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Sociale forskelle
n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet ”Sund hele livet”.

n Social ulighed peger i retning af uretfærdighed, mens sociale forskelle refererer til noget faktuelt konstater-

bart.
n Der er flere forskellige teorier om og opfattelser af årsager til sociale forskelle i sundhed og sygelighed, f.eks.

livsforløbsperspektivet (ophobning af helbredspåvirkninger gennem livsforløbet) og social arv, der kan forstås som de påvirkninger på helbred, sundhedstilstand, adfærd, viden, holdninger, livsværdier, handlekompetence mv., der kan føres tilbage til opvækstfamilien og det sociale og subkulturelle opvækstmiljø i bredere
forstand.
n Sociale forskelle beskrives oftest i relation til uddannelsesniveau, socioøkonomisk status eller indkomst. Det

vurderes, at uddannelse er det mest robuste mål.
n En 30-årig mand med videregående uddannelse kan forvente at leve godt fire år længere end en 30-årig

mand uden uddannelse efter folkeskolen. De højt uddannede kan også forvente flere leveår med godt helbred end gruppen med kort eller ingen uddannelse.
n I Danmark er stort set alle sygdomsmanifestationer og alle risikofaktorer socialt skævt fordelt – og oftest

vender den tunge ende nedad.
n Uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige foranstaltninger er væsentlige elementer i forebyggelsen

af sociale forskelle.
n Forskellen i sundhedstilstand mellem de bedst stillede og de dårligst stillede grupper viser potentialet for

forbedringer i sundhedstilstanden.

Sociale forskelle i sundhed, sygdom og dødelighed er ikke
et nyt fænomen. De første nordiske studier stammer fra
midten af 1700-tallet, hvor det bl.a. blev konstateret, at pesten hærgede mere blandt de dårligst stillede end blandt
de bedst stillede. Undersøgelser fra 1850’erne viser, at dødeligheden var ca. dobbelt så stor i arbejderklassen som i
den øvrige befolkning.

erhvervelse og besiddelse af væsentlige goder. Sådanne
goder kan være sundhed eller frihed for sygdom og adgang
til behandlingsmæssige eller forebyggende ydelser fra
sundhedsvæsenet. De sociale klasser kan være grupper
karakteriseret ved forskellig uddannelse, indkomst, erhvervsstilling eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan
også være grupper fra forskellige geografiske områder eller
forskellige etniske grupper.

Det er et grundlæggende træk ved stort set alle samfund på
et vist udviklingsniveau, at der er klare forskelle mellem de
forskellige sociale klasser mht. levevilkår, livschancer og
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Mekanismer bag sociale forskelle
På engelsk sondres der mellem “inequalities”, der
anvendes om de deskriptivt konstaterede forskelle,
og “inequities” der anvendes om forskelle, der
vurderes som værende uretfærdige. Andre engelske
deskriptive betegnelser kan være: disparities og
differences.
På dansk kan man tilsvarende sondre mellem sociale forskelle i sundhed og social ulighed i sundhed. Begrebet ulighed peger i retning af uretfærdighed, af noget der skal fjernes eller ændres. Dvs.
der indgår et normativt eller ideologisk element i
vurderingen, hvorimod sociale forskelle, f.eks. mellem forskellige uddannelsesgrupper, udelukkende
refererer til noget faktuelt konstaterbart.

