 ±0,5 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport . . . . . . . . . . . . 

53 Post- och kurirverksamhet . . . . . . . . . . . . 

I Hotell- och restaurangverksamhet . . . . 0,4 ±0,4 . . . . . . 

55 Hotell- och logiverksamhet . . . . . . . . . . . . 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet . . . . 0,6 ±0,5 . . . . . . 
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Tabell 3h  (forts.) 
Table 3h  (cont’d) 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Mobbning, trakasserier/ Bullying/harassment Hot eller våld/Threat/violence 

Näringsgren/Industrial activity M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

J Informations- och kommunikationsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

L Fastighetsverksamhet . . 3,3 ±2,6 1,3 ±1,0 . . . . . . 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik . . . . 0,3 ±0,2 . . . . . . 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster  . . . . . . . . . . . . 
till företag 

71  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning . . . . . . . . . . . . 
och analys 

69, 72-75 Annat inom avdelning M . . . . . . . . . . . . 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster . . 1,7 ±1,1 0,8 ±0,5 . . 0,6 ±0,6 0,4 ±0,3 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade  . . 1,6 ±1,5 0,8 ±0,8 . . 1,5 ±1,4 0,7 ±0,7 
tjänster 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor . . . . . . . . . . . . 

77, 79 Annat inom avdelning N . . . . . . . . . . . . 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,9 ±0,7 1,0 ±0,7 0,9 ±0,5 1,9 ±1,0 0,6 ±0,5 1,2 ±0,5 

841 Offentlig förvaltning . . 1,0 ±0,8 0,9 ±0,6 1,4 ±1,1 0,8 ±0,7 1,1 ±0,6 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) . . . . 1,0 ±0,9 2,3 ±1,6 . . 1,6 ±1,1 

843 Obligatorisk socialförsäkring . . . . . . . . . . . . 

P Utbildning 0,7 ±0,5 0,8 ±0,4 0,7 ±0,3 1,1 ±0,7 1,1 ±0,4 1,1 ±0,4 

851 Förskoleutbildning . . . . . . . . . . . . 

852 Grundskoleutbildning . . 1,2 ±0,7 1,1 ±0,6 2,6 ±1,8 1,7 ±0,9 2,0 ±0,8 

853 Gymnasial utbildning . . . . . . . . . . . . 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) . . . . . . . . . . 0,6 ±0,5 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster . . 1,3 ±0,4 1,1 ±0,3 1,9 ±1,0 1,7 ±0,5 1,8 ±0,4 

86 Hälso- och sjukvård . . 1,0 ±0,5 0,9 ±0,4 1,2 ±1,2 1,0 ±0,5 1,1 ±0,5 

87 Vård och omsorg med boende . . 1,1 ±0,6 0,9 ±0,5 3,1 ±2,5 2,7 ±1,0 2,7 ±1,0 

88 Öppna sociala insatser . . 1,9 ±0,9 1,7 ±0,7 1,8 ±1,7 1,8 ±0,9 1,8 ±0,8 

R Kultur, nöje och fritid . . . . . . . . . . . . 

S Annan serviceverksamhet . . 1,3 ±1,0 1,2 ±0,8 . . . . . . 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 0,3 ±0,1 1,0 ±0,2 0,7 ±0,1 0,4 ±0,1 0,8 ±0,2 0,6 ±0,1 
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Tabell 3i  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av buller och bildskärms
arbete fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 3i  Work related disorders during the last twelve months due to noise and display/computer work, according to  
occupation and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)  
             

   

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Buller/Noise Bildskärmsarbete/ Display/computer work 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,3 ±1,2 . . 1,3 ±1,1 . . . . . . 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 1,8 ±1,8 . . 1,5 ±1,4 . . . . . . 

02 Skogsbruk . . . . . . . . . . . . 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 1,3 ±0,5 1,4 ±0,9 1,3 ±0,4 0,9 ±0,4 3,0 ±1,3 1,4 ±0,4 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak . . . . 1,5 ±1,3 . . . . . . 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

. . . . . . . . . . . . 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning . . . . . . . . . . . . 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

. . . . . . . . . . . . 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror . . . . . . . . . . . . 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter . . . . . . . . . . . . 

24 Stål- och metallframställning 4,0 ±3,5 .. .. 4,0 ±3,1 . . .. .. . . 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1,7 ±1,6 .. .. 1,9 ±1,6 . . .. .. . . 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater . . .. .. . . . . .. .. 2,2 ±2,0 

28 Tillverkning av övriga maskiner . . .. .. 1,2 ±1,2 . . .. .. 1,3 ±1,1 

29-30 Tillverkning av transportmedel . . . . . . 1,5 ±1,4 4,8 ±4,7 2,2 ±1,5 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . . . . . . . . . . . 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . . . . . . . . . . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . . . . . . . . . . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering . . .. .. . . . . .. .. 3,2 ±2,9 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 1,8 ±0,6 . . 1,6 ±0,6 . . . . 0,3 ±0,3 

41 Byggande av hus 2,1 ±1,4 .. .. 2,0 ±1,3 . . .. .. . . 

42 Anläggningsarbeten . . . . . . . . . . . . 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten . . . . . . . . . . . . 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 1,7 ±1,2 .. .. 1,6 ±1,1 . . .. .. . . 

433 Slutbehandling av byggnader 1,8 ±1,6 .. .. 1,6 ±1,5 . . .. .. . . 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 0,7 ±0,4 0,6 ±0,4 0,7 ±0,3 0,8 ±0,4 2,2 ±0,8 1,4 ±0,4 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 1,5 ±1,3 .. .. 1,5 ±1,2 . . .. .. 1,4 ±0,9 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon . . . . . . 1,4 ±0,8 3,7 ±1,9 2,1 ±0,8 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 0,7 ±0,6 0,8 ±0,5 0,8 ±0,4 . . 1,2 ±0,7 0,8 ±0,5 

H Transport och magasinering 0,9 ±0,6 . . 0,9 ±0,5 . . 3,2 ±2,1 0,8 ±0,5 

49 Landtransport; transport i rörsystem 1,0 ±0,8 . . 1,0 ±0,7 . . 4,6 ±4,0 0,7 ±0,6 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport . . . . . . . . . . . . 

53 Post- och kurirverksamhet . . . . . . . . . . . . 

I Hotell- och restaurangverksamhet . . . . 0,6 ±0,5 . . 1,0 ±0,9 0,5 ±0,5 

55 Hotell- och logiverksamhet . . . . . . . . . . . . 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet . . . . 0,6 ±0,6 . . . . . . 
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Tabell 3i  (forts.) 
Table 3i  (cont’d) 

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Buller/Noise Bildskärmsarbete/ Display/computer work 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

J Informations- och kommunikationsverksamhet . . . . 0,4 ±0,3 3,0 ±1,1 4,5 ±2,3 3,5 ±1,1 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . . . . . 1,7 ±1,6 6,5 ±2,7 4,3 ±1,7 

L Fastighetsverksamhet . . . . . . . . . . 1,3 ±1,2 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik . . . . 0,4 ±0,3 1,9 ±0,8 5,1 ±1,4 3,2 ±0,8 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster  
till företag 

. . . . . . . . 4,6 ±2,4 2,1 ±1,1 

71  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning 
och analys 

. . . . . . 3,7 ±1,8 3,9 ±3,3 3,8 ±1,6 

69, 72-75 Annat inom avdelning M . . . . . . 1,6 ±1,3 5,8 ±2,1 3,9 ±1,3 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0,8 ±0,7 1,3 ±0,9 1,0 ±0,6 1,5 ±0,9 2,1 ±1,1 1,8 ±0,7 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade  
tjänster 

. . . . 1,3 ±1,1 . . 2,4 ±1,9 1,6 ±1,1 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor . . . . 1,1 ±1,1 . . . . . . 

77, 79 Annat inom avdelning N . . 1,4 ±1,4 0,7 ±0,7 2,8 ±2,1 3,6 ±2,6 3,3 ±1,7 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,8 ±0,6 . . 0,6 ±0,4 1,6 ±0,9 5,2 ±1,5 3,6 ±0,9 

841 Offentlig förvaltning . . . . 0,4 ±0,4 1,6 ±1,2 5,4 ±1,7 4,1 ±1,2 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 1,3 ±1,2 . . 1,1 ±0,9 1,5 ±1,4 4,0 ±3,3 2,5 ±1,5 

843 Obligatorisk socialförsäkring .. .. . . . . .. .. . . 4,4 ±4,1 

P Utbildning 2,4 ±1,1 4,4 ±0,9 3,9 ±0,7 1,2 ±0,8 1,5 ±0,5 1,4 ±0,4 

851 Förskoleutbildning .. .. 7,0 ±2,0 6,9 ±1,9 .. .. . . . . 

852 Grundskoleutbildning 3,6 ±2,1 4,8 ±1,4 4,5 ±1,2 . . 1,2 ±0,7 1,2 ±0,6 

853 Gymnasial utbildning . . . . 1,8 ±1,5 . . . . 1,5 ±1,4 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) . . . . 0,7 ±0,7 1,6 ±1,5 4,0 ±1,9 3,0 ±1,3 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 0,6 ±0,6 0,7 ±0,3 0,6 ±0,3 0,7 ±0,6 1,5 ±0,5 1,4 ±0,4 

86 Hälso- och sjukvård . . 0,8 ±0,5 0,7 ±0,4 . . 2,4 ±0,9 2,1 ±0,7 

87 Vård och omsorg med boende . . 0,5 ±0,5 0,5 ±0,4 . . 0,9 ±0,6 0,8 ±0,5 

88 Öppna sociala insatser . . 0,6 ±0,5 0,7 ±0,5 . . 0,9 ±0,7 0,9 ±0,6 

R Kultur, nöje och fritid 1,3 ±1,2 . . 1,1 ±0,8 1,4 ±1,3 1,7 ±1,3 1,6 ±0,9 

S Annan serviceverksamhet . . 0,7 ±0,7 0,5 ±0,5 . . 2,2 ±1,4 1,8 ±1,0 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 1,0 ±0,2 1,3 ±0,2 1,2 ±0,1 1,0 ±0,2 2,5 ±0,3 1,7 ±0,2 
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Tabell 3j  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna p.g.a. vibrationer och värme, kyla eller  
drag, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100  
svarande för respektive kön redovisas)        
Table 3j  Work related disorders during the last twelve months due to vibrations and heat, cold or draught, according  
to industrial activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are   
included)              

    

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Vibrationer/Vibrations Värme, kyla, drag/Heat, cold, draught 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske . . . . . . 1,2 ±1,1 . . 1,2 ±1,0 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) . . . . . . . . . . . . 

02 Skogsbruk . . . . . . . . . . . . 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 0,7 ±0,3 . . 0,6 ±0,3 0,7 ±0,4 0,9 ±0,7 0,8 ±0,3 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak . . . . . . . . 2,7 ±2,5 2,6 ±1,8 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

. . . . . . . . . . . . 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning . . . . . . . . . . . . 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

. . . . . . . . . . . . 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror . . . . . . . . . . . . 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter . . . . . . . . . . . . 

24 Stål- och metallframställning . . . . . . . . . . . . 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater . . . . . . . . . . . . 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater . . . . . . . . . . . . 

28 Tillverkning av övriga maskiner . . . . . . . . . . . . 

29-30 Tillverkning av transportmedel . . . . . . . . . . . . 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . . . . . . . . . . . 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . . . . . . . . . . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . . . . . . . . . . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering . . . . . . . . . . . . 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 1,3 ±0,5 . . 1,1 ±0,5 0,7 ±0,4 . . 0,6 ±0,4 

41 Byggande av hus 1,2 ±1,0 .. .. 1,1 ±0,9 . . .. .. . . 

42 Anläggningsarbeten . . . . . . . . . . . . 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 3,3 ±2,8 .. .. 3,1 ±2,6 . . .. .. . . 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 1,3 ±1,0 .. .. 1,3 ±0,9 0,7 ±0,7 .. .. 0,7 ±0,7 

433 Slutbehandling av byggnader . . . . . . . . . . . . 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 0,2 ±0,2 . . 0,2 ±0,1 0,3 ±0,2 0,6 ±0,4 0,4 ±0,2 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar . . . . . . . . . . . . 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon . . . . . . . . . . . . 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar . . . . 0,3 ±0,2 . . 0,8 ±0,6 0,6 ±0,4 

H Transport och magasinering 0,6 ±0,5 . . 0,7 ±0,4 0,8 ±0,6 . . 0,7 ±0,5 

49 Landtransport; transport i rörsystem 0,8 ±0,7 . . 0,9 ±0,7 0,7 ±0,7 . . 0,6 ±0,6 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport . . . . . . . . . . 1,1 ±1,1 

53 Post- och kurirverksamhet . . . . . . . . . . . . 

I Hotell- och restaurangverksamhet . . . . . . . . 1,1 ±0,9 0,9 ±0,6 

55 Hotell- och logiverksamhet . . . . . . . . . . . . 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet . . . . . . . . . . 0,8 ±0,6 
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Tabell 3j  (forts.) 
Table 3j  (cont’d) 

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Vibrationer/Vibrations Värme, kyla, drag/Heat, cold, draught 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

J Informations- och kommunikationsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

L Fastighetsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik . . . . . . . . . . 0,2 ±0,2 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster  
till företag 

. . . . . . . . . . . . 

71  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning 
och analys 

. . . . . . . . . . . . 

69, 72-75 Annat inom avdelning M . . . . . . . . . . . . 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster . . . . 0,4 ±0,3 . . . . . . 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade  
tjänster 

. . . . . . . . . . . . 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor . . . . . . . . . . . . 

77, 79 Annat inom avdelning N . . . . . . . . . . . . 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring . . . . . . . . 0,7 ±0,6 0,5 ±0,4 

841 Offentlig förvaltning . . . . . . . . 0,8 ±0,7 0,7 ±0,5 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) . . . . . . . . . . . . 

843 Obligatorisk socialförsäkring . . . . . . . . . . . . 

P Utbildning . . 0,3 ±0,2 0,2 ±0,2 . . 0,4 ±0,3 0,4 ±0,2 

851 Förskoleutbildning .. .. 0,6 ±0,6 0,6 ±0,5 .. .. . . 0,8 ±0,6 

852 Grundskoleutbildning . . . . . . . . . . . . 

853 Gymnasial utbildning . . . . . . . . . . . . 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) . . . . . . . . . . . . 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster . . . . 0,1 ±0,1 . . 0,5 ±0,2 0,4 ±0,2 

86 Hälso- och sjukvård . . . . 0,2 ±0,2 . . 0,5 ±0,4 0,5 ±0,3 

87 Vård och omsorg med boende . . . . . . . . 0,6 ±0,5 0,6 ±0,4 

88 Öppna sociala insatser . . . . . . . . . . . . 

