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Sjukersättning och yrke

Förord
Pensionsåldersutredningens uppdrag är att analysera hinder för ett
längre arbetsliv samt föreslå förändringar som kan leda till att fler
äldre arbetar längre. Hindren kan vara åldersgränser i trygghetssystemen men också arbetsförhållanden och attityder i samhället.
Målet är att höja den faktiska pensionsåldern och att öka antalet
arbetade timmar i ekonomin. För att inbjuda till debatt och för att
bidra till utredningens kunskaps- och analysunderlag har ett antal
underlagsrapporter beställts av forskare och experter.
Författarna ansvarar för innehåll och bedömningar i rapporterna
och de utgör ett värdefullt underlag till utredningens analyser.
Underlagsrapporten har utarbetats av Gabriella Sjögren Lindquist,
docent i nationalekonomi, Institutet för social forskning, Stockholms
universitet.
Anna Hessel och Viktoria Bergström, sekreterare i utredningen,
har ansvarat för arbetet med underlagsrapporterna. Marja Lemne
har biträtt utredningen med redaktionell granskning.
Utredningsarbetet kan följas på
www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com
Ingemar Eriksson,
Särskild utredare
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1

Inledning

Andelen av befolkningen som är i vad som brukar kallas förvärvsaktiv ålder minskar. Detta beror dels på låg fertilitet, dels på en
ökad medellivslängd. Befolkningspyramiden är inte längre en
pyramid, utan tar formen av ett höghus som växer allt högre när
livslängden ökar. En mindre andel ska försörja en allt större andel
av befolkningen. Välfärdsstatens kostnader stiger med en åldrande
befolkning. Kostnaderna för t.ex. sjukvård, omsorg och pensioner
ökar. För att behålla standarden inom den offentliga sektorn och
nivån på pensionerna krävs därför att skatterna höjs eller att antalet
arbetade timmar i ekonomin ökar. Ett sätt att öka antalet arbetade
timmar är att arbetskraften fortsätter att arbeta högre upp i åldrarna.
En stor grupp kan och orkar dock inte fortsätta att arbeta upp i
åldrarna utan lämnar arbetslivet med sjukersättning (förtidspension).

Källa: LINDA 2008 och 2009.
Notera: Tabellen inkluderar dem som inte hade tagit ut inkomstpension, tilläggspension eller
garantipension året före de fyller 65 år. De kan ha tagit ut premiepension.

Knappt hälften av männen och 40 procent av kvinnorna går direkt
från arbete till ålderspension (se tabell 1.1). Detta innebär att
hälften av männen och 60 procent av kvinnorna tar andra vägar ut från
arbetslivet. Den största gruppen som tar en alternativ väg ut ur arbetskraften är den som får sjukersättning. Sjukersättning lämnas vid nedsatt
arbetsförmåga. Drygt 40 procent av kvinnorna och 30 procent av
männen lämnar arbetslivet med sjukersättning som huvudsaklig
inkomstkälla. Av dessa har cirka 80 procent hel sjukersättning.
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Syftet med denna rapport är att närmare undersöka vilka yrken
som de som lämnar arbetskraften med sjukersättning arbetar i.
Rapporten analyserar den äldre arbetskraften för att undersöka inom
vilka yrken en stor andel inte kan och orkar arbeta högre upp i åldrarna. Tidigare svenska analyser av vem som beviljas sjukersättning
har varken fokuserat på äldre eller vilka yrken de har som beviljas
sjukersättning.1 Det fåtal svenska studier som undersökt sambandet
mellan yrke och ohälsa har istället fokuserat på sjukskrivning med
sjukpenning och yrke. I den första studien (Försäkringskassan, 2007e)
undersöks hur gruppen långvarigt sjukskrivna (minst 60 dagar) ser ut
utifrån arbete, yrke, diagnos och sjukpenningrätt och om den har
förändrats under 2003, 2005 och 2006. I studien fokuseras på hur
stor andel av de sjukskrivna som har ett särskilt yrke, t.ex. vård och
omsorgsarbete (2-ställig SSYK används). Dock tas ingen hänsyn till
hur stor andel i hela arbetskraften som har ett visst yrke, som t.ex.
vård och omsorgsarbete. Detta leder till att inga slutsatser kan dras om
det finns en överrepresentation för långtidssjukskrivning i något yrke.
I den andra studien (Försäkringskassan, 2011b) undersöks hur
antalet startade sjukskrivningsperioder (mer än 14 dagars frånvaro)
varierar mellan olika yrkesgrupper år 2009. Studien finner att
antalet påbörjade sjukskrivningar är högre bland kvinnor än män i
samtliga yrken.2 Störst är skillnaden i militärt arbete och arbeten
som kräver teoretisk specialistkompetens, dvs i dessa yrken har
kvinnorna en betydligt större sannolikhet än männen att påbörja en
sjukskrivningsperiod om mer än 14 dagar. Ju högre kvalifikationsnivå ett yrke har, desto färre är sjukskrivningsperioderna för både
män och kvinnor. Skillnaderna mellan män i hög- respektive lågkvalificerade yrken är dock större än mellan kvinnor i hög- respektive
1