Der er flere grunde til, at det er vigtigt at beskæftige sig
med de sociale forskelle i sundhed og sygdom.
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For det første kan sociale forskelle i sundhed betyde, at
udviklingen i sundhedstilstanden er forsinket i grupperne
med dårligst sundhedstilstand, eller at udviklingen har
været hurtigere i grupperne med den bedste sundhedstilstand. Analyser af de sociale forskelle er derfor vigtige
bidrag til at kunne forstå de processer, der påvirker folkesundheden.
For det andet strider de sociale forskelle i sundhed og sygelighed ofte mod forestillinger om en retfærdig fordeling af
forskellige goder. Derfor indgår mål om reduktion af social
ulighed som vigtige elementer i de nordiske landes nationale sundhedsprogrammer og analyser af de sociale forskelle kan bruges som input i de sundhedspolitiske prioriterings- og målsætningsprocesser.
For det tredje er det vigtigt at beskæftige sig med ligheden
eller uligheden i fordelingen af sundhedsydelser. Hermed
udtrykkes om fordelingen af sundhedsvæsenets ydelser
sker i forhold til de behov i form af sygdom og helbredsproblemer, der er konstateret.
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Stort set alle sygdomsmanifestationer er på en eller anden
måde socialt skævt fordelt. Mange forskellige mekanismer
og faktorer bidrager til at skabe de sociale forskelle, og der
er udviklet flere forskellige reference- eller forklaringsrammer, som kan bidrage til en forståelse. En generel skelnen
er mellem de mekanismer, der forårsager, at sygdom og
dårlig sundhed ophobes i nogle sociale klasser (kausationsforklaringer), og de mekanismer, der fører til at folk,
der er syge, ikke kan fastholde deres sociale position men
havner i lavere sociale klasser eller grupper (selektionsforklaringer). En særlig teori lægger vægt på, at en relativ lav
placering i et klassehierarki i sig selv kan skabe sundhedsmæssig sårbarhed (1).
Betegnelsen 80-20 har været anvendt for at beskrive selektionsproblematikken eller udstødelsesprocessen, hvor
20 % af befolkningen er afhængige af offentlig støtte og
forsorg, medens 80 % er selvhjulpne. De forskelle, der
er internt mellem de selvhjulpne og samfundsintegrerede
grupper, er graduerede og trinvise, og er blevet benævnt
gradientforskelle. Basalt set er det de samme mekanismer,
der fører til de to typer af billeder, men de politikker, der
skal afhjælpe eller kompensere de to former for ulighed, er
forskellige.
En bred tilgang til forklaringen af de sociale forskelle (2)
lægger f.eks. vægt på at:
– de forskellige sociale grupper er skabt gennem samfundets lagdeling eller klasseinddeling,
– den sociale arv reproducerer de klassespecifikke levevilkår, livsstile m.m. fra en generation til en anden,
– forskellige sociale gruppers eller klassers levevilkår og
livsbetingelser giver forskellige risici,
– forskellige sociale gruppers eller klassers livsstil og
sundhedsadfærd giver forskellige risici for udvikling af
sygdom og sundhed.
En anden tilgang lægger vægt på et livsforløbsperspektiv
(3) med følgende elementer:
– Akkumulering. Allehånde helbredspåvirkninger ophobes
gennem livsforløbet – fra forældrenes socioøkonomiske
placering, gennem barndom og ungdom og til den voksne socioøkonomiske position. Desuden er der tendens
til, at forskelligt belastende livsomstændigheder ophobes blandt de socialt dårligst stillede.
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– Social mobilitet. Forældrenes socioøkonomiske position
har betydning for barndomslivet, der igen har betydning
for placeringen i voksenlivet og for evt. opadgående eller
nedadgående mobilitet, hvor yderligere sundhedsmæssige gevinster eller tab kan akkumuleres.
– Social beskyttelse. Her er tale om en art selvforstærkende mekanisme, hvor de tidligere socioøkonomiske betingelser – og dermed ophobningen og akkumuleringen
af helbredsmæssige gevinster og tab – er bestemmende
for hvilken effekt, nye påvirkninger måtte få. Eksempelvis er sandsynligheden for at kronisk syge bliver udstødt
fra arbejdsmarkedet mindre blandt de bedst stillede end
blandt de dårligst stillede.
De sociale forskelle i sundhed skabes, udvikles og fastholdes i et livsforløb. Dette perspektiv er illustreret i figur 33.1.
Begrebet social arv beskriver det forhold, at fænomeners
udbredelse og fordeling i en befolkningsgeneration afspejler en lignende fordeling i forældregenerationen. Det gælder f.eks. uddannelsesfordelingen, hvor meget store andele af børn, hvis forældre har en højere uddannelse, selv får
en højere uddannelse, mens det er betydeligt mindre andele af børn, hvis forældre f.eks. er ikke-faglærte arbejdere. Dvs. der sker en reproduktion fra en generation til den
anden af uddannelsesmæssige forskelle (2). Der er også
klare sociale forskelle i en børnegenerations helbred og
sundhed, som kan relateres til deres forældres sociale position og uddannelse. I en sundhedsmæssig sammenhæng
kan social arv forstås som de påvirkninger på helbred,
sundhedstilstand, adfærd, viden, holdninger, livsværdier,

handlekompetence mv., der kan føres tilbage til opvækstfamilien og til det sociale og subkulturelle opvækstmiljø i lidt
bredere forstand. Begrebet social arv dækker over både positive og negative påvirkninger.
I kraft af uddannelse, af helbred og livsstil sker der en sortering ved indgangen til arbejdsmarkedet, så de mest attraktive jobs bliver forbeholdt personer med god uddannelse, med godt helbred og med en attraktiv livsstil. På
arbejdsmarkedet sker der en socialt differentieret helbredspåvirkning gennem de forskelligt belastende jobs, folk får.
De konsekvenser, sygdom har for mulighederne for at blive
på arbejdsmarkedet respektive udstødt fra arbejdsmarkedet, er også klart socialt forskellige.
Ved at relatere udviklingen af sociale forskelle i helbred og
sundhed til sådanne generelle samfundsmæssige forhold
bliver det naturligt, at en væsentlig del af forebyggelsen af
social ulighed i sundhed må ske ved uddannelsesmæssige
og arbejdsmarkedsmæssige foranstaltninger (4).

