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Förord 
Detta utredningsuppdrag har genomförts inom ramen för kursen i utredningssociologi, 
Sociologi D, vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet behandlar problematiken kring de höga 
ohälsotalen för kvinnor i Piteå, och har utförts på uppdrag av Folkhälsorådet i Piteå kommun. 
Denna problematik visade sig vara mycket komplex och därför också i högsta grad intressant 
att studera. Förhoppningsvis kan denna utredning lyfta fram vinklar och kopplingar som kan 
bidra till vidare, djupgående studier som ytterligare kan tydliggöra och svara på varför 
situationen med kvinnors höga ohälsotal i Piteå ser ut som den gör. 

Ett stort Tack till mina kontaktpersoner - Helena Lindehag folkhälsostrateg i Piteå kommun, 
Maria Jonsson, utredare vid Piteå kommun samt Staffan Holmberg tjänsteman vid 
Försäkringskassan i Piteå samt representant i Folkhälsorådet. Genom ert engagemang och 
stöd har jag, i samtal bollat idéer och diskuterat hypoteser samt fått tillgång till statistik som 
kan ha betydelse för problemområdet.  

Ett stort Tack även till min handledare vid LTU, Saila Piippola, sociolog och filosofie doktor 
i Arbetsvetenskap, som har varit ett stöd under skrivprocessen med sitt stora engagemang och 
tålamod. 

Catharina Aittamaa 
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Sammanfattning 
Denna utredning har genomförts på uppdrag av Folkhälsorådet vid Piteå kommun i syfte att 
undersöka orsaker till att ohälsotalen är högre bland kvinnor i Piteå än i andra kommuner i 
Norrbotten. Utredningen avser att genom en kartläggning av faktorer bakom kvinnors ohälsa 
med fokus på arbetsliv, kön och sociala nätverk besvara följande frågeställningar: Hur ser den 
lokala arbetsmarknaden ut för kvinnor? Kan det lokala kulturmönstret i kommunen ha någon 
inverkan på sjukskrivningsmönstret? Varför ökar arbetsoförmågan/ohälsotalen markant hos 
yngre kvinnor? Kan sjukskrivningsmönstret inom individens sociala nätverk påverka dennes 
sjukskrivningsmönster? 

Mycket tyder på att den begränsade arbetsmarknaden i kommunen har betydelse för de höga 
ohälsotalen bland kvinnor.  Denna domineras av yrken inom områdena vård, omsorg och 
skola där den psykosociala pressen är hög och lönerna låga. Andelen kvinnor på 
chefsbefattningar är låg, könssegregeringen i kommunen är både horisontal och vertikal. 
Dubbelt så många män än kvinnor utpendlar för arbete troligen innebär att traditionella 
könsrollsmönster kvarstår när det gäller det obetalda arbetet i hemmet.  

Ohälsan ökar bland unga kvinnor i Piteå och enligt Försäkringskassan dominerar psykiska 
diagnoser så som depression, utbrändhet, trötthet. Unga kvinnor i Piteå i åldersgruppen 20-24 
år, är arbetslösa, arbetar till deltid eller i tillfälliga timanställningar i betydligt högre grad än 
unga män. Trots att kvinnor studerar vidare till eftergymnasial utbildning i större omfattning 
än män är lönerna lägre för kvinnor. Skillnaden i medelinkomst mellan könen är större i Piteå 
än i länet och riket. 

Kvinnor drabbas generellt sett i större utsträckning än män av särbehandling inom vården som 
leder till ökad ohälsa och ökade biverkningar. Ett mönster som troligen ser likadant ut i Piteå 
som i resten av landet. 

Forskning visar att individen påverkas av det sjukskrivningsmönster som råder inom dennes 
sociala nätverk. Denna påverkan kan möjligen bli ännu starkare i ett samhälle som Piteå där 
engagemanget för hemorten är stor och den ”lokala kontexten” är viktig.   Det är därför 
tänkbart att det sjukskrivningsmönster som äldre kvinnors uppvisar i någon mån tenderar att 
”gå i arv” till yngre kvinnor inom familjen. Acceptansen för sjukskrivning blir högre vilket 
bidrar till att sjukrollen därigenom legitimeras. 
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Inledning 
Bakgrund 

Försäkringskassans statistik i Piteå kommun visar på höga ohälsotal bland kvinnor i 
kommunen. Många arbetsgivare i kommunen arbetar för att förbättra arbetsrelaterad ohälsa 
bland kvinnor och ambitionen är att öka frisknärvaron vilket medfört förbättringar de sista 
fem åren. Trots detta visar statistik från Försäkringskassan att kvinnors ohälsotal i Piteå 
förvisso går ner men fortfarande ligger på en oroväckande hög nivå i jämförelse med andra 
kommuner i länet. Vilka orsaker kan ligga bakom detta regionala sakförhållande? 

Vid Försäkringskassan samt NAV1 har därutöver en ökning av antalet sjukskrivna bland 
yngre kvinnor uppmärksammats. Att arbetsförmågan bland yngre kvinnor minskar är något 
som leder till frågor om vad detta kan ha sin grund i. 

Uppdraget 

På uppdrag av Folkhälsorådet vid Piteå kommun, har Catharina Aittamaa, studerande i kursen 
utredningssociologi vid Luleå Tekniska Universitet fått i uppdrag att göra en kartläggning av 
faktorer bakom kvinnors ohälsa i Piteå kommun. Arbetet har genomförts under tidsperioden 
mars – maj, 2009. Utredningen är avsedd att vara ett första steg mot en fortsatt framtida 
utredning om kvinnors ohälsa i Piteå kommun.  

Syftet med uppdraget är att undersöka orsaker till att ohälsotalen är avsevärt högre bland 
kvinnor i Piteå än i andra kommuner i Norrbotten. 

Utredningen avser att besvara följande frågeställningar, utformade i samråd med 
folkhälsostrateg Helena Lindehag i Piteå kommun: 

• Hur ser den lokala arbetsmarknaden ut för kvinnor? 
• Kan det lokala kulturmönstret i kommunen ha någon inverkan på 

sjukskrivningsmönstret? 
• Varför ökar arbetsoförmågan/ohälsotalen markant bland yngre kvinnor? 
• Kan sjukskrivningsmönstret inom individens sociala nätverk påverka dennes 

sjukskrivningsmönster? 

