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Sammanfattning 

Det finns ett gap mellan kvinnor och män avseende sjukskrivningar, då kvinnor är 

sjukskrivna i större utsträckning än män. Detta har av forskningen förklarats av ett antal 

olika faktorer. Vi ville därför undersöka om könsskillnaderna i sjukskrivningar 

fortfarande gäller, samt om de faktorer som tidigare forskning har lyft fram som 

förklaringar till skillnader fortfarande är hållbara för att förstå fenomenet.  

Vi har kommit fram till att skillnaderna i uttag av sjukpenning idag finns kvar mellan män 

och kvinnor. Den procentuella skillnaden mellan könen har under en förhållandevis lång 

tid varit konstant, trots att de totala sjuktalen har sjunkit. Vi har därför valt att studera tre 

tidigare förklaringsfaktorer till dessa skillnader för att se om dessa har förändrats sedan 

millennieskiftet. De tre förklaringsfaktorer utgår från fördelningen mellan könen av 

obetalt hushållsarbete, den könssegregerade arbetsmarknaden och slutligen på 

ekonomiska drivkrafter. Genom sekundäranalys av data från bland annat Statistiska 

centralbyrån (SCB) har vi tittat på hur de ovan angivna faktorerna har förändrats under 

olika år. Eftersom andelen sjukskrivningar mellan könen har varit konstant borde således 

även förklaringsfaktorerna ha varit konstanta.  

Utifrån resultatet kan vi sluta oss till att utförandet av det obetalda arbetet är mer jämställt 

mellan könen. Dock ser arbetsmarknaden ut att vara lika segregerad som tidigare 

forskning har visat, och de ekonomiska drivkrafterna har inte heller förändrats mellan 

könen. Vår slutsats är att det inte är könssegregeringen i sig, utan skillnader i de krav och 

den kontroll som föreligger mellan kvinno- och mansdominerade yrken, som kan tänkas 

vara en av flera faktorer som leder till att kvinnor har ett större uttag av sjukpenning än 

män. 
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1. Inledning 

Sverige är ett av de ledande länderna i världen när man talar om kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden. Även om detta innebär ökad jämställdhet mellan könen så finns det flera 

områden där det finns skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. En skillnad är 

uttaget av sjukdagar. Utifrån siffror från försäkringskassan (Socialförsäkringen i siffror 2009, 

2016) kan man enkelt tyda att kvinnor i större utsträckning är sjukskrivna från sitt arbete. 

Kvinnor har under dessa årtal stått för cirka 61-63 procent av det totala antalet utbetalda 

sjukdagar i Sverige. I absoluta tal år 2009 erhöll 298 057 kvinnor, till skillnad från 190 702 

män, sjukpenning från försäkringskassan (socialförsäkringen i siffror: 2009). Sjukfrånvaron i 

dagens Sverige är alltså högre för kvinnor än för män. 2015 låg kostnaden för sjukpenning på 

31,7 miljarder kronor, varav 63 procent var utbetalningar till kvinnor och resterande 37 procent 

till män (Socialförsäkringen i siffror: 2016). Även när man ser till långtidssjukskrivna (mer än 

60 dagar) är siffrorna snarlika, då kvinnor hade en procentsats på 61 procent, när man är hemma 

med sjukt barn så påverkar det inte siffrorna i sjukförsäkringen då den endast faller ut vid egen 

sjukdom, därav är vård av sjukt barn inte med (VAB). Ser man till andra välutvecklade länder 

i Europa tenderar kvinnor även i dessa länder att ha högre sjukfrånvaro än vad män har 

(Socialförsäkringen i siffror 2009).  

Syftet med denna studie är att studera olika anledningar som kan ligga till grund för kvinnors 

högre uttag av sjukpenning. 

Tidigare forskning har visat på ett antal faktorer som kan leda till att kvinnor oftare är 

sjukskrivna. Bland annat hur fördelningen av det obetalda arbetet ansetts vara en faktor som 

påverkar fördelningen av sjukskrivningar mellan könen. Vanligtvis är det kvinnor som i större 

utsträckning tar ansvar för hushållssysslor. En annan faktor som ofta lyfts fram är att 

arbetsmarknaden är könssegregerad och att yrken som domineras av kvinnor ofta ställer både 

höga krav och liten möjlighet till egenkontroll. Detta eftersom yrken som domineras av kvinnor 

oftast rör arbeten med människor inom vård och omsorg. En tredje faktor som har framförts 

grundar sig i ekonomiska drivkrafter. Kvinnors generellt lägre löner innebär att de, jämfört män, 

får en större del av sitt inkomstbortfall täckt av sjukförsäkringen.  
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Eftersom den procentuella skillnaden i uttag av sjukpenning är bestående över tid vill vi se om 

snedfördelningen av det obetalda arbetet, de ekonomiska drivkrafterna samt könssegregeringen 

på arbetsmarknaden har förändrats sedan millennieskiftet. Om de förklaringar som använts i 

tidigare forskning förändrats sedan millennieskiftet kan man undra varför skillnaderna i uttag 

av sjukpenning är bestående.  

