
NOTAT 

Sygefravær i kommunerne, staten og det  
private 

1. En analyse af, hvis kønssammensætningen og jobfunktio-

nerne var ens i de tre sektorer… 

Inspiration til undersøgelsen 
I kronikken ’Offentligt sygefravær er overdrevet’ i Politiken den 10. marts 

2009 påpeger Merete Labiola og Thomas Lund, at der er en række gode 

forklaringer på, at sygefraværet i det offentlige er højere end i det private. 

Kønssammensætningen i kommunerne, jobfunktionerne, alderen og ande-

len af medarbejdere i fleks- og skånejob betyder, at sygefraværet alt andet 

lige vil være højere i kommunerne end i det private. 

 

I det følgende vil kronikkens konklusioner blive undersøgt på grundlag af 

sygefraværsdata fra Danmarks Statistiks forskningsadgang. 

Sygefraværet i kommunerne, staten og det private 
Sygefraværet i de tre sektorer fordeler sig som vist i tabel 1. Sygefraværet i 

kommunerne er altså 4,28 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat højere end i det 

private. Hver eneste fuldtidsbeskæftigede i kommunerne er altså fraværende 

mere end 4 dage mere end deres fuldtidsbeskæftigede kollegaer i det private.  

 
Tabel 1: Sygefravær, egen sygdom  

 Kommuner Stat Privat 

Egen sygdom 13,08 8,38 8,80 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.  

Kilde: DST 
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Køn 
I kronikken skriver Labriola og Lund: “Man ved fra forskning, at kvinder har ca. 

30 procent større risiko for sygefravær, også når der er taget højde for børns første syge-

dag, barsel osv.”.  

 

Tabel 2 viser kønsfordelingen blandt medarbejderne i de tre sektorer og 

samlet for alle sektorerne. Det ses, at kommunerne har en væsentlig højere 

andel kvinder end de to andre sektorer. Samlet for de tre sektorer fordeler 

kønnene sig sådan, at 53,9 procent er kvinder og 46,1 procent er mænd. 

Kommunerne har en væsentlig højere andel af kvinder – og staten og det 

private har en højere andel af mænd ansat. 

 
Tabel 2: Kønsfordeling 

 Kommuner Stat Privat Samlet 

Kvinde 77,1 % 44,3 % 39,7 % 53,9 % 

Mand 22,9 % 55,7 % 60,3 % 46,1 % 

Antal, i alt 413.440 169.499 557.339 1.240.278 

Anm.: Kønsfordeling målt i antal medarbejdere 

Kilde: DST 

 

Tabel 3 viser sygefraværet indenfor hver sektor fordelt på køn. Uanset sek-

tor så har kvinder et højere fravær end mænd, som kronikken også påpege-

de.  

 
Tabel 3: Sygefravær, fordelt på køn 

 Kommuner Stat Privat 

 Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand 

Egen sygdom  13,92 10,03 9,82 7,27 10,78 7,57 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat 

Kilde: DST 

 

Hvad betyder kønsfordelingen for sektorernes sygefravær? 

 

Det er muligt at holde køn konstant for de tre sektorer og undersøge, hvor-

dan sygefraværet vil se ud, hvis kønsfordelingen var lige i alle sektorerne. 

Tabel 4 viser sygefraværet i de tre sektorer, når køn holdes konstant.  

 

Det har særlig indflydelse på sygefraværet i kommunerne, når køn holdes 

konstant på tværs af de tre sektorer. Sygefraværet i kommunerne falder med 

ca. halvanden fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. 
 

Tabel 4: Sygefravær, egen sygdom – hvis køn holdes konstant 

 Kommuner Stat Privat 

Egen sygdom 11,56 8,28 8,87 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.  

Kilde: DST 
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Jobfunktion 
Om jobfunktion skriver Labriola og Lund i kronikken, at : ”… Der er forskel-

lige jobfunktioner i kommuner, private virksomheder og staten. Der er ikke mange pri-

vate firmaer, der har valgt at satse på børnepasning og hjemmepleje. Og det er netop 

ansatte i disse job, der har øget risiko for sygefravær” . 