R Kultur, nöje och fritid . . . . . . . . . . . . 

S Annan serviceverksamhet . . . . . . . . . . . . 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 0,4 ±0,1 0,2 ±0,1 0,3 ±0,1 0,5 ±0,1 0,5 ±0,1 0,5 ±0,1 
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Tabell 3k  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna p.g.a. ämnen från växter eller djur och  
kemiska ämnen, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med  
minst 100 svarande för respektive kön redovisas)    
Table 3k  Work related disorders during the last twelve months due to substances from plants or animals and   
chemical substances, according to industrial activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100  
respondents for each sex are included)       

Besvär till följd av/Disorders due to 

 Ämnen från växter, djur/ Kemiska ämnen/Chemical substances 

Näringsgren/Industrial activity M 

Substances from plants, animals 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske . . . . 0,9 ±0,8 . . . . . . 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) . . . . 1,4 ±1,2 . . . . . . 

02 Skogsbruk . . . . . . . . . . . . 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning . . . . . . 1,1 ±0,4 . . 1,0 ±0,4 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak . . . . . . . . . . . . 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

. . . . . . . . . . . . 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning . . . . . . . . . . . . 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

. . . . . . . . . . . . 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror . . .. .. . . 3,6 ±3,3 .. .. 3,4 ±2,9 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter . . . . . . . . . . . . 

24 Stål- och metallframställning . . . . . . . . . . . . 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater . . . . . . . . . . . . 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater . . . . . . . . . . . . 

28 Tillverkning av övriga maskiner . . .. .. . . 1,2 ±1,1 .. .. 1,0 ±0,9 

29-30 Tillverkning av transportmedel . . . . . . 1,6 ±1,3 . . 1,2 ±1,0 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . . . . . . . . . . . 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . . . . . . . . . . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . . . . . . . . . . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering . . . . . . . . . . . . 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 0,2 ±0,2 . . 0,3 ±0,2 1,3 ±0,6 . . 1,2 ±0,5 

41 Byggande av hus . . . . . . . . . . . . 

42 Anläggningsarbeten . . . . . . . . . . . . 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten . . . . . . . . . . . . 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer . . .. .. . . 1,2 ±1,0 .. .. 1,1 ±0,9 

433 Slutbehandling av byggnader . . .. .. . . 2,5 ±1,9 .. .. 2,7 ±1,8 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar . . 0,4 ±0,3 0,2 ±0,2 0,6 ±0,3 0,5 ±0,3 0,6 ±0,2 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar . . .. .. . . 1,5 ±1,2 .. .. 1,3 ±1,0 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon . . . . . . 0,5 ±0,4 . . 0,5 ±0,4 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar . . . . . . . . 0,5 ±0,4 0,4 ±0,3 

H Transport och magasinering . . . . . . 0,8 ±0,5 . . 0,7 ±0,4 

49 Landtransport; transport i rörsystem . . . . . . . . . . 0,6 ±0,6 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport . . . . . . . . . . . . 

53 Post- och kurirverksamhet . . . . . . . . . . . . 

I Hotell- och restaurangverksamhet . . . . . . . . 1,3 ±1,0 0,8 ±0,5 

55 Hotell- och logiverksamhet . . . . . . . . . . . . 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet . . . . . . . . 1,4 ±1,2 0,8 ±0,7 
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Tabell 3k  (forts.) 
Table 3k  (cont’d)  

Besvär till följd av/Disorders due to 

 Ämnen från växter, djur/ Kemiska ämnen/Chemical substances 

Näringsgren/Industrial activity M 

Substances from plants, animals 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

J Informations- och kommunikationsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

L Fastighetsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik . . . . . . . . . . . . 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster  
till företag 

. . . . . . . . . . . . 

71  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning 
och analys 

. . . . . . . . . . . . 

69, 72-75 Annat inom avdelning M . . . . . . . . . . . . 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster . . . . 0,3 ±0,3 0,7 ±0,7 . . 0,6 ±0,4 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade  
tjänster 

. . . . . . . . . . . . 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor . . . . 1,1 ±1,0 . . . . 1,4 ±1,2 

77, 79 Annat inom avdelning N . . . . . . . . . . . . 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring . . . . . . . . 0,4 ±0,4 0,3 ±0,3 

841 Offentlig förvaltning . . . . . . . . 0,6 ±0,6 0,4 ±0,4 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) . . . . . . . . . . . . 

843 Obligatorisk socialförsäkring . . . . . . . . . . . . 

P Utbildning . . . . . . 0,7 ±0,6 0,6 ±0,3 0,6 ±0,3 

851 Förskoleutbildning .. .. . . . . .. .. 0,7 ±0,6 0,8 ±0,6 

852 Grundskoleutbildning . . . . . . . . 0,5 ±0,5 0,5 ±0,4 

853 Gymnasial utbildning . . . . . . . . . . . . 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) . . . . . . . . . . . . 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster . . 0,3 ±0,2 0,3 ±0,2 . . 1,0 ±0,3 0,9 ±0,3 

86 Hälso- och sjukvård . . . . 0,2 ±0,2 . . 1,3 ±0,6 1,1 ±0,5 

87 Vård och omsorg med boende . . 0,5 ±0,4 0,5 ±0,4 . . 0,7 ±0,5 0,6 ±0,5 

88 Öppna sociala insatser . . . . . . . . 0,9 ±0,6 0,7 ±0,5 

R Kultur, nöje och fritid . . . . . . . . . . . . 

S Annan serviceverksamhet . . . . . . . . 2,5 ±1,3 1,8 ±0,9 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 0,1 ±0,1 0,2 ±0,1 0,2 ±0,0 0,6 ±0,1 0,7 ±0,1 0,7 ±0,1 
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Tabell 3l  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna i hals eller nacke och axel eller arm,  
fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100   
svarande för respektive kön redovisas)       
Table 3l  Work related disorders during the last twelve months in neck or back of head, shoulder or arm, according to  
industrial activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included) 

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvärens placering/Disorders in 

Hals, nacke/Neck, back of head Axel, arm/Shoulder, arm 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,4 ±1,4 4,2 ±3,6 2,0 ±1,3 4,3 ±2,1 8,5 ±5,3 5,2 ±2,0 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) . . 4,8 ±4,0 2,2 ±1,6 3,9 ±2,6 9,2 ±5,9 5,5 ±2,6 

02 Skogsbruk . . .. .. . . 4,9 ±3,9 .. .. 4,6 ±3,5 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 1,9 ±0,6 5,8 ±1,8 2,8 ±0,6 5,3 ±1,0 9,2 ±2,2 6,3 ±0,9 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 3,3 ±2,6 . . 3,1 ±2,0 9,1 ±4,2 8,6 ±4,5 8,8 ±3,1 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

2,8 ±2,8 .. .. 2,4 ±2,4 . . .. .. 3,0 ±2,4 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning . . .. .. . . 4,7 ±4,2 .. .. 7,2 ±4,2 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

. . .. .. 3,5 ±2,9 . . .. .. 2,4 ±2,4 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror . . .. .. 4,7 ±4,0 6,4 ±5,2 .. .. 8,9 ±5,4 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. .. .. . . .. .. .. .. 7,8 ±6,1 

24 Stål- och metallframställning 3,6 ±3,4 .. .. 4,9 ±3,7 7,2 ±4,6 .. .. 8,4 ±4,5 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 2,0 ±1,7 .. .. 2,5 ±1,8 5,8 ±2,9 .. .. 6,1 ±2,7 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater . . .. .. 2,2 ±2,0 2,5 ±2,4 .. .. 4,2 ±2,6 

28 Tillverkning av övriga maskiner . . .. .. 2,0 ±1,4 4,9 ±2,4 .. .. 5,0 ±2,2 

29-30 Tillverkning av transportmedel 1,5 ±1,4 9,1 ±5,9 3,1 ±1,7 5,7 ±2,6 14,2 ±7,3 7,5 ±2,5 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . .. .. 3,2 ±2,9 5,6 ±5,0 .. .. 6,1 ±4,1 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . .. .. . . 10,0 ±5,7 .. .. 8,9 ±5,1 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . . . . . . . . . . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering . . .. .. . . . . .. .. 4,5 ±3,4 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 2,7 ±0,8 . . 2,7 ±0,8 6,4 ±1,2 4,4 ±3,2 6,2 ±1,1 

41 Byggande av hus 1,1 ±0,9 .. .. 1,0 ±0,9 6,3 ±2,3 .. .. 6,1 ±2,1 

42 Anläggningsarbeten 2,8 ±2,2 .. .. 3,2 ±2,2 3,8 ±2,8 .. .. 4,4 ±2,7 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 3,5 ±2,8 .. .. 3,8 ±2,9 5,9 ±3,6 .. .. 5,5 ±3,3 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 3,2 ±1,6 .. .. 3,0 ±1,5 6,4 ±2,2 .. .. 6,2 ±2,1 

433 Slutbehandling av byggnader 4,1 ±2,4 .. .. 4,3 ±2,3 8,0 ±3,2 .. .. 7,8 ±3,0 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet . . .. .. . . 7,5 ±4,4 .. .. 7,0 ±4,1 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 2,1 ±0,6 4,3 ±1,0 3,1 ±0,6 3,4 ±0,8 6,1 ±1,2 4,5 ±0,7 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 3,1 ±1,7 .. .. 3,9 ±1,7 4,6 ±2,1 .. .. 6,1 ±2,2 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 1,8 ±0,9 2,8 ±1,6 2,2 ±0,8 2,9 ±1,1 4,0 ±2,0 3,2 ±1,0 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 2,1 ±1,1 4,7 ±1,3 3,6 ±0,9 3,4 ±1,4 6,4 ±1,5 5,2 ±1,1 

H Transport och magasinering 2,6 ±0,9 4,2 ±2,3 3,0 ±0,9 4,4 ±1,2 8,1 ±3,1 5,2 ±1,2 

49 Landtransport; transport i rörsystem 2,3 ±1,1 . . 2,4 ±1,1 4,3 ±1,6 9,5 ±5,7 5,1 ±1,6 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 3,7 ±2,4 4,3 ±3,9 3,9 ±2,0 3,3 ±2,1 . . 3,2 ±1,7 

53 Post- och kurirverksamhet 2,7 ±2,7 .. .. 3,7 ±2,6 7,6 ±4,5 .. .. 9,7 ±4,1 

I Hotell- och restaurangverksamhet 2,1 ±1,2 1,8 ±1,1 2,0 ±0,8 3,9 ±1,7 3,5 ±1,6 3,7 ±1,2 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 3,8 ±3,2 2,3 ±1,9 .. .. 6,6 ±4,3 6,8 ±3,2 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 2,7 ±1,6 1,0 ±0,9 1,8 ±0,9 3,1 ±1,7 2,7 ±1,7 2,9 ±1,2 
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Tabell 3l  (forts.) 
Table 3l  (cont’d)  

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvärens placering/Disorders in 

Hals, nacke/Neck, back of head Axel, arm/Shoulder, arm 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,2 ±0,7 5,1 ±2,3 2,4 ±0,9 2,5 ±1,0 6,2 ±2,5 3,6 ±1,1 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . 6,0 ±2,6 3,6 ±1,5 . . 6,1 ±2,6 3,5 ±1,5 

L Fastighetsverksamhet . . 6,5 ±4,2 3,3 ±1,9 2,5 ±2,1 3,9 ±3,3 3,0 ±1,8 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,7 ±0,7 4,1 ±1,3 2,7 ±0,7 2,1 ±0,8 6,3 ±1,6 3,8 ±0,8 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster  
till företag 

. . 3,9 ±2,2 2,0 ±1,0 1,5 ±1,1 7,6 ±3,0 4,0 ±1,4 

71  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning 
och analys 

2,5 ±1,5 3,8 ±3,2 2,8 ±1,4 3,1 ±1,7 6,4 ±3,9 3,9 ±1,6 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 1,9 ±1,4 4,4 ±1,9 3,3 ±1,2 1,6 ±1,3 5,3 ±2,0 3,6 ±1,3 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 1,8 ±1,0 4,5 ±1,6 3,1 ±1,0 3,7 ±1,5 6,6 ±1,9 5,1 ±1,2 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade  
tjänster 

2,0 ±1,8 4,1 ±2,5 3,0 ±1,5 4,3 ±2,5 7,0 ±3,1 5,6 ±2,0 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 2,8 ±2,5 4,8 ±3,2 3,8 ±2,0 5,3 ±3,4 10,7 ±4,5 7,9 ±2,8 

77, 79 Annat inom avdelning N . . 5,3 ±3,4 2,7 ±1,6 . . 2,1 ±2,0 2,0 ±1,4 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 1,9 ±1,0 5,0 ±1,5 3,6 ±0,9 2,8 ±1,2 6,2 ±1,6 4,7 ±1,0 

841 Offentlig förvaltning 2,0 ±1,4 5,0 ±1,7 4,0 ±1,2 2,5 ±1,5 6,3 ±1,8 5,0 ±1,3 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 1,7 ±1,3 5,4 ±3,8 3,0 ±1,6 3,2 ±1,9 5,1 ±3,8 3,8 ±1,8 

843 Obligatorisk socialförsäkring .. .. . . . . .. .. 8,2 ±5,9 6,7 ±4,6 

P Utbildning 1,8 ±0,9 4,5 ±0,9 3,8 ±0,7 2,8 ±1,1 5,8 ±1,0 5,0 ±0,8 

851 Förskoleutbildning .. .. 4,9 ±1,6 4,8 ±1,6 .. .. 7,4 ±2,0 7,6 ±1,9 

852 Grundskoleutbildning 1,6 ±1,5 4,4 ±1,3 3,7 ±1,1 2,7 ±1,8 5,7 ±1,5 4,9 ±1,2 

853 Gymnasial utbildning . . 6,1 ±3,4 3,9 ±2,0 4,1 ±3,1 4,6 ±3,0 4,4 ±2,1 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 2,1 ±1,7 3,6 ±1,9 3,0 ±1,3 1,4 ±1,4 3,2 ±1,8 2,4 ±1,2 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 1,7 ±0,9 4,9 ±0,8 4,3 ±0,6 3,7 ±1,3 7,6 ±0,9 6,8 ±0,8 