 

I denna studie kommer vi därför att undersöka hur dessa tre faktorer; fördelningen av obetalt 

arbete, den könssegregerade arbetsmarknaden och ekonomiska drivkrafter har förändrats sedan 

millennieskiftet. Vi anser att de tre angivna faktorerna är intressanta då de ofta utgjort slutsatser 

som tidigare forskning lyft fram som de mest troliga orsakerna till de skillnader som finns 

mellan könen i sjukskrivningsstatistiken.  

 

I Sverige betalar arbetsgivarna ersättning de 14 första dagarna vid sjukdom till sina anställda, 

så kallad sjuklön. I vår analys av sjukfrånvaron har vi valt att avgränsa oss till att enbart titta på 

antalet dagar som betalas ut av försäkringskassan, det vill säga från den 15:e sjukdagen och 

framåt, kallat sjukpenning.  

 

Vår hypotes är att jämlikheten mellan könen i de tre undersökta faktorerna som ovan lyfts fram 

inte har förändrats efter millennieskiftet, utan fortsatt finns kvar i motsvarande grad som 

tidigare, eftersom skillnaderna i uttag av sjukpenning är bestående. Skulle vår studie visa på att 

det finns förändringar i en eller flera av dessa tre faktorer avser vi att i diskussionsavsnittet 

försöka hitta andra tänkbara förklaringar till varför könsskillnaderna är bestående i uttag av 

sjukpenningdagar. 

2. Teoretiska utgångspunkter och 

tidigare studier 

De närmast följande tre delarna kommer att redogöra för de tre teorier som ovan beskrivits som 

förklaring till varför könsskillnaden är så stor i uttag av sjukpenning. Anledningen till att vi har 
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valt just dessa tre faktorer är att det är dessa som tidigare forskning har lyft fram dem som de 

mest troliga förklaringarna till att kvinnor i större utsträckning än män tar ut sjukpenning.  

2.1 Fördelningen av obetalt arbete mellan män och 

kvinnor 

Sverige anses vara ett av de bästa länderna i världen när man talar om jämställdhet, bland annat 

på grund av kvinnors höga deltagande på arbetsmarknaden men också på grund av att män i 

större utsträckning än i andra länder tar ansvar i hemmet. Och när männen blir föräldrar tar de 

även ut en allt större del av dagarna i föräldraförsäkringen (Försäkringskassan, 2011). Den så 

kallade ”pappamånaden” som genomfördes genom förändringar i föräldraförsäkringen 1995, 

som förlängdes med ytterligare en extra månad 2002, kan vara en påverkningsfaktor som 

bidragit till större jämställdhet i modern tid (SOU 2005:73). År 2016 kom även en tredje 

pappamånad (dir. 2016:10). I och med de nya regleringarna i föräldrapolitiken, borde även 

fördelningen av obetalt arbete ha ändrats, dvs. att män nu tar mer ansvar för hemmet än tidigare. 

I och med att männen tar mer ansvar i hemmet borde detta logiskt leda till att kvinnor i större 

utsträckning än tidigare kan kombinera familjeliv och arbete. Det sagda har lyfts fram i tidigare 

forskning (Evertsson & Magnusson, 2014). Boye & Evertsson (2014) menar att om 

fördelningen av det obetalda arbetet inte är jämlik så tenderar den person som utför merparten 

av detta arbete att få en sämre hälsa, då ansvar och arbete i hemmet är en belastning som läggs 

ovanpå de belastningar som yrkeslivet utgör. Det blir alltså ett dubbelarbete, eller annorlunda 

uttryckt en dubbelbelastning, för den person som får sköta merparten av hushållsarbetet vid 

sidan om förvärvsarbetet. Historiskt och traditionellt har kvinnor haft ett huvudansvar för 

hushållet och detta mönster har bestått även efter kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Studier 

av bland annat Harryson (2013) har visat att par som har delat upp det obetalda arbetet mår 

bättre, jämfört med par som inte gjort dylik uppdelning. Studierna har visat att de män som tar 

ett större ansvar i hushållsarbetet mår bättre än män som inte är med och bidrar till det oavlönade 

arbetet. Härtill, vilket är mer lättförstått, så mår de kvinnor bättre som har en man som bidrar i 

hushållsarbetet, jämfört med kvinnor som inte har en man som bidrar till det obetalda arbetet. 

Resultatet är alltså att båda parterna i en relation mår bättre av en jämn fördelning av 

hushållssysslorna enligt Harryson. Genom en jämnare fördelning av det obetalda arbetet gynnas 

således båda parternas välbefinnande.  
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En annan faktor som också i stor grad påverkar det obetalda arbetet är den tekniska 

utvecklingen. Maskiner som exempelvis tvätt- och diskmaskin, elspis, snöslunga och 

robotdammsugare tar idag över många arbetsmoment i hushållen som förhindrar kroppslig 

uttröttning och frigör tid för andra aktiviteter (Evertsson & Magnusson, 2014). 

2.2 Den könssegregerade arbetsmarknaden 

Alexandersson (1995) visar i en studie att både män och kvinnor har lägre sjukfrånvaro då de 

arbetar på kvantitativt jämställda arbetsplatser. Senare forskare, som till exempel Charles och 

Grusky (2004), menar däremot att arbetsmarknaden, den internationella såväl som den svenska, 

är segregerad i två dimensioner. En vertikal dimension som handlar om arbetets position och 

vilka kvalifikationer som krävs för att erhålla arbetet. Samt en horisontell dimension som 

handlar om arbetets struktur. Här görs ofta en tredelad indelning mellan 1) arbete med 

människor, som vård och tjänsteproduktion, 2) arbete med produkter, som tillverkning, service 

och reparation och 3) administrativa yrken, som att ge stöd och service till andra yrkesgrupper. 