Utredningen har omfattat följande: 

• Samtal med kontaktpersoner – folkhälsostrategen i Piteå, utredare vid Piteå kommun 
samt försäkringstjänsteman vid FK i Piteå. Dessa har även bistått med material. 

• Fakta- och statistikinsamling samt litteraturstudier. Rapportskrivande. 
• Presentation av utredningen. 

Utredningen avgränsas till att endast omfatta redan befintlig, tillgänglig statistik samt tidigare 
forskning som är relevant för problemområdet. I detta första skede i kartläggningen har det 
inte varit betydelsefullt att göra enkätutskick eller djupintervjuer med långtidssjukskrivna 
kvinnor. I stället har här samlats in sekundärdata som ligger till grund för denna kartläggning. 
Ett nästa steg och i ett fortsatt arbete är det dock av betydelse med ytterligare datainsamling 
för att därigenom öka förståelsen för de höga ohälsotalen bland kvinnor i Piteå kommun. 
                                                             
1 Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning. 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Kartläggningen har skett genom insamling, sammanställning och analys av tillgänglig statistik 
från bland annat Piteå kommun, Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen, 
Socialstyrelsen, Statens Folkhälsoinstitut, SCB samt Arbetsmiljöverket. Fakta från 
forskningsrapporter och litteratur har använts för att därigenom belysa problemområdet 
ytterligare. En jämförelse med övriga kommuner i Norrbotten samt länet och riket görs i syfte 
att sätta in problemet i ett sammanhang. Utredningen omfattas därigenom av både kvantitativ 
och kvalitativ metod. 

Rapporten disponeras som följer:  

Första avsnittet tar upp några centrala begrepp om hälsa och ohälsa. Därefter följer en kort 
beskrivning av könsskillnader när det gäller ohälsa, sjukskrivningsmönster och arbetsliv. Efter 
detta en kort redogörelse över unga kvinnors ökade psykosociala besvär och till sist något om 
den påverkan som det sociala nätverket kan ha på sjukskrivningsmönstret inom detta. 

I andra avsnittet presenteras Piteå kommun i en kontext under tre teman: arbetsliv, kön och 
ohälsa samt kulturmönster. 

Tredje och sista avsnittet består av reflektioner över det som framkommit i utredningen. 
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Centrala begrepp 
Hälsa är ett svårdefinierat begrepp vilket följaktligen inneburit att det existerar ett antal olika 
definitioner av begreppet. Oavsett val av definition så är hälsa något subjektivt, det är möjligt 
att vara sjuk, ha en diagnos och ändå må bra och vid god hälsa. Det är också möjligt att vara 
medicinskt frisk, utan sjukdomsdiagnos men att trots detta uppleva ohälsa och att man mår 
dåligt (Lytsy, 2009). Socialstyrelsen konstaterar i Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2002: 
 

Det  finns  ingen definition  av  hälsa som gör  det möjligt  att  entydigt  skilja mellan 
'friska' och 'sjuka'  (Nyhaga, 2009). 

Exempel på bestämningsfaktorer för hälsa är kön, arv, ålder, utbildning, boende, arbete, miljö, 
motion, alkohol- och tobaksvanor etc. (Pärus, 2009).  

I Sverige har vi endast ett ord för sjukdom, vilket ofta medför att den svenska diskussionen 
om sjukdom blir något problematiskt. Ordet inrymmer ”många olika aspekter av ohälsa”, allt 
från svåra diagnoser till känslan av att må lite dåligt och att känna sig hängig. Begreppet 
rymmer också den egna upplevelsen av sjukdomen, åkomman eller ohälsan samt hur andra ser 
på den ”sjuke”, till exempel med misstro eller sympati (Järvholm & Olofsson, 2002). 

Ett annat begrepp som associerar till ohälsa som ett socialt beteendemönster är begreppet 
sjukroll. Sociologen Talcot Parson formulerade begreppet i början av 1950-talet ”i syfte att 
beskriva det beteendemönster som en sjuk person antar i syfte att minimera de negativa 
effekterna av sjukdomen”. Parsons menar att vi lär oss sjukrollen under vår uppväxt och att vi 
i samarbete med andra tar på oss den rollen när vi blir sjuka. Parsons tre kriterier för 
sjukrollen: 

• ”Den sjuke personen är inte personligt ansvarig för sin sjukdom”. 
• ”Den sjuka personen förlänas vissa rättigheter och privilegier, vilket inbegriper att han 

eller hon slipper ifrån vanliga plikter”. 
• ”Den sjuka personen ska aktivt försöka bli frisk genom att kontakta läkare och gå med 

på att bli patient”. 

Begreppet sjukroll har senare omdefinierats av andra sociologer som menar att alla sjukdomar 
inte automatiskt innebär sammat typ av sjukroll. Enligt Giddens (2003) kan sjukroll delas upp 
i tre olika varianter som därigenom svarar för olika typer och grader av sjukdom:   

• Den villkorliga sjukrollen – gäller individer som lider av en tillfällig åkomma. 
Privilegier efter hur pass allvarlig sjukdomen är. 

• Den obetingat legitima sjukrollen – hit räknas de individer som lider av en obotlig 
sjukdom. Individen har automatiskt rätt till en sjukroll och till särskilda privilegier. 

• Den illegitima sjukrollen – gäller när en individ lider av en sjukdom eller betingelse 
som är stigmatiserad. En känsla av att individen får skylla sig själv och därför inte har 
rätt till några privilegier (Giddens, 2003). 

Till skillnad från sjukroll som ett socialt beteende innebär ohälsa i ett försäkringsmedicinskt 
sammanhang en diagnostiserad sjukdom som bevisligen påverkar funktionsförmågan och 
därigenom arbetsförmågan, då först kan sjukskrivning vara aktuell (Järvholm & Olofsson, 
2002). 
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Kön och ohälsa 
Hälsoparadoxen är ett annat begrepp som används för att förklara det faktum att kvinnor, i 
Sverige liksom i de flesta andra kulturer, har en högre medellivslängd än män men att de trots 
detta har fler sjukdomstillfällen, samt är sjukskrivna och förtidspensionerade i större 
utsträckning än män. Orsaker till denna paradox kan bland annat vara att kvinnor är medvetna 
om sin kropp och hälsa på ett annat sätt än män samt att män inte gärna vill visa sig svaga och 
på grund av detta drar sig för att söka sjukvård (Kirsebom, 2007). 
 