Hvordan undersøges sociale forskelle i
sundhed og sygelighed?
Der er mange forskellige tilgange til at undersøge og beregne sociale forskelle. Basalt består metoden i at opgøre
sygdomsforekomsten eller sundhedsforekomsten i de forskellige sociale klasser og derefter udregne et mål for forskellen enten mellem ydergrupperne i en social skala eller
over hele skalaen.

Figur 33.1. Trin i produktionen af sociale forskelle i sundhed og sygelighed.
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Der er imidlertid en række metodiske problemstillinger
forbundet hermed. For det første vil målingen afhænge af
hvilken socialklasse kategorisering, der anvendes. De oftest anvendte inddelinger er uddannelse, indkomst eller
erhvervsmæssige stilling, hvor der også skelnes mellem,
om man er økonomisk aktiv eller ej, henholdsvis inkluderet
i arbejdsstyrken eller ej. Også etnicitet kan betragtes som
en social inddeling. Der er generel enighed om, at uddannelse er det mest robuste mål. De væsentligste argumenter
består i de andre måls mangler. Indkomst har den mangel,
at der er en tovejs årsagssammenhæng mellem helbred og
indkomst. Ofte vil en sammenhæng mellem indkomst og
helbred blive fortolket, som om lav indkomst er årsag til
sygdom eller dårligt helbred og høj indkomst årsag til fravær af sygdom og til godt helbred. Sammenhængen kan
også være modsat, idet dårligt helbred ofte betyder en reduceret indkomst, f.eks. hvis man bliver førtidspensionist,
eller fordi man bliver nødt til at skifte erhverv eller stilling
på grund af langvarig sygdom. At der i et samfund ses relativt små sociale forskelle i sundhed målt gennem indkomst
kan derfor tages som udtryk for, at samfundet omfordeler
indkomst til de syge grupper (sygedagpenge, førtidspension m.m.).
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Et tilsvarende problem gør sig gældende ved anvendelse
af socioøkonomisk status eller erhvervsstilling. I en samfundsmæssig situation med høj grad af udstødelse eller
afgang fra arbejdsmarkedet vil der være en tendens til, at
helbredsforskellene mellem de erhvervsaktive grupper reduceres, idet de syge fra især de dårligst stillede grupper
og de uuddannede grupper vil have en meget større risiko
for at blive udstødt end personer med høj uddannelse.
De forskellige måder at beregne størrelsen af de sociale
forskelle er f.eks. gennemgået og vurderet af Kunst (5). Ved
valget mellem de forskellige fremgangsmåder er det vigtigt
at skelne mellem, hvad formålet med analysen er, således
som det er illustreret af Lynch m.fl. (6).
De metodemæssige problemer, der er forbundet med kvantificeringen af de sociale forskelle, og det forhold, at den
sociale struktur og de indlejrede sociale grupper ændrer
sig over tid, gør det svært empirisk at konkludere, om de
sociale forskelle i sundhedstilstand og forhold, der påvirker sundhedstilstanden, øges eller reduceres. Udviklingen
i de sociale forskelle er en relativ størrelse, der handler om
sammenligning af forskelle mellem to eller flere grupper.
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Størrelsen af forskellen kan påvirkes på fire forskellige
måder:
1. Der kan ske en øgning af forskellene ved, at de sunde og
raske grupper bliver endnu sundere, fordi de tager sundhedsbudskaberne til sig og dermed har viden til at foretage de sunde valg. Ligeledes er deres ressourcer og levevilkår også befordrende for en god sundhedstilstand.
En øgning af forskellene kan således dække over en positiv udvikling for nogle grupper i samfundet og stilstand
og evt. efterslæb eller forsinket udvikling hos andre. En
sådan udvikling kan tolkes positivt som tegn på, at den
sundhedsfremmende indsats har haft effekt, men at effekten blot ikke slår lige hurtigt igennem for alle grupper.
2. En øgning af forskellene kan også fremkomme ved, at de
dårligst stillede bliver dårligere, øger deres sygdomsforekomst eller forkorter deres middellevetid.
3. En tredje mulighed er, at de grupper, der sammenlignes,
ændrer størrelse og samtidig bliver mere selekterede.
For en generation siden var en kort skoleuddannelse det
normale i befolkningen, mens det i dag kun er de svageste grupper, der har den minimale skolegang. Da de
svageste grupper også har en helbredsmæssig belastende social og evt. biologisk arv, vil deres sundheds- og
sygdomsforhold blive klart ringere end de tidligere generationer med kort skolegang. Dette vil i de statistiske
fremstillinger fremtræde som en øgning af de sociale forskelle. Men man skal være opmærksom på, at det i dette
tilfælde ikke er de samme grupper, der sammenlignes.
4. Den sidste forklaring er en øget selektion på arbejdsmarkedet, hvor kun de stærkeste bliver på arbejdsmarkedet,
og hvor de stærkeste søger væk fra de dårligste job. De
mest syge og usunde blandt de socialt bedst stillede udskilles eller er nedadgående mobile.