Skiljelinjen mellan exempelvis administrativa arbeten och arbete med produkter utgörs av den 

vertikala dimensionen och blir på så sätt en klassindelning som påminner om den mellan 

tjänstemän och arbetare. 

Arbete med människor skiljer ut sig från de andra två då den till största delen tillhör 

arbetsmarknadens horisontella segregering. Man kan på så sätt mena att den vertikala 

dimensionen berör klassindelningen av arbetsmarknaden och att den horisontella dimensionen 

handlar om könsindelningen av densamma. 

Könsskillnader i den vertikala dimensionen tenderar att minska i en snabbare takt än skillnader 

i den horisontella. Trots att en klassutjämning sker består segregeringen avseende innehåll även 

när hänsyn tas till deras position enligt den vertikala dimensionen (Charles 2011). Både 

Kjellsson (2014) och Thålin (2014), visar att de yrken som kräver högst kvalifikationer, och 

därmed ligger högst på den vertikala axeln, även är de mest könsintegrerade yrkena. 

Därmed tycks det bli svårt att utröna huruvida det är yrkets könsstruktur eller klasstruktur som 

inverkar mest på arbetstagarnas sjukskrivningstal.  

 

Karaseks (1979) modell för krav och kontroll i arbetslivet belyser hur kombinationen mellan 

de krav yrket ställer på medarbetaren och hur stora dennes möjligheter är att själv kontrollera 

arbetet är. Enligt denna modell är inte höga krav något problem då medarbetaren har en hög 

grad av kontroll över arbetet. Däremot leder höga krav och låg kontroll till en anspänning som 
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i förlängningen kan skapa hälsoproblem och därigenom leda till sjukskrivningar (Karasek och 

Theorell 1990).  

 

Figur 1. Krav- kontrollmodellen  

(Karasek och Theorell, 1990, sid. 32) 

2.3 Ekonomiska drivkrafter 

I den svenska sjukförsäkringen ersätts 80 procent av inkomstbortfallet av arbetsgivaren de 

första 14 dagarna, så kallad sjuklön. Efter dag 15 betalar försäkringskassan ut så kallad 

sjukpenning, ersättningen är även här 80 procent men det finns ett tak i hur mycket ersättningen 

kan uppgå till, 7,5 prisbasbelopp vilket för närvarande är på 28.000 kr per månad som är den 

högsta sjukpenninggrundande inkomsten eller SGI försäkringen omfattar (Försäkringskassan 

2017). Inkomstbortfall över detta tak ersätts alltså inte. En del löntagare har dock 

tilläggsförsäkringar, men det är ingenting som vi fördjupar oss i denna studie 

(försäkringskassan 2017). 

Hur stor del av inkomsten som täcks upp av sjukförsäkringen har visat sig vara en faktor som 

påverkar i hur hög grad som människor är benägna att sjukskriva sig. Johansson och Palmes 
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(1996) studie visar att de försämringar i försäkringen som infördes 1991 bidrog till att sänka 

antalet sjukdagar. Med grund i Johansson och Palmes (1996) resonemang kan man tänka sig att 

kvinnors benägenhet att i större utsträckning än män sjukskriva sig även grundar sig i att 

den ekonomiska förlusten blir relativt sett mindre för kvinnor än för män givet att kvinnor har 

generellt lägre inkomst än män. Taket i försäkringen (på 7,5 prisbasbelopp) gör att de som tjänar 

mer än taket inte får någon kompensation för den del av inkomsten som överstiger brytpunkten. 

Detta resulterar i att de personer som tjänar en bra bit ovanför taket får ut en lägre procentsats, 

kanske 50-60 procent av sin vanliga löneinkomst. Detta medan de personer som ligger under 

taket får ut en ersättning som motsvarar 80 procents av lönen. Hur stor andel av de ovanför 

brytpunkten som har en privat kompletterande försäkring har vi valt att inte närmare undersöka 

i denna studie. 

2.4 Kort sammanfattning av teoretisk genomgång 

Den könssegregerade arbetsmarknaden gör så att vissa arbeten tenderar att få höga krav och låg 

egenkontroll, även det obetalda arbetet belastar individen. Den stora belastningen kan vara 

orsak till stress och i förlängningen ohälsa som leder till sjukskrivning. Därefter är de 

ekonomiska drivkrafterna för att undvika sjukskrivning mindre för de som tjänar under 

inkomsttaket och således får en ersättning på 80% av inkomsten. Vår hypotes är att ingen 

förändring av vare sig det obetalda arbetets fördelning, de ekonomiska drivkrafterna eller den 

könssegregerade arbetsmarknaden skett eftersom könsfördelningen av uttag i sjukförsäkringen 

består. Vår förhoppning är att utjämningen har påbörjats och att vi inom de närmsta decennierna 

kan se att även uttagsfrekvensen i sjukförsäkringen utjämnas i den meningen att kvinnors hälsa 

förbättras. 

