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Sammanfattning

Under den senare delen av 90-talet ökade utgifterna för sjukfrånvaron i Sverige lavinartat och 

2003 uppgick dem till 40 miljarder kronor. Dagens politiker och myndigheter jobbar fokuserat 

med att få ner ohälsan i Sverige och med dem även kostnaderna. Ett viktigt led i att minska 

kostnaderna samt att undvika en liknande utveckling i framtiden är att studera sjukfrånvarons 

ersättningssystem samt de faktorer som påverkar ersättningen. 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av tidigare forskning, ekonomisk teori och 

regressionsanalyser studera vilka faktorer som påverkar sjukskrivningsfrekvensen. Jag 

undersöker även om sjukfrånvarofrekvensen är känslig för ändringar av nivån på ersättningen 

vid sjukfrånvaro samt om en glesbygdspåverkan förändrar ett eventuellt förhållande mellan 

sjukfrånvarofrekvensen och övriga undersökta faktorer. 

Mitt resultat visar på att det finns signifikanta samband mellan sjukfrånvarofrekvensen och de 

undersökta faktorerna. En av dessa faktorer är sjuk- och aktivitetsersättningen, den uppvisar 

ett positivt samband med sjukfrånvarofrekvensen. Detta beror bland annat på att 

sjukersättningen används som en ventil till sjukförsäkringen när denna blir alltför överhettad.

Tidigare studier har visat att förändringar i ersättningsnivåer ger en stark inverkan på 

benägenheten att sjukskriva sig. Utvecklingen under 90-talet visar på att dessa tendenser till 

nyttomaximering mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsersättningen förekommer. Mina 

antaganden om effekten av 2003 års reform, som minskade ersättningen för arbetsoförmåga 

hos arbetslösa vid sjukdom, var i enlighet med ovan nämnda resonemang. Mina 

regressionsresultat för arbetslöshet var dock inte signifikanta och säkerställer därför inte mina 

antaganden. Däremot visar mina regressionsresultat på att 2003 års reform har påverkat 

sambandet mellan sjukfrånvarofrekvensen och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

När det gäller hur glesbygdspåverkan inverkar på sjukfrånvarofrekvensens förhållande till de 

undersökta faktorerna kan jag inte med statistisk säkerhet påvisa att variabeln glesbygd haft 

någon inverkan på förhållandet.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Under de senaste åren har sjukfrånvaron varit ett väl debatterat ämne, både i media och i 

politiken. Många studier har gett mer eller mindre teorietiska förklaringar till varför 

sjukfrånvaron ökat så dramatiskt under senare delen av 90-talet samt vad som bör göras för att 

minska kostnaderna. En del hävdar att det är den försämrade arbetsmiljön och därigenom 

arbetsgivarna som är ansvariga för den ökade sjukfrånvaron. Andra hävdar att det är attityderna 

till arbete hos svenskarna som med tiden har förändrats, detta i kombination med alltför 

generösa sjukförmåner skulle ligger till grund för den ökade sjukfrånvaron. 

Trots flertalet rapporter och utredningar som kommit på området så tycks det fortfarande råda 

oklarheter i hur och varför sjukfrånvaron kunde bli så stor. Däremot kvarstår fortfarande 

faktum, kostnader för sjukfrånvaron tilläts under 90-taler att skena i höjden. År 2002 uppgick 

kostnaderna till 48.3 miljarder kronor, vilket ungefär motsvara 2 procent av Sveriges BNP. I 

takt med de ökande kostnaderna ökade självfallet även antalet sjukfrånvarande dramatiskt, 

under perioden steg sjukfrånvaron med hela 75 procent.
1

Tidigare forskning på området visar att det har funnits tendenser till att socialförsäkringarnas

olika nivåer av ersättningar och bidrag har en viss inverkan på individers beteende, individen 

tenderar att söka sig till de ersättningarna som är mest gynnsamma.
2

 Är det så att 

socialförsäkringens olika försäkringar påverkar varandra på detta sätt även under 2000-talet är 

det av stort intresse och vikt att analysera denna interaktion mellan systemen närmare.

Laura Larsson vid institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har vid ett flertal

tillfällen studerat förhållandet mellan arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, hon 

uppmärksammade 2002 att ersättningen vid sjukfrånvaro var större än arbetslöshetsersättningen 

och att sjukskrivning gav möjlighet till att uppbära högre ersättning.
3

 Ett år efter Larssons 

publicerat sina iakttagelser införde regeringen en reform som resulterade i minskad ersättning 

vid sjukdom för arbetslösa. Reformen var ett led i att försöka pressa ned kostnaderna. Frågan är 

om den har uppfyllt sitt ändamål?

1

 Johansson & Palme (2004)

2

 Larsson (2002)

3

 Larsson (2002)
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Ytterligare ett område inom sjukförsäkringen som varit omdiskuterat både i media och bland 

forskare är skillnaderna i sjukfrånvarofrekvensen mellan olika delar av landet samt vad detta 

kan bero på. Finns det betydande skillnader i glesbygd respektive tätort när det gäller 

sjukfrånvarofrekvensen är det av största vikt att studera saken närmare samt vad denna 

utveckling beror på. 

1.2 Syfte

Huvudsyftet med uppsatsen är att med hjälp av tidigare studier och ekonomisk teori studera 

vilka faktorer inom socialförsäkringen som påverkar sjukskrivningsfrekvensen. Ytterligare 

ändamål med uppsatsen är att studera sjukfrånvarofrekvensens känslighet för förändringar i 

sjukpenningen, med inriktning på 2003 års reform samt att undersök om glesbygdspåverkan 

förändrar ett eventuellt samband mellan sjukfrånvarofrekvensen och övriga undersökta 

faktorer. 

1.3 Avgränsning

Jag har valt att avgränsa studien till att endast studera fyra faktorer som kan tänkas ha en 

påverkan på sjukfrånvarofrekvensen. Tre av faktorerna tillhör de arbetsbaserade social-

försäkringarna och en tillhör socialtjänstens bistånd. De valda faktorerna är sjuk- och 

aktivitetsförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, försäkringen för arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder samt ekonomiskt bistånd. Jag väljer således att inte ta hänsyn till exempelvis andra 

försäkringar i socialförsäkringen av karaktären bostadsbaserade försäkringar som exempelvis 

pension och föräldrapenning. 

1.4 Metod

För att besvara ovan ställda frågeställningar använder jag en kvantitativ forskningsanalys. 

Tillvägagångssättet jag valt att tillämpa i uppsatsen är statistisk undersökning baseras på 

sekundärdata.

Jag började med att göra en litteraturöversikt på området för att ta del av tidigare forskning och 

på så sätt skaffa mig kunskap om ämnet. Utifrån dessa studier har jag lagt grunden i min 

undersökning samt fått förankring för mina variabler. Därefter har jag gått vidare med att 

sammanställa data för att sedan, genom regressionsanalyser, finna lösning på mina 

frågeställningar. 
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Variablerna jag använder mig av är sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, 

arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd (tidigare 

socialbidrag). I denna uppsats har jag valt att räkna med ekonomiskt bistånd i begreppet 

socialförsäkringar. 

För att få jämförbarhet mellan de olika ersättningssystemen har jag valt data baserad på 

helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som under ett år skulle 

kunna försörjas med full ersättning. Exempelvis blir två personer som varit sjukskrivna och 

erhållit sjukpenning på halvtid i ett år, en helårsekvivalent.

Datamaterialet som undersökningen baseras på är aggregerad tvärsnittsdata och är inhämtat 

från Statistiska centralbyrån, SCB. Data är uppdelad på län och redovisas årsvis över perioden 

1999 till 2004, vilket ger mig totalt antal observationer av 126 stycken per variabel. Av dessa 

observationer är 100 stycken fördelade före reformen 2003 och 26 stycken efter.

Under arbetets gång har jag valt att dela upp mina data på glesbygd respektive tätort. För att 

avgöra vilka län som är glest befolkade och vilka som är tätt befolkade har jag hämtat data över 

folkmängd från SCB och länens areal från Sveriges nationalatlas internetsida.
4

1.5 Disposition

I uppsatsen avser jag att besvara mina frågeställningar genom att först redogöra för aktuell 

nationalekonomisk teori samt tidigare forskning på området. I kapitlet fyra definierar jag 

undersökningens variabler för att sedan fortsätta att redogöra för utvecklingen av 

socialförsäkringen under 90-talet samt under den undersökta perioden. Kapitel fem beskriver 

hur mina variabler har utvecklats under undersökningsperioden och i kapitel sex presenteras 

mina regressionsanalyser med bland annat variabeldiskussion samt empiriska resultat. I 

kapitel sju redogör jag för analys av mina regressionsresultat i kombination vad mina 

förväntningar samt vad tidigare forskning säger. I kapitel åtta presenterar jag mina egna 

synpunkter på uppsatsen. Jag avslutar studier genom kapitel nio och tio där jag redogör för 

mina slutsatser samt ger förslag på fortsatt forskning. 

4

http://www.sna.se/webbatlas/lan/index.html
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2. Teori

1.1 Budgetrestriktionen

Ekonomisk teori antar att individer väljer den bästa kombinationen av varor som är möjlig 

utifrån de restriktioner denne har. Budgetrestriktionen är en restriktion som uppvisar hur 

mycket individen kan konsumera av olika varor. 

I de modeller som jag kommer att använda mig av har individen två inkomstkällor som utgör 

restriktioner för konsumtion, lön som är beroende av individens arbetsutbud och arbetsfria 

inkomster. I mitt fall ser jag arbetsfria inkomster som ersättning vid sjukfrånvaro. Jag antar 

även i min modell att sjukskrivningstid kan jämställas med fritid och att den är en normal 

vara, det innebär att om individens inkomst ökar kommer denne att efterfråga mer av denna 

vara. I mina modeller bortser jag även från att individen har möjlighet att spara sin inkomst.

Budgetlinjens ekvation:

P*C + (W- S)*F = W*T

F = T-L

P = pris på konsumtion S = sjukskrivning tid = sjukpenning/dag

C = kvantiteten konsumerade varor  F = antal dagar som sjukskriven

W = lön/dag T = L + F (365 dagar)

L = antal arbetsdagar 

T

S

A

B

C

Figur 1. Budgetlinje



7

På y-axeln visas konsumtion av övriga varor (C) och på x-axeln visas sjukskrivningstid (S), 

som jag antagit är en normalvara. Ut ifrån x-axeln går en lodrätt linje som utgör en 

tidsbegränsning, eftersom året bara innehåller 365 dagar (T).

Lutningen på budgetlinjen mäter alternativkostnaden av att konsumera sjukskrivningstid i 

förhållande till varor, Ps/Pc, Ps = W-S = priset på att vara sjukskriven en dag. För att 

konsumera mera av sjukskrivningstid måste individen avstå från en viss konsumtion av övriga 

varor. Om en individ skulle vara sjuk årets alla 365 dagar, T = F, skulle denne individen 

kunna konsumera (T* S)/Pc av övriga varor, detta förhållande visas i figur 1, sida 7, genom 

punkt A. Punkt B visar, T = L, hur mycket individen skulle kunna konsumera av övriga varor 

om denne väljer att inte konsumera någon sjukskrivning alls, (T*W)/Pc. Skulle ersättningen 

för sjukskrivningstiden minska ( <0) skulle det innebära att priset på sjukskrivningstid ökar, 

Ps stiger. Budgetlinjen skulle i det fallet att skifta in mot origo, se figur 1. 

2.1 Nyttomaximering

Ytterligare en av grundstenarna i nationalekonomi är hypotesen om att människan är 

nyttomaximerande. Den ekonomiska teorin antar att individer handlar rationellt och att varje 

gång de ställs inför ett val så gör de en kalkyl för att identifiera vilket alternativ de föredrar.
5

Individer försöker alltid maximera sin nytta så långt det är möjligt utifrån de restriktioner och 

preferenser denne har.
6

Varje dag, vare sig individen är frisk eller sjuk, ställs individen för ett val, att gå till arbetet 

eller inte. Dessa val kallas cost-benfit analysis (kostnadsanalys) och kan påverkas av 

förändringar i socialförsäkringens regelsystemet.
7

 Kostandsanalyserna visar på att varje 

individ har en nytta som de försöker att maximera utifrån sin budgetrestriktion.
8

 När individen 

genomför analysen väljer den det alternativet på deras budgetrestriktion som enligt dennes

preferenser maximerar nyttan.
9

För individer med dålig hälsa kan det vara så att det inte finns flera olika valmöjligheter när 

de gör sin kostnadsanalys, det enda alternativet är att stanna hemma och sjukskriva sig.
10

Vid 

5

 Eklund 1999, sid 40

6

 Syll 1999, sid 261

7

RFV Analyserar 2000:2

8

 Bäckman 1998, 34 ff.