Försäkringskassan (2006) och (2007a) fokuserar på sambandet mellan nybeviljade
sjukersättningar, län och diagnos. Försäkringskassan (2011) fokuserar på sambandet mellan
nybeviljade sjukersättningar, ålders- och länsskillnader. Försäkringskassan (2007b) fokuserar
på nybeviljade sjukersättningar bland yngre med psykiska diagnoser. Sjögren Lindquist och
Wadensjö (2011) fokuserar på den kollektivavtalade sjukpensionens effekt på ansökan om
sjukersättning samt ålder, kön och födelseregion. Försäkringskassan (2007c) fokuserar på
inflödet till sjuk- och aktivitetsersättning och regelförändringarna i ersättningen, ålder, kön
och arbetslöshet. Skogman Thoursie m.fl. (2004) undersöker sambandet mellan nybeviljad
sjukersättning och arbetslöshet, region, kön, ålder samt diagnoser. Inspektionen för
socialförsäkringen (2011a) fokuserar på unga med aktivitetsersättning utifrån ålder, kön,
bostadsregion, född utom riket, utbildningsnivå, bransch, arbetsmarknadsdeltagande och
arbetslöshet. Försäkringskassan (2007c) fokuserar på unga utifrån kön, civilstånd, utbildning, födelseregion, bostadsort, arbetslöshet och sektor. Angelov m.fl. (2011) fokuserar på
skillnaden i mäns och kvinnors sjukfrånvaro och nybeviljade sjukersättningar utifrån
självupplevd hälsa, utbildningsnivå, tjänstemannanivå, sektor, utlandsfödd samt fysiskt eller
psykiskt ansträngande arbete.
2
Detta gäller även om hänsyn tas till graviditetsrelaterade sjukdomar vilka står för ca
10 procent av kvinnornas sjukskrivningar.
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lågkvalificerade yrken. De yrken där störst andel kvinnor blir sjukskrivna är ”övriga service arbetare”3, fordonsförare, maskinoperatörer
inom kemisk-teknisk industri, handpaketerare och andra fabriksarbetare utan krav på kvalifikationer samt maskinoperatörer inom
livsmedelsindustrin. Den vanligast sjukskrivningsdiagnosen för kvinnor
i dessa yrken är ryggvärk. Männen har störst sannolikhet att bli sjukskrivna om de arbetar som ”övriga service arbetare”, renhållnings- och
återvinningsarbetare, fordonsförare, byggnads- och anläggningsarbetare
samt gjutare, svetsare eller plåtslagare. Även för männen är ryggvärk den
vanligaste sjukskrivningsdiagnosen.

2

Var arbetar de äldre?

Den här rapporten fokuserar på vilka yrken de har som är mellan 50
och 64 år och nybeviljas sjukersättning. Samtliga beräkningar i
rapporten bygger på uppgifter från SCB:s yrkesregister. Det registret
bygger på en totalundersökning baserad på enkätsvar. Bortfallet är
cirka 4 procent. I de följande tabellerna ingår de svarande som det
finns yrkesuppgift för. Yrkena är klassificerade enligt Standard för
svensk yrkesklassificering, SSYK96, på 4-ställig siffernivå. Detta
leder till att 356 olika yrken är inkluderade i analysen.
Var arbetar då de äldre? Tabell 2.1 och 2.2 visar de tio yrken där
störst andel kvinnor respektive män i åldern 50–64 år arbetar. De som är
över 64 år är inte inkluderade då åldersgränsen för att kunna bli beviljad
sjukersättning är 64 år. Sjukersättning lämnas längst till och med
månaden innan 65-årsdagen. Därefter får de som har haft sjukersättning
i stället ta ut ålderspension.
Närmare hälften av alla kvinnor i åldern 50–64 år som arbetar
återfinns inom tio yrken. Den största gruppen utgörs av vård- och
omsorgspersonal. Var fjärde kvinna i åldern 50–54 år arbetar inom vårdoch omsorgsyrken. Andelen minskar något för de äldre men 20 procent
av kvinnorna i åldern 60–64 år som arbetar gör det i dessa yrken.
Andra yrken med många kvinnor över 50 år är förskollärare och
grundskollärare, kontorspersonal, bokförings- och redovisningsassistenter samt sekreterare. En stor andel arbetar även som städerskor
eller som köks- och restaurangbiträden.