3. Metod 

För att försöka förstå skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av sjukpenningdagar har vi, 

som ovan framgått, valt att använda oss av tre faktorer som tidigare forskning ansett har haft 

direkt koppling till skillnaden mellan män och kvinnors sjukskrivningar. Vi vill se om samma 

faktorer har bäring under 2000-talet.  
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3.1 Induktivt och deduktivt 

Två olika metoder som kan användas när man vill finna ett samband mellan teori och forskning 

är induktiv och deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005). Sett till den induktiva utförs insamling 

av vetenskapliga studier/undersökningar, även kallat empiri, för att senare analyseras. Genom 

analysen av empirin bildas nya teorier. I motsats till den induktiva metoden går den deduktiva 

ut på att befintliga teorier omprövas för att klargöra om de fortfarande är funktionella eller om 

omständigheterna förändrats. 

Den induktiva metoden används främst i kvalitativa studier och den deduktiva för studier inom 

den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell 2005). Vidare menar Bryman & Bell (2005) att 

gränser mellan den induktiva och deduktiva metoden är vag, vilket gör att metoderna används 

parallellt i forskningsstudier. Både den induktiva och den deduktiva metoden har fått en del 

kritik och en av kritikerna är Jacobsen (2002). Kritiken han för fram mot den deduktiva metoden 

är att forskare bara tar fram data och empiri som stödjer deras egna teorier, medan annan viktig 

information som talar i motsatt riktning utlämnas. Även den induktiva metoden får kritik från 

Jacobsen (2002) som anser att studierna färgas av egna åsikter och att det är orimligt att gå in i 

en studie med ett öppet sinne utan egna värderingar. 

 

Vi har i vår studie använt oss av kvantitativa data och försöker sätta in denna i ett sammanhang, 

för att sedan dra nya slutsatser (dvs. deduktion). Som tidigare nämnts är gränsdragningen 

mellan den induktiva och deduktiva metoden vag, vilket den även är i vår studie. Detta då vi 

utgår från befintliga data för att undersöka om tidigare teorier fortfarande är hållbara eller om 

vi kan finna begränsningar i dessa. Därigenom blir det möjligt att dra egna slutsatser till varför 

sjukskrivningarna hos kvinnor är så pass höga i förhållande till män. 

3.2 Datainsamling 

Primär- och sekundäranalys är två olika metoder för att samla in data enligt Bryman & Bell 

(2005). Primäranalys är när data och/eller vetenskapliga undersökningar kommer direkt från 

källan, det vill säga när man själv samlar in data. Fördelarna med primäranalys är att man vet 

hur insamlingen av data gått till, varpå trovärdigheten ökar. Nackdelen är att insamlingen av 

data ofta är väldigt dyrt och tidskrävande. Härtill kräver insamlandet många gånger särskild 

kunskap för att vara vetenskapligt korrekt. Vid en sekundäranalys har material redan samlats in 

i form av statistik från andra forskare. Fördelarna med sekundäranalys är, tvärtemot 
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primäranalys, att denna metod sparar både tid och pengar (Bryman & Bell 2005). Härtill kan 

resultatet bli mer korrekt vid användningen av sekundäranalys, än egna empiriska 

undersökningar, om det insamlade materialet kommer från trovärdiga källor såsom Statistiska 

centralbyrån (SCB). Detta eftersom SCB har kunskap om statistiskt säkerställda resultat samt 

har tillgång till primäruppgifter som många gånger, såsom för enskilda personers 

sjukskrivningar, kan vara svårt att få tag på. Nackdelarna med att utgå från sekundärdata är att 

den i vissa fall kan vara knepigt att förstå sig på och tolka det material som man fått tag i. Detta 

kan även resultera i att trovärdigheten minskar eftersom det kan vara problem att hitta 

ursprunget till materialet (Jacobsen 2002). I vår studie har vi använt oss av offentlig statistik 

från Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. Eftersom vi inte samlat in egna data, utan 

använder oss av redan befintlig statistik, innebär det att vår studie bygger på sekundärdata. 

 

Statistiken som vi tagit del av är data som samlas in löpande under valda tidsperioder. 

Populationen hos SCB:s statistik rör anställda både inom näringslivet och offentlig sektor 

(staten, kommun och landsting), dock från branscher med fler än 99 anställda. Bristen hos den 

data som vi tagit del av kan vara just detta, att den utesluter mindre branscher, som inte ingår i 

populationens urval. Utifrån det statistiken är ämnad för i detta arbete råder hög signifikans och 

kan generaliseras till samtliga inom populationen.  

 

Statistiken vi valt att använda oss av är sjukfrånvaron för kvinnor respektive män i form av 

sjukpenning från försäkringskassan, obetalt arbete, ekonomiska drivkrafter och 

könssegregation. All använd statistiska data kommer från SCB. Anledningen till att vi 

undersöker denna statistik är som ovan redogjorts för att vi i denna studie vill undersöka om 

tidigare förklaringar till den procentuella skillnaden i uttag av sjukpenning mellan kvinnor och 

män är hållbara. 