”Kvinnor står för nästan två tredjedelar av alla dagar då sjukpenning betalas ut” (Smirthwaite, 
2007). Denna utvecklingslinje påbörjades i början på 1970-talet och skillnaden mellan män 
och kvinnor har sedan dess kontinuerlig fortsatt att öka. En situation som dessutom ”ser 
likadan ut i de flesta västeuropeiska länder”. Skillnaderna mellan könen i 
sjukskrivningsmönstret handlar till största del om att män sjukskrivs mer sällan och att deras 
sjukfall generellt är kortare. Kvinnor sjukskrivs i större utsträckning på deltid och för 
psykiska diagnoser, dessutom handlar ca sex procent av kvinnors diagnoser över 14 dagar om 
graviditetskomplikationer (Smirthwaite, 2007). 
 
Professor Kristina Alexanderson2 lyfter fram ett antal förklaringar till varför kvinnor är 
sjukskrivna i högre utsträckning än män; könsskillnader i sjuklighet, det vill säga: kvinnor är 
sjukare, bristande medicinsk kunskap om kvinnors hälsoproblem när det gäller diagnos, 
behandling och rehabilitering, sjukfrånvaron riskerar därför att bli längre för kvinnor och 
sjukrollen att permanentas. Kvinnor och män behandlas olika när de är sjuka, män får bättre 
stöd till exempel med arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsmarknadens utformning spelar 
roll då kvinnor har andra typer av jobb, alternativt andra villkor inom samma jobb, vilket gör 
att de har svårare att återgå i arbete när de är sjuka. Dessutom kvarstår traditionella 
könsrollsmönster när det gäller obetalt arbete samtidigt som kvinnor idag förvärvsarbetar i 
hög utsträckning. 

Alexanderson menar vidare att det har skett en attitydförändring hos kvinnor som spelar in i 
de ökade sjukskrivningarna för kvinnor. Istället för att som tidigare, ”gå ner i arbetstid eller 
helt sluta arbeta” när hälsan sviktade, gör kvinnor nu som män, det vill säga: söker 
sjukskrivning och sjukersättning (Smirthwaite, 2007). 

Arbetsmiljöundersökningar har under senare tid synliggjort en ökad sjuknärvaro på 
arbetsplatser inte minst när det gäller yrken där kvinnor dominerar så som vård, omsorg och 
skola (Lövrander, 2007). En studie från Arbetslivsinstitutet (2002)3 visade att de som går till 
jobbet när de är sjuka framför allt är de som har det tyngsta och stressigaste jobben, mest 
ansträngd privatekonomi, det sämsta hälsotillståndet och den lägsta utbildningen, vilket 
handlar om att sjuknärvaro blivit en klassfråga (Du & Jobbet, 2009).  

Faktorer i arbetssituationen som också verkar menligt på kvinnors psykosociala hälsa är 
bristen på eget ansvar och inflytande. Kvinnor anser sig, oavsett utbildningsnivå, i mycket 
större utsträckning än män ha okvalificerade arbetsuppgifter samt mindre inflytande över 
planeringen av sitt eget arbete (Kilbom et al.1991). Det är i yrken där utrymmet för dessa 
                                                             
2 En av Sveriges ledande forskare inom ämnet sjukskrivning och kön vid Institutionen för klinisk 

neurovetenskap, Karolinska institutet ((O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt, 

Sveriges Kommuner och Landsting 2007). 

3 Aronsson & Gustafsson, 2002:8, Sjuknärvaro – förekomst och utvecklingstendenser. 
 



8 
 

faktorer är lågt som både hög sjuknärvaro och hög långtidssjukskrivning företrädesvis 
förekommer. En tolkning av detta kan vara att personer i arbeten med lite inflytande över sitt 
arbete också har och låga löner, vilket bidrar till en ökad sjuknärvaro. Att stanna hemma på 
grund av en sjukdom eller åkomma som inte är så allvarlig går också många gånger ut över 
tredje part, arbetskamrater, kunder, patienter, företaget etc., något som de flesta i så stor 
utsträckning som möjligt vill undvika (Aronsson & Gustafsson, 2002). 

Många studier visar att muskuloskeletala sjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män, 
vilket till stor del hänger samman med att kvinnors arbetsuppgifter skiljer sig från mäns. 
Kvinnor utför till exempel i genomsnitt mer arbete med upprepade monotona rörelser på 
arbetsplatsen och i kombination med hemarbete resulterar detta i större risker för 
muskuloskeletala besvär (Kilbom et al. 1999). 

Ett antal olika undersökningar visar att psykisk ohälsa och psykosomatiska symptom bland 
flickor och unga kvinnor ökar sedan mitten av 1990-talet. Jämfört med jämnåriga män och 
äldre kvinnor drabbas unga kvinnor i större omfattning av ”nedsatt psykiskt välbefinnande, 
upplevelser av stress, oro, ångest, ängslan etc. som påverkar hälsotillståndet med 
sjukskrivning som följd. Kvinnor äter också mer antidepressiva läkemedel än män 
(Smirthwaite, 2007). 

 
Sjukskrivningsmönster i sociala nätverk 
En studie (2008)4 som SCB nyligen presenterade visar att ”sjukskrivning påverkas av 
släktingars tidigare sjukskrivningar”.  Risken för sjukskrivning ökar med 18 procent om 
någon ur individens sociala nätverk varit sjukskriven året innan än om ingen varit det. Risken 
för sjukskrivning ökar också om släktingarna bor inom samma län, vilket förklaras med att 
avståndet har stor betydelse för kontakten mellan släktingar och därmed också för hur de 
sociala normerna påverkar medlemmar inom en familj. En effekt av sociala nätverk är att de 
bidrar till att dämpa ”psykosocial belastning och stress, vidare kan en annan effekt kan vara 
att de sociala normerna inom nätverket påverkar individen att handla i enlighet med det 
normerande beteendet.  
 
Studien pekar på att den ökade sjukskrivningsrisken delvis kan vara ett släktfenomen vilket 
till viss del har sin grund i det genetiska arvet.  Eftersom signifikanta statistiska resultat även 
påvisar samband mellan individen och sjukskrivning hos partnerns familjemedlemmars så 
finns det dock stöd för teorin om att även sociala normer inom det sociala nätverket påverkar 
individens beteende.  
 