Hvordan ser billedet ud i Danmark?
I det følgende vil der blive refereret udvalgte resultater fra
analyser af sociale forskelle i Danmark mht. dødelighed og
helbred og sygelighed og determinanter for sundhed og
sygelighed.
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Sociale forskelle i dødelighed, middellevetid
og tabte gode leveår
Analyser af sammenhængen mellem dødelighed og erhverv
viser, at der er klare forskelle i dødeligheden mellem forskellige stillingsgrupper, således at de bedst stillede og
bedst uddannede har den laveste dødelighed, og de dårligst stillede og de dårligst uddannede har den højeste
dødelighed (figur 33.2). Specielt personer ude af erhverv
har en høj dødelighed (7,8).
Når der sammenlignes med analyser af dødeligheden tilbage til 1970-75, er et hovedresultat, at forskellen mellem ikke-faglærte mænd og andre stillingsgrupper er
øget væsentligt i perioden. Det skal bemærkes, at sam
menligningerne over tid påvirkes af, at erhvervsstrukturen
er væsentligt ændret. Således er gruppen af ikke-faglærte
arbejdere blevet kraftigt reduceret, hvilket betyder, at det
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Kilde: Andersen et al, 2005.
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Mere årsagssøgende dødelighedsanalyser har også klart
vist, at der er sociale forskelle i dødelighed mellem forskellige sociale grupper. I analyser af bidraget fra mere speci
fikke risikofaktorer, se f.eks. Schnohr et al (9) har det været
svært at forklare de sociale dødelighedsforskelle fuldt ud
med henvisning til forskelle i helbredsrisici fra livsstil og
sundhedsvaner i de forskellige sociale grupper. Det kan
skyldes, at man ikke har været i stand til at tage højde for
alle de risikofaktorer, der er knyttet til de forskellige sociale grupper. Men det kan også betyde, at selve den sociale
gruppering og de levevilkår, der er forbundet hermed, udgør en salutogen eller sundhedsfremmende faktor, der ikke
kan reduceres til enkelte risikofaktorer.
Dette mønster er ikke unikt for Danmark men genfindes
overordnet set i andre vesteuropæiske lande. Der er dog
væsentlige variationer mellem landene mht. størrelsen af
de sociale forskelle, men det er ikke lykkedes at identificere faktorer, der kan forklare disse forskelle, ej heller for
skelle i basale velfærdspolitikker i disse lande (5).

Figur 33.2. Dødelighedsindeks for personer i erhverv
fordelt på køn og stillingsgruppe. 1996-2000.
Mænd

sandsynligvis er mere marginalt placerede personer, der i
dag er i sådanne stillingsgrupper. Ligeledes har man ændret erhvervs- og stillingsklassifikationerne, så der ikke kan
foretages en fuldstændig sammenligning tilbage i tiden.
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Forskellene mht. dødelighed betyder, at den forventede
levetid blandt personer i forskellige sociale positioner er
tilsvarende forskellig. 30-årige mænd kan forvente at leve
yderligere i 45,2 år og blive 75,2 år gamle, mens kvinder,
der er blevet 30 år, kan forvente at blive 79,6 år. Men en 30årig mand med en videregående uddannelse kan forvente
at leve godt 4 år længere end en 30-årig mand uden uddannelse efter folkeskolen, eller hvis uddannelse blev afsluttet med basisår på EGF- eller HG-uddannelsen. 30-årige
kvinder med videregående uddannelse lever i gennemsnit
knapt 3 år længere end 30-årige lavt uddannede kvinder.
Der er endnu større sociale forskelle i ”tabte gode leveår”
(figur 33.3). Gode leveår skal i denne sammenhæng forstås
som år, der leves med godt helbred eller uden sygdom. En
30-årig mand med et højt uddannelsesniveau kan forvente
at leve yderligere i 47,8 år, som er fordelt på 39,3 år med
selvvurderet godt helbred og 8,5 år med selvvurderet mindre godt helbred. De højt uddannede mænd kan se frem til
9,8 flere leveår med selvvurderet godt helbred end de lavt
uddannede, som til gengæld må forvente 5,5 flere leveår
med mindre godt helbred end de højt uddannede. For kvinder ses tilsvarende sociale forskelle. Den højt uddannede
kvinde kan se frem til 10,9 flere ”gode leveår” og 8,2 færre
”tabte gode leveår” end den lavt uddannede. Hvis ”tabte
Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007
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Figur 33.3. Sociale forskelle i levetid og tabte gode leveår for 30-årige.
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gode leveår” baseres på forekomst af langvarig sygdom
eller funktionsindskrænkning, fås tilsvarende sociale forskelle, idet de højt uddannede kan forvente færre år med
og flere år uden langvarig sygdom eller uden funktionsindskrænkning end de lavt uddannede (10).