3.3 Trovärdighet 

Vid insamling av uppgifter anses reliabiliteten och validiteten vara viktiga. Reliabilitet handlar 

om tillförlitlighet till att tidigare studier är rätt utförda. Annorlunda uttryckt ska studien kunna 

utföras på nytt med samma resultat. Om samma resultat kan uppnås vid upprepning av studien 

är reliabiliteten/tillförlitligheten hög. Med en hög reliabilitet är tendensen för att göra 

slumpmässiga fel låg. Validitet å andra sidan betyder att man mäter det som ämnas mäta utifrån 

studiens syfte (Ejvegård 2003). Att ha en hög validitet i arbetet är en grundfaktor för att kunna 
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komma fram med relevanta slutsatser. Mäter man inte det uppsatsen ämnar mäta finns ingen 

mening med studien eftersom man då tappat syftet. Oavsett vilken form av insamlingsmetod 

man valt att förhålla sig till, dvs. kvalitativ eller kvantitativt tillvägagångssätt, är reliabilitet och 

validitet grundläggande faktorer för att få vetenskapligt godtagbara resultat.  

 

Då vi använder oss av data från SCB och Försäkringskassan, som båda är myndigheter i 

Sverige, utgår vi ifrån att data från deras databaser har hög reliabilitet. God validitet uppnår vi 

genom att noga välja ut vilken data som är relevant för vår studie. 

4. Resultat 

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att antalet dagar som ersätts med sjukpenning 

varierar mellan olika år. Trenden under 2000-talet har varit sjunkande ohälsotal, det vill säga 

att färre dagar ersätts av sjukpenning än tidigare. Dock har det utbetalas fler sjukpenningdagar 

till kvinnor än till män under samtliga år. Att många numer kan arbeta hemifrån vid lättare 

sjukdom borde endast påverka antalet dagar ersatta med sjuklön och inte påverka uttaget av 

sjukpenning. Därför har vi valt att bortse från denna förändring i vår studie, trots att den i tid 

sammanfaller med den period vi undersöker, från millennieskiftet och framåt. I början av 2000-

talet betalades cirka 61-63% av sjukpenningdagarna ut till kvinnor och motsvarande fördelning 

består än i dag. Totalt har de dagar som ersätts med sjukpenning per person inom hela 

arbetsmarknaden mer än halverats. Det är en positiv trend att behovet av sjukpenning har 

minskat för båda könen. Minskningen i antal dagar ter sig vara lika stor för kvinnor som män, 

då statistiken visar att den procentuella skillnaden i uttag av sjukpenning mellan män och 

kvinnor har varit bestående. Det ska dock noteras att om hänsyn tas till incidensen (antal 

sjukdagar) och durationen (längd på sjukskrivning) ser vi att män tenderar att ha få, men längre 

sjukskrivningar, medan kvinnor har fler perioder med sjukskrivning, men med kortare längd 

(socialförsäkringen i siffror 2009). 
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4.1 Fördelningen av obetalt arbete mellan män och 

kvinnor  

För att avgöra om det har skett förändringar i fördelningen av det obetalda hushållarbetet kan 

man exempelvis titta på hur familjer väljer att dela upp föräldraledigheten. Det mäts lättast 

genom att se hur fördelningen av uttag i föräldraförsäkringen ser ut.  

 

Figur 2. Ersatta dagar med föräldrapenning 1974–2013  

 

(På tal om kvinnor och män, 2014)  

 

Som figur 2 visar är uttag av föräldrapenning långt ifrån jämlik mellan könen. Även om 

föräldrapenningen kan delas lika överlåter ofta mannen större delen av sina dagar till kvinnan. 

Som vi ser i figuren tar kvinnor i genomsnitt ut 75 procent av föräldrapenningen medan männen 

i genomsnitt tar ut 25 procent. Detta medför att kvinnor troligen tar hand om mer obetalt arbete, 

då de vistas mer tid i hemmiljön än män. Risken är då enligt vår mening att mönster kan 

etableras där kvinnan sköter merparten av hushållsarbetet och att detta mönster inte bryts då 

kvinnan återgår till arbetet igen. Som redan nämnt är klyftan stor mellan könen, det positiva vi 

ser i figuren är att det skett en kraftig förändring under 2000-talet, även om det är långt kvar till 

ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. 

Eftersom män idag tar ut 25 procent av föräldrapenningen – och statistiken visar en tydlig 

förändring över åren jämfört med 1975 då närmast 0 procent av männen tog ut föräldrapenning 

– kan man tycka att fördelningen av sjukskrivningar mellan män och kvinnor borde ha 

förändrats. I och med att kvinnor fortfarande tar ut lika stor procentuell andel sjukdagar i 
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förhållande till män finns skäl att tvivla på antagandet att hemarbetet är en faktor som påverkar 

kvinnors sjukskrivningar. Den ökade andelen män som tar ut föräldrapenning gör att det finns 

anledning att studera om fördelningen av hemarbete har förändrats, samt om det verkligen 

stämmer att det finns en korrelation mellan hemarbetet och sjukskrivningar.   

 

Figur 3. Genomsnittlig tid för hemarbetsaktiviteter 2010 & 2000 (tim/dag). Befolkningen 

20-64  

 

(SCB, Tidsanvändningsundersökningen, 2010) 

 

Som figur 3 visar har tiden som män lägger på det obetalda arbetet ökat, medan den tid som 

kvinnor lägger på samma arbete har minskat. Troligtvis har den ökade tiden som män lägger på 

obetalt arbete avlastat kvinnorna i motsvarande mån och bidragit till att kvinnor lägger mindre 

tid på hemarbete. Detta har naturligtvis minskat gapet mellan könen, även om det ännu inte är 

jämställt. Att skillnaden i uttag av föräldraförsäkring har minskat visar på att män under 2000-

talet har börjat ta ett större ansvar för sina barn. Att män år 2010 i genomsnitt lägger mer tid på 

hushållsarbete, än år 2000, och därigenom avlastar kvinnor som i snitt lägger mindre tid på 

dessa sysslor än tidigare tyder på att fördelningen av det obetalda arbetet blivit mer jämställt 

sedan millennieskiftet. 