 

 

 

 

 

                                                             
4 Sjukskrivningar – Delvis ett släktfenomen? Fokus på näringsliv och arbetsmarknad, SCB 2009:2 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Piteå kommun i en kontext 

Piteå är en gammal brukskommun i Norrbottens län med ett invånarantal på cirka 41 000 
varav 21 000 män och 20 000 kvinnor. Medellivslängden5 för kvinnor är 81,3 år vilket är 
något lägre än för kvinnor i länet samt riket. Medellivslängden för män är 77,9 år vilket är 
något högre än för män i länet och riket.    

År 2007 låg flyttningsnettot i kommunen på plus, fler oavsett kön flyttade in än ut. Andelen 
inflyttade män var något högre än andelen inflyttade kvinnor. År 2008 var situationen den 
omvända då flyttningsnettot låg på minus. Andelen inflyttade kvinnor var högre än andelen 
utflyttade, andelen män som flyttade ut var större än andelen som flyttade in. I åldersgruppen 
18-24 år domineras utflyttningarna av de unga kvinnorna.  

Andelen utrikesfödda i Piteå kommun år 2008 uppgick till fyra procent jämfört med åtta 
procent i länet och tretton procent i riket. Av alla kommuner i länet har Piteå lägst andel 
utrikesfödda oavsett kön. Högst andel utrikesfödda har gränskommunerna Haparanda (39 %), 
Övertorneå och Pajala (SCB). 

I Sverige är det fler kvinnor än män som går vidare till eftergymnasial utbildning, kvinnor har 
också något högre utbildningsnivå än män. Oberoende av detta ligger kvinnors lönenivåer 
alltjämt lägre än mäns (Arbetslivsfakta, 2009). 

 

Tab. 1 ‐ Befolkningen efter utbildningsnivå (20‐64 år), 31 dec. 2008 

Utbildningsnivå 
Procentuell fördelning 

Kom 
M 

 
Kv 

 
Tot 

Länet 
M 

 
Kv 

 
Tot 

Riket 
M 

 
Kv 

 
Tot 

Förgymnasial utbildning  11  9  10  13  11  12  17  13  15 
Gymnasial utbildning  64  55  59  60  52  56  50  46  48 
Eftergymnasial utbildning  24  36  30  26  36  31  31  39  35 
Uppgift saknas  1  0  1  1  1  1  2  2  2 
Totalt, %  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Antal, 1000‐tal  12  12  24  75  69  144  2754  2673  5427 
Källa: SCB, Kommunfakta, Piteå, 2009 

 

Totalt sett är andelen ungdomar som väljer att studera vidare efter gymnasiet färre i Piteå än i 
länet samt riket. Andelen kvinnor som väljer att studera vidare är i jämförelse med kvinnor i 
länet lika hög men lägre än i riket. Fler kvinnor än män går vidare till eftergymnasiala studier, 
i Piteå är skillnaden mellan könen relativt stor, tolv procent fler kvinnor fortsätter att studera 
till skillnad mot tio procent i länet och åtta procent i riket. 

 

                                                             
5 År 2003. 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Arbetsliv 
I Piteå kommun utgörs de största näringsgrenarna av ”vård och omsorg, tillverkning och 
utvinning samt handel och kommunikation”. De största arbetsgivarna i kommunen är 
kommun och landsting. Det finns också en ”koncentration” av företag inom sågverks- och 
pappersindustrin (Zampoukos, 2005). Genom att komplettera basindustrin med infrastruktur 
har Piteå breddat sitt näringsliv under de senaste åren. Detta har bidragit till en växande 
tjänstesektor, en ökning av turismen samt en utveckling inom energiområdet (Pitea.se, 2009). 

 

Tab. 2 ‐ De 20 vanligaste yrkena för kvinnor (16‐64 år)i Piteå kommun, 2007 

Avser anställd dagbefolkning  Kv  M  Alla  Kv %  M % 
Vård och omsorgspersonal  2149  344  2493  86  14 
Försäljare, detaljhandel, demonstratörer  596  347  943  63  37 
Förskollärare, fritidspedagoger   473  37  510  93  7 
Sjuksköterskor  332  34  366  91  9 
Städare m.fl.  314  20  334  94  6 
Grundskollärare   309     92   401     77     23 
Yrke okänt  295  383  678  44  56 
Övrig kontorspersonal  262  41  303  86  14 
Storhushålls‐ och restaurangpersonal   260  56  316  82  18 
Säljare, inköpare, mäklare  252  322  574  44  56 
Kundinformatörer  211  186  397  53  47 
Gymnasielärare m.fl.  164  153  317  52  48 
Bokförings och redovisningsassistenter  163  18  181  90  10 
Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.  154  52  206  75  25 
Kassapersonal m.fl.  131  32  163  80  20 
Köks‐ och restaurangbiträden  125  35  160  78  22 
Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens  109  14  123  89  11 
Psykologer, socialsekreterare m.fl.  109  15  124  88  12 
Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.  106  25  131  81  19 
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltj.m.  104  87  191  54  46 
Källa: SCB, Kommunfakta 

 

Arbetsmarknaden för kvinnor i Piteå domineras av yrken inom områdena vård, omsorg och 
skola. Ett förhållande som ser likadant ut i riket som helhet. Dessa yrkesområden ”som 
handlar om att tillgodose andras behov” medför ofta stor ”känslomässig press” samtidigt som 
den ekonomiska kompensationen är relativt låg, något som medför konsekvenser på hela 
livssituationen för kvinnor som arbetar inom dessa yrkesområden (Forsberg 1992, i Kilbom et 
al.). Andra vanliga yrken för kvinnor i Piteå finns inom områdena handel och administration. 