 

Tabel 5 viser de største jobfunktioner indenfor de tre sektorer. Nogle job-

funktioner er store i kun én sektor, mens andre er store i to eller alle tre 

sektorer. Tabellen viser hvordan de ansatte indenfor hver sektor fordeler sig 

på jobfunktionerne.  

 

Det ses af tabellen, at omsorgs- og plejearbejde er meget højt repræsenteret 

i den kommunale sektor og stort set ikke i de øvrige, og tilsvarende med 

pædagogisk arbejde.  
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Tabel 5: Fordelingen på jobfunktion, de største fagområder i sektorerne 

 Kommune Stat Privat Samlet 

Militært arbejde . 10,9 % . 1,6 % 

Edb-planlægning og system 

udvikling 
. 0,6 % 2,3 % 1,2 % 

Arkitekt- og ingeniørarbejde 

mv. 
0,8 % 1,1 % 3,4 % 2,1 % 

Undervisning på universite-

ter og andre højere lærean-

stalter 

. 7,5 %  1,1 % 

Undervisning på gymnasier, 

erhvervsskoler mv. 
. 11,6 %  1,7 % 

Undervisning i folkeskoler o. 

lign. 
13,5 % 0,4 % ,1 % 5,0 % 

Arbejde med emner vedr. 

virks. organisation og øko-

nomi 

0,3 % 4,2 % 2,3 % 1,8 % 

Juridisk præget arbejde 0,3 % 3,1 % ,2 % 0,7 % 

Arbejde med adm. af lovgiv-

ning inf. den offentlige 

sektor 

. 2,8 %  0,4 % 

Teknikerarbejde inf. fysik, 

kemi, mekanik mv. 
0,5 % 1,8 % 3,6 % 2,2 % 

Edb-teknisk arbejde . 1,4 % 1,9 % 1,1 % 

Assistentarbejde inf. sund-

hedssektoren mv. 
2,0 % 0,4 % 0,2 % 0,8 % 

Pædagogisk arbejde 8,4 % .  0,2 % 3,2 % 

Omsorgsarbejde med handi-

cappede mennesker 
4,7 % 0,2 %  1,8 % 

Salgs- og finansieringsarbej-

de 
. 0,2 % 9,8 % 4,8 % 

Administrationsarbejde 2,8 % 6,1 % 3,8 % 3,8 % 

Indtastning og alment kon-

torarbejde 
4,7 % 8,6 % 3,4 % 4,6 % 

Post- og betjentarbejde 0,2 % 0,5 % 3,9 % 2,1 % 

Arbejde vedr. pengetransak-

tioner 
. 0,3 % 2,0 % 1,0 % 

Omsorgs- og plejearbejde 37,6 % 0,1 % ,4 % 13,9 % 

Overvågnings- og rednings-

arbejde 
0,3 % 7,3 % ,6 % 1,5 % 

Ekspedient-, kasse- og de-

monstrationsarbejde 
. .  9,2 % 4,5 % 

Betjening af maskiner inf. 

nærings- og nydelsesmiddel-

industrien 

. .  3,6 % 1,8 % 

Monterings- og samlebånds-

arbejde 
. . 2,6 % 1,3 % 

Lastbil- og bustransportar-

bejde 
. . 2,3 % 1,1 % 

Rengøringsarbejde 4,6 % 2,8 % 3,2 % 3,6 % 

Andre fag 19,2 % 28,1 % 41,0 % 31,2 % 

Antal, i alt 169.499 413.440 557.339 1.140.278 

Anm.: Fagområdefordelingen målt i antal medarbejdere 

Kilde: DST 
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Fraværet i de tre sektorer fordelt på jobfunktion er vist i tabel 6. De job-

funktioner, som er store i kommunerne, pædagogisk arbejde og omsorgs- 

og plejearbejde, tegner sig også for et særligt højt sygefravær. Det kan 

blandt andet skyldes, at der er tale om arbejde med meget personkontakt 

med plejekrævende borgere. 
 

