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Nya månadsersättningar  
– minskat med 60 procent

Månadsersättning kan utbetalas till den som uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning  
från Försäkringskassan. De senaste åren har antalet påbörjade månadsersättningar hos  
AFA Försäkring minskat kraftigt. Bara på de tre åren mellan 2015 och 2018 har de nya  
månadsersättningarna minskat med ungefär 60 procent både för privata arbetare  
och anställda inom kommuner och landsting. Minskningen har  
varit något större för kvinnor än för män. 

FAKTA OM MÅNADSERSÄTTNING

Månadsersättning hos AFA För-
säkring kan betalas ut till personer, 
försäkrade inom AGS eller AGS-KL, 
som beviljats sjukersättning eller 
aktivitetsersättning från Försäkrings-
kassan. 

Sjukersättning kan beviljas personer 
som troligen aldrig kommer kunna 
arbeta heltid på grund av sjukdom, 
skada eller funktionsnedsättning. 

Aktivitetsersättning kan beviljas per-
soner under 30 år som inte kommer 
att kunna arbeta heltid minst ett år 
framöver på grund av sjukdom, ska-
da eller funktionsnedsättning.

AGS försäkrar privat- och kooperativt  
anställda arbetare. AGS-KL försäkrar  
anställda i kommun, landsting, 
region, Svenska kyrkan och vissa 
kommunala bolag.

Diagrammen i denna analys avser 
det sammanlagda antalet påbörjade 
månadsersättningar för AGS och 
AGS-KL.

Påbörjad månadsersättning avser här 
tidpunkten som den första utbetal-
ningen av månadsersättning gjordes.

Diagram 1

Antalet påbörjade månadsersättningar 2015–2018.
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En förklaring till minskningen av 
påbörjade månadsersättningar är 
att Försäkringskassan börjat ge 
betydligt fler avslag på ansökningar 
om sjukersättning. Avslagsandelen 
har ökat från 50 procent 2015 till 
80 procent under början av 2018. 

En annan förklaring är att den 
bortre tidsgränsen i sjukpenning 
avskaffades i början av 2016, vilket resulterat 
i att fler kvarstår i sjukpenning istället för att 
beviljas sjukersättning. 

Typfall
Den typiska personen som 
påbörjar månadsersättning 
är en kvinna på 50–59 år 
som arbetar inom kommun 
och landsting och har en 
psykisk diagnos.



Åldersfördelning
Åldersgruppen 50–59 år står för flest påbörjade månadsersättningar. Kvinnor 
har en högre andel i åldersgruppen 40–49 år, medan män har en högre andel 
över 60 år. Det har inte skett några större förändringar av åldersfördelningen 
de senaste åren.

Diagram 2

Åldersfördelning för påbörjade månadsersättningar 2018, kvinnor.
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Diagram 3

Åldersfördelning för påbörjade månadsersättningar 2018, män.
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Diagnos
I diagram 4 och 5 nedan visas utvecklingen för de fem diagnoskapitel som var 
vanligast bland dem som påbörjade månadsersättning 2018. Allra vanligast var 
psykiska diagnoser följt av muskuloskeletala diagnoser, exempelvis ryggsjukdomar 
och reumatiska sjukdomar. Den största procentuella minskningen sedan 2015 har 
skett för muskuloskeletala diagnoser som minskat med 73 procent för kvinnor och 
63 procent för män. Tumörer har minskat minst, 28 procent för kvinnor och  
18 procent för män. 

Diagram 4

Antal påbörjade månadsersättningar för de fem vanligaste diagnoskapitlen, kvinnor
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Diagram 5

Antal påbörjade månadsersättningar för de fem vanligaste diagnoskapitlen, män.
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