Andelen kvinnor i chefsbefattningar år 2007 uppgick till 27 procent i Piteå kommun vilket är 
den näst lägsta siffran i länet, endast Gällivare låg lägre med 26 procent. Att jämföras med till 
exempel Luleå där andelen kvinnliga chefer uppgår till 31 procent, Haparanda 37 procent, 
Arjeplog 40 procent och i Överkalix 43 procent vilket är den högsta siffran i länet. Flest antal 
kvinnor med chefsbefattningar återfinns inom kommunal- och landstingssektorn medan de är 
få inom privat och statlig sektor (SCB, 2009). 
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Medelinkomsten för kvinnor i Piteå ligger på 208 000 kronor år 2007. Detta är lägre än för 
kvinnor både i länet och i riket. Medelinkomsten för män i Piteå ligger på 284 000 kronor 
samma år vilket är högre än för män i länet men lägre än för män i riket. Skillnaden i 
medelinkomst mellan könen är större i Piteå än i länet och riket. I Piteå är skillnaden 76 000 
kronor, i länet 61 000 kronor och i riket 75 000 kronor. Kvinnor tjänar i genomsnitt för hela 
arbetsmarknaden 84 procent av männens lön (uppräknat till heltidstjänster). I Piteå utgör 
kvinnors medelinkomst endast 73 procent av männens medelinkomst (SCB, 2009). 

Arbetsmarknaden präglas i dag av lågkonjunktur och ekonomiska kriser vilket medför 
besparingar och nedskärningar på många olika områden. Detta har inneburit en ökning av 
arbetslösheten totalt i hela landet både för män och för kvinnor.  

 

Tab. 3 ‐ Andel (%) av alla arbetslösa i respektive åldersgrupp 

  Piteå      Länet      Riket     
  M  Kv  To  M  Kv  Tot  M  Kv  Tot 
Mars 2008 
20‐64 år 
  Öppet arbetsl. 
  Progr. m. aktivitetsst. 
Därav 20‐64 år 
Antal 20‐64 år 
 
Mars 2009 
20‐64 år 
  Öppet arbetsl. 
  Progr. m. aktivitetsst. 
Därav 20‐64 år 
Antal 20‐64 år 

 
6 
4 
2 
9 

675 
 
 

8 
6 
2 

18 
971 

 
4 
3 
2 
6 

478 
 
 

6 
4 
2 

13 
695 

 
5 
3 
2 
8 

1153 
 
 

7 
5 
2 

16 
1666 

 
6 
4 
2 

11 
4700 

 
 

9 
9 
3 

19 
6888 

 

 
5 
3 
2 
8 

3355 
 
 

7 
7 
3 

12 
4640 

 
5 
4 
2 
9 

8055 
 
 

8 
8 
3 

16 
11528 

 
4 
3 
1 
6 

109548 
 
 

6 
6 
2 

13 
176297 

 
4 
2 
1 
5 

96220 
 
 

5 
5 
2 
7 

128405 

 
4 
3 
1 
6 

205768 
 
 

6 
6 
2 

10 
304702 

 
Källa: SCB, Kommunfakta, Piteå, 2009 

 

Andelen arbetssökande i Piteå kommun uppgår i mars 2009 till sju procent vilket är en 
procent lägre i förhållande till riket och en procent högre i förhållande till länet i övrigt. Totalt 
sett har arbetslösheten mellan åren 2008 och 2009 ökat i kommunen, länet och riket, mest i 
länet där de öppet arbetslösa ökade med fyra procentenheter och minst i Piteå där den ökat 
med två procentenheter. Andelen som går i program med aktivitetsstöd är i kommunen två 
procent av de arbetssökande vilket är oförändrat under tidsperioden, samt lika för män och 
kvinnor. Arbetslösheten bland män i Piteå ligger på åtta procent vilket är två procent högre än 
andelen arbetslösa kvinnor. 

Forskning inom arbetslöshetsområdet visar att arbetslöshet och ohälsa hänger ihop på ett 
påtagligt sätt, oavsett kön. Hälsa och hälsovanor hos unga kvinnor och män påverkas av 
arbetslöshet i högre grad än hos vuxna. Dessutom har arbetslöshet i unga år betydelse för 
individens hälsosituation när denne kommer upp i 30 års ålder (Hammarström & Hensing, 
2008). 

Unga kvinnor i Piteå i åldersgruppen 20-24 år var i oktober 2008 öppet arbetslösa i större 
utsträckning än unga män i samma åldersgrupp. Åtta procent av kvinnorna jämfört med sex 
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procent av männen var utan arbete vilket var en högre andel än i både länet och riket. När det 
gäller inskrivna i program med aktivitetsstöd var siffran i Piteå, lika för båda könen, fyra 
procent (FHI, 2008).  

I maj 2009 låg arbetslöshetssiffrorna för öppet arbetslösa ungdomar i ålderskategorin 18-24 år 
i Piteå på sex procent vilket var högre än i länet och riket. Andelen arbetssökande i denna 
ålderskategori i program med aktivitetsstöd, där till exempel jobbgaranti och 
arbetslivsinriktad rehabilitering ingår, uppgick i Piteå till drygt sex och en halv procent och i 
länet till drygt åtta procent. Totalt sett, av alla arbetssökande 16-64 år, är det nästan dubbelt så 
många fler män än kvinnor i länet som ingår i program med aktivitetsstöd. Även gruppen 
arbetssökande med stöd, såsom olika typer av anställningsstöd och särskilda insatser för 
funktionshindrade, består till övervägande del av män (Arbetsmarknadsfakta, 2009). 
Forskning visar att män i högre utsträckning än kvinnor får ta del av dyrare åtgärder, 
arbetsmarknadsutbildningar där dyrare utrustning förekommer, beredskapsjobb samt program 
som riktar sig till arbetslivet såsom rekryteringsstöd och starta eget bidrag (Hammarström & 
Hensing, 2008). 

I gruppen arbetssökande utan stöd såsom deltidsarbetslösa samt tillfälligt timanställda är 
antalet kvinnor drygt dubbelt så många som män. Arbetslöshetsutvecklingen i riket hänger 
ihop med en strukturomvandling på arbetsmarknaden under 1990-talet som har lett till ökad 
andel osäkra arbetsförhållanden samt ökad förekomst av deltidsarbete, tillfälliga och flexibla 
jobb. På detta område är könssegregeringen stark med en överrepresentation av kvinnor. Det 
finns ett antal studier som visar på ett samband mellan tillfälliga jobb och psykisk ohälsa 
(Hammarström & Hensing, 2008). 

På grund av lågkonjunkturen på arbetsmarknaden ökar andelen med ekonomiskt bistånd totalt 
sett i hela landet. De som drabbas i första hand är de som har det sämre när det gäller 
arbetslöshetsförsäkring eller andra försäkringssystem, samt unga nyutbildade som inte längre 
har rätt till a-kassa efter utbildningen (SR, 2009). Den vanligaste gruppen som får 
socialbidrag är ensamstående kvinnor med barn, bidragsmottagarna är i stor utsträckning 
yngre människor under 30 år (KA, 2009). 