9

 Ibid.

10

 Ibid.
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en kostnadsanalys har exempelvis en arbetslös individ möjligheten att maximera sin nytta 

genom att sjukskriva sig om exempelvis ersättningen för sjukskrivning är mer fördelaktig

samt risk för utförsäkring är överhängande.

Viken nytta individen får är beroende av vilken preferenser denne har samt att individen har 

förmågan att identifiera valmöjligheterna för att sedan rangordna dem. Det mest eftertraktade 

utgången ger individen maximal nytta. Ju längre ifrån origo indifferenskurvan ligger desto 

högre är nyttan.

Individens optimala konsumtion av de olika varorna ligger där indifferenskurvan tangerar 

budgetlinjen. I detta optimum, se figur 2, konsumerar individen hela sin inkomst och det är, i 

denna punkt, omöjligt att hitta andra kombinationer av varor och fritid som ger en högre nytta.

Socialförsäkringen är ett system som ska skydda individer från att få allt för stora 

inkomstbortfall, vid bland annat sjukdom och arbetslöshet. Systemet består av olika 

försäkringar som är knutna till förvärvsinkomsten och är finansierade av skatter. På samma 

sätt som en individ föredrar en varukorg framför en annan kan individer preferera ett 

ersättningssystem framför ett annat.

2.2 Samband mellan arbetslöshet och sjukskrivning

Hur preferenserna ser ut beror mycket på hur individen värderar att vara hemma från jobbet 

(sjuk) respektive att jobba, den ekonomiska drivkraften kontra ledighet. Individer som har ett 

yrken där det finns möjligheter till avancemang tenderar att sjukskriva sig mindre. En person 

som istället värderar möjligheten till att vara hemma högre kommer att i större utsträckning 

Varor

Lutning = Ps/P

Fritid (S)

Figur 2. Individens optimering

Källa: Björklund 2002, s 27 

s27

Optimum
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att sjukskriva sig ofta. Det finns även andra saker som spelar in i när individen gör sin 

kostnadsanalys. Några av dem är exempelvis hur mycket individen värdesätter samvaron med 

sina arbetskamrater, utmaningen i arbetet samt möjligheten till vadarutveckling. 

Ytterligare en faktor som också påverkar kostnadsanalysen är att de som är mycket 

frånvarande från arbetet inte får samma karriärmöjligheter som individer med låg frånvaro. 

Det är även så att anställda som har mycket hög frånvaro riskerar att vid exempelvis 

personalminskningar bli uppsagda. Anställda som har mycket hög frånvaro riskerar därför att 

bli selekterade ut ur arbetsmarknaden. På samma sätt kan det tänkas att arbetslösa individer 

som tidigare haft mycket frånvaro, med anledning av sämre hälsa, har det svårare att skaffa 

sig ett nytt arbete, de har en mindre möjlighet att blir selekterade in på arbetsmarknaden. Vid 

en högkonjunktur ökar chansen att även individer med svag hälsa får jobb och därigenom 

ökar också sannolikheten för att sjukfrånvaron stiger. Denna mekanism kallas för 

selektionseffekten och ger en förklaring till ett negativt förhållande mellan sjukskrivning och 

arbetslöshet.
11

En annan förklaring till varför förhållandet mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro är negativt är 

den disciplinerande effekten. När det råder hög arbetslöshet ökar risken för att bli av med 

jobbet och då minskar benägenheten att vara frånvarande från arbetet. Sjukfrånvaro kan i 

dessa fall bidra till att öka risken ytterligare för att bli uppsagd. När konjunkturen vänder och 

arbetslösheten går ner anser individer att de har råd att sjukskriva sig, konkurrensen om 

jobben är låg och det gör i sin tur att risken att förlora jobbet på grund av sjukskrivning 

minskar. I studier av arbetslöshet och sjukfrånvaro använder sig både ekonomer och 

samhällsvetare av hypoteser om disciplinerande effekter. I samband med dessa hypoteser 

följer ofta modeller som lägger tonvikt vid arbetstagarnas rationella val. 
12

11

 Ds 2002: 49

12

 Ds 2002:49
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3. Tidigare forskning på området

Sjukförsäkringen är ett område som under de senare åren varit föremål för flera studier. De 

ökade antalet analyser har kommit som en följd av det kraftigt höjda utgifterna av 

sjukförsäkringen under 90-talet. 

Ett av de områden inom sjukförsäkringen som i allra högsta grad har uppmärksammats under 

de tre, fyra senaste åren är sjukförsäkringens förhållande till arbetslöshetsförsäkringen samt

hur ersättningsnivåerna inom dessa två socialförsäkringar påverkar varandra.

Flera artiklar pekar på att de arbetslösa har varit en grupp som under perioden 1998 till 2001 

varit överrepresenterade när det gäller sjukpenning, det är fyra gånger högre sannolikhet att en 

arbetslös individ sjukskriver sig än det är för individer i sysselsättning.
13

 Sannolikheten för att 

en arbetslös sjukskriver sig ökar dessutom om möjligheten till högre ersättning ökar, om 

skillnaden mellan de två ersättningarna blir större.
14

Studier visar även att ju närmare den arbetslöse kommer sin utförsäkring (300 dagar) ju mer 

ökar sannolikheten att sjukskriva sig. Orsaken till det kan vara att antalet dagar med a-kassan 

sparas när individen får sjukpenning vilket i sin tur förlänger den totala ersättningsperioden 

vid arbetslöshet.
15

En förklaring till den höga representationen av arbetslösa inom sjukförsäkringen är att antalet 

sjukskrivningar bland de arbetslösa påverkas positivt av generositetsskillnaderna mellan a-

kassa och sjukpenning. Trots att antalet sjukskrivningar tenderar att öka med ökad ersättning 

så påverkas, enligt ett antal studier, däremot inte längden på sjukskrivningarna. Orsaken till 

sambandet anses vara att en längre period av sjukskrivning, som överstiger sju dagar, behöver 

styrkas av läkarintyg, det gör det svårt att vara sjukskriven längre än en vecka om individen i 

fråga inte enligt läkare är sjuk.
16

Sammantaget av empirin, på området arbetslöshet och sjukskrivning, visar det sig att en 

gengenerell uppfattning om förhållandet mellan sjukskrivningar och arbetslöshet är att det är 

negativt, om arbetslösheten stiger så sjunker sjukfrånvaron. En vanlig förklarande faktor för 

varför det ligger till på detta sätt är den disciplinerande effekten. Det finns dock dem som 

13

 Larsson 2004:8

14

 Larsson 2004:7

15

 Larsson 2004:7

16

 Larsson 2002
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motsäger sig hypotesen om att ökad arbetslöshet leder till minskad sjukfrånvaro och menar att 

relationen endast är ett skensamband som dessutom går att korrigera för.
17

På det teoretiska planet finns det även en mängd olika argument för att arbetslösheten har en 

positiv inverkan på sjukfrånvaron. Ett av dessa är att arbetslöshet är hälsovådligt för den 

arbetslöse men även för de anställda eftersom risken för arbetslöshet skapar stress. Ytterligare 

ett sätt att resonera är att under lågkonjunkturen med hög arbetslöshet är det ett lägre tempo 

på företagen, de har mindre att göra och därför har de anställda möjlighet att tillfälligt 

sjukskriva sig utan att det kommer att skada företaget och arbetskamrater i samma 

utsträckning som under högkonjunkturer. Trots att den ovan nämnda diskussionen så pekar 

resultatet i ett stort antal empiriska studier på att en ökning av arbetslösheten faktiskt leder till 

minskad sjukfrånvaro.
18

Resonemangen ovan visar att det är svårt teoretiskt belägga om 

effekten av arbetslöshet är höjande eller sänkande på den ersatta sjukfrånvaron.

Förhållandet mellan de två ersättningssystemen beror på vilken typ av arbetslöshet det är 

fråga om. Sker det en uppgång i arbetslöshet till följd av en konjunktursvacka så kommer det 

troligtvis ha avskräckande effekter på de anställda vilket resulterar i att de sjukskriver sig 

mindre. Om arbetslösheten däremot består av en stor andel långtidsarbetslösa och är av mer 

strukturell karaktär så kommer den avskräckande effekten att minska med tiden eftersom att 

de arbetslösas konkurrenskraft avmattas med tiden, sjukskrivningarna ökar. Benägenheten att 

sjukskriva sig ökar för dem där ersättningsperioden för arbetslöshet börjar närma sig sitt 

slut.
19

Ett annat område som också uppmärksammats under senare tid är den snabba ökningen av 

utgifterna för sjukfrånvaro under slutet av 90-talet. Dessa ökande utgifter har i allra största 

grad oroat landets politiker och 2002 gav Regeringen Riksförsäkringsverket i samarbete med 

Socialstyrelsen uppdraget att bland annat utreda bakomliggande faktorer till, samt 

omfattningen av variationerna i sjukskrivningsmönstret. 

Det finns åtskilliga studier som visar på att sjukskrivningsmönstret ser olika ut i landet och 

därigenom även kostnaden för sjukfrånvaron.
20

 För att kunna få svar på orsakerna till de 

ökade kostnaderna är det grundläggande att undersöka hur utgifterna har kommit till samt hur 

de skiljer åt sig mellan regioner. 

17

 Bäckman 1998, sid 36 ff.

18

Ibid.

19

 RFV Analyserar 2003:12

20

 Andrén D, Andrén T, Palmer 2003
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Utgifterna för sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 70-talet i alla Sveriges län, 

turordningen mellan länen när det gäller nivån på utgifter för sjukpenning har förändrats 

betydligt. I de nordligaste länen har utvecklingen under det senaste årtiondet gått mot en 

snabbare ökning i antal än i övriga landet.
21

En intressant iakttagelse är att det är Norrland och Dalarna samt glest befolkade kommuner 

som har bland de högsta antalen sjukfrånvarande och längsta perioderna av sjukfrånvaro. Den 

absolut högsta sjukfrånvaron finns i kommuner som både ligger i norra Sverige och tillhör 

glesbygden. I glesbygd och nordliga regionerna är ofta även arbetsmarknaderna svaga och 

arbetslösheten hög. Svårigheterna att i dessa områden finna alternativa inkomstkällor samt 

strukturen av arbetslöshets- och sjukförsäkringen ger individer ekonomiska incitament till att 

sjukskriva sig. Utformningen av arbetslöshets- och sjukförsäkringen är en indirekt förklaring 

till delar av de nordliga länens högre antal individer inom sjuk- och aktivitetsersättning, i 

synnerhet i de områden där det råder brist på arbetstillfällen och sjukersättning föregås av 

sjukpenning. 
22

Under 90-talet infördes flera reformer inom sjukförsäkringen för att få bukt med de ökade 

utgifterna. Hur dessa reformers resultat har påverkar individers beteende är även det ett väl 

debatterat ämne. En intressant iakttagelse som flera studier gjort är att reformernas förändring 

i kompensationsnivåer ger en stark inverkan på sjukfrånvaro och en negativ förändring i 

kompensationsnivåer ger en kraftig negativ påverkan av ökad arbetslöshet. Effekterna kan 

urskiljas såväl när systemet görs mer generöst och när det blir mer restriktivt, när 

försäkringssystemet är mer gynnsamt ökar det aggregerade antalet sjukdagar och tvärt om.
23

De höga sjuktalen i norra delarna av Sverige jämfört med de södra delarna har inte kunnat 

förklaras av att det funnits en genomgående högre sjuklighet i de norra delarna. Stora delar av 

den regionala ohälsan kan däremot förklaras av socioekonomiska, demografiska och 

arbetsmarknadsrelaterade förhållande i kommunen. Det faktum att arbetsmarknadsproblem 

förklarar delar av ohälsan tyder på att ett antal av arbetsmarknadsproblemen löses genom 

höga sjuk- och ohälsotal.
24

21

 RFV Analyserar 2003:12

22

 RFV Analyserar 2003:12

23

 Henrekson och Persson 2004

24

 RFV Analyserar 2003:12
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4. Socialförsäkringens utformning

4.1 Variabelöversikt

Sjukpenning:

Sjukpenningen är en del av det svenska sjukförsäkringssystemet och betalas ut av 

Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till såväl arbetssökanden som arbetstagare vilka

har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Arbetstagaren får sjukpenning från och med 

dag 15 och den arbetslöse från dag 2, den första dagen är en karensdag för alla. Från och med 

dag ett till och med dag femton 15 ersätts löneboerfallet av sjuklön från arbetsgivaren när en 

sådan finns.
25

Med sjukskrivning menas de individer, oberoende av arbetslöshet, som erhåller sjukpenning. I 

sjukskrivning räknas inte de dagarna individer för sjuklön för in.
26

Sjuk- och aktivitetsersättning:

Den första januari 2003 slopades begreppen förtidspension och sjukbidrag, istället infördes 

sjuk- och aktivitetsersättning. Sjukersättning ges till dem som är mellan 30 och 64 år. Är en 

individens arbetsförmåga långvarigt nedsatt, mer än ett år, beviljas sjukersättning upp till tre 

år åt gången. Bedöms arbetsförmågan vara varaktigt nedsatt beviljas sjukersättningen tills 

vidare. Ersättning för lönebortfallet vid sjuk- och aktivitetsersättning är något lägre än vid 

sjukpenning. Individer som är mellan 16 och 29 år får inte sjukersättning utan beviljas istället 

aktivitetsersättning. Ersättningen är alltid begränsad vilket innebär att ersättningen omprövas 

kontinuerligt
27

, ersättningen kräver också att den försäkrade utför någon typ av aktivitet.