Tabel 6: Sygefravær, de største jobfunktioner i sektorerne 

 Kommune Stat Privat 

Militært arbejde . 7,26 . 

Edb-planlægning og system udvik-

ling 
. 6,13 6,21 

Arkitekt- og ingeniørarbejde mv. 6,66 5,76 4,00 

Undervisning på universiteter og 

andre højere læreanstalter 
. 3,76 . 

Undervisning på gymnasier, er-

hvervsskoler mv. 
. 6,20  

Undervisning i folkeskoler o. lign. 11,40 10,13 7,60 

Arbejde med emner vedr. virks. 

organisation og økonomi 
7,10 7,46 4,84 

Juridisk præget arbejde 6,93 5,74 4,01 

Arbejde med adm. af lovgivning inf. 

den offentlige sektor 
. 6,79  

Teknikerarbejde inf. fysik, kemi, 

mekanik mv. 
8,08 8,19 6,69 

Edb-teknisk arbejde . 8,42 7,01 

Assistentarbejde inf. sundhedssekto-

ren mv. 
10,04 9,50 9,40 

Pædagogisk arbejde 14,77 . 16,80 

Omsorgsarbejde med handicappede 

mennesker 
14,52 11,07  

Salgs- og finansieringsarbejde . 8,37 6,93 

Administrationsarbejde 8,87 10,25 6,43 

Indtastning og alment kontorarbejde 10,92 11,47 8,26 

Post- og betjentarbejde 8,32 10,99 15,79 

Arbejde vedr. pengetransaktioner . 10,28 9,58 

Omsorgs- og plejearbejde 15,79 5,57 11,70 

Overvågnings- og redningsarbejde 10,44 10,80 9,90 

Ekspedient-, kasse- og demonstrati-

onsarbejde 
. . 9,95 

Betjening af maskiner inf. nærings- 

og nydelsesmiddelindustrien 
. . 13,42 

Monterings- og samlebåndsarbejde . . 15,70 

Lastbil- og bustransportarbejde . . 11,18 

Rengøringsarbejde 15,74 13,87 7,90 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.  

Kilde: DST 

 

Hvad betyder jobfunktionerne for sygefraværet i de tre sektorer? 

Som før er det muligt at holde jobfunktionerne konstante og undersøge, 

hvordan sygefraværet i de enkelte sektorer så vil se ud. Det er gjort i tabel 7. 

Når jobfunktionerne holdes konstante har det betydning for sygefraværet i 

kommunerne, som bliver reduceret med 2,5 fraværsdagsværk pr. fuldtidsan-
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sat, for sygefraværet i staten, hvor fraværet stiger med næsten 2 fraværs-

dagsværk pr. fuldtidsansat, og i det private, hvor fraværet falder med 0,8 

fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. 

 

Hvis jobfunktionerne var lige på tværs af de tre sektorer ville forskellene i 

niveauet af sygefravær i de to offentlige sektorer blive udjævnet. Og fravæ-

ret i kommunerne vil være betydeligt lavere end det er i dag. 
 

Tabel 7: Sygefravær, egen sygdom – hvis faggruppe holdes konstant 

 Kommuner Stat Privat 

Egen sygdom 10,58 10,20 7,99 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.  

Kilde: DST 

Alder 
I kronikken skriver Labriola og Lund om alder, at: ”… Gennemsnitsalderen er 

højere i den kommunale sektor end i den private – og man ved, at risikoen for sygefravær 

stiger med alderen”. 

 

Aldersfordelingen er vist i tabel 8. Her ligner kommunerne og staten i høj 

grad hinanden. Dog er de ældre medarbejdergrupper lidt stærkere repræsen-

teret hos staten. Aldersfordelingen i det private skiller sig en smule ud: Her 

er en højere andel af yngre op til 30 år, og en tilsvarende lavere andel af 

ældre end i de øvrige sektorer. Alderssammensætningen i kommunerne 

minder i høj grad om gennemsnittet for de tre sektorer samlet. 
 