3
Servicearbetare utan krav på särskild yrkesutbildning som inte definierats tillhöra torg- och
marknadsförsäljare, städare, köks- och restaurangbiträden, tidningsdistributörer, vaktmästare eller renhållnings- och återvinningsarbetare.
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Männen är inte lika koncentrerade till ett fåtal yrken på samma sätt
som kvinnorna är. I de tio mest populära yrkena arbetar cirka en femtedel av männen som är 50–64 år.4 Flest arbetar som lastbilschaufförer,
företagssäljare och fastighetsskötare. Bland dem över 60 år arbetar även
många som administratörer inom offentlig förvaltning.

1

Övrig kontorspersonal inkluderar dem som inte definierats som sekreterare, dataregistrerare,
bokförings- och redovisningsassistenter, lager- och transportassistenter, biblioteksassistenter eller
brevbärare.
2

De sjuksköterskor som inte definierats som sjuksköterskor inom medicin/kirurgi eller psykiatrisk vård,
operations-, geriatrik- eller röntgensjuksköterskor.
Källa: SCBs yrkesregister.

4

En kritik som framförts mot SSYK-indelningen är att mansdominerade yrken är finare
uppdelade än kvinnodominerade yrken. Detta skulle även få en effekt på andelen män som
arbetar inom de mest populära yrkena jämfört med kvinnorna. Om vi istället aggregerar
yrkena till SSYK på 3-ställig nivå får vi att 40 procent av männen arbetar inom de 10 mest
populära yrkena av 113.
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1

Kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Inkluderar dem som inte definierats
som laboratorieingenjörer, byggnadsingenjörer eller –tekniker, elingenjörer eller –tekniker, ingenjörer
inom elektronik och teleteknik, maskiningenjörer och –tekniker, kemiingenjörer och –tekniker, ingenjörer
och tekniker inom gruvteknik och metallurgi eller kartingenjörer.
Källa: SCBs yrkesregister.
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Hur ser det då ut yrkesvis för nybeviljade sjukersättningar? För att
undersöka detta har material från SCB:s yrkesregister matchats med
statistik från Försäkringskassan över alla nybeviljade sjukersättningar
under 2006 och 2007. I materialet som har funnits att tillgå finns inte
uppgifter om ersättningsgraden utan analysen omfattar alla som får
någon form av sjukersättning. Mellan 75 och 80 procent av männen i
åldern 55–64 år som har sjukersättning uppbär hel sjukersättning. För
kvinnorna varierar ersättningsgraden med åldern. Bland kvinnorna som
är 55–59 år och har sjukersättning har 2/3 hel sjukersättning. Bland dem
som är 64 år har cirka 80 procent hel sjukersättning.5
I tabell 3.1 och 3.2 listas de 20 yrken med störst andel som
beviljades sjukersättning för män respektive kvinnor. Under 2006 och
2007 beviljades i genomsnitt 1,5 procent av kvinnorna och 1,0 procent
5