86 Hälso- och sjukvård 1,2 ±1,2 5,4 ±1,2 4,6 ±1,0 3,5 ±2,0 6,6 ±1,4 5,9 ±1,2 

87 Vård och omsorg med boende 1,8 ±1,6 5,6 ±1,5 5,0 ±1,3 3,5 ±2,3 8,7 ±1,8 7,8 ±1,6 

88 Öppna sociala insatser 2,2 ±1,8 3,3 ±1,2 3,1 ±1,0 4,0 ±2,5 7,9 ±1,8 7,1 ±1,5 

R Kultur, nöje och fritid 1,5 ±1,4 4,2 ±1,9 3,0 ±1,2 3,9 ±2,1 6,2 ±2,3 5,2 ±1,6 

S Annan serviceverksamhet . . 6,3 ±2,1 4,4 ±1,5 2,6 ±1,9 8,2 ±2,5 6,3 ±1,8 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 1,9 ±0,2 4,6 ±0,4 3,2 ±0,2 3,8 ±0,3 6,6 ±0,4 5,2 ±0,3 
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Tabell 3m  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna i hand, handled eller finger och rygg  
utom nacke, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/16. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas) 
Table 3m  Work related disorders during the last twelve months in hand, wrist or finger and back except neck,   
according to industrial activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex  
are  included)     

Besvärens placering/Disorders in 

Hand, handled, finger/Hand, wrist, finger Rygg utom nacke/ Back except neck 

Näringsgren/Industrial activity M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3,1 ±1,9 . . 2,7 ±1,6 6,8 ±2,7 12,6 ±6,3 8,0 ±2,5 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 2,9 ±2,4 . . 2,5 ±1,8 6,5 ±3,4 14,3 ±7,1 8,8 ±3,2 

02 Skogsbruk . . .. .. . . 6,8 ±4,4 .. .. 6,2 ±4,0 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 2,8 ±0,7 4,8 ±1,6 3,3 ±0,6 7,0 ±1,1 8,4 ±2,1 7,4 ±1,0 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 6,1 ±3,4 5,4 ±3,6 5,8 ±2,5 10,9 ±4,6 8,9 ±4,9 10,0 ±3,4 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  . . .. .. . . 8,9 ±4,5 .. .. 8,8 ±4,2 
möbler 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning . . .. .. . . 8,4 ±5,0 .. .. 10,6 ±4,8 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  3,4 ±3,4 .. .. 3,4 ±3,0 4,3 ±4,1 .. .. 4,9 ±3,5 
petroleumprodukter m.m. 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror . . .. .. . . 7,2 ±5,8 .. .. 8,5 ±5,5 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. .. .. . . .. .. .. .. 14,6 ±7,4 

24 Stål- och metallframställning 4,7 ±3,6 .. .. 5,6 ±3,4 8,3 ±4,7 .. .. 9,8 ±4,6 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 3,1 ±2,0 .. .. 4,1 ±2,1 7,0 ±3,0 .. .. 7,1 ±2,8 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater 2,5 ±2,4 .. .. 2,4 ±2,0 6,4 ±3,6 .. .. 6,7 ±3,1 

28 Tillverkning av övriga maskiner 1,8 ±1,4 .. .. 1,8 ±1,3 4,9 ±2,5 .. .. 4,8 ±2,2 

29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 ±1,7 6,0 ±5,1 3,3 ±1,7 4,2 ±2,1 5,9 ±5,1 4,5 ±1,9 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . .. .. 4,3 ±3,6 8,8 ±6,3 .. .. 9,6 ±5,1 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . .. .. . . 5,1 ±4,3 .. .. 5,6 ±4,2 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . .. .. . . 4,3 ±3,7 .. .. 3,8 ±2,9 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering . . .. .. . . 9,9 ±5,2 .. .. 11,1 ±5,0 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 3,4 ±0,9 2,9 ±2,5 3,4 ±0,8 10,0 ±1,4 3,8 ±3,1 9,5 ±1,3 

41 Byggande av hus 4,3 ±1,9 .. .. 4,2 ±1,8 9,1 ±2,7 .. .. 8,8 ±2,5 

42 Anläggningsarbeten . . .. .. . . 6,6 ±3,6 .. .. 7,2 ±3,5 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten . . .. .. . . 13,2 ±5,0 .. .. 12,3 ±4,7 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 4,3 ±1,8 .. .. 4,0 ±1,7 8,0 ±2,4 .. .. 7,5 ±2,2 

433 Slutbehandling av byggnader 2,0 ±1,7 .. .. 3,0 ±1,9 13,6 ±4,0 .. .. 12,7 ±3,7 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 5,2 ±3,5 .. .. 4,9 ±3,3 12,7 ±5,5 .. .. 11,8 ±5,2 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 2,2 ±0,7 2,9 ±0,9 2,5 ±0,5 6,8 ±1,1 8,7 ±1,5 7,6 ±0,9 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 3,5 ±1,9 .. .. 3,4 ±1,7 8,8 ±2,8 .. .. 9,1 ±2,6 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 1,5 ±0,8 1,5 ±1,3 1,5 ±0,7 5,7 ±1,5 5,4 ±2,2 5,6 ±1,3 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 2,5 ±1,2 3,5 ±1,2 3,1 ±0,9 7,4 ±2,0 9,9 ±1,9 8,9 ±1,4 

H Transport och magasinering 1,4 ±0,7 3,4 ±1,9 1,9 ±0,7 9,0 ±1,7 9,9 ±3,3 9,2 ±1,5 

49 Landtransport; transport i rörsystem 1,2 ±0,9 . . 1,2 ±0,8 9,9 ±2,2 8,6 ±5,0 9,7 ±2,0 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 2,2 ±1,6 3,7 ±3,2 2,7 ±1,5 8,8 ±3,6 9,1 ±5,2 8,9 ±3,0 

53 Post- och kurirverksamhet . . .. .. 3,0 ±2,3 7,9 ±4,5 .. .. 9,5 ±4,1 

I Hotell- och restaurangverksamhet 3,6 ±1,6 5,5 ±1,8 4,6 ±1,2 7,1 ±2,3 8,9 ±2,4 8,1 ±1,7 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 4,5 ±3,4 3,7 ±2,3 .. .. 13,0 ±5,5 12,4 ±4,2 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 3,8 ±1,9 6,0 ±2,2 4,9 ±1,5 6,0 ±2,4 7,3 ±2,5 6,6 ±1,7 
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Tabell 3m  (forts.) 
Table 3m  (cont’d)  

Besvärens placering/Disorders in 

Hand, handled, finger/Hand, wrist, finger Rygg utom nacke/ Back except neck 

Näringsgren/Industrial activity M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

J Informations- och kommunikationsverksamhet . . 1,5 ±1,4 0,6 ±0,5 3,8 ±1,2 3,0 ±1,7 3,5 ±1,0 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . 1,8 ±1,4 1,2 ±0,9 2,5 ±1,8 3,8 ±2,1 3,2 ±1,4 

L Fastighetsverksamhet . . . . 1,3 ±1,0 6,3 ±2,9 4,6 ±3,6 5,7 ±2,3 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,8 ±0,5 1,8 ±0,8 1,2 ±0,5 3,5 ±1,0 6,0 ±1,5 4,6 ±0,9 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster  . . . . 0,7 ±0,6 1,8 ±1,2 4,7 ±2,4 3,0 ±1,2 
till företag 

71  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning 1,1 ±1,0 . . 1,1 ±0,9 5,1 ±2,0 5,0 ±3,6 5,1 ±1,8 
och analys 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 1,2 ±1,1 2,3 ±1,3 1,8 ±0,9 3,8 ±1,8 7,2 ±2,4 5,6 ±1,5 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 2,3 ±1,1 2,3 ±1,2 2,3 ±0,8 5,9 ±1,9 7,4 ±2,1 6,6 ±1,4 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade  1,6 ±1,4 . . 1,4 ±1,0 4,8 ±2,8 6,7 ±3,0 5,7 ±2,0 
tjänster 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 4,7 ±3,0 4,2 ±3,0 4,4 ±2,1 7,2 ±4,0 10,8 ±4,7 9,0 ±3,1 

77, 79 Annat inom avdelning N 1,2 ±1,2 . . 1,5 ±1,1 6,2 ±3,2 5,8 ±3,4 6,0 ±2,3 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 1,1 ±0,7 2,3 ±1,0 1,8 ±0,6 5,3 ±1,6 5,9 ±1,6 5,7 ±1,1 

841 Offentlig förvaltning 0,9 ±0,9 2,3 ±1,1 1,8 ±0,8 3,3 ±1,7 6,4 ±1,9 5,4 ±1,4 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 1,3 ±1,2 3,2 ±2,7 1,9 ±1,2 7,3 ±2,9 3,5 ±3,0 6,0 ±2,1 

843 Obligatorisk socialförsäkring .. .. . . . . .. .. 7,1 ±6,0 5,7 ±4,6 

P Utbildning 1,4 ±0,8 1,7 ±0,6 1,7 ±0,5 3,7 ±1,3 8,2 ±1,2 7,0 ±0,9 

851 Förskoleutbildning .. .. 2,9 ±1,3 2,9 ±1,3 .. .. 13,6 ±2,6 13,2 ±2,5 

852 Grundskoleutbildning 1,8 ±1,5 1,6 ±0,8 1,7 ±0,7 4,2 ±2,2 5,4 ±1,5 5,1 ±1,2 

853 Gymnasial utbildning . . . . . . 3,8 ±3,0 6,8 ±3,6 5,5 ±2,4 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) . . . . 0,8 ±0,7 2,8 ±1,7 6,0 ±2,3 4,6 ±1,5 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 0,8 ±0,7 3,0 ±0,6 2,6 ±0,5 7,3 ±1,8 10,3 ±1,1 9,7 ±0,9 

86 Hälso- och sjukvård . . 3,0 ±0,9 2,6 ±0,8 5,4 ±2,5 7,8 ±1,4 7,3 ±1,3 

87 Vård och omsorg med boende . . 3,5 ±1,2 3,0 ±1,0 12,0 ±4,4 14,1 ±2,2 13,7 ±2,0 

88 Öppna sociala insatser . . 2,6 ±1,0 2,3 ±0,9 6,3 ±3,0 10,1 ±2,0 9,3 ±1,7 

R Kultur, nöje och fritid 2,2 ±1,4 3,5 ±1,8 2,9 ±1,2 6,5 ±2,6 5,2 ±2,1 5,8 ±1,7 

S Annan serviceverksamhet 2,4 ±2,0 3,1 ±1,5 2,9 ±1,2 4,4 ±2,5 9,2 ±2,5 7,6 ±1,9 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 1,9 ±0,2 2,7 ±0,3 2,3 ±0,2 6,5 ±0,4 8,1 ±0,5 7,3 ±0,3 
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Tabell 3n  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna i höftled, ben eller knä, fördelade   
efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100 svarande för  
respektive kön redovisas)  
Table 3n  Work related disorders during the last twelve months in hip-joint, leg or knee, according to industrial activity  
and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)    
       

Näringsgren/Industrial activity 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 

Besvärens placering/Disorders in
 

Höftled, ben, knä/Hip-joint, leg, knee 


M Kv Samtliga 

4,8 ±2,4 . . 4,5 ±2,0 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 4,5 ±3,0 . . 4,4 ±2,5 

02 Skogsbruk 5,7 ±4,2 .. .. 5,0 ±3,7 

B Utvinning av mineral . . . . . . 

C Tillverkning 2,3 ±0,6 1,3 ±0,9 2,1 ±0,5 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak . . . . 1,8 ±1,6 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom möbler . . . . . . 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning 4,1 ±3,7 .. .. 3,2 ±2,9 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade petroleumprodukter m.m. . . . . . . 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 5,9 ±5,3 .. .. 5,5 ±4,6 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter . . . . . . 

24 Stål- och metallframställning 3,8 ±3,2 .. .. 3,7 ±2,9 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1,9 ±1,5 .. .. 2,1 ±1,5 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater . . . . . . 

28 Tillverkning av övriga maskiner 1,8 ±1,5 .. .. 1,6 ±1,3 

29-30 Tillverkning av transportmedel 2,2 ±1,5 . . 2,3 ±1,4 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . . . . . 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . . . . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . . . . . 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4,0 ±3,5 .. .. 3,2 ±2,8 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . 

F Byggverksamhet 3,9 ±0,9 3,2 ±2,6 3,8 ±0,9 

41 Byggande av hus 3,0 ±1,5 .. .. 2,7 ±1,4 

42 Anläggningsarbeten 5,8 ±3,4 .. .. 5,9 ±3,1 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 3,6 ±2,7 .. .. 3,3 ±2,5 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 3,5 ±1,6 .. .. 3,8 ±1,6 

433 Slutbehandling av byggnader 5,4 ±2,6 .. .. 4,9 ±2,4 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 3,8 ±3,0 .. .. 3,4 ±2,8 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 1,8 ±0,6 2,1 ±0,8 1,9 ±0,5 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 2,9 ±1,6 .. .. 2,7 ±1,4 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 1,3 ±0,7 1,1 ±0,9 1,2 ±0,6 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 2,0 ±1,1 2,5 ±1,1 2,3 ±0,8 

H Transport och magasinering 2,9 ±1,0 3,7 ±2,1 3,1 ±0,9 

49 Landtransport; transport i rörsystem 3,2 ±1,3 . . 3,1 ±1,2 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 2,0 ±1,7 3,9 ±3,4 2,6 ±1,6 

53 Post- och kurirverksamhet 4,1 ±3,3 .. .. 4,7 ±3,0 

I Hotell- och restaurangverksamhet 1,5 ±1,2 2,5 ±1,2 2,0 ±0,9 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 2,5 ±2,5 2,5 ±1,9 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet . . 2,6 ±1,5 1,9 ±1,0 
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Tabell 3n  (forts.) 
Table 3n  (cont’d)  

Näringsgren/Industrial activity 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 

Besvärens placering/Disorders in
 

Höftled, ben, knä/Hip-joint, leg, knee 


M Kv Samtliga 

0,4 ±0,4 . . 0,4 ±0,3 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . . . . . 