Tab. 4 ‐ Ekonomiskt bistånd, (%), kommunen och riket, 2007 

Hushållstyp  Bidragshushåll 
Kommunen 

 
Riket 

Sammanboende 
  utan barn 
  med barn 

 
3 
5 

 
6 

12 

Ensamstående män 
  utan barn 
  med barn 

 
43 
3 

 
40 
3 

Ensamstående kvinnor  
  utan barn 
  med barn 

 
30 
16 

 
24 
15 

Totalt  100  100 

Källa: SCB, kommunfakta, Piteå, 2009 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Den ålderskategori i Piteå där flest mottagare av ekonomiskt bistånd finns är 18-24 åringar. 
Fler ensamstående unga kvinnor med eller utan barn i Piteå får i jämförelse med riket 
ekonomiskt bistånd. Andelen ensamstående män utan barn som får ekonomiskt bistånd är 
betydligt högre än andelen ensamstående kvinnor utan barn. Däremot är andelen 
ensamstående kvinnor med barn drygt fem gånger så hög som andelen ensamstående män 
med barn. 

Den begränsade arbetsmarknaden i kommunen medför svårigheter för en individ som vill byta 
bransch. Rörligheten på arbetsmarknaden blir därmed generellt sett låg, något som påverkar 
kvinnor i högre grad än män. Kvinnor har oftare än män huvudansvaret för de reproduktiva 
arbetsuppgifterna”6 och möjligheterna till pendling för arbete blir därmed mindre. 
Arbetsdelningen mellan könen tillsammans med en begränsad, traditionellt könssegregerad 
arbetsmarknad kan därför medföra ”särskilda inlåsningseffekter för kvinnor” (Zampoukos, 
2005).  

 
Tab. 5 ‐ Pendling, 2007 

Piteå kommun  Män  Kvinnor 

Inpendling 
Från övriga kommuner i länet 
Från övriga län 

Utpendling 
Till övriga kommuner i länet 
Till övriga län 

953 
589 
364 

 
2280 
1764 
516 

555 
331 
224 

 
1212 
930 
282 

Nettopendling  – 1327  – 657 

Källa: SCB, Kommunfakta, Piteå, 2009 

 

Utpendlingen i Piteå kommun är större än inpendlingen och nettopendlingen ligger år 2007 på 
minus för båda könen. Männen utpendlar i betydligt större utsträckning än kvinnor, nästan 
dubbelt så många män än kvinnor. I andra kommuner i länet där ohälsotalen för kvinnor 
liksom i Piteå också är höga som Älvsbyn, Boden och Överkalix visar liknande resultat – män 
utpendlar i större omfattning än kvinnor. Å andra sidan ser situationen likadan ut, om än inte 
lika påtagligt, i kommuner där ohälsotalen för kvinnor är bland de lägsta i länet som 
Jokkmokk, Pajala och även i Kiruna (SCB, 2009). 

Arbetsfördelningen mellan kvinnor och män är en historisk företeelse som fortfarande är stor 
”även i internationell jämförelse” och som visar sig på flera olika plan. Dels genom en 
horisontal könssegregering där män och kvinnor befinner sig i olika yrkesgrupper och på 
olika arbetsplatser, och dels genom en vertikal könssegregering där det finns det stora 
skillnader mellan män och kvinnor inom yrkesgrupper, till exempel när det gäller position och 
lön. En annan aspekt är uppdelningen mellan hemarbete och förvärvsarbete, traditionella 

                                                             
6 Hushållsarbete, familj etc. 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könsrollsmönster där kvinnor tar störst ansvar för hem och familj kvarstår i stor utsträckning 
(SCB, 2007). Arbetsmarknaden i Piteå är i stor utsträckning könssegregerad, andelen kvinnor 
inom vård och omsorg är hög liksom andelen män inom tillverkning och utvinning. 
Arbetsmarknaderna för män och kvinnor är på samma gång både ”separerade” och 
”sammanlänkade” vilket i sin tur har betydelse för vardagslivets organisation (Zampoukos, 
2005) 
 
En uppdelning av de sysselsatta i två huvudgrupper: personer i arbete och frånvarande, visar 
att andelen frånvarande är högre bland kvinnor än bland män. Detta förhållande beror dels på 
att kvinnors sjukfrånvaro är högre samt att mödrarna fortfarande tar ut huvuddelen av 
föräldraledigheten (Arbetslivsfakta, 2009). 
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Kön & ohälsa   
Mellan åren 1997 och 2007 ökade ohälsan och sjukskrivningarna kraftigt i hela landet, 
”diagnoserna bestod till 65 procent av sjukdomar som förslitningsskador, problem med 
rörelseapparaten och psykisk belastning – stress och depression” (Frykman och Hansen, 
2009). Könsskillnaderna när det gäller ohälsa är stora då kvinnor har mycket högre ohälsotal7 
och är sjukskrivna i större utsträckning än män. Något som utöver arbetsmarknadsrelaterade 
faktorer också hänger ihop med sjukskrivning är det bemötande och den behandling som 
erbjuds inom hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan. Det har visat sig att kvinnor 
oftare föreslås ”åtgärder som går ut på att korrigera kvinnan själv”, till skillnad från män som 
istället oftare föreslås ”åtgärder som går ut på att korrigera hans arbetsplats eller göra honom 
mer kvalificerad för att kunna byta arbete” (Hammarström & Hensing, 2008:8). 
 
 
Fig. 1 ‐ Ohälsotalet (R12) totalt, kvinnor, män i kommunen, länet samt riket 
 

 
Källa: Försäkringskassan 

I Piteå kommun ligger ohälsotalen relativt högt för kvinnor i alla åldersgrupper både i 
jämförelse med män i kommunen och med kvinnor i länet samt riket.  I december år 2004 låg 
ohälsotalet för kvinnor i Piteå kommun på 72,5, det har sedan dess minskat stadigt men ligger 
fortfarande på en relativt hög nivå: 60,8 i februari 2009 jämfört med siffran för kvinnor i riket 
42,3 och siffran för män i Piteå kommun 34,7.  