Sjögren Lindquist och Wadensjö (2010).
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av männen i åldrarna 50–64 år sjukersättning. Intressant att notera är
att störst andel kvinnor som beviljas sjukersättning arbetar inom
mansdominerade yrken som lackerare, slaktare och styckare, slipare,
valsverksoperatörer eller som pastorer. Kvinnor som arbetar som
maskinoperatörer inom industrin eller handpaketerare eller med
annat slags fabriksarbete utan krav på yrkesutbildning lämnar också
de arbetslivet i stor utsträckning genom sjukersättning. Även bland
de som arbetar som ”övriga servicearbetare utan krav på yrkesutbildning”6 beviljas en stor andel sjukersättning.
De kvinnodominerade yrken som har störst andel som beviljas
sjukersättning är kioskpersonal, sömmerskor, kafépersonal och hotelloch kontorsstäderskor. Av de största kvinnoyrkena, dvs. de yrken
som flest antal kvinnor i åldrarna 50 till 64 år arbetar i, är det endast
hotell- och restaurangbiträden som återfinns bland de 20 yrken med
störst andel som beviljas sjukersättning.
Yrken med störst andel som beviljas sjukersättning sammanfaller
bara delvis för män och kvinnor. Yrken, som både en stor andel män
och kvinnor som får sjukersättning återfinns inom, är lackerare,
kafépersonal, övriga servicearbeten utan krav på yrkesutbildning,
hotell och kontorsstädare, maskinoperatörer inom vävning och
stickning samt handpaketerare och andra fabriksarbetare utan krav på
yrkesutbildning. En stor andel män som beviljas sjukersättning har
även arbetat i traditionellt mansdominerade hårda fysiska arbeten som
slaktare, lackerare, stenhuggare, brunnsborrare, glashyttearbetare,
stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare, medhjälpare inom
jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske samt som svetsare, gravörer
och i arbete med tryckmedier.
På samma vis som kvinnorna får en stor andel av maskinoperatörerna sjukersättning, men dessa återfinns till stor del inom andra
industrier än de där kvinnorna som beviljas sjukersättning arbetar.
Tidigare studier har visat att andelen som beviljas sjukersättning
varierar med bland annat ålder, kön, bostadsort, födelseort och vilken
sektor någon arbetar i. I tabellerna 3.1 och 3.2 har ingen av dessa
faktorer tagits hänsyn till utan här visas endast vilka yrken som har
störst andel utövare som beviljas sjukersättning. Vi fortsätter därför
med att undersöka vilka yrken som har störst andel som får sjukersättning när vi tar hänsyn till dessa faktorer.
6

Servicearbetare som utför yrken som är en kombination av något av följande yrken; städare,
kök- och restaurangbiträden, tidningsdistributörer, vaktmästare, torg- och marknadsförsäljare eller renhållnings- och återvinningsarbetare alternativt ett serviceyrke utan krav på
särskild yrkesutbildning som inte har kategoriserats som tillhörande något av ovanstående
yrken.
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Notera: I tabellen listas yrken/yrkesområden med minst 100 individer inom yrket/yrkesområdet.
1

Servicearbetare utan krav på särskild yrkesutbildning som inte definierats tillhöra torg - och
marknadsförsäljare, städare, köks- och restaurangbiträden, tidningsdistributörer, vaktmästare eller
renhållnings- och återvinningsarbetare eller är en kombination av dessa.
Källa: LISA (SCB) och data från Försäkringskassan.
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Notera: I tabellen listas yrken/yrkesområden med minst 100 individer inom yrket/yrkesområdet.
1

Servicearbetare utan krav på särskild yrkesutbildning som inte definierats tillhöra torg - och
marknadsförsäljare, städare, köks- och restaurangbiträden, tidningsdistributörer, vaktmästare eller
renhållnings- och återvinningsarbetare.
2

Maskinoperatörer som inte har definierats som maskinoperatörer inom sömnad, garnberedning,
vävning, stickning, blekning, färgning, tvättning eller skoindustri.
Källa: LISA (SCB) och data från Försäkringskassan.
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4

Sjukersättning och ålder, födelseland, län och
sektor

I tabell 4.1 visas resultaten av probitskattningar. Koefficienterna
representerar marginaleffekter. Den beroende variabeln är lika med 1
om en sjukersättning beviljats och 0 annars. En koefficient som är
0.006 för åldersgruppen 60–64 år tolkas som att 60–64-åringar har
0.006 gånger högre sannolikhet att beviljas sjukersättning. Då andelen
som beviljas sjukersättning är låg, 1,3 procent i åldersgruppen 50–
64 år, innebär en koefficient om 0.006 att det är cirka 46 procent
(0.006/0.013) högre chans/risk att beviljas sjukersättning om man
tillhör gruppen 60–64-åringar än för någon som är mellan 55 och
59 år.
I de första två kolumnerna visas hur sannolikheten för att beviljas
sjukersättning varierar med ålder, födelseland, vilket län någon bor i
och vilken sektor någon arbetar i för kvinnor respektive män. Här har
hänsyn inte tagits till yrke. Vi ser att sannolikheten för sjukersättning
ökar med åldern, och att ökningen är lika stor för män och kvinnor.
Vidare ser vi att de som invandrat till Sverige har en högre sannolikhet att beviljas sjukersättning än de som är födda i Sverige med
undantag för dem födda i Nordamerika och Oceanien samt för
männen även dem som är födda i f.d. Sovjetunionen.
Det finns även länsskillnader, vilket bekräftar resultaten från
tidigare studier. Jämfört med dem som bor i Stockholms län är det
bara de som bor i Östergötland som har en lägre andel som får sjukersättning. De som bor i Uppsala och Dalarna, samt kvinnor i
Västerbotten och män i Södermanland och på Gotland har lika stor
sannolikhet som de som bor i Stockholm att beviljas sjukersättning.
De som bor i övriga delar av landet har högre sannolikhet att lämna
arbetslivet med en sjukersättning. Störst är risken för kvinnor i
Norrbotten och för män och kvinnor i Blekinge län.
Tidigare studier har visat att sannolikheten för att få en sjukersättning är högre för dem som arbetar i kommunal sektor (t.ex.
Angelov m.fl., 2011). Så är även fallet i detta datamaterial om vi
samkör kvinnor och män i en regression, men inte kontrollerar för
kön (se Appendix tabell A1). Att de anställda inom den kommunala
sektorn löper högre risk för sjukersättning om ingen kontroll görs
för kön beror på att kvinnor har större risk för att beviljas sjukersättning och eftersom kvinnor i stor utsträckning arbetar i kommunerna blir kommun en proxy för att vara kvinna. Kontrollerar vi
däremot för kön så är risken för att få sjukersättning högre i den