L Fastighetsverksamhet . . . . 1,1 ±1,0 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,7 ±0,5 1,0 ±0,6 0,8 ±0,4 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag . . . . 0,6 ±0,6 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 1,4 ±1,1 . . 1,0 ±0,8 

69, 72-75 Annat inom avdelning M . . 1,1 ±0,9 0,9 ±0,6 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 1,2 ±0,8 2,0 ±1,0 1,6 ±0,6 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster . . . . 1,0 ±0,8 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor . . 5,0 ±3,0 3,0 ±1,7 

77, 79 Annat inom avdelning N . . . . 1,4 ±1,0 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 3,1 ±1,3 1,3 ±0,8 2,1 ±0,7 

841 Offentlig förvaltning 1,6 ±1,3 1,0 ±0,8 1,2 ±0,7 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 5,1 ±2,4 2,1 ±2,1 4,1 ±1,8 

843 Obligatorisk socialförsäkring . . . . . . 

P Utbildning 1,7 ±0,9 2,7 ±0,7 2,4 ±0,6 

851 Förskoleutbildning .. .. 3,4 ±1,4 3,5 ±1,4 

852 Grundskoleutbildning . . 3,0 ±1,1 2,5 ±0,9 

853 Gymnasial utbildning . . . . . . 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 2,0 ±1,7 1,8 ±1,3 1,8 ±1,0 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 2,0 ±1,0 2,6 ±0,6 2,5 ±0,5 

86 Hälso- och sjukvård 1,6 ±1,4 2,0 ±0,8 1,9 ±0,7 

87 Vård och omsorg med boende 3,4 ±2,4 3,7 ±1,2 3,7 ±1,1 

88 Öppna sociala insatser 1,4 ±1,4 2,3 ±1,0 2,1 ±0,9 

R Kultur, nöje och fritid 3,1 ±1,8 2,5 ±1,5 2,8 ±1,2 

S Annan serviceverksamhet . . 2,1 ±1,4 1,5 ±0,9 

 T, U, 00, Övrigt, oklart . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 2,1 ±0,2 2,1 ±0,3 2,1 ±0,2 
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Tabell 3o  Andel sysselsatta som under de senaste 12 månaderna haft allergi och hudöverkänslighet som följd av  
arbetet, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 3o  Work related disorders during the last twelve months due to allergy and over-sensitive skin, according to   
industrial activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)  

Näringsgren/Industrial activity M 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Allergi/Allergy Hudöverkänslighet/Over-sensitive skin 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske . . . . 0,8 ±0,8 1,5 ±1,2 . . 1,8 ±1,2 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) . . . . . . . . . . . . 

02 Skogsbruk . . .. .. . . 4,0 ±3,2 .. .. 3,6 ±2,9 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 0,8 ±0,4 1,4 ±0,9 1,0 ±0,4 1,7 ±0,5 1,5 ±1,0 1,7 ±0,5 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak . . . . 1,4 ±1,3 . . . . 1,4 ±1,4 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

. . . . . . . . . . . . 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning . . . . . . . . . . . . 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

. . . . . . . . . . . . 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror . . . . . . . . . . . . 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter . . . . . . . . . . . . 

24 Stål- och metallframställning . . .. .. . . . . .. .. 2,5 ±2,4 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater . . .. .. . . 1,6 ±1,4 .. .. 1,5 ±1,3 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater . . .. .. 1,7 ±1,7 . . .. .. 2,0 ±1,7 

28 Tillverkning av övriga maskiner . . .. .. . . 3,5 ±2,1 .. .. 3,1 ±1,7 

29-30 Tillverkning av transportmedel 1,7 ±1,3 . . 1,5 ±1,1 2,2 ±1,5 . . 1,9 ±1,2 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning . . . . . . . . . . . . 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . . . . . . . . . . . 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla . . .. .. 2,2 ±1,9 . . .. .. 1,5 ±1,4 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering . . . . . . . . . . . . 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 0,9 ±0,4 . . 0,9 ±0,4 1,4 ±0,6 . . 1,4 ±0,6 

41 Byggande av hus 1,0 ±0,8 .. .. 1,0 ±0,8 1,3 ±1,1 .. .. 1,2 ±1,1 

42 Anläggningsarbeten . . . . . . . . . . . . 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten . . . . . . . . . . . . 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 0,8 ±0,7 .. .. 0,7 ±0,7 1,6 ±1,2 .. .. 1,5 ±1,1 

433 Slutbehandling av byggnader 1,9 ±1,7 .. .. 2,4 ±1,8 1,6 ±1,6 .. .. 2,2 ±1,7 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 0,4 ±0,3 1,1 ±0,5 0,7 ±0,3 1,3 ±0,5 1,1 ±0,5 1,2 ±0,4 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar . . .. .. . . 2,7 ±1,6 .. .. 2,3 ±1,3 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon . . 1,0 ±0,9 0,5 ±0,4 1,0 ±0,7 . . 0,9 ±0,5 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar . . 1,2 ±0,7 0,9 ±0,5 0,9 ±0,7 1,3 ±0,7 1,2 ±0,5 

H Transport och magasinering 1,2 ±0,6 . . 1,0 ±0,5 1,2 ±0,6 2,2 ±1,6 1,4 ±0,6 

49 Landtransport; transport i rörsystem 1,0 ±0,7 . . 0,8 ±0,6 1,1 ±0,8 . . 1,4 ±0,8 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport . . . . . . . . . . 1,3 ±1,1 

53 Post- och kurirverksamhet . . . . . . . . . . . . 

I Hotell- och restaurangverksamhet . . . . 0,5 ±0,4 . . 1,7 ±1,1 1,1 ±0,6 

55 Hotell- och logiverksamhet . . . . . . . . . . . . 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet . . . . . . . . 1,9 ±1,4 1,1 ±0,7 
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Tabell 3o  (forts.) 
Table 3o  (cont’d) 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Allergi/Allergy Hudöverkänslighet/Over-sensitive skin 

J Informations- och kommunikationsverksamhet . . . . . . 0,5 ±0,5 1,2 ±1,1 0,8 ±0,5 

Näringsgren/Industrial activity M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

K Finans- och försäkringsverksamhet . . . . . . . . 1,3 ±1,2 0,7 ±0,7 

L Fastighetsverksamhet . . . . . . . . . . . . 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,4 ±0,3 0,6 ±0,5 0,5 ±0,3 1,1 ±0,6 1,0 ±0,6 1,0 ±0,4 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster . . . . . . . . . . 0,8 ±0,6 
till företag 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning . . . . . . 1,4 ±1,1 . . 1,5 ±1,0 
och analys 

69, 72-75 Annat inom avdelning M . . 0,7 ±0,6 0,6 ±0,5 1,3 ±1,1 . . 0,9 ±0,6 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 1,4 ±0,9 1,8 ±1,0 1,6 ±0,7 1,0 ±0,8 2,2 ±1,1 1,6 ±0,7 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade . . . . 0,8 ±0,8 . . 3,4 ±2,2 2,1 ±1,2 
tjänster 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor . . 4,0 ±2,9 2,8 ±1,8 . . . . 2,0 ±1,6 

77, 79 Annat inom avdelning N 1,6 ±1,6 . . 1,4 ±1,1 . . . . . . 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0,6 ±0,5 1,2 ±0,7 0,9 ±0,4 . . 2,1 ±1,0 1,3 ±0,6 

841 Offentlig förvaltning . . 1,5 ±0,9 1,2 ±0,6 . . 2,0 ±1,1 1,3 ±0,7 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) . . . . . . . . 2,9 ±2,8 1,4 ±1,2 

843 Obligatorisk socialförsäkring . . . . . . . . . . . . 

P Utbildning 1,0 ±0,6 2,2 ±0,6 1,9 ±0,5 0,7 ±0,5 2,3 ±0,6 1,8 ±0,5 

851 Förskoleutbildning .. .. 2,5 ±1,2 2,8 ±1,2 .. .. 3,0 ±1,3 3,2 ±1,3 

852 Grundskoleutbildning . . 2,0 ±0,9 1,8 ±0,8 . . 1,8 ±0,8 1,4 ±0,7 

853 Gymnasial utbildning . . 3,7 ±2,8 2,0 ±1,6 . . 3,4 ±2,7 1,9 ±1,5 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) . . 1,6 ±1,3 1,1 ±0,8 . . 1,8 ±1,3 1,1 ±0,8 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 1,6 ±0,9 1,7 ±0,4 1,6 ±0,4 0,8 ±0,6 2,4 ±0,5 2,1 ±0,4 

86 Hälso- och sjukvård . . 1,8 ±0,7 1,7 ±0,6 . . 2,1 ±0,8 1,7 ±0,6 

87 Vård och omsorg med boende 3,5 ±2,3 1,6 ±0,8 1,9 ±0,8 1,8 ±1,8 3,5 ±1,2 3,2 ±1,0 

88 Öppna sociala insatser . . 1,4 ±0,7 1,3 ±0,6 . . 1,9 ±0,9 1,6 ±0,7 

R Kultur, nöje och fritid 1,8 ±1,4 2,3 ±1,5 2,1 ±1,0 . . . . 0,7 ±0,6 

S Annan serviceverksamhet . . 2,1 ±1,2 1,7 ±0,9 . . 2,4 ±1,3 1,8 ±0,9 

T, U, 00, Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

Samtliga näringsgrenar 0,8 ±0,1 1,5 ±0,2 1,1 ±0,1 1,1 ±0,2 1,9 ±0,2 1,5 ±0,1 
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Tabell 3p  Andel sysselsatta som under de senaste 12 månaderna haft sömnbesvär eller oro, ångest eller depression,  
till följd av arbetet, fördelade efter näringsgren (SNI) och kön. 2014/2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper  
med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)       
Table 3p  Work related disorders during the last twelve months due to sleeping disorders and distress, anxiety or   
depression, according to industrial activity and sex. 2014/2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents  
for each sex are included)  

Besvär till följd av/Disorders due to 

Sömnbesvär/Sleeping disorders Oro, ångest, depression/ 

Näringsgren/Industrial activity M 

Distress, anxiety, depression 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,0 ±1,5 . . 2,1 ±1,4 2,2 ±1,5 4,1 ±3,8 2,6 ±1,4 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) . . . . 1,7 ±1,5 . . . . 2,4 ±1,8 

02 Skogsbruk 3,5 ±3,3 .. .. 3,1 ±2,9 3,2 ±3,0 .. .. 3,2 ±2,7 

B Utvinning av mineral . . . . . . . . . . . . 

C Tillverkning 5,0 ±0,9 8,8 ±2,2 5,9 ±0,9 3,7 ±0,8 7,2 ±2,0 4,5 ±0,8 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak 4,2 ±3,2 6,1 ±4,3 5,0 ±2,6 3,7 ±2,8 6,2 ±4,1 4,8 ±2,4 

13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och läder m.m. . . . . . . . . . . . . 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom  
möbler 

4,1 ±3,4 .. .. 4,2 ±3,1 . . .. .. . . 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,5 ±5,7 .. .. 9,4 ±4,8 2,9 ±2,9 .. .. . . 

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar . . . . . . . . . . . . 

19-21 Tillverkning av kemikalier, läkemedel och raffinerade  
petroleumprodukter m.m. 

. . .. .. 8,3 ±4,5 . . .. .. 6,6 ±3,9 

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 7,0 ±4,7 .. .. 8,7 ±5,2 5,1 ±4,5 .. .. 6,1 ±4,6 

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. .. .. 6,8 ±5,7 .. .. .. .. 5,3 ±4,8 

24 Stål- och metallframställning 8,0 ±4,8 .. .. 8,1 ±4,5 6,3 ±4,3 .. .. 6,2 ±3,9 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 3,6 ±2,2 .. .. 4,3 ±2,2 3,1 ±2,0 .. .. 4,1 ±2,2 

26-27 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, elapparater 4,9 ±3,2 .. .. 5,5 ±3,0 2,7 ±2,5 .. .. 4,4 ±2,5 

28 Tillverkning av övriga maskiner 5,1 ±2,6 .. .. 6,0 ±2,5 4,2 ±2,3 .. .. 4,8 ±2,2 

29-30 Tillverkning av transportmedel 3,5 ±2,0 10,7 ±6,6 5,0 ±2,1 3,5 ±1,8 5,2 ±4,5 3,8 ±1,7 

31-32 Tillverkning av möbler, annan tillverkning 5,7 ±5,2 .. .. 6,9 ±4,5 . . .. .. 4,4 ±3,9 

33 Reparation och installation av maskiner och apparater . . .. .. . . 4,4 ±4,1 .. .. 4,9 ±4,0 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla 4,0 ±3,2 .. .. 5,3 ±3,2 4,3 ±3,3 .. .. 4,8 ±3,0 

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,5 ±4,3 .. .. 9,0 ±4,6 4,9 ±3,9 .. .. 6,9 ±4,0 

38 Avfallshantering; återvinning . . . . . . . . . . . . 

36-37, 39 Annat inom avdelning E . . . . . . . . . . . . 