4.2 Den könssegregerade arbetsmarknaden  

För att se om det finns några förändringar i valet av arbeten mellan könen har vi tittat på 

förändringar i de fem vanligaste yrkena för kvinnor respektive män under 2000-talet. 
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Till att börja med kan konstateras att Sverige är ett av de ledande länderna i världen när man 

ser till kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden. Bland kvinnor är ungefär 83 procent 

arbetskraftsdeltagande, jämfört med männens siffra som uppgår till 88 procent (SCB, 

Arbetskraftsundersökningen, 2016). Kvinnor och män väljer dock att ha olika inriktningar av 

arbeten, vilket medför stora könssegregeringar på arbetsmarknaden. Enligt statistik från SCB 

var det år 2000 cirka 89 procent kvinnor inom vård- och omsorgsyrken (SCB, yrkesstrukturen 

i Sverige, 2003). År 2015 såg fördelningen ungefär likadan ut då cirka 90 procent var kvinnor 

inom vård- och omsorgsyrken. I de traditionellt manliga bygg- och underhållsyrkena har 

fördelning varit cirka 90 procent män och någon utjämning av den siffran har inte skett under 

2000-talet (SCB, Yrkesstrukturen i Sverige, 2015). 

 

(SCB, yrkesregistret med yrkesstatistik, 2015) 

 

Vi kan utifrån tabell 1 se de fem vanligaste kvinnodominerade yrkena. Varför vi valt att ha med 

denna tabell är för att visa vilka typer av jobb som vanligtvis domineras av kvinnor. Det 

intressanta med just dessa yrken är att de finns inom vård och omsorgssektorn, och därigenom 

har direkt kontakt med människor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Fem mest kvinnodominerande yrken 2015   

Yrke Antal kvinnor Total Kvinnor i % 

Vårdadministratörer  17 421 17 833 98% 

Förskollärare 67 374 70 689 95% 

Hemtjänst & Äldreboende 127 105 137 663 92% 

Vård och specialavdelning 31 579 34 401 92% 

Grundutbildade sjuksköterskor 39 881 44 523 90% 
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(SCB, yrkesregistret med yrkesstatistik, 2015) 

 

Tabell 2 visar de fem mest mansdominerade yrkena. Denna tabell är med för att visa att fler 

män, till skillnad mot de kvinnodominerade yrkena arbetar med framställning och service av 

produkter. 

 

Figur 4. Psykiskt ansträngande arbetsvillkor efter andel kvinnor i yrket  

 

(SOU, jämställt arbete?. 2014) 

 

Som figur 4 ovan visar så är de arbeten där kvinnor utgör över 90 procent av medarbetarna 

också de yrken där påfrestningarna av negativ stress är som störst. Det är också dessa arbeten 

som är de mest emotionella yrkena, då de utgörs av arbeten med människor. Det positiva ter sig 

vara att övertiden bland kvinnor är låg samt att medarbetarna inte förväntas vara tillgängliga 

efter arbetstid. 
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Yrke Antal män Total Män i % 

Snickare 45 030 45 597 99% 

VVS.montörer 19 247 19 452 99% 

Serviceelektriker 29 996 30 556 98% 

Fordonsmekaniker  30 506 31 812 96% 

Maskinoperatör 25 154 26 459 95% 

Tabell 2. Fem mest mansdominerande yrken 2015   
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4.3 Ekonomiska drivkrafter 

För att försöka utröna om det har skett någon förändring av de ekonomiska drivkrafterna sedan 

millennieskiftet har vi valt att titta på mäns respektive kvinnors medianlöneinkomst. Då 

medianlönen är det mått som visar hur mycket mitten av gruppen tjänar indikerar en högre 

medianlön i en grupp att fler hamnar över taket i sjukförsäkringen även om medianlönen är 

lägre än brytpunkten. 

 

År 2003 hade män en medianinkomst på 215.500 kronor medan kvinnor hade en 

medianinkomst på 158.500 kronor (SCB). 

År 2015 hade medianlönen för män ökat till 287.300 kronor och för kvinnor hade medianlönen 

ökat till 216.900 kronor (SCB).  

 

Skillnaden i procent mellan kvinnornas och männens medianlön var år 2003 att kvinnor tjänade 

cirka 26,5 procent lägre än männen. År 2015 var motsvarande siffror 24,5 procent. Utifrån dessa 

siffror kan vi se att det endast har skett en mindre procentuell förändring av de ekonomiska 

drivkrafterna mellan könen under 2000-talet. 

5. Diskussion 

Den fråga som vi ämnade undersöka i den här uppsatsen var om de faktorer som ansetts påverka 

fördelningen av sjukskrivningar mellan kvinnor och män har förändrats sedan millennieskiftet. 

De tre faktorerna har ansetts vara fördelningen mellan kvinnor och män av det obetalda arbete, 

den könssegregeringen som finns på arbetsmarknaden samt de ekonomiska drivkrafterna. 