I många tidigare studier används förtidspensionering som ett samlingsbegrepp för flera 

närbesläktade ersättningar, exempelvis förtidspension, sjukersättning, sjukbidrag och 

aktivitetsersättning.

Arbetslöshetsersättning:

Arbetslöshetsersättning har individer rätt till i maximalt 300 dagar om de uppfyller ett antal 

villkor. De ska ha jobbat i minst 6 månader, varit ansluten till en arbetslöshetskassa under 

25

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukpenning

26

http://www.scb.se/templates/Listning2____68841.asp#Sjukpenning

27

 RIR Analyserar 2005:14
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minst 12 månader och uppfylla de generella villkoren som att exempelvis aktivt söker arbete 

samt anmäld till arbetsförmedlingen och tillgänglig för arbete.
28

Arbetsmarknadsåtgärder:

En arbetsmarknadsåtgärd är en åtgärd som staten vidtar för att öka möjligheten för de

arbetssökande att få ett arbete och försörja sig. Åtgärderna är främst riktade mot 

arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden samt dem som av olika skäl behöver 

extra stöd och hjälp för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Några exempel på 

arbetsmarknadsåtgärd är plusjobb, kunskapslyftet och arbetspraktik. Ytterligare ett exempel 

på arbetsmarknadsåtgärd är olika typer av trygghetsanställningar. Dessa är till för att öka 

möjligheterna till jobb för dem med nedsatt arbetsförmåga såsom funktionshindrade.
29

När en individ deltar i en arbetsmarknadsåtgärd får denne aktivitetsstöd istället för a-kassa. 

Aktivitetsstödet är lika sort som den ersättningen individen skulle ha fått vid arbetslöshet men 

det är Försäkringskassan som gör utbetalningen, inte a-kassan.
30

Ekonomiskt bistånd:

En mer vanlig och äldre benämning på ekonomiskt bistånd är socialbidrag. Individer som inte 

har pengar till hyra och mat kan få hjälp av socialtjänsten i den kommun de vistas i, stödet för 

försörjning gäller både svenska och utländska medborgare.

Det ekonomiska biståndet betalas ut av kommunen och är behovsprövat. För att få 

ekonomiskt bistånd måste den sökande göra allt denne kan för att bidra till försörjningen, det 

innebär att om individen är arbetslös måste denne vara inskriven på arbetsförmedlingen och 

aktivt söka arbete. Skulle den sökande bli sjuk eller få nedsatt arbetsförmåga skall denne 

sjukskriva sig samt verifiera sjukskrivningen med läkarintyg.
31

4.2 Utvecklingen av socialförsäkringen under 90-talet

I figur 3, sida 17, kan vi se att under 90-talets första hälft minskade antalet helårsekvivalenter 

för sjukpenningen fram till 1996-1997 då den nådde 90-talets lägsta antal. Därefter vände 

trenden för antalet helårsekvivalenter för sjukpenningen uppåt. Under 90-talets första hälft 

28

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2623/a/18940

29

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmarknads%C3%A5tg%C3%A4rd

30

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmarknads%C3%A5tg%C3%A4rd

31

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rs%C3%B6rjningsst%C3%B6d
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visar figuren en tydlig nedgång av sjukpenningen samtidigt som arbetslöshetsersättningen 

vände uppåt, under period 1990-1993 nästintill sjudubblades antalet helårsekvivalenter för 

arbetslöshetsersättning för att sedan vända nedåt igen. En förklaring till utvecklingen är att 

konjunkturen försämrades betydligt under perioden. Den tydliga nedgången av sjukpenningen 

mellan början av 1991 och slutet av 1992, med ca 40 000 helårsekvivalenter, berodde till en 

viss del på att det infördes en sjuklöneperiod första mars 1992. Det innebar att arbetsgivarna 

tog över ersättningen av lönebortfallet i och med sjukfrånvaro för de 14 första sjukdagarna. 

1997 förlängdes sjuklöneperioden från 14 till 28 dagar vilket vi kan urskilja som en liten 

nedgång i sjukpenning mellan 1996 och 1997. Redan 1998 gick sjuklöneperioden tillbaka till 

14 dagar och sjukfrånvaron ökade igen.
32

Figur 3. Helårsekvivalenter för sjukpenning, arbetsskador, arbetsmarknadsåtgärder, 

förtidspension, arbetslöshet och socialbidrag.

33

År 1991 infördes en reform som sänkte ersättningsnivån för sjukfrånvaro de tre första dagarna 

från 100 till 65 procent och från fjärde dagen 80 procent. I figur 3 kan vi se att den förändrade 

ersättningsnivån påverkar individers benägenhet att sjukskriva sig, helårsekvivalenten för 

sjukpennin började vika nedåt samma år. 1993 sänktes ersättningen ytterligare från och med

dag 366 av sjukskrivningen från 80 procent till 70 procent. Eftersom 1993 års reform endast 

påverkade benägenheten att fortsätta sjukskrivningen längre än 365 dagar och inte direkt 

antalet nya sjukskrivningar, ger det inte några stora utslag i figuren. 1996 infördes ännu en 

32

 RFV Analyserar 2003:4

33

 Edlund & Gonie, 2004
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reform som ändrade ersättningsnivåerna, ersättningen de tre första dagarna höjdes till 75 

procent och förblev sedan 75 procent framåt. 

I figur 3, sida 17, kan vi se att sjukpenningen fortsätter att sjukna 1996 trots att ersättningen 

ökar, det beror på att kompensationen i sin helhet sänktes. 1998 börjar sjukpenningen i 

figuren ovan att vända uppåt och samma år höjdes ersättningsnivån till 80 procent, från den 

tidigare 75 procent. Från 1998 och fram till in på 2000-talet steg utgifterna för sjukpenning 

samtidigt som ekonomin i Sverige så smått förbättrades och arbetslösheten minskade.
34

Figur 3, sida 17, visas även utvecklingen av sjuk- och aktivitetsersättningen som är ganska 

jämnt stigande. Mellan början av 1991 och slutet av 1992 visar figur 3 en något brantare 

ökning av sjuk- och aktivitetsersättningen, denna ökning kan till stor del förklaras av den 

djupa lågkonjunktur som drabbade Sverige under 90-talet. Stora delar av de 

långtidssjukskrivna samt många av de äldre och dem med hög sjukfrånvaro 

förtidspensionerades under hösten 1992. Denna uppgång i förtidspensionerade förklarar även 

delar av nedgången i sjukpenning samma år.
35

Studeras sjukskrivningsmönstret, från 70-talet och framåt, på regional nivå visar det sig att 

den största sjukfrånvaron fanns i undersökningsperiodens början i storstadsregionerna. 

Sveriges tre största städer hade då fortfarande kvar sina egna kassor för ersättning av 

sjukfrånvaro och dessa stadskassor hade högsta sjukfrånvaron i landet. Fram till början av 

1990-talet hade Malmö och Göteborg ännu kvar sina stadskassor och deras sjukfrånvaro låg 

ständigt bland landets högsta. Under 1990-talet började trenden hos de stora städerna att 

vända och när det gäller sjukpenning ligger numera landets tre största städer under 

riksgenomsnittet.
36

Under 70-talet hade Norrland och Västerbotten landets lägsta ohälsotal,
37

 men under åren har 

utvecklingen gått mot allt högre ohälsotal för de två länen och i dagsläget har de landets 

högsta ohälsotal. Med ohälsotal menas det totala antalet dagar som ersätts från 

socialförsäkringen, sjuklön från arbetsgivare är inte inräknat.
38

 Uppsala, Halland och 

Jönköpings län är län där ohälsotalen legat under landets genomsnitt från 1970 och fram till 

34

 RFV Analyserar 2003:4

35

 RVF Analyserar 2003:4

36

 RFV Analyserar 2003:12

38

http://www.scb.se/templates/Listning2____68841.asp
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idag. Stora delar av norra länens ohälsa består av sjukersättning, ser man bara till 

sjukfrånvaron har de varierat rund riksgenomsnittet under 80-talet för att under 90-talet skjuta 

fart till landets högsta.
39

4.3 Utvecklingen av sjukförsäkringen under undersökningsperioden 

I dagsläget har vi en karensdag vilket innebär att under den första sjukdagen utgår inte någon 

ersättning. Därefter följer fjorton dagar med ersättning på 80 procent för att sedan från och 

med dag femton och framåt ersätta upp till 90 procent av lönebortfallet vid sjukfrånvaro. När 

sjukskrivningen varat längre än sju dagar måste den sjukskrivne styrka sin sjukfrånvaro med 

att lämna in ett läkarintyg till arbetsgivare och från dag femton till Försäkringskassan.
40

 De 

första fjorton dagarna på sjukskrivningen ansvara arbetsgivaren för ersättningen av 

lönebortfallet, därefter går det huvudsakliga ersättningsansvaret över till Försäkringskassan 

som betalar ut sjukpenning som uppgår till 80 procent av den försäkrades lön. Arbetsgivaren 

har möjligheten att försäkra sina anställda upp till ett lönebortfall på 90 procent. När 

sjukskrivningen varat i nittio dagar fastlägger den sjukskrivnes avtalsområde, exempelvis 

kollektivavtal, vilken ersättningsnivå utöver Försäkringskassans som ska utgå. 

Ersättningsnivåerna varierar med de olika avtalsområdena som förhandlas fram genom 

arbetsmarknadsparterna. Genom att avtalen tar vid utgår arbetsgivarens ansvar att ersätta upp 

till 10 procent av lönebortfallet, Försäkringskassan har fortfarande kvar sitt ersättningsansvar 

på 80 procent.
41

Sjukpenning grundar sig på individens arbetsförmåga och hur mycket den är nedsatt, är 

exempelvis arbetsförmågan nedsatt till hälften betalas halv sjukpenning ut. Ersättning betalas 

ut som hel, trefjärde dels, halv eller en fjärdedels sjukpenning.
42

 Ersättningen den försäkrade

får bygger på den sjukpenningsgrundande inkomsten som i stora drag räknas på årsinkomsten

och årsarbetstiden. Om den försäkrade har en årsinkomst på 250 000 kr blir den 

sjukpenningsgrundande inkomsten 250 000 kr och 80 procent av den betalas ut i sjukpenning. 