F Byggverksamhet 4,2 ±1,0 7,2 ±4,4 4,4 ±0,9 3,7 ±0,9 4,6 ±3,2 3,8 ±0,8 

41 Byggande av hus 4,1 ±2,0 .. .. 4,2 ±1,9 2,4 ±1,5 .. .. 2,5 ±1,4 

42 Anläggningsarbeten 4,7 ±3,0 .. .. 6,2 ±3,3 4,1 ±2,7 .. .. 4,7 ±2,7 

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 3,5 ±2,7 .. .. 3,3 ±2,6 4,2 ±2,9 .. .. 4,0 ±2,8 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 4,1 ±1,8 .. .. 4,3 ±1,8 4,4 ±1,8 .. .. 4,3 ±1,7 

433 Slutbehandling av byggnader 5,0 ±2,5 .. .. 5,1 ±2,4 4,1 ±2,3 .. .. 4,6 ±2,3 

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2,9 ±2,7 .. .. 2,7 ±2,5 2,7 ±2,4 .. .. 2,6 ±2,3 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 4,0 ±0,9 6,4 ±1,3 5,0 ±0,7 4,0 ±0,9 6,9 ±1,3 5,2 ±0,7 

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 3,7 ±1,9 .. .. 4,6 ±1,9 3,4 ±1,7 .. .. 3,4 ±1,6 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 4,6 ±1,4 6,5 ±2,5 5,2 ±1,2 3,6 ±1,2 7,6 ±2,6 4,7 ±1,1 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 3,3 ±1,4 6,1 ±1,6 5,0 ±1,1 5,0 ±1,7 6,9 ±1,6 6,1 ±1,2 

H Transport och magasinering 5,4 ±1,3 9,2 ±3,2 6,2 ±1,3 4,0 ±1,1 11,2 ±3,5 5,6 ±1,2 

49 Landtransport; transport i rörsystem 5,7 ±1,7 10,9 ±6,0 6,4 ±1,7 4,3 ±1,5 15,3 ±6,9 5,9 ±1,6 

50-51 Sjö- och lufttransport . . . . . . . . . . . . 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 6,0 ±2,9 7,1 ±4,9 6,4 ±2,5 4,6 ±2,7 8,6 ±5,0 5,9 ±2,4 

53 Post- och kurirverksamhet 4,7 ±3,6 .. .. 5,2 ±3,0 . . .. .. 4,1 ±2,8 

I Hotell- och restaurangverksamhet 4,5 ±1,8 7,0 ±2,2 5,8 ±1,4 4,1 ±1,9 7,5 ±2,2 5,9 ±1,5 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. 9,0 ±4,9 8,3 ±3,5 .. .. 8,4 ±4,6 7,6 ±3,3 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 3,8 ±1,9 6,2 ±2,4 5,1 ±1,5 3,4 ±2,0 7,2 ±2,6 5,3 ±1,6 
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Tabell 3p  (forts.) 
Table 3p  (cont’d)  

Besvär till följd av/Disorders due to 

Sömnbesvär/Sleeping disorders Oro, ångest, depression/ 

Näringsgren/Industrial activity M 

Distress, anxiety, depression 

Kv Samtliga M Kv Samtliga 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,8 ±1,4 9,0 ±3,0 6,1 ±1,4 4,9 ±1,5 7,5 ±2,7 5,7 ±1,3 

K Finans- och försäkringsverksamhet 3,3 ±2,2 9,5 ±3,2 6,8 ±2,1 4,2 ±2,4 8,7 ±3,1 6,8 ±2,0 

L Fastighetsverksamhet 5,9 ±3,0 7,7 ±4,1 6,6 ±2,4 5,8 ±2,9 10,3 ±4,7 7,5 ±2,5 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5,0 ±1,2 9,2 ±1,9 6,7 ±1,1 3,8 ±1,0 9,4 ±1,9 6,1 ±1,0 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster  
till företag 

4,1 ±1,9 9,8 ±3,4 6,5 ±1,8 3,2 ±1,6 10,6 ±3,4 6,3 ±1,7 

71  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning 
och analys 

5,4 ±2,2 8,7 ±4,5 6,3 ±2,0 4,1 ±1,9 8,4 ±4,1 5,2 ±1,8 

69, 72-75 Annat inom avdelning M 5,6 ±2,2 8,9 ±2,7 7,4 ±1,8 4,0 ±1,9 8,9 ±2,6 6,7 ±1,7 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,0 ±1,7 9,7 ±2,4 7,3 ±1,5 5,9 ±1,8 10,6 ±2,5 8,2 ±1,5 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade  
tjänster 

6,2 ±3,0 11,7 ±4,1 8,9 ±2,5 6,8 ±3,0 10,3 ±3,8 8,6 ±2,5 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 4,6 ±3,3 11,6 ±4,9 8,0 ±3,0 5,9 ±3,7 12,9 ±5,2 9,3 ±3,2 

77, 79 Annat inom avdelning N 4,0 ±2,5 5,0 ±2,9 4,5 ±1,9 5,1 ±2,8 8,7 ±4,0 6,6 ±2,3 
80, 82 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 7,4 ±1,9 10,5 ±2,0 9,1 ±1,4 6,8 ±1,8 10,6 ±2,0 8,9 ±1,4 

841 Offentlig förvaltning 7,0 ±2,5 10,8 ±2,4 9,5 ±1,8 7,2 ±2,5 11,0 ±2,3 9,7 ±1,8 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 7,0 ±2,9 10,2 ±4,8 8,0 ±2,5 5,7 ±2,7 10,5 ±4,9 7,2 ±2,4 

843 Obligatorisk socialförsäkring .. .. 8,5 ±6,4 10,6 ±6,0 .. .. 7,2 ±6,0 8,6 ±5,6 

P Utbildning 8,3 ±2,0 13,6 ±1,5 12,2 ±1,2 7,9 ±1,8 12,4 ±1,4 11,2 ±1,1 

851 Förskoleutbildning .. .. 10,9 ±2,4 10,8 ±2,3 .. .. 10,4 ±2,3 10,4 ±2,3 

852 Grundskoleutbildning 9,6 ±3,4 15,3 ±2,4 13,9 ±2,0 10,5 ±3,3 13,9 ±2,3 13,0 ±1,9 

853 Gymnasial utbildning 10,6 ±5,0 20,2 ±5,9 15,9 ±4,0 8,5 ±4,6 16,6 ±5,4 13,0 ±3,6 

854-856 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 5,5 ±2,8 11,2 ±3,2 8,8 ±2,2 4,6 ±2,4 10,5 ±3,0 8,0 ±2,0 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 7,3 ±1,9 11,7 ±1,1 10,9 ±1,0 5,8 ±1,6 10,5 ±1,1 9,6 ±0,9 

86 Hälso- och sjukvård 7,4 ±2,9 11,4 ±1,7 10,6 ±1,5 4,7 ±2,4 9,5 ±1,6 8,5 ±1,3 

87 Vård och omsorg med boende 7,9 ±3,6 11,0 ±2,0 10,4 ±1,8 5,8 ±3,1 10,4 ±1,9 9,6 ±1,7 

88 Öppna sociala insatser 6,7 ±3,2 13,0 ±2,3 11,6 ±1,9 7,5 ±3,2 12,0 ±2,2 11,1 ±1,8 

R Kultur, nöje och fritid 8,9 ±2,9 6,7 ±2,4 7,6 ±1,9 8,8 ±3,0 9,2 ±2,8 9,0 ±2,1 

S Annan serviceverksamhet 6,2 ±3,1 10,9 ±2,8 9,3 ±2,2 4,7 ±2,8 10,3 ±2,8 8,4 ±2,1 

T, U, 00,  Övrigt, oklart . . . . . . . . . . . . 
Blank 

 Samtliga näringsgrenar 5,2 ±0,4 10,3 ±0,5 7,7 ±0,3 4,6 ±0,3 9,8 ±0,5 7,1 ±0,3 
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Tabell 4a Andel sysselsatta som haft besvär till följd av arbetet under de senaste 12 månaderna, respektive varit  
sjukfrånvarande till följd av besvären, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast  
grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 4a  Work related disorders due to occupational accidents during the last twelve months, according to age,   
education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)  
 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av arbetet / 
 

Ålder, utbildning, Inkomst 

Ålder 16-29 

Work related disorders Sjukfrånvaro till följd av arbetsorsakade besvär
 

Kroppsliga eller andra typer av besvär följd av arbetet 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

17,2 ±1,7 21,1 ±1,9 19,1 ±1,3 3,2 ±0,8 5,0 ±1,0 4,1 ±0,7 

30-49 19,5 ±1,4 26,9 ±1,6 23,1 ±1,1 5,0 ±0,8 8,7 ±1,1 6,8 ±0,6 

50-64 18,4 ±1,8 27,3 ±2,3 22,7 ±1,5 5,9 ±1,1 9,0 ±1,5 7,4 ±0,9 

Utbildning Förgymnasial 19,3 ±3,1 20,5 ±4,3 19,8 ±2,5 6,9 ±2,0 7,8 ±3,0 7,2 ±1,7 

Gymnasial 20,3 ±1,4 26,8 ±1,9 23,1 ±1,1 5,4 ±0,8 9,1 ±1,2 7,0 ±0,7 

Eftergymnasial 16,6 ±1,4 25,5 ±1,5 21,6 ±1,0 3,8 ±0,7 7,2 ±0,9 5,7 ±0,6 

Inkomst  Låg 16,5 ±1,7 22,2 ±1,8 19,8 ±1,3 3,8 ±0,9 6,3 ±1,1 5,2 ±0,7 

Mellan 22,1 ±1,6 29,1 ±1,7 25,8 ±1,2 6,5 ±0,9 10,1 ±1,1 8,4 ±0,7 

Hög 15,9 ±1,5 22,2 ±2,6 18,0 ±1,4 3,6 ±0,8 5,1 ±1,4 4,1 ±0,7 

Samtliga/Total Tot 18,7 ±0,9 25,7 ±1,1 22,1 ±0,7 4,9 ±0,5 8,0 ±0,7 6,4 ±0,4 
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Tabell 4b  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka respektive  
andra förhållanden i arbetet, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst samt kön. 2016. Procent. (Endast grupper  
med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)      
Table 4a  Work related disorders due to occupational accidents or other occupational conditions during the last twelve  
months, according to age, education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for  
each sex are included) 

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents Andra förhållanden i arbetet/Other occupational conditions 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 5,0 ±1,0 6,2 ±1,1 5,6 ±0,8 12,8 ±1,5 18,0 ±1,8 15,4 ±1,2 

30-49 5,8 ±0,8 5,1 ±0,8 5,5 ±0,6 16,2 ±1,3 23,4 ±1,6 19,7 ±1,0 

50-64 5,9 ±1,1 6,0 ±1,2 6,0 ±0,8 14,2 ±1,7 23,2 ±2,2 18,6 ±1,4 

Utbildning Förgymnasial 6,7 ±2,0 4,5 ±2,1 5,9 ±1,5 16,1 ±2,9 16,9 ±4,0 16,4 ±2,3 

Gymnasial 7,2 ±0,9 6,5 ±1,0 6,9 ±0,7 15,5 ±1,3 22,4 ±1,7 18,4 ±1,0 

Eftergymnasial 3,7 ±0,7 5,0 ±0,8 4,4 ±0,5 14,0 ±1,3 22,5 ±1,4 18,7 ±1,0 

Inkomst  Låg 4,7 ±1,0 5,2 ±1,0 5,0 ±0,7 13,4 ±1,6 18,7 ±1,7 16,4 ±1,2 

Mellan 7,5 ±1,0 6,6 ±0,9 7,0 ±0,7 17,2 ±1,4 25,1 ±1,6 21,4 ±1,1 

Hög 4,1 ±0,8 3,3 ±1,1 3,9 ±0,7 13,1 ±1,4 19,6 ±2,5 15,2 ±1,3 

Samtliga/Total Tot 5,7 ±0,6 5,6 ±0,6 5,6 ±0,4 14,9 ±0,9 22,1 ±1,1 18,4 ±0,7 
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Tabell 4c  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av arbetsolycka, fördelade  
efter ålder, utbildning, inkomst, kön samt sjukfrånvaro. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100  
svarande för respektive kön redovisas)       
Table 4c  Work related disorders due to occupational accidents during the last twelve months, according to age,   
education, income, sex and sick leave. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents fore ach sex are  
included)              

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Arbetsolycka/Occupational accidents 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 1,6 ±0,6 1,5 ±0,6 1,5 ±0,4 . . 0,4 ±0,3 0,3 ±0,2 

30-49 2,0 ±0,5 2,0 ±0,5 2,0 ±0,4 0,8 ±0,3 1,0 ±0,4 0,9 ±0,2 

50-64 2,2 ±0,7 2,1 ±0,7 2,2 ±0,5 1,2 ±0,5 1,2 ±0,6 1,2 ±0,4 

Utbildning Förgymnasial 3,3 ±1,4 1,6 ±1,4 2,7 ±1,0 1,4 ±1,0 . . 1,3 ±0,7 

Gymnasial 2,4 ±0,5 2,4 ±0,7 2,4 ±0,4 0,9 ±0,3 1,3 ±0,5 1,1 ±0,3 

Eftergymnasial 1,2 ±0,4 1,6 ±0,4 1,4 ±0,3 0,4 ±0,2 0,7 ±0,3 0,6 ±0,2 

Inkomst  Låg 1,8 ±0,6 1,6 ±0,6 1,7 ±0,4 0,6 ±0,4 0,7 ±0,4 0,6 ±0,3 

Mellan 2,7 ±0,6 2,5 ±0,6 2,6 ±0,4 1,2 ±0,4 1,3 ±0,4 1,2 ±0,3 

Hög 1,3 ±0,5 0,9 ±0,6 1,2 ±0,4 0,4 ±0,3 0,4 ±0,4 0,4 ±0,2 

Samtliga/Total 
 

Tot 2,0 ±0,3 1,9 ±0,4 2,0 ±0,2 0,8 ±0,2 0,9 ±0,3 0,8 ±0,2 
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Tabell 4d  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av andra förhållanden i  
arbetet, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst, kön samt sjukfrånvaro. 2016 Procent. (Endast grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas)   
Table 4d  Work related disorders due to other occupational conditions during the last twelve months, according to  
age, education, income, sex and sick-leave. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex  
are included)  

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvär de senaste 12 månaderna som följd av/Work related disorders due to 

Andra förhållanden i arbetet/Other occupational conditions 

Sjukfrånvaro/Sick-leave 

Totalt/Total 5 veckor eller mer/5 weeks or more 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 2,2 ±0,7 4,2 ±1,0 3,2 ±0,6 0,4 ±0,3 1,6 ±0,6 1,0 ±0,3 

30-49 4,2 ±0,7 7,3 ±1,0 5,7 ±0,6 1,7 ±0,5 3,9 ±0,7 2,8 ±0,4 

50-64 4,3 ±1,0 7,8 ±1,4 6,0 ±0,8 2,1 ±0,7 5,1 ±1,1 3,6 ±0,7 

Utbildning Förgymnasial 5,6 ±1,8 6,5 ±2,7 5,9 ±1,5 2,8 ±1,3 4,2 ±2,3 3,3 ±1,2 

Gymnasial 4,0 ±0,7 7,5 ±1,1 5,5 ±0,6 1,5 ±0,4 4,4 ±0,9 2,7 ±0,5 

Eftergymnasial 3,2 ±0,7 6,2 ±0,8 4,9 ±0,6 1,4 ±0,5 3,2 ±0,6 2,4 ±0,4 

Inkomst  Låg 3,0 ±0,8 5,2 ±1,0 4,2 ±0,7 0,9 ±0,5 2,3 ±0,7 1,7 ±0,4 

Mellan 5,0 ±0,8 8,6 ±1,0 6,9 ±0,7 2,2 ±0,6 5,1 ±0,8 3,7 ±0,5 

Hög 2,9 ±0,7 4,3 ±1,3 3,4 ±0,6 1,2 ±0,5 2,5 ±1,0 1,6 ±0,5 

Samtliga/Total 
 

Tot 3,8 ±0,5 6,7 ±0,7 5,2 ±0,4 1,6 ±0,3 3,7 ±0,5 2,6 ±0,3 
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Tabell 4e  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av fysisk belastning och 
stress, psykiska påfrestningar fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter 
för grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas) 
Table 4e  Work related disorders during the last twelve months due to physical load or stress and psycholocical 
strains, according to age, education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for 
each sex are included)

