
Äldre i arbetslivet

Med äldre avses i detta faktablad om inget annat anges, personer som är 55 år eller mer. Knappt 20 
procent av alla sysselsatta (16–64 år) är äldre, dvs. 55 år eller mer. Det är ungefär samma andel äldre 
för kvinnor som för män. 29 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland 55+ orsakas av 
fallolyckor på samma nivå, oftast orsakat av hala underlag. De anmälda arbetssjukdomarna bland äldre 
män 55+ domineras av belastningsrelaterade faktorer och buller. Bland äldre kvinnor 55+ är det också 
belastningsrelaterade faktorer som dominerar följt av sociala eller organisatoriska faktorer.
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Arbetsmiljöundersökningen 2011
I arbetsmiljöundersökningen ställs frågan om man har 
stor arbetsbelastning eller alldeles för mycket att göra och i 
undersökningen från 2011 är det 65 procent av kvinnorna 
och 55 procent av männen i åldern 55+ som uppgav att så är 
fallet i viss mån eller i stor utsträckning. För personer yngre 
än 55 år var motsvarande andel för kvinnor 61 procent och 
för män 54 procent. 
 En annan fråga i arbetsmiljöundersökningen är om man 
med hänsyn till sin ålder, har svårt att klara de arbetsupp
gifter man har i dag. Denna fråga ställs bara till personer 
som är 50 år eller mer. Andelen som svarat ja på denna är 
något högre i åldersgruppen 55–59 år än vad den är i den 
äldsta gruppen. Förklaringen till detta kan vara att fler av de 
som har problem att klara sina arbetsuppgifter har hunnit 
lämna arbetslivet då de blir äldre.

Ålder Kvinnor Män

50–54 5,2 4,4

55–59 6,4 5,8

60–64 4,4 5,2

På frågan om man anser sig kunna jobba fram till den or
dinarie pensionsåldern är andelen högst bland de äldsta, 
se tabell nedan. Det är även fler män än kvinnor som 
svarat ja på denna fråga. Att andelen ökar med åldern 
kan bero på att en del av de som haft problem att jobba 
inte längre finns i arbetskraften när man är äldre och att 
man har närmare till pensionen. 

Ålder Kvinnor Män

50–54 79,7 83,6

55–59 81,0 86,4

60–64 86,7 92,2

Anmälda arbetsskador enligt socialförsäkringsbalken
Det rör sig om ca 6 000–7 000 anmälda arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro och 3 000 anmälda arbetssjukdomar årligen 
för personer som är 55 år eller mer. Drygt 41 procent av 
dessa 10 000 anmälningar leder till sjukfrånvaro som 
är längre än 14 dagar. Frekvensmässigt ligger denna ål
dersgrupp beträffande olyckorna på samma nivå som 
samtliga åldrar, dvs. 6 anmälningar per 1 000 sysselsatta. 
När det gäller arbetssjukdomarna är frekvensen något 
högre än för samtliga åldrar (3 anmälningar per 1 000 
sysselsatta). 

Tabell 1. Andel (procent) av sysselsatta som uppger att de med 
hänsyn till sin ålder har svårt att klara de arbetsuppgifter man har 
idag. Sysselsatta 50–64 år.

Tabell 2. Andel (procent) av de sysselsatta som bedömer att de 
kommer att kunna arbeta fram till den ordinarie pensionsåldern 
i sitt yrke. Sysselsatta 50–64 år.
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Flest anmälningar om arbetsolyckor från kvinnor 
inom omsorg och sociala tjänster
Under perioden 2008–2012 anmälde åldersgruppen 55+ 
totalt 31 359 arbetsolyckor med sjukfrånvaro. 47 procent 
av dessa avser kvinnor och 53 procent avser män. Flest 
arbetsolyckor anmäldes inom Omsorg och sociala tjäns
ter, 16 procent och 93 procent av dessa anmälningar avser 
kvinnor. Näst mest anmälningar om arbetsolyckor har 
inkommit från branschen Utbildning, forskning, utveck
ling, 13 procent. Av dessa avser drygt 86 procent kvinnor. 
29 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro 
bland 55+ orsakas av fall på samma nivå, oftast orsakat 
av hala underlag. Orsaken är vanligast för såväl männen 
som kvinnorna.

För äldre män är det högst frekvens av anmälda arbets
olyckor med sjukfrånvaro (anmälningar i förhållande till 
antal sysselsatta) inom avloppsrening, avfallshantering 
och återvinning. För äldre kvinnor är det livsmedels och 
dryckesvaruindustrin som har högst frekvens.

Figur 1. Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro fördelat per 
branschgrupp, år 2008–2012.

Flest anmälningar om arbetssjukdomar från kvinnor 
inom Utbildning, forskning och utveckling
Under perioden 2008–2012 anmälde åldersgruppen 55+ 
totalt 14 244 arbetssjukdomar. 49 procent av dessa avser 
kvinnor och 51 procent avser män. Flest arbetssjukdomar 
anmäldes inom Utbildning, forskning och utveckling, 13 
procent, och Omsorg och sociala tjänster, 13 procent. An
mälningar inom båda branscherna domineras av kvin
nor, 81 procent inom Utbildning, forskning, utveckling 
och 91 procent inom Omsorg och sociala tjänster. 
 De anmälda arbetssjukdomarna bland män 55+ domi
neras av belastningsrelaterade faktorer och buller. Bland 
kvinnor 55+ är det också belastningsrelaterade faktorer 
som dominerar följt av sociala eller organisatoriska fak
torer.

När det gäller anmälda arbetssjukdomar är det bran
schen utvinning av mineral som har högst frekvens bland 
äldre män. För äldre kvinnor är det högst frekvens inom 
branschen transportmedelstillverkning.

Figur 2. Antal anmälda arbetssjukdomar fördelat per branschgrupp, 
år 2008–2012.
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