Det samme billede findes i sammenligning af udviklingen
i de nordiske lande (12) samt vesteuropæiske lande (13). I
alle disse analyser er der specielt i Danmark og de øvrige
nordiske lande en meget stor stabilitet i de fundne sociale
forskelle i selvvurderet helbred. Det samme mønster ses
også ved analyser af sociale forskelle i langvarig sygdom
(14-16).

Sundhed og sygelighed
Af de hidtidigt gennemførte sundheds- og sygelighedsundersøgelser fremgår det klart, at der er systematiske
sociale forskelle i selvvurderet helbred, langvarig sygdom,
funktionsevne m.m., hvilket bl.a. fremgår af resultater vedrørende tabte gode leveår, jævnfør ovenfor. Disse forskelle
er markante og har oftest karakter af gradientforskelle.
F.eks. er det over 90 % af mænd og over 80 % af kvinder,
med lang, videregående uddannelse, der oplever at deres
helbred er godt eller virkelig godt, mens det kun er godt
70 % af mænd og ca. 60 % af kvinder med kort eller ingen
erhvervsuddannelse, der oplever at deres helbred er godt
eller virkelig godt (figur 33,4). Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer i dette mønster i perioden fra 1987 til
2005, selvom der kan anes en tendens til et faldende niveau hos de dårligst uddannede, både hos mænd og kvinder (11).
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I en analyse af sociale forskelle i sygehusindlæggelser i
Danmark ses en klar gradient for de fleste sygdomsgrupper, således at der både hos mænd og kvinder er flest indlæggelser blandt ikke-faglærte og færrest blandt overordnede funktionærer (17).

Livsstil og sundhedsvaner
Rygning
Andelen blandt den voksne befolkning, som angiver, at de
ryger dagligt, er faldet klart de senere år. De nyeste tal fra
Sundhedsstyrelsen viser, at andelen af dagligrygere i 2006
var 24,7 %, hvor det var 25,2 % i 2004 og 25,6 % i 2005.
Dette fald er imidlertid ikke sket med samme hastighed i
alle sociale grupper. Blandt mænd med højst uddannelse
er der sket et fald fra 42 % dagligrygere i 1987 til 27 % i
2005, mens der blandt dem med kortest uddannelse er sket
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Figur 33.4. Udviklingen fra 1987-2005 i andelen som har et virkelig godt eller godt selvvurderet helbred i forhold
til kombineret skole- og erhvervsuddannelse.
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et fald fra 57 % til 45 %. Blandt kvinder ses fald fra 41 % til
23 % blandt de højest uddannede, medens der kun er sket
en lille ændring blandt de kortest uddannede og et lille fald
blandt dem med mellemuddannelse (figur 33.5).
En europæisk sammenlignende undersøgelse viser, at dette mønster er lidt anderledes i forhold til flere andre vesteuropæiske lande. I Norge, Finland, Storbritannien, Holland, Tyskland, Italien og Spanien har udviklingen blandt

mænd mellem 1985 og 2000 vist en klart større nedgang
blandt dårligst uddannede end blandt højt uddannede. Forklaringen er selvsagt, at udgangspunktet for de to uddan
nelsesgrupper har været forskelligt. I Danmark (og Sverige)
derimod halter udviklingen blandt de dårligst uddannede
bagefter. Det gælder dog generelt for de lande, der indgår
i analysen, at alle grupper af mænd har udvist en reduktion i rygehyppigheden. For kvinders vedkommende gælder
det for alle lande (inkl. Danmark) undtagen Storbritannien,
at der blandt de højest uddannede enten er en reduktion,

Figur 33.5. Udviklingen fra 1987-2005 i andelen dagligrygere blandt mænd og kvinder i forhold til kombineret
skole- og erhvervsuddannelse.
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der er større, eller en stigning, der er mindre, sammenlignet med de dårligst uddannede kvinder. Der ses ikke nogen systematisk tendens blandt kvinder til, at alle lande
og uddannelsesgrupper har en nedgang i rygehyppighed.
Nogle grupper (typisk de dårligst uddannede) har en stigning i rygehyppighed, mens det overvejende mønster for de
højtuddannede kvinder er en nedgang (18).