Besvär till följd av/Disorders due to 

Fysisk belastning/Physical load Stress, psykiska påfrestningar/Mental stress 

 Ålder, utbildning, Inkomst M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 6,8 ±1,2 8,2 ±1,3 7,5 ±0,9 7,4 ±1,2 11,7 ±1,5 9,5 ±1,0 

30-49 7,2 ±0,9 8,6 ±1,0 7,8 ±0,7 8,9 ±1,0 16,9 ±1,4 12,8 ±0,8 

50-64 8,1 ±1,3 10,5 ±1,6 9,2 ±1,0 6,5 ±1,2 13,6 ±1,8 10,0 ±1,1 

Utbildning Förgymnasial 10,4 ±2,4 11,2 ±3,4 10,7 ±2,0 4,9 ±1,7 7,4 ±2,8 5,8 ±1,5 

Gymnasial 9,6 ±1,0 13,1 ±1,4 11,1 ±0,8 7,0 ±0,9 12,6 ±1,4 9,4 ±0,8 

Eftergymnasial 4,1 ±0,7 6,1 ±0,8 5,2 ±0,6 9,6 ±1,1 17,0 ±1,3 13,7 ±0,9 

Inkomst Låg 7,3 ±1,3 9,2 ±1,2 8,4 ±0,9 7,8 ±1,2 10,8 ±1,3 9,5 ±0,9 

Mellan 10,1 ±1,1 10,6 ±1,1 10,4 ±0,8 7,6 ±1,0 17,2 ±1,4 12,7 ±0,9 

Hög 4,1 ±0,8 4,9 ±1,3 4,4 ±0,7 8,3 ±1,2 14,7 ±2,2 10,4 ±1,1 

Samtliga/Total Tot 7,4 ±0,6 9,1 ±0,7 8,2 ±0,5 7,9 ±0,7 14,8 ±0,9 11,2 ±0,6 
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Tabell 4f  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av påfrestande arbets
ställningar och tung manuell hantering, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast  
uppgifter för grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)    
Table 4f  Work related disorders due to other occupational conditions during the last twelve months, according to age,  
education, income, sex and sick-leave. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are  
included)  

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Ålder 16-29 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Påfrestande arbetsställningar/Strenuous working postures  Tung manuell hantering/Heavy manual handling 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

5,0 ±1,0 5,5 ±1,1 5,3 ±0,7 3,7 ±0,9 4,5 ±1,0 4,1 ±0,7 

30-49 5,0 ±0,8 6,4 ±0,9 5,7 ±0,6 3,6 ±0,6 3,7 ±0,7 3,7 ±0,5 

50-64 5,9 ±1,1 8,5 ±1,4 7,2 ±0,9 4,2 ±0,9 4,4 ±1,0 4,3 ±0,7 

Utbildning Förgymnasial 7,1 ±2,0 8,6 ±3,0 7,7 ±1,7 6,7 ±2,0 6,0 ±2,5 6,4 ±1,5 

Gymnasial 6,7 ±0,9 9,8 ±1,2 8,0 ±0,7 5,4 ±0,8 6,8 ±1,0 6,0 ±0,6 

Eftergymnasial 3,1 ±0,7 4,7 ±0,7 4,0 ±0,5 1,4 ±0,4 1,9 ±0,5 1,7 ±0,3 

Inkomst  Låg 5,3 ±1,1 6,1 ±1,0 5,8 ±0,7 4,4 ±1,0 4,7 ±0,9 4,6 ±0,7 

Mellan 7,1 ±1,0 8,3 ±1,0 7,7 ±0,7 5,6 ±0,9 4,9 ±0,8 5,2 ±0,6 

Hög 3,0 ±0,7 4,2 ±1,3 3,4 ±0,6 1,4 ±0,5 0,9 ±0,6 1,2 ±0,4 

Samtliga/Total Tot 5,3 ±0,5 6,9 ±0,7 6,0 ±0,4 3,8 ±0,5 4,1 ±0,5 3,9 ±0,3 
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Tabell 4g  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av korta upprepade   
arbetsmoment, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med  
minst 100 svarande för respektive kön redovisas)      
Table 4g  Work related disorders during the last twelve months due to repetitive work, according to age, education,  
income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included)  
             

    

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Korta upprepade arbetsmoment/Repetitive work 

M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 1,5 ±0,6 1,9 ±0,6 1,7 ±0,4 

30-49 1,8 ±0,5 2,6 ±0,6 2,1 ±0,4 

50-64 2,1 ±0,7 2,7 ±0,8 2,4 ±0,5 

Utbildning Förgymnasial 2,5 ±1,2 2,8 ±1,8 2,6 ±1,0 

Gymnasial 2,5 ±0,5 3,6 ±0,8 3,0 ±0,5 

Eftergymnasial 0,8 ±0,4 1,6 ±0,4 1,3 ±0,3 

Inkomst  Låg 2,0 ±0,7 2,2 ±0,6 2,1 ±0,5 

Mellan 2,6 ±0,6 3,1 ±0,6 2,8 ±0,4 

Hög 0,8 ±0,4 1,3 ±0,7 1,0 ±0,3 

Samtliga/Total Tot 1,8 ±0,3 2,5 ±0,4 2,1 ±0,3 
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Tabell 4h  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av mobbning och trakas
serier samt hot eller våld, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för  
grupper med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 4h  Work related disorders during the last twelve months due to bullying/harassment and threat/violence,   
according to age, education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex  
are  included)            

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Mobbning, trakasserier/ Bullying/harassment Hot eller våld/Threat/violence 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 0,4 ±0,3 1,1 ±0,5 0,7 ±0,3 0,4 ±0,3 1,0 ±0,5 0,7 ±0,3 

30-49 0,4 ±0,2 1,2 ±0,4 0,8 ±0,2 0,6 ±0,3 1,0 ±0,4 0,8 ±0,2 

50-64 0,3 ±0,2 0,8 ±0,5 0,6 ±0,3 0,3 ±0,3 1,0 ±0,5 0,6 ±0,3 

Utbildning Förgymnasial 0,5 ±0,5 1,1 ±1,1 0,7 ±0,5 . . . . 0,4 ±0,4 

Gymnasial 0,4 ±0,2 1,0 ±0,4 0,6 ±0,2 0,4 ±0,2 0,9 ±0,4 0,6 ±0,2 

Eftergymnasial 0,3 ±0,2 1,2 ±0,4 0,8 ±0,2 0,6 ±0,3 1,1 ±0,3 0,8 ±0,2 

Inkomst  Låg 0,3 ±0,3 0,9 ±0,4 0,7 ±0,3 0,7 ±0,4 0,9 ±0,4 0,8 ±0,3 

Mellan 0,3 ±0,2 1,2 ±0,4 0,8 ±0,2 0,5 ±0,3 1,3 ±0,4 1,0 ±0,3 

Hög 0,4 ±0,3 1,2 ±0,6 0,6 ±0,3 0,2 ±0,2 . . 0,3 ±0,2 

Samtliga/Total Tot 0,3 ±0,1 1,1 ±0,3 0,7 ±0,1 0,5 ±0,2 1,0 ±0,3 0,7 ±0,2 
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Tabell 4i  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna som följd av buller och bildskärms
arbete fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas)        
Table 4i  Work related disorders during the last twelve months due to noise and display/computer work, according   
to age, education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are   
included)

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Buller/Noise Bildskärmsarbete/ Display/computer work 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 0,3 ±0,3 0,7 ±0,4 0,5 ±0,2 0,7 ±0,4 1,2 ±0,5 1,0 ±0,3 

30-49 0,7 ±0,3 1,3 ±0,4 1,0 ±0,3 1,1 ±0,4 3,4 ±0,7 2,2 ±0,4 

50-64 1,6 ±0,6 1,6 ±0,7 1,6 ±0,5 1,1 ±0,5 2,4 ±0,8 1,7 ±0,5 

Utbildning Förgymnasial 1,5 ±1,0 1,4 ±1,3 1,5 ±0,8 . . 1,6 ±1,5 0,7 ±0,6 

Gymnasial 1,0 ±0,4 1,0 ±0,4 1,0 ±0,3 0,6 ±0,3 1,9 ±0,6 1,1 ±0,3 

Eftergymnasial 0,6 ±0,3 1,4 ±0,4 1,0 ±0,3 1,7 ±0,5 3,2 ±0,6 2,5 ±0,4 

Inkomst  Låg 0,8 ±0,5 0,7 ±0,4 0,7 ±0,3 0,5 ±0,4 1,1 ±0,4 0,8 ±0,3 

Mellan 1,3 ±0,4 1,8 ±0,5 1,6 ±0,3 0,7 ±0,3 3,0 ±0,6 2,0 ±0,4 

Hög 0,4 ±0,3 0,7 ±0,5 0,5 ±0,3 1,6 ±0,5 3,9 ±1,2 2,4 ±0,5 

Samtliga/Total Tot 0,9 ±0,2 1,3 ±0,3 1,1 ±0,2 1,0 ±0,3 2,6 ±0,4 1,8 ±0,2 
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Tabell 4j  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna p.g.a. vibrationer och värme, kyla eller  
drag, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas)      
Table 4j  Work related disorders during the last twelve months due to vibrations and heat, cold or draught, according  
to age, education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are   
included)             

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Vibrationer/Vibrations Värme, kyla, drag/Heat, cold, draught 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 0,4 ±0,3 0,3 ±0,2 0,3 ±0,2 . . 0,3 ±0,3 0,2 ±0,1 

30-49 0,4 ±0,2 0,2 ±0,1 0,3 ±0,1 0,3 ±0,2 0,6 ±0,3 0,5 ±0,2 

50-64 0,5 ±0,3 . . 0,3 ±0,2 1,0 ±0,5 0,7 ±0,4 0,9 ±0,3 

Utbildning Förgymnasial 0,6 ±0,6 . . 0,6 ±0,4 0,8 ±0,7 1,6 ±1,3 1,1 ±0,7 

Gymnasial 0,6 ±0,3 0,2 ±0,2 0,4 ±0,2 0,7 ±0,3 0,8 ±0,4 0,7 ±0,2 

Eftergymnasial 0,2 ±0,2 . . 0,2 ±0,1 0,2 ±0,2 0,3 ±0,2 0,2 ±0,1 

Inkomst  Låg . . . . 0,1 ±0,1 0,5 ±0,3 0,5 ±0,3 0,5 ±0,2 

Mellan 0,7 ±0,3 0,3 ±0,2 0,5 ±0,2 0,5 ±0,3 0,7 ±0,3 0,6 ±0,2 

Hög . . . . . . 0,4 ±0,3 . . 0,4 ±0,2 

Samtliga/Total Tot 0,4 ±0,2 0,2 ±0,1 0,3 ±0,1 0,5 ±0,2 0,6 ±0,2 0,5 ±0,1 
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Tabell 4k  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna p.g.a. ämnen från växter eller djur och  
kemiska ämnen, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper  
med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)     
Table 4k  Work related disorders during the last twelve months due to substances from plants or animals and   
chemical substances, according to age, education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100  
respondents for each sex are included)

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvär till följd av/Disorders due to 

Ämnen från växter, djur/Substances from plants, animals Kemiska ämnen/Chemical substances 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 . . 0,3 ±0,3 0,2 ±0,1 0,7 ±0,4 0,8 ±0,4 0,8 ±0,3 

30-49 . . 0,2 ±0,2 0,1 ±0,1 0,6 ±0,3 0,5 ±0,3 0,6 ±0,2 

50-64 . . . . 0,1 ±0,1 0,6 ±0,4 0,5 ±0,4 0,6 ±0,3 

Utbildning Förgymnasial . . . . . . 1,3 ±0,8 . . 1,0 ±0,6 

Gymnasial . . 0,4 ±0,3 0,2 ±0,1 0,8 ±0,3 1,1 ±0,4 0,9 ±0,3 

Eftergymnasial . . 0,1 ±0,1 0,1 ±0,1 0,3 ±0,2 0,3 ±0,2 0,3 ±0,1 

Inkomst  Låg . . 0,3 ±0,2 0,2 ±0,1 0,4 ±0,3 0,8 ±0,4 0,7 ±0,3 

Mellan . . 0,3 ±0,2 0,2 ±0,1 1,0 ±0,4 0,6 ±0,3 0,8 ±0,2 

Hög . . . . . . 0,3 ±0,2 . . 0,3 ±0,2 

Samtliga/Total Tot . . 0,2 ±0,1 0,1 ±0,1 0,6 ±0,2 0,6 ±0,2 0,6 ±0,1 
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Tabell 4l  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna i hals eller nacke och axel eller arm,  
fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100  
svarande för respektive kön redovisas)       
Table 4l  Work related disorders during the last twelve months in neck or back of head and shoulder or arm,   
according to age, education, income and sex. 2016. Percent . (Only groups with at least 100 respondents for each  
sex are included)            

     

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvärens placering/Disorders in 

Hals, nacke/Neck, back of head Axel, arm/Shoulder, arm 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 1,6 ±0,6 1,7 ±0,6 1,6 ±0,4 2,6 ±0,7 2,4 ±0,7 2,5 ±0,5 

30-49 1,9 ±0,5 5,4 ±0,8 3,6 ±0,5 3,2 ±0,6 7,1 ±1,0 5,1 ±0,6 

50-64 2,2 ±0,7 4,7 ±1,1 3,4 ±0,6 4,5 ±1,0 7,5 ±1,3 6,0 ±0,8 

Utbildning Förgymnasial 2,2 ±1,1 4,0 ±2,0 2,9 ±1,0 5,7 ±1,8 5,2 ±2,4 5,5 ±1,5 

Gymnasial 2,3 ±0,5 4,6 ±0,9 3,3 ±0,5 4,2 ±0,7 8,0 ±1,1 5,8 ±0,6 

Eftergymnasial 1,4 ±0,5 4,3 ±0,7 3,0 ±0,4 2,1 ±0,6 5,0 ±0,8 3,7 ±0,5 

Inkomst  Låg 1,7 ±0,7 3,0 ±0,7 2,4 ±0,5 3,1 ±0,8 4,3 ±0,9 3,8 ±0,6 

Mellan 2,2 ±0,5 5,1 ±0,8 3,7 ±0,5 4,6 ±0,8 7,6 ±1,0 6,2 ±0,6 

Hög 1,7 ±0,5 4,8 ±1,3 2,8 ±0,6 2,4 ±0,6 5,2 ±1,4 3,3 ±0,6 

Samtliga/Total Tot 1,9 ±0,3 4,4 ±0,5 3,1 ±0,3 3,5 ±0,4 6,2 ±0,6 4,8 ±0,4 
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Tabell 4m  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna i hand, handled eller finger och rygg  
utom nacke, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med  
minst 100 svarande för respektive kön redovisas)       
Table 4m  Work related disorders during the last twelve months in hand, wrist or finger and back except neck,   
according to age, education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex  
are  included)            