 

                                                             
7 Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller 
aktivitetsersättning från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna 16‐64. Alla dagar är omräknade 

till "heldagar" ‐ t.ex. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i ohälsotalet. 

Ohälsotalet (R12) i riket, länet samt kommunen 2009.02 i jämförelse 
med 2008.02 



16 
 

Fig. 2 – Ohälsotalet (R12) för kvinnor, i Norrbottens kommuner, länet och riket. 

 

Källa: Försäkringskassan 

I jämförelse med kvinnor (alla åldrar sammantaget) i länets övriga kommuner uppvisar 
kvinnor i Piteå det näst högsta ohälsotalet, endast i Haparanda är ohälsotalet något högre. 
Lägst ohälsotal även i jämförelse med länet och riket har kvinnor i Kiruna kommun. Kvinnors 
ohälsotal i Piteå är högre än mäns i alla ålderskategorier utom för gruppen 19 år och yngre. 
Ohälsotalen ökar i takt med stigande ålder och är följaktligen högst i åldersgruppen kvinnor 
60-64 år. 
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Fig. 3 – Ohälsotalet (R12) för kvinnor 20‐29 år, i Norrbottens kommuner, länet och riket. 

 
Källa: Försäkringskassan  

 
Tre kommuner utmärker sig genom höga ohälsotal bland unga kvinnor i åldrarna 20-29 år. 
Högst ligger Boden tätt följt av Piteå och Älvsbyn.  Lägst ohälsotal i denna ålderskategori har 
kvinnor Arjeplog och Haparanda.    I hela landet minskar det psykiska välbefinnandet 
kontinuerligt bland ungdomar ”oavsett familjeförhållanden, födelseland, 
arbetsmarknadsstatus, föräldrarnas socioekonomi” etc. De unga kvinnor som till största 
delen yrkesarbetar har mindre besvär med till exempel oro, ångest och ängslan än unga 
kvinnor som studerar (Socialstyrelsen, 2009). 
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Fig. 4 – Ohälsotalet (R12) för kvinnor 30‐39 år, i Norrbottens kommuner, länet och riket. 

 

 

Källa: Försäkringskassan 

I ålderskategorin 30-39 år har kvinnor i Piteå det högsta ohälsotalet i Norrbotten. Fortfarande 
utmärker sig Piteå tillsammans med Älvsbyn och Boden även om skillnaden nu inte är lika 
markant som bland kvinnor 20-29 år. Lägst ohälsotal har kvinnor i Pajala där skillnaden upp 
till Jokkmokk med näst lägsta ohälsotal är relativt stor. I ålderskategorin 40-49 år ligger Piteå 
fortfarande i topp följt av Boden och Överkalix och när det handlar om 50-59 åringar har 
Haparanda gått om Piteå som ligger något högre än Älvsbyn.  
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Fig. 5 – Ohälsotalet (R12) för kvinnor 60‐64 år, i Norrbottens kommuner, länet och riket. 

 

 
Källa: Försäkringskassan 
 
 
Slutligen gruppen kvinnor 60-64 år där Haparanda ökat sin ledning och Piteå har halkat ner 
till femteplats. I denna ålderskategori har skillnaderna mellan kvinnor i länets olika 
kommuner minskat betydligt och ohälsotalen är relativt liknande överallt förutom i Haparanda 
som utmärker sig något. 
 
Försäkringskassans statistik (mars-09) visar att ohälsotalet nu sjunker för båda könen i 
samtliga län. Minskningen beror på att färre personer skickar in begäran om sjukpenning, 
färre som får sjuk- och aktivitetsersättning eftersom många som har sjukersättning nu går i 
ålderspension och att antalet nybeviljade ersättningar blir allt färre (Försäkringskassan, 2009). 
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Piteanda och Pitepalt 
Skillnaderna i ohälsotal och antalet sjukskrivningar varierar kraftigt inom landet, mellan olika 
regioner och mellan olika kommuner. Dessa skillnader kan till viss del bero på ett lokalt 
kulturmönster som har inflytande på det lokala sjukskrivningsmönstret (Frykman & Hansen, 
2009).  I bygder med höga ohälsotal rådde ett starkt engagemang för det egna samhället, för 
den lokala kontexten – grannskap, arbetskamrater och familj. Acceptans och uppskattning 
från de man umgicks med dagligdags var nödvändiga för ett fullvärdigt liv.  Den lokala 
kulturen präglar invånarnas habitus, attityder och beteende (Frykman & Hansen, 2009). 

Piteå är känt för den så kallade ”piteandan” som utmärks av ”samarbete, framtidstro, öppen 
attityd, envishet, jäklar anamma, handlingskraft, stå på egna ben, kämpa för sin sak” 
(www.pitea.se).  Folket delar något specifikt, det finns en känsla av att tillhöra en gemenskap 
och Pitebon är stolt över att vara Pitebo:  

Precis som andra storheter, blir Piteborna till och från kritiserade. Mest för att de 
är så herrans nöjda med att vara just Pitebor ... (www.pitea.se).  

I Piteå finns det många arenor där tillfälle ges att träffas och bygga gemensamma informella 
nätverk. Det finns till exempel ett stort antal föreningar som representerar olika 
intresseområden och bedriver verksamhet för olika åldersgrupper. Kulturlivet är rikt och 
utbudet av konst, teater, dans, musik, litteratur etc. är stort (pitea.se, 2009). I Piteå finns också 
Luleå Tekniska Universitet genom ”Institutionen för musik och medier” som drar till sig 
studenter från hela landet och i viss mån även från utlandet. För övrigt har Piteå en egen 
”nationalrätt” – Pitepalten och en inofficiell ”nationalsång”- Kwad’n med den för Piteå 
karaktäristiska texten: 

Det finns ett folk av ett särskilt slag nere vid Pite älva, och våran slogan är jävligt 
kort ‐ Det kan vi göra själva. 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Reflektioner 
Uppdragets syfte är att undersöka orsaker till att ohälsotalen är avsevärt högre bland kvinnor 
i Piteå än i andra kommuner i Norrbotten. De centrala frågeställningarna behandlar den 
lokala arbetsmarknaden för kvinnor i kommunen, den ökande ohälsan bland yngre kvinnor 
samt kulturmönster och sociala nätverks betydelse för individens sjukskrivningsmönster. 