14

Sjukersättning och yrke

privata sektorn, följt av den kommunala. Analyserar vi män och
kvinnor var för sig (tabell 4.1) ser vi att det både för män och kvinnor
är högst risk att beviljas sjukersättning i den privata sektorn, följt av
den kommunala sektorn, landstingssektorn och den statliga sektorn.
I kolumn 3 och 4 har regressionerna utvidgats till att innehålla
yrkesvariablerna. I regressionerna kontrolleras för 356 yrken. I
tabellen visas de 15 yrken i vilka de utövande har högst sannolikhet
för att få sjukersättning. I den beskrivande statistiken i avsnitt 3
ingick endast de yrken med minst 100 anställda. I regressionsanalysen
ingår även yrken med färre än 100 anställda. Referensgrupp är redovisningsekonomer. Bland manliga redovisningsekonomer fick i
genomsnitt 0,7 procent sjukersättning nybeviljad under 2006 och
2007. För kvinnliga redovisningsekonomer är andelen 0,8 procent.
Således var risken att få sjukersättning lägre än för genomsnittet för
både manliga och kvinnliga redovisningsekonomer.
När vi kontrollerar för yrke har inte längre männen som är
födda i EU 15-länderna, Afrika eller Sydamerika högre sannolikhet
än de som är födda i Sverige att få sjukersättning. En tolkning av
detta är att många från dessa grupper av länder arbetar i yrken där en
stor andel får sjukersättning. Samma resonemang gäller de kvinnor
som är födda i f.d. Sovjetunionen. Även skillnaden mellan län minskar markant, särskilt för männen, när hänsyn tas till yrke. Detta
indikerar att yrken där många får sjukersättning, t.ex. som maskinoperatörer inom olika industrier, är koncentrerade till vissa län.
De yrken där kvinnorna har störst sannolikhet att beviljas sjukersättning när vi har kontrollerat för ålder, födelseland, bostadslän
och sektor sammanfaller delvis med de yrken som tidigare listades i
tabell 3.1, exempelvis maskinoperatörs arbeten inom olika områden.
Störst andel kvinnor som får sjukersättning arbetar som takmontörer, betongarbetare, driftmaskinister och tunnplåtslagare, dvs.
traditionellt mansdominerade fysiskt tunga yrken. Vi ser även här att
de stora kvinnodominerade tyngre yrkena som t.ex. vårdbiträde,
undersköterskor och barnsköterskor inte finns representerade
bland de yrken där störst andel kvinnor får sjukersättning.
För männen är det en brokig samling yrken inom vilka de jobbar
som har högst sannolikhet för att beviljas sjukersättning. De mest
utsatt yrkena är som hembiträde, korgmakare och borstbindare.
Inom dessa yrken arbetar dock färre än 30 män mellan 50 och 64 år,
men andelen med sjukersättning är så pass stor att resultaten blir
signifikanta. Andra yrken med hög sannolikhet för sjukersättning är
tunga mansdominerade arbeten som slaktare och murare tillsammans

15

Sjukersättning och yrke

med kvinnodominerade yrken som hotell- och kontorsstädare och
röntgensjuksköterskor. Även serviceyrken utan krav på yrkesutbildning som köks- och restaurangbiträden och ”övriga serviceyrken”7 har
många utövare som får sjukersättning.
Yrkesindelningen efter SSYK har bl.a. fått kritik för att den är
finfördelad i fråga om manligt dominerade yrken, medan de yrken
som domineras av kvinnor inte är lika finfördelade i SSYK-klassificeringen. Detta skulle kunna leda till att undergrupper inom t.ex.
yrkeskategorin vårdbiträden och personliga assistenter kan ha en
stor risk för att få sjukersättning men att dessa undergrupper döljs
av hela gruppens genomsnittliga lägre risk för sjukersättning.