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvärens placering/Disorders in 

Hand, handled, finger/Hand, wrist, finger Rygg utom nacke/ Back except neck 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 2,1 ±0,7 2,7 ±0,8 2,4 ±0,5 5,7 ±1,1 8,2 ±1,3 6,9 ±0,8 

30-49 1,8 ±0,5 2,5 ±0,6 2,1 ±0,4 6,3 ±0,8 7,8 ±1,0 7,0 ±0,6 

50-64 1,9 ±0,7 3,8 ±1,0 2,8 ±0,6 5,5 ±1,1 7,8 ±1,4 6,6 ±0,9 

Utbildning Förgymnasial 3,5 ±1,4 4,2 ±2,0 3,7 ±1,2 7,8 ±2,1 7,9 ±2,9 7,8 ±1,7 

Gymnasial 2,4 ±0,5 4,1 ±0,8 3,1 ±0,5 7,4 ±0,9 10,7 ±1,3 8,8 ±0,8 

Eftergymnasial 1,0 ±0,4 2,0 ±0,5 1,5 ±0,3 3,8 ±0,7 6,0 ±0,8 5,0 ±0,6 

Inkomst  Låg 1,9 ±0,6 2,9 ±0,7 2,4 ±0,5 5,8 ±1,1 8,6 ±1,2 7,4 ±0,8 

Mellan 2,5 ±0,6 3,6 ±0,7 3,1 ±0,5 7,8 ±1,0 8,6 ±1,0 8,2 ±0,7 

Hög 1,2 ±0,4 1,4 ±0,7 1,2 ±0,4 3,8 ±0,8 4,8 ±1,3 4,1 ±0,7 

Samtliga/Total Tot 1,9 ±0,3 2,9 ±0,4 2,4 ±0,3 5,9 ±0,6 7,9 ±0,7 6,9 ±0,4 
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Tabell 4n  Andel sysselsatta som haft besvär under de senaste 12 månaderna i höftled, ben eller knä, fördelade  
efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst 100 svarande för  
respektive  kön  redovisas)          
Table 4n  Work related disorders during the last twelve months in hip-joint, leg or knee, according to age, education,  
income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are included) 

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvärens placering/Disorders in 

 Höftled, ben, knä/Hip-joint, leg, knee 

M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 2,1 ±0,7 1,4 ±0,6 1,8 ±0,4 

30-49 1,8 ±0,5 1,7 ±0,5 1,7 ±0,3 

50-64 2,5 ±0,7 3,7 ±1,0 3,1 ±0,6 

Utbildning Förgymnasial 2,2 ±1,1 2,4 ±1,7 2,3 ±0,9 

Gymnasial 2,8 ±0,6 2,8 ±0,7 2,8 ±0,4 

Eftergymnasial 1,2 ±0,4 1,9 ±0,5 1,5 ±0,3 

Inkomst  Låg 2,0 ±0,6 1,9 ±0,6 1,9 ±0,5 

Mellan 2,9 ±0,6 2,7 ±0,6 2,8 ±0,4 

Hög 1,1 ±0,4 1,4 ±0,7 1,2 ±0,4 

Samtliga/Total Tot 2,0 ±0,3 2,2 ±0,4 2,1 ±0,3 
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Tabell 4o  Andel sysselsatta som under de senaste 12 månaderna haft allergi och hudöverkänslighet till följd av   
arbetet, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper med minst  
100 svarande för respektive kön redovisas)      
Table 4o  Work related disorders during the last twelve months due to allergy and over-sensitive skin, according   
to age, education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents for each sex are   
included)            

Besvär med /Disorders due to 

Allergi/Allergy Hudöverkänslighet/Over-sensitive skin 

 Ålder, utbildning, Inkomst M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 0,7 ±0,4 1,1 ±0,5 0,9 ±0,3 1,0 ±0,5 1,9 ±0,6 1,4 ±0,4 

30-49 0,7 ±0,3 1,5 ±0,5 1,1 ±0,3 1,2 ±0,4 2,0 ±0,5 1,6 ±0,3 

50-64 0,5 ±0,3 1,3 ±0,6 0,9 ±0,3 1,2 ±0,5 1,5 ±0,6 1,3 ±0,4 

Utbildning Förgymnasial 0,8 ±0,6 . . 0,9 ±0,6 1,3 ±0,9 1,4 ±1,3 1,3 ±0,7 

Gymnasial 0,7 ±0,3 1,4 ±0,5 1,0 ±0,3 1,5 ±0,4 2,3 ±0,6 1,8 ±0,4 

Eftergymnasial 0,6 ±0,3 1,4 ±0,4 1,0 ±0,3 0,8 ±0,3 1,5 ±0,4 1,2 ±0,3 

Inkomst Låg 0,7 ±0,4 1,2 ±0,4 0,9 ±0,3 1,1 ±0,5 1,7 ±0,5 1,4 ±0,4 

Mellan 1,0 ±0,4 1,7 ±0,5 1,4 ±0,3 1,5 ±0,4 2,1 ±0,5 1,8 ±0,3 

Hög 0,3 ±0,2 0,7 ±0,5 0,4 ±0,2 0,9 ±0,4 1,2 ±0,7 1,0 ±0,3 

Samtliga/Total Tot 0,7 ±0,2 1,4 ±0,3 1,0 ±0,2 1,2 ±0,3 1,8 ±0,3 1,5 ±0,2 
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Tabell 4p  Andel sysselsatta som under de senaste 12 månaderna haft sömnbesvär eller oro, ångest eller depression  
till följd av arbetet, fördelade efter ålder, utbildning, inkomst och kön. 2016. Procent. (Endast uppgifter för grupper  
med minst 100 svarande för respektive kön redovisas)   
Table 4p  Work related disorders during the last twelve months due to sleeping disorders and distress, anxiety or  
depression, according to age, education, income and sex. 2016. Percent. (Only groups with at least 100 respondents  
for each sex are included)           

 Ålder, utbildning, Inkomst 

Besvär med /Disorders due to 

Sömnbesvär/Sleeping disorders Oro, ångest, depression/Distress, anxiety, depression 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 3,8 ±0,9 6,0 ±1,1 4,9 ±0,7 4,4 ±0,9 9,3 ±1,4 6,8 ±0,8 

30-49 6,1 ±0,8 11,7 ±1,2 8,8 ±0,7 5,2 ±0,8 11,6 ±1,2 8,3 ±0,7 

50-64 5,3 ±1,1 11,7 ±1,7 8,4 ±1,0 3,6 ±0,9 8,2 ±1,4 5,8 ±0,8 

Utbildning Förgymnasial 4,5 ±1,6 5,7 ±2,6 5,0 ±1,4 3,8 ±1,5 5,4 ±2,4 4,4 ±1,3 

Gymnasial 4,6 ±0,7 8,7 ±1,2 6,4 ±0,7 3,9 ±0,7 9,1 ±1,2 6,1 ±0,6 

Eftergymnasial 6,3 ±0,9 12,0 ±1,1 9,5 ±0,8 5,4 ±0,8 11,2 ±1,1 8,6 ±0,7 

Inkomst  Låg 4,8 ±1,0 7,3 ±1,1 6,3 ±0,8 4,8 ±1,0 8,6 ±1,2 6,9 ±0,8 

Mellan 5,7 ±0,9 12,2 ±1,2 9,1 ±0,8 4,6 ±0,8 11,5 ±1,2 8,2 ±0,7 

Hög 5,2 ±0,9 10,6 ±1,9 7,0 ±0,9 4,4 ±0,9 8,5 ±1,7 5,7 ±0,8 

Samtliga/Total Tot 5,3 ±0,5 10,4 ±0,8 7,8 ±0,5 4,6 ±0,5 10,0 ±0,8 7,2 ±0,5 
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Antal sysselsatta/Number of employed,  Svarande/Respondents 

M 

(1000-tal/thousands) 

1:a kv 2016/Q1 2016 2014/16 2016 

Kv Samt- M Kv Samt- M Kv Samt
Yrke/Occupation liga liga liga 

1000 Ledningsarbete 160 ±5 108 ±5 268 ±6 1 126 777 1 903 533 385 918 

1200 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter  125 ±5 85 ±5 210 ±6 896 625 1 521 424 307 731 
m.m. 

1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 39 ±4 .. .. 46 ±4 223 45 268 132 27 159 

1220 Drift- och verksamhetschefer 47 ±4 46 ±4 93 ±5 361 362 723 159 171 330 

1230 Chefer för särskilda funktioner 39 ±4 31 ±4 71 ±5 312 218 530 133 109 242 

1300 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. .. .. .. .. 51 ±4 212 130 342 97 67 164 

1310 Chefer för mindre företag och enheter .. .. .. .. 51 ±4 212 130 342 97 67 164 

2000 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 490 ±7 567 ±7 1 057 ±8 3 262 3 881 7 143 1 605 1 883 3 488 

2100 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom  196 ±6 68 ±4 264 ±6 1 240 446 1 686 628 214 842 
teknik och datavetenskap m.m. 

2130 Dataspecialister 115 ±5 32 ±4 147 ±5 731 228 959 366 106 472 

2131 Systemerare och programmerare 91 ±5 .. .. 113 ±5 573 169 742 288 73 361 

2139 Övriga dataspecialister .. .. .. .. 34 ±4 158 59 217 78 33 111 

2140 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 74 ±4 .. .. 106 ±5 464 192 656 239 98 337 

2145 Civilingenjörer m.fl., maskin .. .. .. .. 31 ±4 170 32 202 88 15 103 

2200  Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom 39 ±4 89 ±5 127 ±5 294 617 911 130 304 434 
biologi, hälso- och sjukvård 

2220 Hälso- och sjukvårdsspecialister .. .. 36 ±4 58 ±4 156 233 389 72 113 185 

2221 Läkare .. .. .. .. 43 ±4 126 147 273 56 78 134 

2230 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens .. .. 40 ±4 47 ±4 59 309 368 26 152 178 

2300 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 84 ±5 158 ±5 242 ±6 583 1 150 1 733 289 550 839 

2310 Universitets- och högskollärare .. .. .. .. 34 ±4 118 102 220 58 55 113 

2320 Gymnasielärare m.fl. 30 ±4 35 ±4 64 ±4 222 248 470 108 123 231 

2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen .. .. .. .. 33 ±4 99 139 238 49 70 119 

2330 Grundskollärare .. .. 76 ±5 101 ±5 160 578 738 79 263 342 

2350 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens .. .. .. .. 33 ±4 66 158 224 34 80 114 

2400 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 171 ±5 252 ±6 424 ±7 1 145 1 668 2 813 558 815 1 373 

2410  Företagsekonomer, marknadsförare och 80 ±5 96 ±5 176 ±6 549 637 1 186 265 315 580 
personaltjänstemän 

2411 Revisorer m.fl. .. .. .. .. 43 ±4 127 159 286 60 84 144 

2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare .. .. .. .. 33 ±4 99 117 216 47 55 102 

2414 Organisationsutvecklare .. .. .. .. 34 ±4 114 98 212 64 53 117 

2419 Övriga företagsekonomer .. .. .. .. 38 ±4 152 92 244 76 46 122 

2450 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 36 ±4 42 ±4 78 ±4 225 242 467 108 124 232 

2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. .. .. .. .. 49 ±4 120 165 285 58 88 146 

2470 Administratörer i offentlig förvaltning .. .. .. .. 39 ±4 89 181 270 50 89 139 

2490 Psykologer, socialsekreterare m.fl. .. .. 47 ±4 58 ±4 88 342 430 36 158 194 

2492 Socialsekreterare och kuratorer .. .. 37 ±4 44 ±4 59 268 327 23 123 146 

3000  Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller 527 ±7 571 ±7 1 097 ±8 3 429 3 958 7 387 1 718 1 895 3 613 
motsvarande kunskaper 

3100 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 221 ±6 55 ±4 276 ±6 1 448 351 1 799 731 172 903 

3110 Ingenjörer och tekniker 156 ±5 32 ±4 188 ±6 981 202 1 183 518 102 620 

3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 51 ±4 .. .. 61 ±4 301 56 357 162 31 193 

3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 54 ±4 .. .. 62 ±4 337 48 385 184 25 209 

3120 Datatekniker och dataoperatörer 33 ±4 .. .. 41 ±4 237 66 303 110 27 137 

3121 Datatekniker 32 ±4 .. .. 41 ±4 233 63 296 108 27 135 

Tabell 5a  Antal kvinnor och män, sysselsatta i befolkningen samt svarande efter yrke. 2014/2016 och 2016  
Table 5a  Number of employed women and men and number of respondning women and men according to   
occupation. 2014/2016 and 2016. 
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Tabell 5a  (forts.) 
Table 5a  (cont’d) 

Antal sysselsatta/Number of employed,  Svarande/Respondents 

M 

(1000-tal/thousands) 

1:a kv 2016/Q1 2016 2014/16 2016 

Kv Samt- M Kv Samt- M Kv Samt
Yrke/Occupation liga liga liga 

3200  Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare .. .. 117 ±5 136 ±5 122 861 983 66 403 469 
högskoleutbildning 

3220 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. .. .. 46 ±4 56 ±4 62 330 392 33 163 196 

3230 Sjuksköterskor .. .. 61 ±4 67 ±4 32 474 506 19 210 229 

3300 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning .. .. 96 ±5 109 ±5 93 746 839 43 341 384 

3310 Förskollärare och fritidspedagoger .. .. 92 ±5 103 ±5 68 716 784 33 330 363 

3400 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 273 ±6 303 ±6 576 ±7 1 766 2 000 3 766 878 979 1 857 

3410 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 158 ±5 103 ±5 261 ±6 1 054 670 1 724 509 318 827 

3415 Företagssäljare 93 ±5 40 ±4 133 ±5 600 238 838 297 118 415 

3416 Inköpare .. .. .. .. 31 ±4 125 96 221 59 42 101 

3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare .. .. .. .. 41 ±4 99 161 260 59 76 135 

3420 Agenter, förmedlare m.fl. .. .. .. .. 35 ±4 89 127 216 44 68 112 

3430 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 33 ±4 94 ±5 126 ±5 204 665 869 107 318 425 

3431 Administrativa assistenter .. .. 67 ±4 90 ±5 143 501 644 77 230 307 

3433 Redovisningsekonomer m.fl. .. .. .. .. 34 ±4 60 148 208 29 80 109 

3460 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. .. .. 37 ±4 55 ±4 91 216 307 53 119 172 

3462 Fritidsledare m.fl. .. .. .. .. 34 ±4 54 124 178 34 66 100 

3470 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare  .. .. .. .. 48 ±4 159 141 300 82 56 138 
m.fl. 