Sammenhængen mellem social position og positiv sund
hedsadfærd er derfor modsat gradienten for rygning, fysisk
aktivitet i fritiden og kost. Udviklingen fra 1987 til 2000 viser dog, at faldet i andelen, der har drukket en eller flere
genstande den seneste hverdag, er størst blandt de længst
uddannede (20).

Levevilkår
Fysisk aktivitet i fritiden
Andelen af voksne danskere, der er moderat til hårdt fysisk
aktive i fritiden, har været klart stigende siden 1987, både
blandt mænd og kvinder. Stigningen har været størst blandt
de højtuddannede, og der er klart flere blandt disse, der er
hårdt eller moderat fysisk aktive end blandt personer med
en kort uddannelse (11).
Kostvaner
På basis af undersøgelser af danskernes kostvaner er der
fundet en klar sammenhæng mellem social klasse og indtagelse af sund kost. Tydeligst er sammenhængen, når kostvanerne analyseres i forhold til uddannelse. For de fleste
fødevarer og næringsstoffer sås, at jo højere uddannelse,
jo sundere kost (19).
Alkoholindtag
Hvad angår brug af alkohol, er andelen i befolkningen, der
har drukket en eller flere genstande den seneste hverdag,
samt andelen der har overskredet genstandsgrænsen den
seneste uge, størst blandt dem med længst uddannelse.

I en særlig undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø fra
2004-2005 ses, at det især er postbude, slagteriarbejdere,
buschauffører, lægesekretærer og visse ufaglærte grupper,
der har meget dårligt psykisk arbejdsmiljø (22).

Figur 33.6. Udviklingen fra 1987-2005 i andelen, der er fysisk aktive i fritiden blandt mænd og kvinder i forhold til
kombineret skole- og erhvervsuddannelse.
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Arbejdsmiljø
Den sociale fordeling af forskellige arbejdsmiljøfaktorer er
dokumenteret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs løbende arbejdsmiljøundersøgelser (NAK), se f.eks.
Burr et al (21) og i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne. Arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2000 viser således,
at det især er de industrielle og håndværksmæssige jobs,
der har det dårligste arbejdsmiljø, og at det især er ikkefaglærte jobgrupper, der angiver dårligt fysisk arbejdsmiljø, hvorimod der blandt de typiske funktionærgrupper også
forekommer dårligt psykosocialt arbejdsmiljø.
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I tabellerne 33.1 og 33.2 er der givet eksempler på, hvorledes forekomsten af forskellige fysiske og psykosociale arbejdsmiljøforhold er i forskellige socioøkonomiske
grupper.
For alle de viste former for fysisk arbejdsmiljø er det kendetegnende, at forekomsten er højest blandt lønmodtagere på
grundniveau eller blandt ”andre” lønmodtagere, hvilket er
de grupper af lønmodtagere, der har kortest eller ingen erhvervmæssig uddannelse.
Hvad angår det psykosociale arbejdsmiljø ses problemer
med at nå arbejdsopgaver særlig hyppigt blandt topledere
og selvstændige med ansatte. Problemer med følelsesmæssigt belastende situationer forekommer særlig hyppigt
hos lønmodtagere på mellem eller højeste niveau. Problemer med indflydelse på jobbet, meningsfuldt arbejde samt
fremtidsudsigter i arbejdet findes især blandt lønmodtagere på grundniveau og blandt ”andre” lønmodtagere.
Arbejdsløshed
Personer, der er arbejdsløse, er klart mere syge og har
større dødelighed end personer i arbejde, især hvis situationen som arbejdsløs er kombineret med modtagelse af
andre sociale ydelser (7). Det er ikke let at afklare, hvor-

vidt det er arbejdsløsheden, der skaber dårligt helbred og
sygdom, eller om sammenhængen skyldes, at sygdom fører til arbejdsløshed. Der er dog undersøgelser, der viser,
at arbejdsløshed fører til øget sygelighed og dødelighed,
hvor mekanismen kan være, at arbejdsløshed medfører såvel ændrede materielle forhold og livsstil som psykosociale forhold.