7
Servicearbetare utan krav på särskild yrkesutbildning som inte definierats tillhöra torg- och
marknadsförsäljare, städare, köks- och restaurangbiträden, tidningsdistributörer, vaktmästare eller renhållnings- och återvinningsarbetare eller är en kombination av dessa.
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Notera: Standardfelen är justerade med kluster på individnivå.
1

Servicearbetare utan krav på särskild yrkesutbildning som inte definierats tillhöra torg - och
marknadsförsäljare, städare, köks- och restaurangbiträden, tidningsdistributörer, vaktmästare eller
renhållnings- och återvinningsarbetare eller är en kombination av dessa.
Källa: LISA (SCB) och Försäkringskassan.
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5

Kvinno- och mansdominerade yrken och
sjukersättning

Vi ser att de yrken som har en stor andel som får sjukersättning inte är
de ”stora” yrkena med många utövare. Hur ser det då ut i de yrken där
en stor del av kvinnorna respektive mänen arbetar?
Från tabell 5.1 ser vi att kvinnor som arbetar som vård och omsorgspersonal som t.ex. barnsköterskor, undersköterskor, sjukvårdsbiträden,
vårdbiträden, personliga assistenter, skötare och vårdare har en något
högre sannolikhet att beviljas sjukersättning än genomsnittet. Inom
serviceyrkena är det framförallt kvinnor som arbetar som försäljare
(inkl. kassörskor) i dagligvaruhandeln, hotell- och kontorsstäderskor
och köks- och restaurangbiträden som har en något högre risk att få
sjukersättning än genomsnittet. Hotell- och kontorsstäderskor återfanns också på topplistan (tabell 3.1 i avsnitt 3) över yrken med
störst andel utövare som beviljats sjukersättning.
Kvinnliga sjuksköterskor har låga andelar som får sjukersättning
jämfört med genomsnittet. Undantag finns inom den äldre gruppen
(60–64 år) sjuksköterskor där de som arbetar som barnmorskor,
röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor inom psykiatrin har en hög
andel som får sjukersättning jämfört med genomsnittet. Röntgensjuksköterskor fanns även med bland de 15 yrken med störst andel
som fick sjukersättning (se regressionsanalysen i tabell 4.1 i avsnitt 4).
Andelen kvinnliga lärare som beviljas sjukersättning ligger runt
genomsnittet eller något under. Den äldre gruppen (60–64 år) förskolelärare och fritidspedagoger har en något större andel som får
sjukersättning än genomsnittet.
Kvinnorna inom administration beviljas sjukersättning i lägre
utsträckning än genomsnittet. Den grupp inom administration som
skiljer sig från de övriga är receptionisterna som däremot har en
högre andel som beviljats sjukersättning än genomsnittet.
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1

Övrig kontorspersonal inkluderar dem som inte definierats som sekreterare, dataregistrerare,
bokförings- och redovisningsassistenter, lager- och transportassistenter, biblioteksassistenter eller
brevbärare.
Källa: LISA (SCB) och Försäkringskassan.

För männen (se tabell 5.2) gäller att några av de mest populära yrkena,
som lastbils- och långtradarchaufförer, fastighetsskötare, snickare,
verktygsmaskinoperatörer inom metall- och mineralbehandling, bussoch spårvagnsförare och lagerassistenter har en något högre andel
som beviljas sjukersättning än genomsnittet. Andra yrken inom
vilka många män är anställda och som kräver högre utbildning, som
ingenjörer, systemerare och programmerare, verkställande direktörer
och verkschefer och administratörer i offentlig sektor, har lägre
andelar som får sjukersättning.
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1

Övriga ingenjörer och tekniker inkluderar dem som inte definierats som laboratorieingenjörer,
byggnadsingenjörer, byggnadstekniker, elingenjörer, eltekniker, maskiningenjörer, maskintekniker,
kemiingenjörer, kemitekniker, ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi eller
kartingenjörer.
Källa: LISA (SCB) och Försäkringskassan.