Inom sjukpenningen finns det ett tak som reglerar storleken på den sjukpenningsgrundande 

inkomsten taket ligger på 7,5 prisbasbelopp, från och med första juli 2006 är inkomsttaket satt 

till 10,5 prisbasbelopp. 2006 är ett prisbasbelopp 39700 kr vilket ger ett tak på 297 700 kr, 

sjukpenningsgrundade inkomsten avrundas till hela hundralappar.
43

39

RFV Analyserar 2003:12

40

http://www.forsakringskassan.se/pdf-broschyr/sjuk.pdf

41

http://www.ptk.se/templates/TextPageWide____653.aspx

42

http://www.forsakringskassan.se/pdf-broschyr/sjuk.pdf

43

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2371/a/12933
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Från och med 2003 infördes en reform som är av stort intresse för min uppsats. Syftet med 

reformen var att harmonisera ersättningen mellan sjukförsäkringen och 

arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen som en arbetslös individ fick vid sjukfrånvaro var före 

reformen 80 procent av vad denne hade i lön innan arbetslöshet. Efter reformen reducerades 

ersättningen till 77,6 procent. Anledningen till reduceringen av ersättning var att en arbetslös 

individ inte skulle få högre ersättning vid sjukdom till skillnad mot när denne är frisk och kan 

söka jobb.
44

44

 Larsson 2004:7
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5. Data

I min undersökning har jag valt att undersöka flera oberoende variabler och jag använder mig 

därför av modeller som bygger på multipel regressionsanalys. Modeller förklarar hur flera 

oberoende variabler (x) påverkar en beroende variabel (y). En multipel regressionsanalys kan 

anta flera olika former, i de förhållanden jag undersöker passa en linjär funktionsformel 

bäst.
45

5.1 Variabler

Som oberoende variabel har jag valt sjukskrivningsfrekvens och jag definiera 

sjukskrivningsfrekvens som de antal personer som erhåller sjukpenning från 

Försäkringskassan. Som oberoende variabler har jag valt sjuk- och aktivitetsersättning, 

arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. För att inte 

svängningar i befolkningsstorleken ska influera mina resultat har jag dividerat alla variabler 

med arbetskraft. Motiveringen till valet av faktorer som påverkar sjukskrivningsfrekvensen 

grundar sig på resultat av tidigare studier som framförallt behandlat sambandet mellan 

arbetslöshet och sjukskrivningar samt de tillgängliga data.
46

 Sambandet mellan just 

arbetslöshet och sjukskrivningar är mycket intressant eftersom det kan tänkas att det finns en 

förflyttning mellan dessa två försäkringssystem. Det är även intressant att se om det kan 

finnas en liknande rörelse mellan sjukskrivningsfrekvensen och övriga undersökta 

försäkringar inom av socialförsäkringen.

Genom att mina data är uppdelade på länsnivå har jag möjligheten att studera skillnader i de 

oberoende variablernas inverkan på sjukskrivningsfrekvensen mellan landets län samt mellan 

glesbyggd och tätort. För att kunna tydliggöra variationerna mellan glest befolkade och 

tätbefolkade områden har jag skapat en dummy för glesbyggd. Jag har dividerat folkmängd 

med länets areal för att få fram hur många invånare det går per kvadratkilometer i varje län. 

Anledningen till att jag har använt mig av folkmängd och inte arbetskraft beror på att några av 

dem som har ekonomiskt bistånd befinner sig utanför arbetskraften. 

Med underlag av mina resultat har jag valt att dra en gräns för glest befolkade områden vid 15 

invånare per km
2

, de länen med mer än 15 invånare per km
2

 är tättbefolkat län. Dummyn har 

1 för glestbefolkade områden och 0 för tätbefolkade områden. I mina beräkningar har jag 

45

 Gujarati 1999

46

 Henrekson och Persson, 2004
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kommit fram till att nio av Sveriges 21 län räknas till glesbyggd och 12 till tätort, se 

fördelningen i figur 4 nedan.

Figur 4, Glesbygd

5.2 Beskrivning av variablerna

Figur 5, sida 23, visar utvecklingen av sjukskrivningsfrekvensen i Sveriges län över 

mätperioden. Genom den turkosa linjen i diagrammet kan vi se att sjukskrivningsfrekvensen, 

för alla länen, var som högst 2001 och genom den mörkblå linjen att den var som lägst 1999. 

I figur 5, sida 23, kan vi se att Jämtlands län har den högsta förekomsten av sjukskrivning 

jämfört med övriga län i Sverige under mätperiodens fyra senaste år. 

Sjukskrivningsfrekvensen har varit väldigt hög i Jämtlands län under hela mätperioden men 

under undersökningens första två år toppade Västerbotten landets sjukfrånvarokostnad för att 

sedan lägga sig på en andra plats. 

Kronobergs län började undersökningsperioden som länet med landets lägsta 

sjukskrivningsfrekvens men redan år 2000 övertog Halland platsen som länet med det minsta 

antalet sjukskrivningar. Halland har behållit sin position fram till mätperiodens sista år, 2004, 

Glesbefolkade län i Sverige:

De mest Glesbefolkade länen först

3) Jämtland

1) Norrbotten

2) Västerbotten

4) Västernorrland

5) Dalarna

6) Gävleborg

7) Värmland

17) Gottland

19) Kronoberg
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då Jönköpings län sänkte sin sjukskrivningsfrekvens med nästan 1 procent. Även Västerbotten 

sänkte sina sjukskrivningar dramatiskt år 2004 från året före med ca 2 %, från 9710 till 

7 541,5 personer.

Figur 5. Helårsekvivalenter för sjukpenningen/arbetskraften efter region 1999 – 2004
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Jag har valt att presentera diagram över åren 1999, 2002 och 2004 för att visa utvecklingen 

hos mina variabler. Anledningen till varför jag valt att just dessa år är att 1999 är 

undersökningens första mät år, 2002 är året före reformen och 2004 är året efter reformen 

samt undersökningens sista år.

Sjuk- och aktivitetsersättningen är den ersättningen som i socialförsäkringen har flest antal 

helårsekvivalenter och ekonomiskt bistånd är den som har minst antal helårsekvivalenter. 

Sjukpenningen ligger i snitt något under arbetslöshetsersättningen och 

arbetsmarkandsåtgärderna marginellt under sjukpenningen.

Helårsekvivalenterna för sjuk- och aktivitetsersättningen är flest i Norrbotten, Jämtland och 

Västerbotten, tätt följt av Södermanland samt lägst i Kronoberg, Stockholm och Jönköping.

Västerbotten, Jämtland och Norrbotten är de tre länen i Sverige som har högst antal 

helårsekvivalenter inom sjukpenningen och Kronoberg samt Halland är de länen som har 

lägst.
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Figur 6. Undersökningens alla variabler 1999
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Figur 6 visar att arbetslösheten ligger över sjukpenningen för i stort sett alla Sveriges län. 

Norrbotten, Gävleborg samt Värmland är de län som har högst antal helårsekvivalenter för 

arbetslöshet och Stockholm, Uppsala samt Kronoberg har lägst antal.

Antalet helårsekvivalenter för ekonomiskt bistånd är högst i Skåne, Östergötland och 

Västergötland, medan antalet är lägst i Norrbotten, Kronoberg och Jämtland.

När det gäller arbetsmarknadsåtgärder ser antalet helårsekvivalenter liknande ut som för 

sjukpenningen. Norrbotten, Jämtland och Gävleborg är de län som har flest antal 

helårekvivalenter. Dessa län är tätt följda av Västernorrland och Värmland. Kronobergs och 

Jönköpings län är bland dem länen som har lägst antal helårsekvivalenter inom i stort sett alla 

undersökningens ersättningar. 

Helårsekvivalenten för sjuk- och aktivitetsersättning har stigit en aning sedan 1999. 

Värmland, Västmanland och Gävleborgs län har ökat något mer än genomsnittet. 

Helårsekvivalenten för sjukpenningen har däremot stigit ganska mycket hos alla län. Det är 

dock fortfarande Jämtland, Västerbotten och Norrbotten som ligger i topp när det gäller flest 

antal helårsekvivalenter inom sjukpenning. Även Gävleborg och Värmland har börjat komma 
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upp till de tre ovan nämnda länens nivåer när det gäller sjukpenning. Värmland, Jämtland, 

Västernorrland och Norrbotten är de län där helårsekvivalenten för sjukpenning har ökat mest 

sedan 1999, ca 3 procent. Blekinge följer tätt efter med en ökning på 2,6 procent. Halland 

hade även 2002 lägsta antal helårsekvivalenter inom sjukpenningen, tätt följda av Kronobergs 

och Stockholms län.

Till skillnad mot 1999 så ligger antalet helårsekvivalenten för sjukpenning rejält över 

arbetslöshetsersättningen för alla Sveriges län. Den största sänkningen i antalet 

helårsekvivalenter i arbetslöshetsersättningen år 2002 står Norrbotten, Värmland, Jämtland 

och Västerbotten för, alla med en sänkning runt 3 procent. I likhet med 1999 är det 

fortfarande Stockholm, Uppsala, Jönköping och Kronoberg som har lägst antal ekvivalenter 

för arbetslöshetsersättning.

I alla länen kan man i figur 7 se att antalet helårsekvivalenter för ekonomiskt bistånd har 

sjunkit relativt mycket sedan 1999. Norrbotten står fortfarande för det lägsta antalet 

helårsekvivalenter av ekonomiskt bistånd, tätt följda av Jämtland.

Figur 7. Undersökningens alla variabler 2002, före reformen
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Helårsekvivalenterna för arbetsmarknadsåtgärder har sjunkit något i näst intill alla länen 

sedan 1999. Det är bara i Norrbotten och Värmland som ekvivalenterna ligger kvar på samma 
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nivå som 1999. Stockholms län har fortsatt det lägsta antalet helårsekvivalenter för 

arbetsmarknadsåtgärder och är återigen tätt följda av Uppsala och Jönköping.

Sjuk- och aktivitetsersättningen ligger fortfarande väldigt mycket över de övriga 

helårsekvivalenterna och har dessutom stigit sedan 2002. Norrbotten, Gävleborg, Västerbotten 

och Värmland är ännu de länen som har flest antal helårsekvivalenter inom sjuk- och 

aktivitetsersättningen. Halland, Gävleborg och Värmland är de länen som ökat antalet 

helårsekvivalenter inom sjuk- och aktivitetsersättningen mest fån år 2002. Jämtland däremot 

är det enda länen som sänkt sitt antal helårsekvivalenter, på områden, sedan 2002.

Helårsekvivalenten för sjukpenningen har sjunkit tämligen mycket i alla länen sedan 2002, 

med undantag från ett, Halland, där den ligger kvar på samma nivå som 2002. Det är bara i 

fyra län där antalet för sjukpenning överstiger antalet för arbetslöshetsersättning. Det är i 

Jämtland, Stockholm, Uppsala och Västerbotten. I Gävleborg, Gotland och Blekinge ligger 

däremot antalet helårsekvivalenter för arbetslöshetsersättning över antalet för sjukpenning.

Figur 8. Undersökningens alla variabler 2004, efter reformen
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Åter igen är det Jämtland och Norrbotten som har högst antal helårsekvivalenter inom 

sjukpenningen, men denna gång är de tätt följda av Västernorrland. Västerbotten som låg 

bland de tre länen med högst antal 2002, har 2004 sänkt sitt antal med 2,5 procent och står 

därmed för landets största sänkning av antalet helårsekvivalenter inom sjukpenningen. 2004 

är det Jönköping, Kronoberg och Stockholm som har lägst antal, med Gotland strax efter. 
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Till skillnad mot 1999 så ligger helårsekvivalenten för sjukpenning rejält över 

arbetslöshetsersättningen för alla Sveriges län. Den största sänkningen i antalet 

helårsekvivalenter i arbetslöshetsersättningen står Norrbotten, Värmland, Jämtland och 

Västerbotten för, alla med en sänkning runt 3 procent.

Helårsekvivalenterna för arbetslöshetsersättning har stigit i landets alla län med största 

ökningen Örebro och Östergötland. Trots att ökningen jämfört med 2002 är relativt stor så är 

antalet inte uppe på 1999 års nivåer. När det gäller lägst antal är det frågan om samma län 

som både 1999 och 2002 med ett undantag samt i något annorlunda ordningsföljd. Med lägst 

antal kommer Kronoberg, sedan Jönköping och sist Stockholm. Uppsala är inte längre med 

bland de länen som har lägst antal helårsekvivalenter inom arbetslöshetsersättning.

Helårsekvivalenterna för ekonomiskt bistånd är i stort sett samma till antalet som 2002, med 

ett undantag, Halland, som ökat sitt antal med 1 procent.