Eftersom det inte har skett någon större förändring i andelen sjukskrivningar mellan könen 

sedan millennieskiftet har vi undersökt om det har skett några förändringar bland män och 

kvinnor i de tre vedertagna förklaringsfaktorerna. Om det föreligger förändringar i de faktorer 

som har förklarat varför kvinnor i större utsträckning än män är sjukskrivna, trots att andelen 

sjukskrivningar i procentandel är konstant, finns det alltså anledning att ifrågasätta de 

vedertagna förklaringsfaktorerna. För att genomföra denna undersökning har vi huvudsakligen 

använt oss av teorier från tidigare forskning, och analyserat statistik från statistikdatabasen hos 

SCB samt statistik från försäkringskassan. 
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De resultat som vi kommit fram till tyder på att den ojämlika fördelningen av det obetalda 

arbetet mellan kvinnor och män har minskat. Detta borde, enligt vårt inledande resonemang 

ovan, även leda till att skillnaderna mellan könen i uttag av sjukpenning också borde ha 

reducerats. Detta torde betyda att obetalt arbete som många har trott är en utlösande faktor till 

att kvinnor i större utsträckning än män är sjukskrivna, pga. ”två jobb” inte längre kan anses 

vara en relevant faktor om man ser till statistiken.  

 

Harryson (2013) menar dock att en jämställd fördelning av det obetalt arbete har en positiv 

effekt för både kvinnor och män vad gäller välmående. Vi kan även se att sjukskrivningsdagarna 

gått ner för båda könen, men att den procentuella skillnaden fortfarande är densamma. Med 

Harrysons teori skulle alltså männens hälsa också ha förbättrats i likas stor grad som 

kvinnornas, vilket skulle kunna förklara att statistiken i andelen sjukskrivningar mellan könen 

är närmast konstant.  

 

Även om vi bortser från Harrysons resonemang kan en annan förklaring vara att kvinnor, trots 

att männen avlastar mer, fortfarande har huvudansvar och står för mycket av planeringen och 

kontrollen i hemmet, vilket också borde kunna vara en påfrestande faktor. Följden av detta blir 

att det kanske känns som att kvinnor fortfarande har ”två jobb”. Det anförda är något som vi 

inte kan få statistik över, då det blir en form av dolt obetalt arbete. Tidigare forskning kring 

fördelningen av det obetalda arbetet antyder att en ojämlik fördelning blir en negativ och 

påfrestande faktor för den som lägger ned mest tid, vilket historiskt har varit kvinnor. I resultatet 

kan vi se att fördelningen har blivit jämnare mellan könen, vilket borde medföra att kvinnor 

mår bättre (eller att män mår sämre – jfr dock Harrysons teori). Vi kan dock inte se detta i den 

procentuella skillnaden i sjukpenning mellan män och kvinnor enligt statistik från SCB. Att det 

skulle finnas en närmast exakt korrelation mellan ett välmående hos män respektive kvinnor av 

en jämn fördelning av det obetalda arbetet och den konstanta fördelningen av sjukskrivningar 

efter millennieskiftet, enligt Harrysons teori, anser vi vara föga troligt. 

 

I analysen av hur män och kvinnor olika val av sektorer på arbetsmarknaden kan påverka 

sjuktalen mellan könen har vi sett att det inte har skett några större förändringar bland 

fördelningen mellan könen hos de fem vanligaste yrkena för män respektive för kvinnor. Vi har 

även sett att de fem vanligaste yrkena för kvinnor har koppling till arbeten med människor. 

Utifrån vad dessa resultat visar, drar vi kopplingar till Karaseks modell rörande krav och 
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kontroll i arbetet. Karasek menar att man klarar av höga krav om man även har kontroll att styra 

sitt arbete, men att höga krav i kombination med låg kontroll med tiden medför anspänningar 

som kan övergå till hälsoproblem och sjukskrivningar.  

 

I yrken med hög andel kvinnor finner vi arbeten med höga krav då många av jobben går ut på 

att ta hand om andra människor i alla former, såsom barn, gamla och sjuka. I och med att dessa 

jobb går ut på att ta hand om andra människor blir även kontrollen väldigt liten. Som anställd 

kan man inte planera när en eller flera behöver hjälp samtidigt. Vi tänker oss att en patient 

ramlar precis då en undersköterska är på väg hem, det leder till att hen stannar och säkerställer 

patientens välbefinnande. Hen blir då försenad till exempelvis förskolan för att hämta sitt/sina 

barn, vilket leder till att även pedagogen blir sen då barnen inte kan lämnas kvar själva så även 

denna hen tvingas stanna kvar i väntan på föräldern innan stängning. Detta skapar en negativ 

stress i flera led, då det aldrig går att kunna förutse vad som ska hända. Och som resultatet visar 

är hen i dessa fall en kvinna i nio fall av tio enligt statistik från SCB. Det anförda motsägs dock 

av den statistik som redovisats ovan som visar att kvinnor sällan tvingas jobba övertid.  