6

Sjukskrivning och yrke

Enligt analysen ovan arbetar de kvinnor som har högst risker för att
beviljas sjukersättning inom framförallt maskinoperatörsyrken och
tyngre typiska ”mansyrken”. De kvinnor som arbetar inom vård och
omsorg har en förhöjd risk, men de tillhör inte de mest utsatta yrkesgrupperna. En hypotes är att kvinnor inom vård och omsorgsyrken i
större utsträckning lämnar arbetslivet med hjälp av sjukpenning
istället för sjukersättning än kvinnor i mer mansdominerade yrken
och att detta skulle leda till resultaten ovan.8

8
Inspektionen för socialförsäkringen (2011b) har i en rapport pekat på att kvinnor orättfärdigt i lägre utsträckning än män får arbetssjukdomar godkända som arbetsskada.
Inspektionen för socialförsäkringen fann att den arbetsskadades yrke ofta fanns med som
bedömningsgrund vid beslut om livränta. De som hade typiska mansyrken hade större
sannolikhet att få sin skada bedömd som arbetssjukdom och därmed större sannolikhet att få
livränta beviljad. Detta skulle även kunna vara fallet vid sjukersättningar.
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Notera: Endast yrken med minst 100 anställda inkluderas.
1

Servicearbetare utan krav på särskild yrkesutbildning som inte definierats tillhöra torg - och
marknadsförsäljare, städare, köks- och restaurangbiträden, tidningsdistributörer, vaktmästare eller
renhållnings- och återvinningsarbetare eller är en kombination av dessa.
Källa: LISA (SCB) och Försäkringskassan.
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Notera: Endast yrken med minst 100 anställda inkluderas.
1

Servicearbetare utan krav på särskild yrkesutbildning som inte definierats tillhöra torg - och
marknadsförsäljare, städare, köks- och restaurangbiträden, tidningsdistributörer, vaktmästare eller
renhållnings- och återvinningsarbetare eller är en kombination av dessa.
Källa: LISA (SCB) och Försäkringskassan.

I tabell 6.1 och 6.2 listas de 15 yrken i vilka de med de genomsnittligt
längsta sjukpenningperioderna arbetar för kvinnor respektive män i
åldern 50–64 år. Sjukpenning lämnas från Försäkringskassan till
anställda efter den inledande sjuklöneperioden om 14 dagar. Således
är det endast sjukfall som pågått längre än 14 dagar som är med i
analysen. Vi ser här att det är kvinnor som arbetar som maskinoperatörer inom olika industrier och inom traditionellt mansdominerade
yrken som lackerare, slaktare, styckare och fordonsförare som har de
genomsnittligt längsta sjukpenningperioderna. Även de som arbetar
som ”övriga servicearbetare” har långa sjukpenningperioder. Vi ser att
många av yrkena med långa sjukpenningperioder sammanfaller med de
yrken där störst andel beviljas sjukersättning.
Männen har igenomsnitt kortare sjukpenningperioder än kvinnorna. För männen finner vi dels att män i servicearbeten som flygvärdinnor, köks- och restaurangbiträden, storhushållsföreståndare,
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hotell- och kontorsstädare och ”övriga servicearbetare” har långa
perioder med sjukpenning. Dels finner vi att män har genomsnittligt
långa sjukpenningperioder inom traditionellt tunga mansyrken som
slaktare, styckare, skorstensfejare och saneringsarbetare. Även fiskodlare, däckspersonal och konsthantverkare har långa perioder med
sjukpenning.
Precis som vid beviljandet av sjukersättningar är det inte kvinnorna
i de kvinnodominerade yrkena som har de genomsnittligt längsta
sjukpenningperioderna. I tabell 6.3 visas genomsnittlig längd på
sjukpenningperioderna inom de yrken där flest kvinnor arbetar,
dels för dem 50–64 år, dels utbrutet för den äldsta gruppen 60–64 år.
I en del yrken, som för distriktssköterskor, geriatrisjuksköterskor,
röntgensjuksköterskor och receptionister, är skillnaderna i sjukpenningperiodernas längd stora mellan dem i gruppen 50–59 år och
60–64 år, där de äldre har markant längre sjukpenningperioder än
de yngre. För de flesta yrkena är dock skillnaderna små. Det finns
även yrken, som vårdbiträden och personliga assistenter, försäljare i
fackhandeln, hotell- och kontorsstädare och köks- och restaurangbiträden, socialförsäkringstjänstemän och ”övrig kontorspersonal”, där
den äldre gruppen har något kortare genomsnittliga sjukpenningperioder än den yngre.
Vidare ser vi att kvinnor som arbetar som vård- och omsorgspersonal, inom service, inom flertalet sjuksköterskeyrken, som
förskollärare, fritidspedagoger, socialsekreterare och receptionister
har längre sjukpenningperioder än genomsnittet. Särskilt långa
perioder med sjukpenning har sjuksköterskor inom psykiatrisk vård,
geriatrisjuksköterskor, försäljare inom dagligvaruhandeln, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, sjukvårdsbiträden och distriktssköterskor.
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Notera: Stdv = standardavvikelse.
1

Övrig kontorspersonal inkluderar dem som inte definierats som sekreterare, dataregistrerare,
bokförings- och redovisningsassistenter, lager- och transportassistenter, biblioteksassistenter eller
brevbärare.
Källa: LISA (SCB) och Försäkringskassan.