4000 Kontors- och kundservicearbete 107 ±5 222 ±6 329 ±6 637 1 524 2 161 330 708 1 038 

4100 Kontorsarbete m.m. 85 ±5 163 ±5 248 ±6 517 1 143 1 660 271 544 815 

4120 Bokförings- och redovisningsassistenter .. .. 63 ±4 70 ±4 39 424 463 19 205 224 

4130 Lager- och transportassistenter 53 ±4 .. .. 69 ±4 307 94 401 171 51 222 

4131 Lagerassistenter m.fl. 43 ±4 .. .. 54 ±4 237 59 296 136 35 171 

4190 Övrig kontorspersonal .. .. 51 ±4 66 ±4 90 371 461 47 176 223 

4200 Kundservicearbete .. .. 60 ±4 82 ±4 120 381 501 59 164 223 

4220 Kundinformatörer .. .. 38 ±4 53 ±4 72 261 333 40 111 151 

5000 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 224 ±6 573 ±7 797 ±8 1 391 3 950 5 341 645 1 774 2 419 

5100 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 125 ±5 451 ±7 576 ±7 829 3 165 3 994 360 1 425 1 785 

5120 Storhushålls- och restaurangpersonal .. .. 46 ±4 76 ±4 172 265 437 78 131 209 

5122 Kockar och kokerskor .. .. .. .. 44 ±4 119 155 274 55 74 129 

5130 Vård- och omsorgspersonal 69 ±4 364 ±6 432 ±7 464 2 648 3 112 202 1 179 1 381 

5131 Barnskötare m.fl. .. .. 74 ±4 86 ±5 87 481 568 32 222 254 

5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. .. .. 110 ±5 120 ±5 76 867 943 30 387 417 

5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. .. .. 131 ±5 164 ±5 206 942 1 148 95 404 499 

5134 Skötare och vårdare .. .. 37 ±4 50 ±4 90 257 347 42 125 167 

5200 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 99 ±5 123 ±5 221 ±6 562 785 1 347 285 349 634 

5220 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 99 ±5 122 ±5 220 ±6 561 783 1 344 285 347 632 

5221 Försäljare, dagligvaror .. .. .. .. 50 ±4 110 219 329 50 97 147 

5222 Försäljare, fackhandel 62 ±4 70 ±4 132 ±5 337 432 769 183 198 381 

6000 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 45 ±4 .. .. 64 ±4 313 134 447 149 59 208 

6100 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 45 ±4 .. .. 64 ±4 313 134 447 149 59 208 
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Tabell 5a  (forts.) 
Table 5a  (cont’d) 



Antal sysselsatta/Number of employed,  Svarande/Respondents 
(1000-tal/thousands) 

1:a kv 2016/Q1 2016 2014/16 2016 

M Kv Samt- M Kv Samt- M Kv Samt
Yrke/Occupation liga liga liga 

7000 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 411 ±6 .. .. 437 ±6 2 770 150 2 920 1 280 75 1 355 

7100 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 245 ±6 .. .. 256 ±6 1 646 58 1 704 758 32 790 

7120 Byggnads- och anläggningsarbetare 113 ±5 .. .. 114 ±5 745 8 753 342 4 346 

7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 67 ±4 .. .. 68 ±4 454 5 459 210 3 213 

7130 Byggnadshantverkare 108 ±5 .. .. 115 ±5 730 35 765 343 19 362 

7136 Installationselektriker 35 ±4 .. .. 35 ±4 221 3 224 105 2 107 

7137 Fastighetsskötare 34 ±4 .. .. 39 ±4 266 27 293 117 15 132 

7200 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 144 ±5 .. .. 149 ±5 974 33 1 007 456 16 472 

7230 Maskin- och motorreparatörer 56 ±4 .. .. 57 ±4 385 6 391 179 3 182 

7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 35 ±4 .. .. 35 ±4 225 2 227 108 1 109 

7240 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 53 ±4 .. .. 55 ±4 316 10 326 166 4 170 

8000 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 321 ±6 42 ±4 363 ±6 2 249 342 2 591 1 012 139 1 151 

8100 Processoperatörsarbete 35 ±4 .. .. 38 ±4 250 24 274 119 11 130 

8200 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 110 ±5 .. .. 138 ±5 784 231 1 015 350 94 444 

8210 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 33 ±4 .. .. 36 ±4 259 29 288 111 12 123 

8211 Verktygsmaskinoperatörer 30 ±4 .. .. 33 ±4 233 29 262 102 12 114 

8280 Montörer 34 ±4 .. .. 43 ±4 249 74 323 108 29 137 

8300 Transport- och maskinförararbete 176 ±5 .. .. 187 ±5 1 215 87 1 302 543 34 577 

8320 Fordonsförare 116 ±5 .. .. 123 ±5 742 53 795 348 25 373 

8323 Lastbils- och långtradarförare 62 ±4 .. .. 65 ±4 428 22 450 193 12 205 

8330 Maskinförare 53 ±4 .. .. 56 ±4 432 32 464 173 8 181 

9000 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 82 ±4 109 ±5 191 ±5 476 696 1 172 216 308 524 

9100 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 54 ±4 96 ±5 151 ±5 298 601 899 137 274 411 

9120 Städare m.fl. .. .. 52 ±4 69 ±4 92 336 428 41 154 195 

9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. .. .. 51 ±4 66 ±4 85 323 408 38 149 187 

9130 Köks- och restaurangbiträden .. .. .. .. 51 ±4 71 221 292 35 98 133 

9300 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning .. .. .. .. 37 ±4 164 85 249 77 27 104 

Samtliga 2 383 ±6 2 239 ±6 4 622 ±6 15787 15439 31226 7 538 7 233 14771 
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Tabell 5b  Antal kvinnor och män, sysselsatta i befolkningen samt svarande efter yrke. 2014/2016 och 2016 
Table 5b  Number of employed women and men and number of respondning women and men according to 
industrial activity. 2014/2016 and 2016. 

Antal sysselsatta/Number of employed,  Svarande/Respondents 

M 

(1000-tal/thousands) 

1:a kv 2016/Q1 2016 2014/16 2016 

Kv Samt- M Kv Samt- M Kv Samt
Näringsgren/Industrial activity liga liga liga 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 52 ±4 .. .. 70 ±4 396 116 512 174 57 231 

01 Jordbruk och jakt (inkl. Service) 31 ±4 .. .. 46 ±4 229 100 329 105 47 152 

C Tillverkning 375 ±5 116 ±5 491 ±5 2 729 848 3 577 1 274 383 1 657 

10-12 Framställning av livsmedel, drycker och tobak .. .. .. .. 52 ±4 177 128 305 92 66 158 

16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d.  
utom möbler 

.. .. .. .. 30 ±4 189 36 225 90 16 106 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och  
apparater 

48 ±4 .. .. 54 ±4 363 66 429 168 22 190 

26-27  Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, 
elapparater 

34 ±4 .. .. 44 ±4 232 92 324 114 34 148 

28 Tillverkning av övriga maskiner 57 ±4 .. .. 71 ±4 402 98 500 201 48 249 

29-30 Tillverkning av transportmedel 59 ±4 .. .. 80 ±4 423 120 543 200 68 268 

D Försörjning av el, gas, värme och kyla .. .. .. .. 31 ±4 144 51 195 81 20 101 

F Byggverksamhet 280 ±5 .. .. 306 ±5 1 800 166 1 966 840 79 919 

41 Byggande av hus 67 ±4 .. .. 75 ±4 450 35 485 197 21 218 

42 Anläggningsarbeten 33 ±4 .. .. 37 ±4 205 39 244 103 14 117 

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra  
bygginstallationer 

83 ±4 .. .. 90 ±4 532 38 570 253 21 274 

433 Slutbehandling av byggnader 46 ±4 .. .. 50 ±4 286 28 314 139 12 151 

G Handel; reparationer av motorfordon och motorcyklar 316 ±6 226 ±5 542 ±6 1 947 1 464 3 411 951 662 1 613 

45  Handel samt reparation av motorfordon och 
motorcyklar 

62 ±4 .. .. 72 ±4 350 69 419 176 32 208 

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 157 ±5 62 ±4 220 ±6 983 428 1 411 495 187 682 

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 97 ±5 154 ±5 250 ±6 614 967 1 581 280 443 723 

H Transport och magasinering 177 ±5 49 ±4 226 ±5 1 151 341 1 492 537 149 686 

49 Landtransport; transport i rörsystem 109 ±5 .. .. 125 ±5 694 116 810 331 50 381 

52 Magasinering och stödtjänster till transport 39 ±4 .. .. 57 ±4 262 118 380 121 54 175 

I Hotell- och restaurangverksamhet 71 ±4 83 ±4 153 ±5 341 414 755 175 208 383 

55 Hotell- och logiverksamhet .. .. .. .. 42 ±4 84 120 204 41 71 112 

56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 56 ±4 56 ±4 112 ±5 257 294 551 134 137 271 

J Informations- och kommunikationsverksamhet 143 ±5 61 ±4 204 ±6 902 378 1 280 442 179 621 

K Finans- och försäkringsverksamhet 45 ±4 59 ±4 104 ±5 308 389 697 151 192 343 

L Fastighetsverksamhet 39 ±4 .. .. 63 ±4 282 175 457 127 83 210 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 233 ±6 166 ±5 399 ±6 1 489 1 084 2 573 750 518 1 268 

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor;  83 ±5 59 ±4 142 ±5 517 367 884 264 183 447 
konsulttjänster till företag 

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk  
provning och analys 

83 ±5 .. .. 111 ±5 512 177 689 272 88 360 

69, 72 Annat inom avdelning M 67 ±4 79 ±4 145 ±5 460 540 1 000 214 247 461 
75 

N  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 
stödtjänster 

102 ±5 97 ±5 199 ±5 665 625 1 290 306 287 593 

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra  
personrelaterade tjänster 

40 ±4 48 ±4 89 ±5 240 264 504 114 144 258 

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av  
grönytor 

.. .. .. .. 50 ±4 182 183 365 78 72 150 

77, 79 Annat inom avdelning N 36 ±4 .. .. 60 ±4 243 178 421 114 71 185 
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Tabell 5b  (forts.) 
Table 5b  (cont’d) 

Antal sysselsatta/Number of employed,  Svarande/Respondents 

M 

(1000-tal/thousands) 

1:a kv 2016/Q1 2016 2014/16 2016 

Kv Samt- M Kv Samt- M Kv Samt
Näringsgren/Industrial activity liga liga liga 

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk  
socialförsäkring 

133 ±5 179 ±6 312 ±6 983 1 324 2 307 473 648 1 121 

841 Offentlig förvaltning 76 ±5 131 ±5 207 ±6 508 998 1 506 268 480 748 

842 Offentliga tjänster (försvar, polis, brand m.m.) 53 ±4 33 ±4 86 ±5 440 217 657 189 114 303 

P Utbildning 143 ±5 412 ±7 555 ±7 995 2 941 3 936 475 1 405 1 880 

851 Förskoleutbildning .. .. 125 ±5 132 ±5 46 872 918 22 406 428 

852 Grundskoleutbildning 56 ±4 172 ±6 228 ±6 384 1 286 1 670 180 607 787 

853 Gymnasial utbildning .. .. 35 ±4 61 ±4 214 277 491 95 133 228 

854 Annan utbildning (inkl. stödverksamhet till utbildning) 51 ±4 77 ±5 127 ±5 340 486 826 171 249 420 
856 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 134 ±5 569 ±7 703 ±7 907 4 179 5 086 425 1 931 2 356 

86 Hälso- och sjukvård 55 ±4 240 ±6 294 ±6 427 1 837 2 264 192 849 1 041 

87 Vård och omsorg med boende 35 ±4 169 ±5 204 ±6 214 1 266 1 480 104 573 677 

88 Öppna sociala insatser 43 ±4 160 ±5 204 ±6 266 1 076 1 342 129 509 638 

R Kultur, nöje och fritid 46 ±4 58 ±4 105 ±5 298 364 662 133 161 294 

S Annan serviceverksamhet 46 ±4 81 ±5 127 ±5 278 528 806 149 249 398 

 Samtliga näringsgrenar 2 383 ±6 2 239 ±6 4 622 ±6 15787 15439 31226 7 538 7 233 14771 
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Tabell 5c  Antal kvinnor och män, sysselsatta i befolkningen samt svarande efter ålder, utbildning och inkomst. 2016  
Table 5c  Number of employed women and men and number of respondning women and men according to  age,  
education, income and sex. 2016. 

Antal sysselsatta/Number of employed,  Svarande/Respondents 

Näringsgren/Industrial activity 

(1000-tal/thousands) 

1:a kv 2016/Q1 2016 2016 

M Kv Samtliga M Kv Samtliga 

Ålder 16-29 518 ±5 497 ±5 1 015 ±6 1 295 1 159 2 454 

30-49 1 149 ±5 1 067 ±5 2 216 ±5 3 611 3 389 7 000 

50-64 716 ±5 674 ±5 1 391 ±6 2 632 2 685 5 317 

Utbildning Förgymnasial 224 ±6 131 ±5 355 ±6 704 404 1 108 

Gymnasial 1 157 ±8 856 ±7 2 012 ±9 3 643 2 786 6 429 

Eftergymnasial 1 001 ±7 1 252 ±8 2 254 ±9 3 189 4 042 7 231 

Inkomst  Låg 511 ±6 678 ±7 1 189 ±8 1 307 1 763 3 070 

Mellan 1 014 ±8 1 139 ±7 2 153 ±9 3 303 3 958 7 261 

Hög 858 ±7 422 ±7 1 280 ±8 2 927 1 512 4 439 

Samtliga/Total Tot 2 383 ±6 2 239 ±6 4 622 ±6 7 538 7 233 14 771 
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