Tabel 8: Aldersfordeling 

 Kommuner Stat Privat Samlet 

Op til 20 år 3,9 % 1,3 % 6,5 % 4,8 % 

21 til 30 år  17,5 % 13,7 % 19,7 % 18,0 % 

31 til 40 år 22,7 % 23,9 % 26,5 % 24,7 % 

41 til 50 år 25,4 % 26,5 % 26,0 % 25,8 % 

51 til 60 år 25,1 % 26,4 % 17,7 % 21,7 % 

61 år eller mere 5,4 % 8,3 % 3,7 % 5,0 % 

Antal  413.440 169.499 557.339 1.240.278 

Anm.: Aldersfordeling målt i antal medarbejdere 

Kilde: DST 

 

Tabel 9 viser niveauet af sygefravær for de forskellige aldersgrupper. I 

kommunerne er det højeste fravær blandt de 21 -30-årige, og derefter der 

det faldende i takt med, at alderen stiger. I staten ses en næsten modsatre t-

tet tendens: Det laveste sygefravær er blandt de yngre, mens det højeste 

findes hos de 51 -60-årige. Sygefraværet i det private fordeler sig i høj grad 

som i kommunerne – bare på et lavere niveau -, dog er der som i staten et 
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relativt højt sygefravær blandt de 51 -60-årige. Der er altså ingen entydig 

sammenhæng mellem alder og sygefravær. 

 

Labriola og Lund påpegede i deres kronik, at sandsynligheden for fravær 

stiger i takt med alderen, og at gennemsnitsalderen i kommunerne er højere 

i det private. Dette skulle være én af forklaringerne på forskellen i niveauet 

af sygefravær. Tabel 9 viser dog, at sygefraværet – i hvert fald så længe det 

gælder den kommunale og den private sektor – ikke stiger med alderen. 
 

Tabel 9: Sygefravær, egen sygdom fordelt på alder 

 Kommuner Stat Privat 

Op til 20 år 12,36 7,47 7,89 

21 til 30 år  14,32 7,56 10,27 

31 til 40 år 13,46 7,10 8,58 

41 til 50 år 12,95 8,68 8,35 

51 til 60 år 12,72 9,46 8,89 

61 år eller mere 11,06 8,77 7,55 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat 

Kilde: DST¨ 

 

Alderssammensætningen i de tre sektorer og niveauet af sygefravær inden 

for hvert alderstrin vækker ingen mistanke om, at aldersfordelingen i kom-

munerne skulle kunne forklare forskellen i sygefraværet til den private sek-

tor.  

Fleks- og skånejob 
 Labriola og Lund forventer også at andelen af ansatte i fleks- og skånejob 

har betydning for sygefraværet: “Yderligere er det således, at den offentlige sektor i 

højere grad end den private har personer ansat i forbindelse med arbejdsmarkedspolitiske 

foranstaltninger. Der er f.eks. relativt flere i skåne- og fleksjob i det offentlige”. 

 

Et andet element som Labriola og Lund forholder sig til er andelen af an-

satte i fleks- og skånejob i henholdsvis kommunerne, staten og det private. 

Her mener forskerne, at det offentlige er væsentlig bedre til at ansætte med-

arbejdere, der har behov for særlige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Disse 

medarbejdere vil alt andet lige have et højere sygefravær – og det forklarer 

en del af forskellen mellem sektorerne.  

 

Desværre er ansatte i fleks- og skånejob ikke inkluderet i Danmarks Sta-

tistisks fraværsstatistik, og derfor er det ikke muligt at undersøge effekten 

heraf.   
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Når køn og jobfunktion samtidig holdes konstante 
Gennemgangen ovenfor leder frem til at se nærmere på køn og jobfunkti-

ons betydning for sygefraværet. Alders betydning for sygefraværet syntes 

ikke entydig og det er ikke muligt at undersøge fleks- og skånejobs betyd-

ning for sygefraværet i de tre sektorer. 

 

Tabel 10 viser resultatet af en variansanalyse, hvor den samtidige effekt af 

sektor, køn og jobfunktion på eget sygefravær undersøges. Det betyder, at 

det er muligt at undersøge hvor store forskelle, der er mellem sektorernes 

sygefravær, når de netop nævnte faktorer holdes konstante.  