När det gäller helårsekvivalenterna för arbetsmarknadsåtgärder har antalet generellt sett 

sjunkit över landet. Ännu en gång är det Stockholm, Uppsala och Jönköping som har lägst 

antal och Norrbotten, Gävleborg samt Jämtland har högst antal.

5.3 Deskriptiv statistik

I detta avsnitt redovisar jag undersökningens deskriptiva statistik för att ge en överblick över 

de variabler jag använt i studien, se tabell 1.

Tabell 1. Undersökningens alla variabler

Det genomsnittliga antalet helårsekvivalenter över tidsperioden för sjukpenning genom 

arbetskraft är 5,7 procent av arbetskraften. Det maximala antalet helårsekvivalenter under 

mätperioden är 9 procent av arbetskraften och det minsta antalet är 3 procent av arbetskraften. 

Variabler Medel Stand. Avvikelse Max Min

Sjukpenning 5,66 % 1,211 % 9,00 % 3,00 %

Sjuk- och aktivitetsersättning 9,30 % 1,533 % 13,00 % 6,00 %

Arbetslöshets ersättning 5,09 % 1,434 % 10,00 % 2,00 %

Arbetsmarknadsåtgärd 3,05 % 1,129 % 6,00 % 1,00 %

Ekonomiskt bistånd 1,87 % 0,577 % 4,00 % 1,00 %
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Helårsekvivalenten för arbetslöshet är snarlik den för sjukpenning, ungefär 5,1 procent. Det 

maximala antalet helårsekvivalenter inom arbetslöshetsersättningen är 10 procent, och ligger 

något över sjupenningen. Det minsta antalet helårsekvivalenter för arbetslöshetsersättningen 

är ca 2 procent, vilket strax under antalet för sjukpenning. 

Genomsnittet för sjuk- och aktivitetsersättning ligger relativt högt, 9, 3 procent, vilket är det 

högsta genomsnittet bland variablerna. Helårsekvivalenten för ekonomiskt bistånd är den 

variabeln som har lägst genomsnitt, ungefär 1,9 procent. Arbetsmarknadsåtgärderna har ett 

genomsnitt på 3,05 procent samt samma minsta procent helårsekvivalenter som ekonomiskt 

bistånd.

Tabell 2. Beskrivning av den beroende variabeln, sjukpenning

Region Medel Stand. Avvikelse Min Max

Stockholm 4,6575 % 0,5294 % 3,8 % 5,2 %

Uppsala 5,662 % 0,8014 % 4,3 % 6,5 %

Södermanland 5,342 % 0,7687 % 4,0 % 6,0 %

Östergötland 5,804 % 0,7867 % 4,5 % 6,8 %

Jönköping 4,400 % 0,6161 % 3,6 % 5,2 %

Kronoberg 4,372 % 0,6202 % 3,4 % 5,1 %

Kalmar 5,679 % 0,9119 % 4,2 % 6,6 %

Gotland 4,823 % 0,6418 % 3,8 % 5,5 %

Blekinge 5,620 % 1,0129 % 4,0 % 6,6 %

Skåne 5,139 % 0,6631 % 4,0 % 5,8 %

Halland 4,488 % 0,6275 % 3,5 % 5,1 %

Västra Götaland 5,153 % 0,6367 % 4,2 % 5,9 %

Värmland 6,070 % 1,1423 % 4,2 % 7,4 %

Örebro 5,672 % 0,9132 % 4,1 % 6,4 %

Västmanland 5,316 % 0,6557 % 4,2 % 6,0 %

Dalarna 6,035 % 0,7206 % 4,9 % 6,8 %

Gävleborg 6,335 % 1,6207 % 4,5 % 7,5 %

Västnorrland 6,291 % 1,2201 % 4,3 % 7,4 %

Jämtland 7,713 % 1,1953 % 5,8 % 8,9 %

Västerbotten 7,277 % 0,9628 % 6,0 % 8,4 %

Norrbotten 7,150 % 1,0839 % 5,3 % 8,2 %
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Det genomsnittliga antalet helårsekvivalenter för sjukpenning är som högst i Jämtlands län 

med ca 7,7 procent, därefter följer Västerbotten med 7,3 procent och Norrbotten med 7,1 

procent. De länen som har lägst genomsnittligt antal helårsekvivalenter för sjukpenning är 

Kronoberg och Jönköpings län med ca 4,4 procent samt Hallands län med ungefär 4,5 

procent. 

Studerar men sedan det minimala och maximala antalet av helårsekvivalenter för sjukpenning 

kan man se att där återfinns samma län som i högsta respektive lägsta genomsnittsantal. 

Kronoberg (3,4 procent), Halland (3,5 procent) och Jönköping (3,6 procent) är de länen med 

minsta antalet helårsekvivalenter för sjukpenning/arbetskraft och Jämtland (10 procent), 

Västerbotten (8,4 procent) och Norrbotten (8,2 procent) är de län med det största antal.
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6. Regressionsanalys

6.1 Multipel regression

Undersökningen bygger på fler olika regressionsmodeller. I den första modellen studerar jag 

förhållandet mellan beroende variabeln och de oberoende variablerna. Sedan fortsatte jag med 

att undersöka om reformen 2003 har påverkat sjukskrivningsfrekvensen genom att lägga in en 

dummyvariabel för reformen samt göra en interaktion för glesbygd. Den avslutande 

regressionen syftade till att utreda hur sjukskrivningsfrekvensens förhållande till övriga 

undersökta faktorer påverkas av eventuell glesbygdseffekt. Även denna regression innehåller 

en dummyvariabel samt interaktion, men denna gång för glesbygd. Resultatet från 

regressionerna presenteras i tabellform nedan, se tabell 3 sida 34.

6.2 Variabeldiskussion av de oberoende variablerna

Med utgångspunkt i egna antaganden samt antaganden från tidigare forskning har jag gjort en 

variabelbeskrivning som redogör för vilka tänkbara effekter de oberoende variablerna kan 

komma att ha på sjukskrivningsfrekvensen.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Ett vanligt antagande i tidigare studier på området är att det finns ett positivt samband mellan 

antalet personer som förtidspensioneras och antalet personer som är långtidssjukskrivna.
47

Effekterna av en stor ökning i antalet helårsekvivalenter för sjukpenning förväntas enligt 

tidigare studiers antagande generera en ökning i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Genom mina data kan jag inte avgöra om en ökning i antal sjukpenningsekvivalenter innebära 

en ökning i korta eller långa sjukskrivningar, eftersom sjuklöneperioden inte är inkluderad i 

sjukpenningen. Mina egna antaganden är att om antalet ekvivalenter för sjukpenning ökar 

avsevärt kommer det att resultera i att även att de långa sjukskrivningarna öka.  

Försäkringskassans regler är att om sjukskrivningen antas vara upp till ett år eller längre ska 

sjukpenningen bytas ut till sjukersättning, detta ger att ett ökat antal långa sjukfall ger efter 

hand även ett ökat antal sjukersättningar. Ytterligare en grund till mina antaganden om att det 

finns ett positivt samband mellan sjufrånvarofrekvensen och sjuk- och aktivitetsersättningen 

är att sjuk- och aktivitetsersättningen tidigare fungerat som en ventil till sjukpenningen när 

denna försäkring blivit för överbelastad. 

47

 RIR 2005:14
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Arbetslöshetsersättning

Avsnittet tidigare forskning visade på att det i allra högsta grad finns ett samband mellan 

ersättning vid sjukfrånvaro och ersättning vid arbetslöshet. Tidigare studier tvistar i om 

förhållandet mellan de två är positiv eller negativt. Enligt min mening kan förhållandet 

variablerna emellan vara både positivt och negativt beroende på olika omständigheter. Jag 

anser dock att det negativa förhållandet är något starkare än det positiva. Exempel på det 

negativa sambandet är disciplineringseffekten och selektionseffekten. 

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder är starkt kopplade till arbetslöshet genom att de är olika 

åtgärdsprogram för att få arbetslösa in i arbete, exempelvis utbildningar och plusjobb, för att 

minska arbetslösheten. Mina antaganden är att arbetsmarknadsåtgärder borde ha liknande 

koppling till sjukfrånvarofrekvensen som arbetslösheten, ett negativt förhållande till 

sjufrånvarofrekvensen. 

Ekonomiskt bistånd

Socialförsäkringssystemet i Sverige bygger på individernas prestationer på arbetsmarknaden 

och det finns en stark koppling mellan systemets ersättning och individers förvärvsinkomst. 

Denna koppling gör att de individer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden har en 

väldigt svagt skydd vi exempelvis arbetslöshet eller sjukdom och alternativet för försörjning 

för dessa blir ofta ekonomiskt bistånd.
48

När antalet individer med ekonomiskt bistånd minskar så innebär det att människor som 

omfattas av det sociala skyddsnätet ökar, de har som regel åter möjlighet att få sjukpenning. 

Jag antar att det finns ett svagt negativt samband mellan antalet helårsekvivalenter för 

ekonomiskt bistånd och sjukfrånvarofrekvensen. När antalet helårsekvivalenter för 

ekonomiskt bistånd minskar så ökar antalet som har möjlighet att få sjukpenning och 

därigenom även sjukfrånvarofrekvensen.

Reform

Avsikten med reformen 2003 var att samordna sjukpenningen och a-kassa så att ersättningen 

för en arbetslös inte skulle bli mer gynnsam vid sjukdom. Uppnår reformen sitt ändamål så 

antar jag att det kommer att ge en negativ effekt på sjukpenningen. Eftersom tidigare 

48

 Johansson 2004
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forskning pekar på att sjukskrivningen hos arbetslösa minskar när ersättningen gör det så antar 

jag att reformen kommer påverka arbetslöshetsvariabelns förhållande till 

sjukfrånvarofrekvensen på ett positivt sätt.

Glesbygd

I kapitlet tidigare forskning presenteras iakttagelser om att län i glesbygden har högre 

sjukfrånvaro jämfört med tätbefolkade län. Med tidigare forskning som grund anser jag att 

den svaga lokala arbetsmarknaden som finns i flera glesbygdsområden samt den generella

attityden, som även den finns i många glesbygdslän, till att lösa försörjningsproblem med 

socialförsäkringen leder till att variabeln glesbygd har en negativ effekt på 

sjukskrivningsfrekvensen.

6.3 Empiriskt resultat

Modell 1

S = 1+ 2SA+ 3 Arb + 4ArbMark + 5EkBi + u

S = Sjukpenning/Arbetskraft

1 = intercept (konstant)

SA = Sjuk- och aktivitetsersättning/Arbetskraft

Arb = Arbetslöshet/Arbetskraft

ArbMark = Arbetsmarknadsekonomiska åtgärder/Arbetskraft

EkBi = Ekonomiskt bistånd/Arbetskraft

u = slumpterm

Den första regressionen visar, tabell 3 sida 34, på en förklaringsgrad av ca 70 procent samt att 

alla skattningarna är signifikanta på 5 % nivån. Resultaten visar på en positiv inverkan av 

sjuk- och aktivitetsersättning och arbetsmarknadsåtgärder medan arbetslöshet och ekonomiskt 

bistånd har en mer negativ effekt på antalet helårsekvivalenter för sjukpenning. Enligt mina 

skattningar så innebär modellen att om sjuk- och aktivitetsersättningen stiger med en procent 

kommer sjukfrånvarofrekvensen att ökar med 0,492 procent. Skattningarna visar även att om 

arbetslöshetsersättningen stiger med en procent så minska antalet helårsekvivalenter för 

sjukfrånvarofrekvensen med 0,558 procent.



31

Modell 2

S = 1 + 2SjukAkt + 3SjukAkteReform + 4Arb + 5ArbReform + 6Arbmark + 

7ArbmarkReform + 8Ekbist + 9EkbisRerorm + 10Reform + u

För att kunna se om reformen 2003 har haft någon påverkan på sjukskrivningsfrekvensen 

lägger jag in en dummy för reformen i regressionen. Genom att göra en regression med 

interaktion (dummy reform + dummyreform * oberoende variabel) kan jag studera om 

sjukskrivningsfrekvensen förhållande till oberoende variablerna är annorlunda före respektive

efter införandet av reformen.