Brug af sundhedsvæsenet
For langt de fleste sygdomme gælder det, at de dårligst stillede har den største andel syge. Derfor er det også vigtigt,
at de dårligst stillede grupper har adgang til den behandling, de har behov for.
En analyse af udgifter til sygehusydelser blandt personer,
der havde deltaget i en surveyundersøgelse, viste, at de
grupper, som var dårligst stillet mht. levevilkår og havde
størst forekomst af langvarig sygdom, også havde det største sygehusforbrug i gennemsnit (23).
I en analyse fra Middellevetidsudvalget (24) vises det, at
som hovedregel stemmer befolkningens brug af sundhedsydelser overens med deres behov. På nogle områder ses

Tabel 33.1. Forekomst af udvalgte fysiske arbejdsmiljøforhold i forskellige socioøkonomiske grupper.
Selvstændig
med
ansatte

Selvstændig
uden
ansatte

Topleder

Lønmodtager
højeste
niveau

Lønmodtager
mellemniveau

Lønmodtager
grundniveau

Anden
lønmodtager

Alle

Andel, der mere end to dage om ugen
er udsat for:
- kraftige rystelser og vibrationer i
hænder
- kraftige rystelser og vibrationer i
kroppen

9,3

6,9

1,4

0,7

3,0

13,0

15,2

7,5

4,0

4,0

1,4

0,4

2,3

8,7

12,9

5,2

- bøjede/forvredne arbejdsstillinger

29,4

35,9

8,2

8,8

23,5

47,3

56,4

32,2

- gentagne og ensidige bevægelser

35,2

40,5

16,1

20,4

31,6

49,9

59,2

38,1

- løfte/bære tunge byrder

37,9

39,7

9,9

4,7

19,5

49,3

54,1

31,9

- støj

27,3

19,2

16,3

27,4

29,0

42,8

39,2

33,1

- kulde

13,5

19,3

6,2

9,8

13,6

26,4

27,7

18,4

- stærk varme

14,0

16,5

13,2

14,9

16,7

27,1

29,9

20,7

- træk

16,2

17,3

10,4

10,0

20,0

32,4

31,4

22,8

Antal svarpersoner

464

390

459

1.194

1.910

2.927

625

7.969

Kilde: Ekholm et al, 2006.
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Tabel 33.2. Forekomst af udvalgte psykosociale arbejdsmiljøforhold i forskellige socioøkonomiske grupper.
Selvstændig
med
ansatte

Selvstændig
uden
ansatte

Topleder

Lønmodtager
højeste
niveau

Lønmodtager
mellemniveau

Lønmodtager
grundniveau

Anden
lønmodtager

Alle

Andel, der:
- altid eller ofte ikke når alle sine
arbejdsopgaver
- altid eller ofte bliver bragt i følelsesmæssigt belastende situationer
- kun sommetider, sjældent eller aldrig har
indflydelse på, hvad de laver
- kun delvis, i ringe eller meget ringe grad
finder deres arbejdsopgaver meningsfulde
- kun delvis, i ringe eller meget ringe grad
vurderer at have gode fremtidsmuligheder
i jobbet
Antal svarpersoner

42,0

29,9

48,6

33,8

33,3

18,9

16,3

28,2

15,9

11,6

14,5

18,3

17,9

12,2

9,6

14,7

2,4

2,7

1,8

8,8

12,5

23,2

32,7

15,5

3,1

5,5

3,7

3,9

5,6

12,0

18,9

8,4

16,0

28,3

20,0

26,5

30,3

42,3

58,2

34,6

464

390

459

1.194

1.910

2.927

625

7.969

Kilde: Ekholm et al, 2006.
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dog, at de bedst stillede grupper i samfundet har et ”overforbrug” af sundhedsydelser. Det gælder bl.a. for brugen af
speciallæger.
Brug af medicin
En af de hyppigste sygdomsbehandlinger er brug af medicin. Analyser foretaget bl.a. på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2000 viser, at mønstret for brug
af medicin meget systematisk afspejler mønstret for syg
domsforekomst i forskellige sociale grupper. Det gælder
også, når der anvendes data om medicinbrug fra et lægemiddelregister (25).
Kontakt med alment praktiserende læge
I en nordisk sammenlignende undersøgelse af kontakt med
almen praksis ses, at blandt personer med godt eller middel helbred er der større andel blandt de længst uddannede end blandt de kortest uddannede, der har haft kontakt
til almen praksis. For dem, der har dårligt helbred, er der
lidt hyppigere kontakt til almen praksis blandt de kortest
uddannede end blandt de højest uddannede (26).
Brug af tandlæge
Hvad angår regelmæssig tandlægebesøg ses en klar social
gradient, således at personer med høj uddannelse og høj
indkomst havde en klart større forekomst af regelmæssig
tandlægebesøg (27).
Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

Social ulighed i sundhed i et livsforløbsperspektiv: Sociale forskelle i børns sundhed
Der er et stort antal studier fra Danmark og mange andre
lande, som viser en tydelig social ulighed i sundhed, helbred og sundhedsvaner blandt børn og unge. Børn og unge
fra familier med lav social position har flere helbredsproblemer og mere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd end
børn og unge fra familier med høj placering. Fundet er i store træk konsistent på tværs af den valgte socioøkonomiske
indikator (uddannelse, indkomst, social status osv.) (28).
Hvorvidt disse forskelle i forhold til forældrenes sociale position også bevares op i voksenlivet, er der ikke entydige
internationale forskningsresultater om. Nogle undersøgelser viser, at man op i voksenalderen kan spore den sundhedsmæssigt negative sociale arv, mens andre ikke kan
påvise det (29).