 

Af tabellen fremgår det, at – når alle inkluderede variable holdes konstante 

– så er sygefraværet i staten 1,821 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat højere 

end det private og sygefraværet i kommunerne er 2,138 fraværsdagsværk 

højere end det private. Når de øvrige variable holdes konstante mindskes 

forskellene mellem sektorernes sygefravær. Hvor forskellen mellem kom-

munerne og det private før var 4,28 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat er 

differencen nu reduceret til 2,138 fraværsdagsværk. Og samtidig ligger syge-

fraværet i staten på niveau med kommunerne. 

 

Differencen mellem den private, den kommunale og den statslige sektor 

kan blandt andet forklares i følgende: 

 Ikke alle relevante faktorer er inkluderet i analysen (bl.a. ansættelses-

form (flexjob o. lign.), indkomst) 

 Rummelighed: Det offentlige holder i højere grad på deres langtids-

syge end det private gør 

 Det private er bare bedre til at håndtere sygefravær 

 Dårlig indberetning/statistik på det private område 
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Tabel 10: Variansanalyse af sygefravær, forklaret af sektor, køn og jobfunktion 

  Parameter estimat Signifikans 

 Intercept 11,124 0,000 

S
ek

to
r 

 

Stat 
 

1,821 0,000 
 

Kommune 
 

2,138 0,000 
 

Privat 
 

. . 

K
ø

n
 

 

Mand 
 

-3,281 0,000 

 

Kvinde 
 

. . 

Jo
b

fu
n

k
ti

o
n

 

Militært arbejde -2,802 0,000 

Edb-planlægning og system udvikling -2,541 0,000 

Arkitekt- og ingeniørarbejde mv. -4,490 0,000 

Undervisning på universiteter og andre højere 

læreanstalter 
-7,337 0,000 

Undervisning på gymnasier, erhvervsskoler 

mv. 
-5,198 0,000 

Undervisning i folkeskoler o. lign. -1,246 0,000 

Arbejde med emner vedr. virks. organisation 

og økonomi 
-4,267 0,000 

Juridisk præget arbejde -5,916 0,000 

Arbejde med adm. af lovgivning inf. den 

offentlige sektor 
-4,835 0,000 

Teknikerarbejde inf. fysik, kemi, mekanik mv. -2,373 0,000 

Edb-teknisk arbejde -1,757 0,000 

Assistentarbejde inf. sundhedssektoren mv. -3,405 0,000 

Pædagogisk arbejde 1,129 0,000 

Omsorgsarbejde med handicappede menne-

sker 
1,577 0,000 

Salgs- og finansieringsarbejde -2,399 0,000 

Administrationsarbejde -3,337 0,000 

Indtastning og alment kontorarbejde -2,100 0,000 

Post- og betjentarbejde 6,280 0,000 

Arbejde vedr. pengetransaktioner -0,966 0,000 

Omsorgs- og plejearbejde 1,968 0,000 

Overvågnings- og redningsarbejde 0,602 0,004 

Ekspedient-, kasse- og demonstrationsarbej-

de 
0,257 0,160 

Betjening af maskiner inf. nærings- og nydel-

sesmiddelindustrien 
2,590 0,000 

Monterings- og samlebåndsarbejde 4,599 0,000 

Lastbil- og bustransportarbejde 1,785 0,000 

Rengøringsarbejde . . 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.  

Kilde: DST 

 

I tabel 11 ses sygefraværet i de tre sektorer, når der tages højde for køn og 

jobfunktion. Sygefraværet i kommunerne falder med 2,77 fraværsdagsværk 

pr. fuldtidsansat, når der tages højde for den samtidige effekt af køn og job-

funktion. I staten stiger det med 1,61 fraværsdagsværk og i det private fa l-

der det med 0,63 fraværsdagsværk.  
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Når sygefraværet i de enkelte sektorer undersøges under at skele til de særl i-

ge forudsætninger, der gør sig gældende i sektorerne, så var fraværet i 

kommunerne 4,28 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat højere end i det priva-

te. Når køn og jobfunktion tages i betragtning, så falder denne difference til 

2,14 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Altså en halvering i antallet af dage 

de kommunalt ansatte er fraværende mere end deres kollegaer i det private.  