Är 3, 5, 7 och 9 (interaktionsvariabler) skild från 0 samt signifikanta indikerar det på att 

sambandet mellan de oberoende variablerna på sjukskrivningsfrekvensen är olika före och 

efter reformen. I tabell 3 sida 34, modell 2, kan vi se att alla interaktionsvariablerna förutom 

sjuk- och aktivitetsersättning är större än noll samt alla utom arbetslöshetsersättning och 

ekonomiskt bistånd är signifikant skilda från noll.

Det innebär att sambandet mellan sjukfrånvarofrekvensen och sjuk- och aktivitetsersättning är 

oförändrade före och efter reformen. Däremot har sambandet mellan arbetsmarknadsåtgärder

och sjukfrånvarofrekvensen förändrats i och med introduktionen av reformen.

Alla interaktionsvariabler utom arbetsmarknadsåtgärder har bytt tecken, exempelvis så är 

variabeln arbetslöshet i modell 2 negativt relaterad till sjukfrånvarofrekvensen medan 

interaktionsvariabeln för arbetslöshet har ett positivt förhållande till sjukfrånvarofrekvensen.

Modell 3

S = 1 + 2SjukAkt + 3SjukAkteGles + 4Arb + 5ArbGles + 6Arbmark + 7ArbmarkGles + 

8Ekbist + 9EkbisGles + 10Glesbygd + u

I modell 3 har jag återigen använt mig av interaktion i regressionen, men denna gång för att ta 

reda på om övriga faktorers påverkan på sjukskrivningsfrekvensen är olika i glesbygd 

respektive tätort.

I modell 3, tabell 3 sida 34, kan vi se att interaktionsvariablerna arbetslöshetsersättning, 

arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd är mindre än noll, det innebär att dessa 
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variablers förhållande till sjukfrånvarofrekvensen är annorlunda i glesbygd jämfört med i 

tätort. Däremot är det inga av interaktionsvariablerna som är signifikanta på vare sig fem 

procents nivån eller tio procents nivån.

Tabell 3. Regressionsresultat för modell 1, 2 och 3

Variabel

Modell 1 Modell 2

Reform

Modell 3

Glesbyggd

Intercept 0, 035*

(6,543)

0, 023*

(4,127)

0, 035*

(5,042)

Sjuk- och aktivitetsersättning 0, 492*

(8,909)

0, 681*

(11,087)

0, 460*

(5,710)

Sjuk- och aktivitet.*Reform

-

-0, 734*

(-4,00)

0,022

(0,186)

Arbetslöshetsersättning -0, 558*

(-7,590)

-0, 446*

(-6,126)

-0, 453*

(-3,981)

Arbetslös.*Reform

-

0,104

(0,326)

-0, 171

(-1,116)

Arbetsmarknadsåtgärder 0, 497*

(4,697)

0,173

(1,475)

0, 302**

(1,897)

Arbetsmark. *Reform

-

0, 883*

(2,256)

0,307

(1,379)

Ekonomiskt bistånd -0, 573*

(-5,093)

-0, 562*

(-5,232)

-0, 451*

(-2,685)

Ekonomiskt bistånd * Reform

-

0, 385

(1,068)

-0, 254

(-0,642)

Reform

-

0, 030**

(1,847)

-

Glesbygd

- -

0, 003

(0,227)

R
2

0,691 0,760 0,7

Antal observationer          126 126 126

* Signifikant på 5 %, ** Signifikant på 10 %

Not: Koefficienterna redovisas i procent.
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7. Analys

Utvecklingen av socialförsäkringen visar att utgifterna för sjukfrånvaron ökade enormt snabbt 

under slutet av 90-talet. I figur 5, sida 23, kan vi se att ökningen fortsätter ända in på 

tvåtusentalet och började sedan vända nedåt år 2003 för att fortsätta i samma riktning under 

undersökningsperiodens sista år. En av många anledningar till varför kostnaderna för ohälsan 

blivit så hög under slutet 90-talet och början av 2000-talet är att det under denna period 

upplevdes som lättare att sjukskriva sig än tidigare, attityden hos det svenska folket till 

sjukskrivning förändrades. Attitydförändring har till stora delar att göra med att de 

sjukskrivande läkarnas inställning till sjukskrivning blev mindre stram,
49

 samtidigt som 

Försäkringskassan inte klarade att hantera de stora sjukskrivningsvolymerna under perioden. 

Försäkringskassans funktion som portvakt i försäkringssystemet, att utreda om det finns 

arbetsoförmåga vid sjukdom, fungerade inte på att tillfredställande sätt och det resulterade till 

att många sjukfall förlängdes.

Under 2003 och 2004 vände kostnaderna för ohälsa svagt nedåt. Anledningen till det kan dels 

vara att attityderna hos de försäkrade ändrats, dels att Försäkringskassan tillämpar reglerna 

om ”rätten till sjukpenning” striktare än de gjort tidigare.

Under 90-talet har helårsekvivalenterna för sjuk- och aktivitetsersättning haft en relativt jämn 

och stigande utveckling. Ökningen under 90-talet förklaras dels av den djupa lågkonjunkturen 

och dels med att många individer som fått sjukpenning under en längre tid flyttas över till 

sjuk- och aktivitetsersättning. Sammantaget från figur 6 till 8, sida 24 - 26, kan vi se att sjuk-

och aktivitetsersättningen under undersökningsperioden har haft överlägset flest 

helårsekvivalenter bland de studerade oberoende variablerna under undersökningsperioden. 

Sjukpenning tillsammans med arbetslöshetsersättningen kommer som nummer två, tätt följd 

av arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd.

I figur 6, sida 24, kan vi se att de flesta län som har högt antal ekvivalenter inom sjuk- och 

aktivitetsersättning även ligger högt i antalet ekvivalenter för arbetslöshetsersättning. Detta 

kan i enlighet med tidigare forskning bero på att i län där arbetsmarknaden är svag så bidrar 

utformningen av både arbetslöshets- och sjukförsäkringen till ökning inom sjuk- och 

aktivitetsersättningen. I områden där arbetslösheten är stor finns det en risk för att 

Försäkringskassans handläggare är mildare i sin bedömning av den försäkrades arbetsförmåga 

49

 Hemmingsson
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samt ser till särskilda skäl i större utsträckning än handläggare i områden med starka 

arbetsmarknader. Särskilda fall är exempelvis ålder, bostadsförhållanden, utbildning med 

flera.
50

 Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen är tänkta att ersätta ett inkomstbortfall 

hos den försäkrade under en kortare period men de ovan nämnda faktorer påverkar sjukfallens 

längd positivt och därför blir de försäkrade oftare föremål för sjuk- och aktivitetsersättning.

90-talets utveckling inom sjuk- och aktivitetsersättningen hänger kvar in på 2000-talet. Under 

2004 nådde antalet helårsekvivalenter nya höga rekord och under samma år visar figur 8, sida

26, på en sänkning i antalet helårsekvivalenter för sjukpenning. En del av denna minskning av 

sjukpenning beror, i likhet med på 90-talet, på ett ökat nybeviljande inom främst 

sjukersättningen. Ett ökat nybeviljande inom sjuk- och aktivitetsersättningen minskar pressen 

på arbetsmarknaden att fånga upp de individer som inte beviljats sjukpenning. 

Den första regressionen visar på signifikanta resultat, när sjuk- och aktivitetsersättningen samt 

arbetsmarknadsåtgärderna stiger med en procent så ökar även sjukfrånvarofrekvensen. Det 

positiva förhållandet mellan sjuk- och aktivitetsersättning och sjukfrånvarofrekvensen är i 

enlighet med vad jag förväntade mig samt vad tidigare forskning vidhåller. Sambandet beror 

till stora delar på att sjukpenningen i många fall föregås av sjuk- och aktivitetsersättning, 

individer som väntar på denna ersättning får under handläggningstiden oftast rätt till 

sjukpenning. Ytterligare en anledning till det positiva sambandet är att när antalet individer 

som uppbär sjukpenning ökar, ger det ökade kostnader för försäkringen och då ligger det nära 

till hands att använda sjukersättningen som ett medel för att minska utgifterna för 

sjukpenningen.

När det gäller arbetsmarknadsåtgärdernas samband med sjukfrånvarofrekvensen så förväntade 

jag mig att dess förhållande till sjukfrånvarofrekvensen i likhet med 

arbetslöshetsförsäkringens skulle vara negativt. Förhållandet visade sig vara genomgående 

positivt i alla mina regressioner. Jag har inte funnit något stöd för regressionsresultatet i 

tidigare forskning.

Modell 1 redovisar ett negativt signifikant förhållande mellan sjukfrånvarofrekvensen och 

helårsekvivalenterna för arbetslöshetsersättning samt ekonomiskt bistånd. Resultaten för 

arbetslöshetsvariabeln stämmer väl överens med mina förväntningar, när arbetslösheten stiger 

50

 Försäkringskassan, Vägledning 2004:2, sida 88-91



35

och konkurrensen om jobben hårdnar kommer disciplineringseffekten att göra att 

sjukfrånvaron minskar. Individer vågar inte sjukskriva sig eftersom kostnaden för att vara 

sjukfrånvarande är allt för hög, det vill säga risken att förlora jobbet. 

Även när det gäller ekonomiskt bistånd stämmer resultatet väl överens med mina antaganden. 

När sjukskrivningsfrekvensen ökar så minskar antalet helårsekvivalenter för ekonomiskt 

bistånd. Det beror bland annat på att stora delar av de individer som lämnar ekonomiskt 

bistånd träder in i sysselsättning och omfattas då av arbetsmarknadsförsäkringar, däribland 

sjukförsäkringen. När fler individer har möjlighet att få ut ersättning från sjukpenningen

kommer sannolikheten för att fler begär sjukpenning att öka.

Tidigare forskning har pekat på att en negativ förändring i kompensationsnivå skulle ge en 

stark inverkan på benägenheten att sjukskriva sig. Figur 5, sida 23, visar på att denna 

utveckling även finns i de data som jag studerat. Figuren visar på en nedgång i sjukpenning 

samma år som reformen om nedsatt ersättning för arbetslösa införs. Denna utveckling skulle 

kunna tyda på ett nyttomaximerande beteende hos i synnerhet arbetslösa. Antagandena om 

nyttomaximering, i och med 2003 års reform, stärks ytterligare när man studerar 

helårsekvivalenter för arbetslöshetsersättning bakåt i tiden, från 1990 till 1993 i figur 3 på sida 

17. Under perioden ökade antalet helårsekvivalenter för arbetslöshetsersättning dramatiskt för 

att året efter vända nedåt igen. Den nedåtgående trenden har fortsatt fram till åt 2003 då 

antalet ekvivalenter började vända uppåt igen, uppgången fortsatte till undersökningens 

periodens slut. Uppgången i helårsekvivalenter för arbetslöshetsersättning skedde samtidigt 

som införandet av 2003 års reform.

Avsikten med att inkludera 2003 års reform i regressionen var bland annat att se om 

förhållandena mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna ändrades efter 

införandet av reformen. Mina förväntningar var bland annat att reformen skulle minska det

negativa förhållandet mellan arbetslöshetsvariabeln och sjukfrånvarofrekvensen. Resultatet 

från modell 2, tabell 3 sida 34, visar att arbetslöshetsvariabeln har ett signifikant negativt 

förhållande till sjukfrånvarofrekvensen medan interaktionsvariabeln för arbetslöshet visar på 

ett icke signifikant positivt förhållande. Eftersom den positiva interaktionen mellan 

arbetslöshet och sjukfrånvarofrekvensen inte är signifikant går det inte att med säkerhet säg 

att så är fallet. Interaktionsmodellen visar även på att helårsekvivalenter för arbetslöshet har 

blivit mindre negativ i jämförelse med modell 1 tabell 3 sida 34. 
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 Resultatet från modell 2 visar på att det bara är sjuk- och aktivitetsersättning samt 

arbetsmarknadsåtgärder som är statistiskt säkerställda. Resultatet för sjuk- och aktivitets-

ersättningen visar att förhållandet till sjukfrånvarofrekvensen inte har ändrats när reformen 

infördes. När det däremot gäller arbetsmarknadsåtgärderna så visar regressionsresultatet på att 

förhållandet till sjukfrånvarofrekvensen är annorlunda efter reformen än före. Ett oförändrat 

förhållande mellan sjukfrånvarofrekvensen och sjuk- och aktivitetsersättningen är inte 

överraskande med tanke på att reformen avsikt var att reglera ersättningen för arbetsoförmåga 

hos arbetslösa. Det positivt förändrade sambandet till arbetsmarknadsåtgärder är något mer 

överraskande. Resultatet skulle kunna ha att göra med att individer efter reformen söker efter 

andra vägar än sjukskrivning för att skjuta upp slutet av antalet dagar med 

arbetslöshetsersättning. 