 

Ser vi däremot till yrken som är mansdominerade kan vi se en stor skillnad jämfört med 

kvinnodominerade yrken, då de mansdominerade yrkena i mångt och mycket handlar om 

maskiner och byggnation. I yrken som domineras av män ser vi att de anställda i en större 

utsträckning kan förfoga över sin tid och sitt arbete då de inte direkt i stunden har med andra 

människor att göra. I dessa yrken har man helt enkelt kontrollen att lägga upp sin dag på ett helt 

annat sätt än i kvinnodominerade yrken. Mansdominerade yrken har förvisso höga krav i form 

av deadlines och kvalité, men planeringen av arbetets tillvägagång ligger ofta helt på 

medarbetaren vilket gör att medarbetaren har en större kontroll över arbetets utförande. Det gör 

så att negativ stress minskar och leder till ett gynnsammare hälsoläge än för de arbeten som ej 

fullt ut går att planera, vilket ofta är arbeten som är kvinnodominerade. Å andra sidan kan 

samma exempel som ovan beskrevs för en fallande patient i vården även gälla för exempelvis 

en VVS-montör, som vanligen är en man, när en ledning går av och måste tätas precis vid 

arbetsdagen är slut och barnen ska hämtas. Å andra sidan är pedagogen som också blir stressad 

av förseningen när barnet/barnen inte hämtas i tid fortfarande vanligen en kvinna, varför 

effekten i exemplet med hämtande barn i större utsträckning går ut över kvinnor än män. 

Av resultatet ser vi att arbetsmarknadens segregering avseende kön inte har minskat sedan 

millennieskiftet. Enligt vårt resonemang går detta i linje med att könsfördelningen av utbetalda 

sjukpenningdagar är bestående. Här bekräftas alltså vår hypotes. Även om vi inte tror att just 
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segregeringen på arbetsmarknaden är hela förklaringen till skillnaden mellan könen i 

sjukförsäkringen, så kan det vara en förklaring. En annan pusselbit kan vara att ekonomiska 

drivkrafter pressar ner mäns sjuktal. Tyvärr avlönas arbeten med produkter (som är 

mansdominerade) högre än arbeten med människor (som är kvinnodominerade), vilket leder till 

att könssegregeringen på arbetsmarknaden även bidrar till att mäns löner ofta är högre än 

kvinnors generellt. Det kan därmed finnas en naturlig koppling mellan segregeringen på 

arbetsmarknaden och de ekonomiska drivkrafterna. Detta stöds av de resultat som vi presenterar 

i denna studie. Då sjukförsäkringen har ett tak på 7,5 prisbasbelopp för den 

sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som förnärvarande är på 336.000kr/år eller 

28.000kr/mån: Ersättningen i sjukförsäkringen är sedan 80 procent av SGI. Detta innebär att 

alla som tjänar över taket (28.000 kr/mån) får en sjukpenning som är lägre än 80% av inkomsten 

(Försäkringskassan 2017). Den tidigare nämnda skillnaden av löneläge mellan branscher som 

domineras av de olika könen torde leda till att fler män än kvinnor slår i taket och därmed får 

en ersättning som är lägre än 80 procent av inkomsten. Kanske kan det vara så att män 

därigenom har en större ekonomisk drivkraft att försöka undvika sjukfrånvaro än vad som gäller 

för kvinnor. Det anförda kan också vara en förklaring till att durationen av mäns perioder med 

sjukpenning är längre, eftersom ett sjukdomstillstånd kan förvärras om sjukdomen ignoreras av 

personen som arbetar på för att undvika sjukskrivning.  

5.1 Slutsats och vidare studier 

Vår slutsats av denna genomgång är att kvinnor i större utsträckning än män har yrken som är 

relaterade till människor. Dessa yrken innebär höga krav i kombination med låg kontroll. 

Andelen kvinnor, jämfört med män, som arbetar med människor har också varit förhållandevis 

konstant sedan millennieskiftet. Detta kan vara en av flera orsaker till varför skillnaderna i uttag 

av sjukpenning mellan könen är bestående under 2000-talet.  

Att fördelningen av det obetalda arbetet har blivit jämnare kan däremot förklara varför sjuktalen 

för båda könen har minskat, vilket stöds av Harryson (2013) som menar att kvinnor mår bättre 

när de får avlastning i hushållsarbetet. Detta leder troligtvis till en mer harmonisk och 

kärleksfull relation, vilket gör att även män blir gladare och friskare. Jämställdhet i fördelningen 

av det oavlönade arbetet borde gynna båda könen även på den grunden att det också för män 

bör vara viktigt att känna sig delaktiga i familjelivet. 
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Vidare studier är nödvändiga inom detta område för att fokusera på att få en djupare förståelse 

av sambandet mellan emotionellt utmanande yrken och ohälsa. Vår slutsats är att det alltså inte 

är könssegregeringen i sig utan skillnaderna på arbetsmarknaden i kombinationen av krav och 

kontroll (jfr Karasek,1979) mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken som är det som kan 

tänkas vara en av flera faktorer som påverkar skillnaderna mellan könen avseende uttag av 

sjukpenning. 

En annan möjlighet kan vara att vidare studera män och kvinnors olika copingstrategier 

(arbetslivsinstitutet 2005). Det vill säga hur mäns respektive kvinnors strategier för att kunna 

klara av problem och konflikter på arbetsplatsen skiljer sig åt, vilket vi ser som en inte 

uteslutningsbar faktor i förhållande till könsskillnaderna i uttag av sjukpenning.  
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