Og så er der forsat ikke taget højde for de faktorer, jeg listede før tabel 10. 

 

Tabel 11: Sygefravær, egen sygdom – hvis alle faktorer holdes konstant 

 Kommune Stat Privat 

Egen sygdom 10,31 9,99 8,17 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.  

Kilde: DST 

 

Årsagen til at fraværet i staten stiger så meget skal findes i, at de ansatte i 

staten skiller sig ud fra arbejdsmarkedet generelt. Her er flere faggrupper 

med betragtelig lavt sygefravær: akademikere, forsvar og politi. Når blandt 

andet køn og faggruppe holdes konstant for hele arbejdsmarkedet, så bliver 

forudsætningerne for fraværet sat i forhold til hele arbejdsmarkedet og ikke 

alene det særligt statslige arbejdsmarked. 
 

2. Ligestillingshistorien 
 

Tabel 12 viser aldersfordelingen for yngste barns alder blandt de ansatte i 

kommunerne, staten og det private. Aldersfordelingen af yngste barns alder 

er nogenlunde ens på tværs af de tre sektorer. Dog er andelen af privat an-

satte, hvis yngste barn er under 10 år en lille smule højere end i de øvrige 

sektorer. 

 
Tabel 12: Yngste barns alder, fordeling  

 Kommuner Stat Privat 

Ingen børn 47,6 % 52,5 % 49,1 % 

0 til 4 år 15,8 % 15,5 % 16,3 % 

5 til 9 år 10,7 % 9,8 % 10,7 % 

10 til 14 år 11,6 % 10,2 % 10,9 % 

15 og ældre 14,3 % 11,9 % 13,0 % 

Total 413.440 169.499 557.339 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Fagområdefordelingen målt i antal medarbejdere. 

Yngste barn 

Kilde: DST 

 

Fraværet i forbindelse med barns sygdom er stort set ligeligt fordelt med de 

kommunalt ansatte mænd og kvinder. 19 ud af 20 gange, en kommunalt 

ansat kvinde med barn under 5 år bliver hjemme for at passe sit syge barn, 

så gør hendes mandlige kollega det samme. Det ses af tabel 13. I staten og 

det private er det oftere kvinderne, der bliver hjemme, når barnet er sygt.   



 

  11 

Tabel 13: Fravær i forbindelse med barns sygdom 

 Kommuner Stat Privat 

 Kvinde  Mand Kvinde  Mand Kvinde  Mand 

Ingen børn 0,01 0,07 0,02 0,05 0,03 0,08 

0 til 4 år 1,99 1,89 2,05 1,40 2,55 1,43 

5 til 9 år 1,36 0,95 1,52 0,82 1,59 0,72 

10 til 14 år 0,46 0,29 0,64 0,30 0,66 0,25 

15 og ældre 0,03 0,03 0,05 0,02 0,03 0,02 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Fagområdefordelingen målt i antal medarbejdere. 

Yngste barn 

Kilde: DST 

 

I forbindelse med barslen er der i alle tre sektorer en stor forskel mellem 

fraværet blandt de mandlige og de kvindelige ansatte. Men forskellen er 

mindst i den kommunale sektor. 

 

Tabel 14: Fravær i forbindelse med barsel 

 Kommuner Stat Privat 

 Kvinde  Mand Kvinde  Mand Kvinde  Mand 

Ingen børn 3,85 0,44 4,24 0,49 4,00 0,52 

0 til 4 år 23,58 4,42 26,35 4,64 20,15 2,99 

5 til 9 år 3,82 0,48 3,07 0,42 2,76 0,46 

10 til 14 år 0,74 0,07 0,74 0,07 0,36 0,09 

15 og ældre 0,15 0,03 0,14 0,02 0,24 0,04 

Anm.: Sygefravær opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Fagområdefordelingen målt i antal medarbejdere. 

Yngste barn 

Kilde: DST 

 

 