En anledning till varför flera av resultaten i modell 2, tabell 3 sida 34, inte är signifikanta kan 

vara att reformen ligger alltför nära undersökningsperiods slut, det vill säga att period efter 

reformen innehåller för få observationer. Trots att mina resultat inte är signifikanta så anser 

jag, med grund i tidigare forskning, att de ger en god fingervisning om var utvecklingen av 

helårsekvivalenter för arbetslöshet jämfört med sjukpenning är på väg.

Regressionsresultatet från modell 2, tabell 3 sida 34, visar att efter reformen minskade risken 

för att en individ skulle vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom med 3 procent, allt 

annat lika. Efter reformen blev det dyrare att sjukskrivas sig och enligt det teoretiska 

resonemanget i kapitel 2 blir efterfrågan på sjukfrånvaro mindre. 

I enlighet med tidigare studier så skulle mitt regressionsresultat med interaktion över glesbygd 

visa på att arbetslösheten i de nordligaste samt glest befolkade länen har ett mycket starkt 

samband till sjukfrånvarofrekvensen. När jag gör en interaktion med glesbygd blir mina 

resultat för interaktionsvariablerna inte signifikanta. Det kan ha att göra med min uppdelning 

mellan glesbygd och tätort. Mina data, se bilaga 1, är uppdelade på län och i de länen som jag 

anser vara glesbefolkade inkluderas även kommuner som i andra studier anses som 

tättbefolkade. Anledningen till att mina värden inte är signifikanta kan alltså ha att göra med 

att mina data inte är tillräckligt fint indelad för att studera sjukfrånvarofrekvensens skillnader i 

gles- respektive tätbefolkade områden. 

I regressionen med glesbygdsintegration, modell 3 i tabell 3 på sida 34, förväntar jag mig att 

sjukfrånvarofrekvensen i glesbygdsområden med svaga arbetsmarknader skulle öka. 
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Regressionsresultatet visar på att glesbygdsförhållandet till sjukfrånvarofrekvensen är svagt 

positiva. Resultaten är däremot inte signifikanta och jag kan därför inte med säkerhet 

fastställa att sjukfrånvarofrekvensen är högre i glesbyggd.

Om det positiva resultatet varit signifikant skulle det tyda på att individers preferenser i 

glesbygden skulle vara starkare för sjukfrånvaro än för arbete. Det skulle kunna ha att göra 

med att arbetsmarknaden i glesbygd är svagare än i tätort och att det därför inte finns tillgång 

till arbeten med karriärmöjligheter i lika stor utsträckning som i tätorter. Drivkraften att till att 

ha en låg frånvaro från arbetet, det vill säga starkare möjligheter till arbete, för att kunna 

avancera kan därför vara svagare i glesbygd.

7.1 Reliabiliteten och validitet 

Vid en undersökning av denna typ är det viktigt att de instrument som används är tillförlitliga 

och att reliabilitet i undersökningen är hög, att slumpen inte påverkar utfallet. Mina 

regressionsanalyser baseras på sekundärdata och utomstående ska efter ha följt samma 

tankegång som jag, kunna komma fram till samma resultat, där av anser jag att reliabiliteten i 

studien är god. Det är även viktigt att mäta det som studien avser att mäta. Signifikansen i 

resultaten hos interaktionsmodellerna är relativt låga vilket innebär att det troligtvis finns 

andra aspekter, variabler, än dem jag studerat som påverkar sjukfrånvarofrekvensen. 

Validiteten i min studie är på det hela taget relativt låg och den har troligtvis blivit starkt 

påverkad av begränsningar i data. Skulle undersökningen genomförts på samma sätt med 

samma modeller men med en individbaserad data skulle troligtvis signifikansen och 

därigenom även validiteten i undersökningen bli avsevärt mycket högre.
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8. Egna invändningar

De data jag använt i min uppsats är inte de mest optimala data för att besvara mina 

frågeställningar. Det hade varit önskvärt att få tillgång till individbaserad data, men eftersom 

dessa data endast är tillgänglig genom beställning från SCB har ekonomiska begränsningar 

gjort att jag använt mig av aggregerad data. Begränsningarna i data har självfallet påverkat 

mina resultat på ett negativt sätt.

Ytterligare en invändning är att reformen jag valt att studera ligger väldigt nära 

undersökningsperiodens slut vilket resulterar att det blir väldigt få observationer efter reformen. 

Anledningen till valet av reform grundar sig till stor del på tillgången till data. Även detta 

påverkar mina resultat negativt och gör att delar av mina resultat inte går att statistiskt 

säkerställa.

Det finns även andra faktorer, exempelvis arbetsmiljö, normer och värderingar samt kön, som 

påverkar sjukskrivningsfrekvensen som jag inte har haft möjlighet att kontrollera för. Det finns 

stor sannolikhet att resultaten skulle bli annorlunda om jag haft möjlighet att studera flera 

variabler. 
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9. Slutsats

Syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av tidigare studier, ekonomisk teori samt 

regressionsanalys studera hur sjukfrånvarofrekvensen påverkas av övriga socialförsäkringar. 

Jag har funnit att det finns signifikanta samband mellan de undersökta socialförsäkringarna 

och sjukfrånvarofrekvensen. Helårsekvivalenterna för sjuk- och aktivitetsersättningen samt 

arbetsmarknadsåtgärderna har ett positivt förhållande till sjukfrånvarofrekvensen medan 

relationen till helårsekvivalenterna för arbetslöshet och ekonomiskt bistånd är negativt.

Den fortsatta avsikten med studien av sjukfrånvarofrekvensen var att undersöka hur känslig 

variabeln är för förändringar i nivån av ersättning, exempelvis 2003 års reform. Genom mina 

regressionsresultat har jag kommit fram till att 2003 års reform inte har någon påverkan på 

förhållandet mellan sjukfrånvarofrekvensen och sjuk- och aktivitetsersättning. Jag har 

däremot sett att sambandet mellan arbetsmarknadsåtgärder och sjukfrånvarofrekvensen är 

olika föree och efter reformen.  När det gäller arbetslöshetsersättningen och ekonomiskt 

bistånd kan jag inte säga hur deras samband till sjukfrånvarofrekvensen påverkas av 

införandet av reformen eftersom dessa resultat inte är signifikanta.

Jag har även studerat hur ett eventuellt förhållande mellan sjukfrånvarofrekvensen och övriga 

undersökta faktorer förändras av glesbygdspåverkan. Interaktionsvariablerna i modellen för 

glesbygdspåverkan är inte signifikanta och av den orsaken kan jag inte avgöra om 

glesbygdspåverkan har förändrat förhållandet mellan sjukfrånvarofrekvensen och övriga 

undersökta faktorer. 
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10. Förslag till fortsatta studier

Det finns en rad intressanta områden att studera när det gäller sjukfrånvaron i Sverige. Jag 

anser att det är av största vikt att studera hur individers beteende förändras när möjligheterna 

till ersättning ändras, att exempelvis titta på hur regelförändringar påverkar längden av 

sjukskrivningarna.

Det är även viktigt att få klarhet i dels hur flöden mellan de olika socialförsäkringarna ser ut 

och särskilt flödena in och ut ur sjukförsäkringen. Det är även viktigt att studera hur

sjukfrånvaron samt övriga socialförsäkringar samvarierar med konjunkturen. Genom att 

studera konjunkturen i förhållande till socialförsäkringen kan förståelsen var individer tar 

vägen efter dem lämnat en socialförsäkring öka och därigenom ökar även insikten i vilka 

åtgärder som kan behövas i högkonjunktur respektive lågkonjunktur för att över tiden undvika 

skenande sjukfrånvaro.

Ytterligare intressanta områden att studera är hur Försäkringskassans sätt att arbeta påverkar 

sjukskrivningsfrekvensen samt vilket är den för Försäkringskassan mest optimala 

arbetsstruktur?



41

11. Källförtäckning

11.1 Böcker

Björklund Anders m.fl. (2000), Arbetsmarknaden 2: a uppl., SNS Förlag 

Eklund Klas (1999), Vår ekonomi 9: e uppl., Bokförlaget Prisma 

Gujaarati Damodar (1999), Essentials of Econometrics  Irwin/McGraw – Hill, Singapore.

Lindvall

Syll Pålsson Lars (1999), De ekonomiska teoriernas historia, Studentlitteratur 

11.2 Rapporter

Andrén Daniella, Andrén Thomas och Plamer Edward (2003), Omfattning och orsak till den 

regionala skillnaden i sjukskrivningsmönstret. Arbetsmanuskript

Ds 2002:49, Den svenska sjukan- sjukfrånvaron i åtta länder, Finansdepartementet 

Bäckman Olof (1998), Longitudinal Studies on Sickness Abscence in Sweden Akademitryck, 

Edsbruk

Edlund Curt & Goine Hans (2004), Socialförsäkringen – ett system i inre upplösning? En 

rapport från forskarseminariet i Umeå januari 2004 Sjuhärads tryckeri AB

Försäkringskassan, Vägledning 2004:2, version 4. Sjukpenning och samordnande 

rehabilitering

Hemmingsson Thomas. (2004) Sambandet mellan sjukskrivning och arbetslöshet. Statens 

folkhälsoinstitut. Sandvikens Tryckeri

Henrekson Magnus & Persson Mats (2004), The Effects on Sick Leave of Changes in the 

Sickness Insurence System, Journal of Labor Economics. vol 22, nr.1

Jonasson Ingrid. (2004) Rehabilitering eller utanförskap? Om sjuka, nollplacerade med 

ekonomiskt bistånd Ordförrådet, Stockholm



42

Johansson Per & Palme Mårten (2004), Moral hazard and sickness insurance: Empirical 

evedence from a sickness insurance reform in Sweden, IFAU, Working paper.

Larsson Laura (2002), Sick of being unemployed? Interactions between unemployement and 

sickness insurance in Sweden Workingpaper 2002:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering.

Larsson Laura (2004), Samspel mellan arbetslöshets- och sjukförsäkringen, Workingpaper

2004:7 Institutet för arbetsmarknadspolitis utvärdering

Larsson Laura. (2004) Harmonizing unemployment and sickness insurance: Why (not)?, 

Workingpaper 2004:8 Institutet för arbetsmarknadspolitis utvärdering

Riksförsäkringsverket (RFV) Analyserar 2000:2, Sjukfrånvaro och förtidspension –en 

beskrivning och analys av utvecklingen under de senaste decennierna

Riksförsäkringsverket (RFV) Analyserar 2003:12, Regionala skillnader i sjukskrivning – hur 

ser de it och vad beror de på?

Riksförsäkringsverket (RFV) Analyserar 2003:4, Regionala skillnader i sjukskrivningar –

kommun och bransch

Riksrevisionen (RIR) Analyserar2005: 14, Förtidspension utan återvändo

11.3 Internet länkar

http://www.forsakringskassan.se/pdf-broschyr/sjuk.pdf

[Verifierad: 29/5-06]

http://www.ptk.se/templates/TextPageWide____653.aspx

[verifierad: 29/5-06]

http://www.scb.se/templates/Listning2____68841.asp

[Verifierad: 29/5-06]

http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=1141&A=4353&FileID=17469&NAME=nollplace

rade.pdf [Verifierad: 29/5-06]

http://www.sna.se/webbatlas/lan/index.html

[Verifierad: 29/5-06]



43

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2371/a/12933

[Verifierad: 29/5-06]

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2623/a/18940

[Verifierad: 29/5-06]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmarknads%C3%A5tg%C3%A4rd

[Verifierad: 29/5-06]

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rs%C3%B6rjningsst%C3%B6d

[Verifierad: 29/5-06]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukpenning

[Verifierad: 29/5-06]



44

Bilaga 1

Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år fördelat på de olika ersättningssystemen

1999 Sjuk-

penning

Sjuk- och 

aktivitetsers

.