Arbetsliv 
Arbetsmarknaden för kvinnor i Piteå är begränsad och domineras av yrken inom områdena 
vård, omsorg och skola. Rörligheten på arbetsmarknaden blir därigenom låg. Män utpendlar 
på grund av arbetet i betydligt större omfattning och ett antagande är att kvinnor därmed får ta 
det största ansvaret när det gäller hem o familj! Något som i sin tur ytterligare begränsar 
kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor på chefsbefattningar är låg, 
könssegregeringen i kommunen är både horisontal och vertikal. 

Unga kvinnor i Piteå i åldersgruppen 20-24 år, är arbetslösa i större utsträckning än unga män 
vilket troligen tillsammans med studier har stor del i att fler unga kvinnor än män flyttar ut 
från kommunen. Kvinnor studerar vidare till eftergymnasial utbildning i betydligt större 
omfattning än män. Trots detta är lönerna lägre för kvinnor, skillnaden i medelinkomst mellan 
könen är större i Piteå än i länet och riket. Ett förhållande som kan tyda på ojämlikhet inom 
familjer, där kvinnan riskerar att hamna i beroendeställning till mannen. 

Ensamstående kvinnor i Piteå i åldern 18-24 år med barn uppbringar ekonomiskt bistånd i 
betydligt högre grad än män i samma kategori. Detta hänger troligen ihop med den osäkra 
situationen på arbetsmarknaden i kommunen där unga kvinnor i stor omfattning är hänvisade 
till deltidsarbeten eller tillfälliga timanställningar. Arbetslösheten är hög något som även kan 
bidra till utanförskap i samhället i stort. Unga kvinnor får sämre stöd av arbetsförmedlingen 
till exempel när det handlar om jobbgaranti och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Kön & ohälsa 
Kvinnor i Piteå arbetar i stor utsträckning inom vård, omsorg och skola. Yrken som handlar 
om att ta hand om andra leder till psykosocial press, till exempel vid nedskärningar som 
innebär ökad arbetsbörda på grund av personalbrist. Lönerna inom dessa områden är låga 
vilket också bidrar till en dålig ekonomi och sämre möjligheter i livssituation i allmänhet. Det 
har visat sig att kvinnor som arbetar inom vård, omsorg och skola tillhör gruppen där både 
sjuknärvaron och sjukfrånvaron är hög.  Kvinnor som arbetat många år inom denna sektor och 
kontinuerligt anpassat sig till försämrade arbetsförhållanden har därför ökad risk för 
sjukskrivning på grund av till exempel muskuloskeletala besvär. Kanske kan detta förklara en 
del av de höga ohälsotalen bland äldre kvinnor i Piteå!  

Ohälsan ökar också markant bland unga kvinnor i Piteå liksom i landet i övrigt och enligt 
Försäkringskassan dominerar idag psykiska diagnoser så som depression, utbrändhet, trötthet 
etc. Något som kan ha betydelse för detta är individualiseringen i samhället, det ökade antal 
val som individen ställs inför och som påverkar dennes livssituation. Unga kvinnor upplever 
också ett ökat tryck utifrån som handlar om utseendet, där idealet är att vara smal, vältränad 
och snygg. 
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Situationen på arbetsmarknaden där unga har svårt att komma in är en annan betydande 
faktor, situationen för många unga kvinnor är oviss med deltidsarbete, tillfälliga anställningar 
och vikariat. Det existerar ingen kontinuitet, det blir svårigheter med att planera sin framtid 
och ekonomin blir lidande vilket i sin tur kan leda till ett behov av ekonomiskt bistånd. I Piteå 
år till exempel ensamstående mammor en grupp där behovet av ekonomiskt bistånd är högt. 
Dessa faktorer är betydande för den ökande ohälsan bland unga kvinnor.  

Den psykosociala pressen med ökad ohälsa är även hög bland unga kvinnor som studerar, 
varav en anledning till detta är de egna högt ställda prestationskraven. Många fortsätter att 
studera vidare på högskola eller universitet endast på grund brist på arbete, vilket kanske 
också kan vara en faktor som har betydelse för den ohälsan.  

Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av särbehandling inom vården som leder till 
ökad ohälsa och ökade biverkningar. Skillnader i bemötande av kvinnor och män finns även 
hos Försäkringskassan när det gäller till exempel arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett 
antagande är att situationen på detta område följer samma mönster i Piteå som i landet i 
övrigt.  

Kulturmönster och sociala nätverk 
Det lokala kulturmönstret bidrar enligt forskning till det rådande sjukskrivningsmönstret, 
dessutom har det visat sig att individen påverkas av det sjukskrivningsmönster som råder 
inom familjen och den närmsta släkten. En påverkan som kanske blir ännu starkare i ett 
samhälle som Piteå där engagemanget för hemorten är stor och den ”lokala kontexten” är 
viktig.  Att bli accepterad i sitt sociala nätverk och att få uppskattning och stöd från familj, 
arbetskamrater och grannar har stor betydelse för individen. Kanske kan detta förklara en del 
av de höga ohälsotalen bland unga kvinnor i Piteå! Det är möjligt att äldre kvinnors 
sjukskrivningsmönster till viss del ärvs av yngre kvinnor inom familjen och att det finns en 
acceptans och en förståelse för sjukrollen som därigenom legitimeras. 

Möjligheter till förändring 
Förslag till förändringar som skulle kunna bidra till ökad hälsa och minskade ohälsotal bland 
kvinnor i Piteå kommun:  

Insatser för att bredda arbetsmarknaden för kvinnor.  Satsningar på ungdomsarbetslösheten 
med fokus på unga kvinnor. Uppmuntra egenföretagande bland kvinnor i högre grad än som 
görs i dag.  

Bättre stöd och åtgärder för långtidssjukskrivna kvinnor genom arbetslivsinriktad 
rehabilitering så att möjligheten att komma ut i arbetslivet ökar. Detta gäller hos 
Försäkringskassa, inom vården samt Arbetsförmedling Ökade resurser till vården för att öka 
förståelsen för kvinnors (o)hälsa. 

För att få en djupare förståelse för de höga ohälsotalen bland kvinnor i Piteå kommun 
rekommenderas ytterligare datainsamling genom djupintervjuer med sjukskrivna kvinnor i 
olika ålderskategorier. Intervjuerna baseras lämpligen på uppgifter som framkommit i denna 
utredning.  
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