Indsats over for sociale forskelle i
sundhed
Sociale forskelle i sundhed er næsten universelle og genfindes såvel i de skandinaviske lande som i det øvrige
Statens Institut for Folkesundhed
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Europa. Der er bred enighed om, at der ikke behøves yderligere dokumentation for, at den sociale ulighed eksisterer,
men at der er behov for indsats for at reducere forskellene.
Forskellen i sundhedstilstand mellem de bedst stillede og
de dårligst stillede grupper eller befolkninger viser potentialet for forbedringer i sundhedstilstanden. Samtidig medvirker studier af forskellene mellem grupperne til at forklare
årsagerne til de sociale forskelle.
The Copenhagen Declaration on Reducing Social Inequalities in Health (2003) anbefaler indsats på fire hovedområder eller miljøer: arbejdspladsen, sundhedsvæsenet, familien og lokalområdet samt bymæssig udvikling.
Ligesom årsagerne til social ulighed er mangfoldige og
multifaktorielle, skal indsatserne for at reducere uligheden
være mangfoldige og rette sig mod mange forskellige årsagsfaktorer. Blandt de mulige indsatser kan nævnes:
– strukturelle indsatser, f.eks. i form af lovgivning omkring
arbejdsmiljømæssige forhold, ændrede undervisningsplaner, øget afgift på tobaksvarer, øget subsidiering af
fedtfattige mælkeprodukter, økonomisk lovgivning, etablering af screeningsprogrammer,
– normative indsatser, f.eks. politikker, retningslinier og
vejledninger. Eksempler er sundhedsprogrammet ”Sund
hele livet”, øget indsats over for de svagest stillede grupper, vejledninger omkring svangerskabskontrol, prioritering af praktiserende lægers sundhedsfremmende arbejde,
– oplysningsindsats: den direkte effekt af massekampagner er beskeden, men nødvendig for at fastholde opmærksomheden og påvirke samfundets normer,
– projektarbejde f.eks. interventioner med udgangspunkt
i empowerment begrebet hvor målet er, at samfundets
sårbare og udsatte skal opnå større styrke og magt i deres eget liv og i det samfund, de lever i (30),
– forskning og metodeudvikling.

Statens Institut for Folkesundhed

Sociale forskelle

Der er imidlertid ingen sikker viden om, hvorledes man
mere effektivt vil kunne modvirke den skæve sociale fordeling af sundhedsgoder og konsekvenser af sygdom. De
forskellige teorier og modeller diskuteres løbende. Der er
nedsat en kommission af WHO (Commission on Social Determinants of Health), der i sin første fase bl.a. skal kaste
lys over, hvorfor tidligere initiativer til at påvirke betydningen af sociale faktorer for sundhedstilstanden ikke synes
at være lykkedes, og hvad man kan lære af tidligere – positive som negative – erfaringer. Der er ligeledes nedsat en
ekspertgruppe om “Social Determinants of Health Inequalities” under EU’s High Level Commitee on Health.
Disse aktiviteter vidner om, at der er behov for mere viden
om årsager til og mekanismer bag den observerede sociale
ulighed i sundhed og for viden om effektive indsatser på
området. Der er dog ingen tvivl om, at en lang række eksisterende foranstaltninger og lovgivning på uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø, hygiejne, boligområdet, og i sundhedsvæsenet i tidens løb har forebygget
en større social ulighed i sundhed, end den der kan konstateres nu.
Selvom der stadig mangler viden, bliver der taget specifikke forebyggelsesmæssige initiativer både nationalt og
lokalt til at modvirke den sociale ulighed. Det gælder f.eks.
den socialdemokratisk-radikale regerings folkesundhedsprogram fra 1999 og VK regeringens program ”Sund hele
livet”, som begge overordnet har en målsætning om reduktion af den sociale ulighed i sundhed. Begge disse programmer er imidlertid blevet kritiseret for ikke at fokusere
på den strukturelle tilgang, men for at fokusere på den enkelte persons livsstil. I Københavns Kommunes sundhedspolitik 2006-10 indgår en reduktion i den sociale ulighed i
sundhed som et vigtigt strategisk mål (31).
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