Arbets-

löshet
3

Arbets-

marknads

-åtgärder

Ekonomis

kt bistånd

Arbetskraft

Stockholms län 35 971,7 62 553,2 30 372,4 14 811,9 26 705,0 946 100

Uppsala län 6 344,1 10 939,1 6 421,4 3 088,7 3 563,0 149 000

Södermanlands län 4 805,6 11 729,6 7 722,1 4 855,8 3 751,0 120 000

Östergötlands län 8 696,1 17 111,1 11 015,4 7 101,8 6 751,0 192 000

Jönköpings län 5 892,4 11 200,3 7 077,5 3 442,5 3 289,0 161 900

Kronobergs län 3 003,9 5 614,3 3 883,1 1 996,3 1 501,0 89 500

Kalmar län 4 661,5 9 040,0 7 165,1 4 237,8 2 227,0 111 200

Gotlands län 1 062,1 2 157,7 1 751,9 1 022,9 649,0 28 000

Blekinge län 2 884,6 6 260,2 4 802,8 2 797,0 1 473,0 72 000

Skåne län 21 070,6 42 038,5 32 013,2 17 749,6 19 080,0 522 400

Hallands län 4 583,5 9 626,2 7 285,9 4 239,9 2 934,0 131 600

Västra Götalands län 30 031,9 60 361,7 41 046,8 20 391,9 22 647,0 716 600

Värmlands län 5 421,5 11 955,9 10 192,2 5 811,8 2 687,0 128 900

Örebro län 5 389,2 10 661,7 9 059,3 5 515,5 3 374,0 132 200

Västmanlands län 5 186,0 11 817,1 7 749,2 5 055,0 3 631,0 123 300

Dalarnas län 6 258,3 12 616,4 9 871,2 5 466,5 2 411,0 128 400

Gävleborgs län 6 071,3 12 562,0 11 469,1 6 167,2 2 249,0 135 700

Västernorrlands län 5 104,9 10 792,3 8 915,4 5 390,3 2 440,0 118 900

Jämtlands län 3 404,5 6 006,3 4 626,4 3 315,3 845,0 58 600

Västerbottens län 7 679,6 12 389,9 6 833,1 4 458,8 2 024,0 121 400

Norrbottens län 6 380,3 14 708,9 11 537,3 7 201,4 1 205,6 121 000

Hela riket 179 903,6 352 142,4 240 810,6 134 117,8 115 436,6 4 308 700

2000

Sjuk-

penning

Sjuk- och 

aktivitetsers.

Arbets-

löshet

Arbets-

marknads

-åtgärder

Ekonomis

kt bistånd

Arbetskraft

Stockholms län 44 002 63 393 23 006 9 364 23 378 972 500

Uppsala län 7 983 11 080 5 102 2 317 2 995 150 500

Södermanlands län 5 857 11 745 6 741 4 062 3 371 121 000

Östergötlands län 10 701 17 316 9 422 5 845 5 496 194 300

Jönköpings län 6 924 11 311 5 719 2 973 2 710 163 000

Kronobergs län 3 585 5 713 3 280 1 964 1 318 89 000

Kalmar län 5 679 9 211 6 337 3 552 1 947 111 100

Gotlands län 1 368 2 226 1 442 870 566 27 800

Blekinge län 3 556 6 348 4 147 2 555 1 202 71 500

Skåne län 25 405 42 782 29 335 14 059 16 669 532 100

Hallands län 5 465 9 819 6 797 3 362 2 411 135 900

Västra Götalands län 35 949 61 367 36 881 16 281 20 029 723 900

Värmlands län 7 210 12 084 9 025 5 286 2 480 127 600

Örebro län 6 762 10 837 8 416 4 470 3 383 131 900

Västmanlands län 6 358 11 836 6 804 4 130 3 057 123 300

Dalarnas län 7 588 12 743 9 113 4 244 2 088 130 600

Gävleborgs län 7 743 12 598 10 361 5 165 2 088 134 300

Västernorrlands län 6 412 10 803 8 212 4 621 2 170 118 900

Jämtlands län 4 122 6 012 4 169 2 585 713 61 100

Västerbottens län 8 846 12 686 5 931 3 625 1 800 122 300

Norrbottens län 7 883 14 688 10 042 6 598 1 077 119 500

Hela riket 219 395 356 598 210 284 107 927 100 948 4 362 100
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2001 Sjuk-

penning

Sjuk- och 

aktivitetsers.

Arbets-

löshet

Arbets-

marknads

-åtgärder

Ekonomiskt 

bistånd

Arbetskraft

Stockholms län 49 221 66 266 18 200 8 702 19 859 987 300

Uppsala län 9 201 11 516 3 980 2 171 2 569 152 400

Södermanlands län 7 011 11 853 5 458 3 720 3 014 121 900

Östergötlands län 12 157 18 106 7 908 5 671 5 055 198 800

Jönköpings län 7 902 11 774 4 652 2 878 2 481 163 900

Kronobergs län 4 137 6 004 2 787 1 760 1 239 89 800

Kalmar län 6 639 9 423 4 825 3 173 1 762 111 400

Gotlands län 1 529 2 339 1 206 714 482 28 700

Blekinge län 4 188 6 512 3 741 2 406 1 134 72 100

Skåne län 29 623 44 804 24 807 13 751 15 409 545 400

Hallands län 6 237 10 213 5 787 3 066 2 046 137 000

Västra Götalands län 40 965 63 498 28 787 18 006 18 870 737 000

Värmlands län 8 675 12 567 6 925 5 553 2 235 127 500

Örebro län 8 189 11 469 6 753 4 854 3 221 133 200

Västmanlands län 7 262 12 300 4 864 4 264 2 764 123 400

Dalarnas län 8 596 13 178 6 892 4 570 1 901 131 600

Gävleborgs län 9 699 12 981 8 722 5 195 1 845 132 500

Västernorrlands län 7 686 10 948 6 029 4 560 2 082 116 700

Jämtlands län 4 983 6 147 3 295 2 376 657 60 800

Västerbottens län 9 787 13 423 4 753 3 655 1 702 124 900

Norrbottens län 8 939 14 877 8 056 6 707 1 035 117 800

Hela riket 252 626 370 199 168 426 107 750 91 362 4 414 100

2002 Sjuk-

penning

Sjuk- och 

aktivitetsers.

Arbets-

löshet

Arbets-

marknads

-åtgärder

Ekonomiskt 

bistånd

Arbetskraft

Stockholms län 51 509 70 612 21 376 9 507 19 197 987 500

Uppsala län 9 913 12 172 4 137 2 253 2 413 152 300

Södermanlands län 7 412 12 569 5 090 4 269 2 881 123 500

Östergötlands län 13 435 19 190 7 532 5 884 4 851 198 800

Jönköpings län 8 655 12 401 4 663 2 824 2 454 165 100

Kronobergs län 4 514 6 416 2 580 1 733 1 101 88 900

Kalmar län 7 219 9 956 4 263 3 224 1 724 109 100

Gotlands län 1 554 2 497 1 278 727 454 28 100

Blekinge län 4 741 6 605 3 715 2 577 1 068 71 500

Skåne län 31 927 47 871 23 587 15 281 14 494 547 700

Hallands län 7 037 10 577 5 466 3 163 1 762 139 600

Västra Götalands län 44 195 67 546 27 247 17 293 17 507 748 100

Värmlands län 9 246 13 417 5 745 5 810 2 104 125 700

Örebro län 8 514 12 381 5 517 5 091 3 019 132 100

Västmanlands län 7 379 13 420 4 659 4 318 2 767 123 600

Dalarnas län 9 038 13 807 6 013 4 718 1 729 132 200

Gävleborgs län 9 804 14 007 7 874 5 732 1 726 130 700

Västernorrlands län 8 597 11 424 5 366 4 662 1 805 116 000

Jämtlands län 5 287 6 495 2 874 2 866 681 59 700

Västerbottens län 10 351 13 921 4 415 3 861 1 667 122 800

Norrbottens län 9 683 14 991 7 378 7 006 977 117 500

Hela riket 270 010 392 275 160 775 112 798 86 381 4 420 500
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2003 Sjuk-

penning

Sjuk- och 

aktivitetsers.

Arbets-

löshet

Arbets-

marknads-

åtgärder

Ekonomiskt 

bistånd

Arbetskraft

Stockholms län 49 778 73 812 28 995 6 676 19 735 986 800

Uppsala län 9 452 12 350 5 187 1 682 2 299 154 000

Södermanlands län 7 264 13 098 5 670 3 300 2 948 124 900

Östergötlands län 12 734 19 790 9 635 4 482 4 518 200 200

Jönköpings län 7 787 13 184 5 332 2 133 2 556 167 700

Kronobergs län 4 296 6 498 2 871 1 302 1 141 88 800

Kalmar län 7 132 10 443 5 062 2 555 1 655 109 800

Gotlands län 1 418 2 558 1 479 629 438 28 400

Blekinge län 4 751 6 825 4 278 1 952 959 71 500

Skåne län 31 405 50 057 26 591 12 054 13 525 554 200

Hallands län 6 670 10 967 5 904 2 603 1 753 141 000

Västra Götalands 

län 41 925 71 109 31 840 13 367 16 990 754 700

Värmlands län 8 640 14 090 6 516 4 800 2 155 127 600

Örebro län 8 451 12 729 6 705 3 704 2 777 133 200

Västmanlands län 6 983 13 918 5 767 3 275 2 713 124 600

Dalarnas län 8 614 14 157 6 646 3 762 1 678 133 200

Gävleborgs län 9 238 14 957 9 116 4 738 1 754 131 600

Västernorrlands län 8 499 11 646 6 386 3 718 1 798 115 500

Jämtlands län 5 308 6 422 3 352 2 315 691 61 000

Västerbottens län 9 710 14 187 5 302 2 929 1 778 123 300

Norrbottens län 9 424 14 911 8 014 5 957 1 069 118 400

Hela riket 259 479 407 710 190 649 87 934 84 930 4 450 400

2004 Sjuk-

penning

Sjuk- och 

aktivitetsers.

Arbets-

löshet

Arbets-

marknads

-åtgärder

Ekonomiskt 

bistånd

Arbetskraft

Stockholms län 43 236,2 78 077,2 35 401,8 9 477,5 21 394,0 989 700

Uppsala län 8 419,0 12 929,1 6 210,1 2 007,3 2 465,0 154 000

Södermanlands län 7 137,7 13 518,5 6 727,6 3 494,1 3 108,0 126 600

Östergötlands län 10 977,4 20 889,6 11 382,4 5 287,4 4 601,0 197 700

Jönköpings län 6 462,2 13 808,1 6 370,4 2 338,2 2 701,0 169 700

Kronobergs län 3 879,7 6 974,8 3 327,8 1 472,3 1 226,0 89 700

Kalmar län 6 276,3 11 161,2 5 798,9 2 686,6 1 708,0 110 200

Gotlands län 1 228,2 2 704,9 1 657,7 713,2 479,0 28 100

Blekinge län 4 012,9 7 185,6 4 549,2 2 222,3 896,0 71 000

Skåne län 28 432,1 52 928,5 29 334,6 13 974,0 13 569,0 557 700

Hallands län 6 168,3 11 493,7 6 646,5 2 675,1 1 735,0 557 700

Västra Götalands län 35 736,3 77 618,4 36 050,1 15 647,2 17 289,0 753 900

Värmlands län 7 161,9 15 316,5 7 264,8 4 867,0 1 990,5 127 100

Örebro län 7 730,7 13 451,7 8 113,5 4 234,2 2 632,0 131 200

Västmanlands län 6 322,7 14 476,0 6 416,6 3 611,8 2 870,0 124 600

Dalarnas län 7 614,6 14 584,3 7 570,6 3 722,0 1 833,0 133 900

Gävleborgs län 7 749,2 16 301,4 9 440,4 5 686,6 1 866,0 130 700

Västernorrlands län 7 721,1 12 173,6 7 049,6 4 281,8 1 853,0 115 200

Jämtlands län 4 861,2 6 455,1 3 482,2 2 622,0 683,0 61 000

Västerbottens län 7 541,5 15 414,3 6 068,5 3 344,4 1 847,0 126 500

Norrbottens län 8 494,0 15 057,4 8 549,6 6 244,0 1 248,0 117 300

Hela riket 227 163,0 432 520,0 217 412,8 100 608,7 87 993,5 4 873 500