Bland de mest populära yrkena bland männen i 50–64 års ålder fann
vi bl.a. lastbils- och långtradarchaufförer, företagssäljare, fastighetsskötare och snickare. De yrken bland de mest populära som hade
vissa överrisker för sjukersättning har även längre sjukskrivningsperioder än genomsnittet och vise versa. Inget av männens mest
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populära yrken återfinns bland de 15 yrkena som dem med de längsta
genomsnittliga perioderna med sjukpenning har (se tabell 6.4).

Notera: Stdv = standardavvikelse.
1

Övriga ingenjörer och tekniker inkluderar dem som inte definierats som laboratorieingenjörer,
byggnadsingenjörer, byggnadstekniker, elingenjörer, eltekniker, maskiningenjörer, maskintekniker,
kemiingenjörer, kemitekniker, ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi eller
kartingenjörer.
Källa: LISA (SCB) och Försäkringskassan.

7

Avslutande kommentarer

Så mycket som 40 procent av kvinnorna och 30 procent av männen
lämnar arbetslivet med en sjukersättning före 65 års ålder. Tidigare
undersökningar har funnit att en större andel kvinnor än män, en
större andel utlandsfödda, en större andel äldre än yngre och en
lägre andel högutbildade beviljas sjukersättning. Det finns även skillnader mellan de olika länen och vilken sektor man arbetar i kan ha
betydelse.
Den här rapporten undersöker arbetskraften i åldersgruppen 50–
64 år för att ta reda på i vilka yrken de arbetar som till störst del
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beviljas sjukersättning. Flest kvinnor i åldern 50 till 64 år arbetar som
undersköterskor, sjukvårdsbiträden, vårdbiträden, personliga assistenter, förskollärare eller personliga assistenter. Dessa är yrken som
betraktas som tunga yrken med risk för arbetsrelaterade sjukdomar
som förslitningsskador. Analysen visar att det dock inte är inom
dessa yrken som störst andel kvinnor som får sjukersättning
arbetar. Kvinnorna inom dessa yrken har inte heller de längsta sjukpenningperioderna. Istället är det kvinnorna inom mansdominerade
yrken som lackerare, slaktare och styckare, slipare och valsverksoperatörer som har de högsta andelarna som beviljas sjukersättning.
Kvinnor som arbetar som maskinoperatörer inom industrin eller som
handpaketerare eller andra fabriksarbetare utan krav på yrkesutbildning lämnar också arbetslivet i stor utsträckning genom sjukersättning. Dessa är också grupper med långa sjukpenningperioder. De
kvinnodominerade yrken där en stor andel arbetar som beviljas sjukersättning är kioskpersonal, sömmerskor, kafépersonal och hotelloch kontorsstäderskor. Av de största kvinnoyrkena, dvs. de yrken
som flest antal kvinnor i åldrarna 50 till 64 år arbetar i, är det endast
hotell- och restaurangbiträden som återfinns bland de 20 yrken med
störst andel som beviljas sjukersättning.
Yrken med störst andel som beviljas sjukersättning sammanfaller delvis för män och kvinnor. Yrken, som både en stor andel män
och kvinnor som får sjukersättning återfinns inom, är lackerare,
kafépersonal, övriga servicearbeten utan krav på yrkesutbildning
(kombination av exempelvis städning, köks- och restaurangbiträden,
mm.), hotell och kontorsstädare, maskinoperatörer inom vävning
och stickning samt handpaketerare och andra fabriksarbetare utan
krav på yrkesutbildning. En stor andel män som beviljas sjukersättning har även arbetat i traditionellt mansdominerade hårda fysiska
arbeten. Som för kvinnorna får en stor andel av maskinoperatörerna
sjukersättning, men dessa återfinns till stor del inom andra industrier
än dem där kvinnorna som beviljas sjukersättning arbetar.
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Appendix

Notera: Standardfelen är justerade med kluster på individnivå.
Källa: LISA (SCB) och Försäkringskassan.
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