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Sammanfattning 
Abstract 
Under 1900-talet förändrades Sverige från ett jordbruksdominerat land till en industrination. Nya 
krav ställdes på staten som tog ett större ansvar för individens välbefinnande genom att bygga ut 
välfärdssystemen. Som en viktig del av välfärdssverige förbättrades situationen för dem som inte 
kunde arbeta och i början av 1990-talet var ersättningarna bland världens högsta. Ekonomen Assar 
Lindbeck menar att det finns en konflikt mellan höga ersättningsnivåer och sociala normer. Enligt 
Lindbeck har normen som förespråkar arbete reducerats i takt med att ersättningsnivåerna höjts, 
som en följd av detta kan missbruket inom sjukförsäkringen ha blivit mer förekommande. 
 
Syftet med uppsatsen är att inom ramen för teorin kring sociala normers betydelse för 
samhällseffektivitet undersöka överutnyttjande och bidragsfusk inom sjukförsäkringen. Arbetet 
avser dock inte att ge en fullständig redogörelse av sjukfrånvaron, alternativa orsaker till 
frånvaron kommer dock att beröras när de kan vara relevanta för diskussionen. 
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Materialet som analysen bygger på är både kvantitativt och kvalitativt för att skapa en helhetsbild, 
existerande källor kompletteras med intervjuer. 
 
Det verkar finnas ett samband mellan höga ersättningsnivåer och utvecklingen av sociala normer. 
Den ökade förekomsten av missbruk indikerar att den sociala normen som förespråkar arbete 
reducerats. En sådan reduktion medför negativa effekter för samhället, både genom en lägre 
produktionsnivå och genom högre bidragskostnader. 
 
Ohälsan har ökat under de senaste åren och främst hos den arbetsföra delen av befolkningen. Det 
förklarar dock inte hela den ökade sjukfrånvaron, utan det är troligt att ett annat förhållningssätt 
till bidrag och bidragstagande också är en del i utvecklingen. Samtidigt kan begreppet sjukdom 
numera innefatta andra åkommor än vad det gjorde tidigare, ökad acceptans för psykosociala 
åkommor kan vara en orsak till den höga sjukfrånvaron. 
 
De åtgärder som genomförts från myndigheternas sida visar att ekonomisk teori används för att 
utforma olika insatser. Om det är en medveten utformning enligt de ekonomiska teorierna är dock 
oklart, diskussionen kring högre ersättningsnivåer i framtiden står i konflikt med den ekonomiska 
teorin. Samtidigt är problemet komplext eftersom det inte bara är missbruket som skall reduceras, 
de som är sjuka skall också ha en dräglig tillvaro.  
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Mats Mellqvist 
 

 
 
Sammanfattning 
Abstract 
During the 20:th century, Sweden changed from an agricultural country into an industrial nation. 
New claims were put on the state who took a greater responsibility for the individuals wellbeing 
by expanding the welfare system. As an important part of the welfare state, the situation for the 
unemployed improved and in the early 1990’s the unemployment benefits were among the highest 
in the world. Economist Assar Lindbeck advocates a thesis in witch there is a conflict between high 
benefits and social norms. According to Lindbeck the norm, which advocates work, has been 
reduced in power when the benefits levels has risen, as a consequence the abuse within the 
sickness benefit has become more common. 
 
The purpose of this study is to examine the over utilization and benefit misuse within the sickness 
benefit in the frame of social norms and their contribution to social effectiveness. However, the 
study does not intend to give a complete report on the sick leave issue, but alternative causes will 
be highlighted when they are relevant for the discussion. 
 
To create a broader picture the analysis relay on both quantitative and qualitative data, already 
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existing sources are supplemented with interviews. 
 
It appears to be a relation between high benefit levels and the development of social norms. The 
increasing occurrence of misuse indicates that the social norm that advocates work has been 
reduced. Such a reduction results in negative consequences for the society, both through a lower 
production level and through higher benefit cost. 
 
The ill-health has increased during recent years and mainly within the working population. That 
however, do not explain the entire increase in the absence due to illness, it is likely that a different 
approach to benefits and beneficiaries plays a part in the development. At the same time the 
conception concerning illness may have changed and now embrace other ailments then it used to, 
a broader acceptance for psychosocial ailments can be one reason for the high sick leave. 
 
The actions taken by the state shows that economic theory is used to design different efforts. If it is 
a deliberate design according to economic theory is however not clear, the discussion concerning 
higher benefits in the future stands in conflict with the economic theory. At the same time the 
problem is complex, not only must the misuse be reduced, but the people suffering by an illness 
must have a tolerable existence.  
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Lindbeck 

 



Missbruk inom sjukförsäkringen 

 6

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .................................................................................................................. 8 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................ 8 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................ 8 
1.3 SYFTE......................................................................................................................... 9 
1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR.................................................................................................. 9 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................................... 9 
1.6 DEFINITIONER .......................................................................................................... 10 
1.7 DISPOSITION............................................................................................................. 10 
1.8 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ............................................................................................. 10 
1.9 METODKRITIK .......................................................................................................... 11 

2 REFERENSRAM......................................................................................................... 12 

2.1 FÅNGARNAS DILEMMA ............................................................................................. 12 
2.1.1 Vad innebär dilemmat?.................................................................................... 12 
2.1.2 Lösningar av dilemmat .................................................................................... 13 

2.2 SOCIALT KAPITAL..................................................................................................... 14 
2.3 NORMER................................................................................................................... 15 

2.3.1 Vad är en norm? .............................................................................................. 16 
2.3.1 Hur skapas normer? ........................................................................................ 17 

2.4 STIGMA OCH TRANSFERERINGAR.............................................................................. 18 
2.5 FORSKNING KRING SJUKFRÅNVARON ....................................................................... 20 

3 EMPIRI......................................................................................................................... 22 

3.1 SJUKFÖRSÄKRINGEN ................................................................................................ 22 
3.1.1 Politisk inverkan på sjukförsäkringen ............................................................. 23 

3.2 SJUKSKRIVNINGARNAS UTVECKLING ....................................................................... 25 
3.3 SVENSKARNAS HÄLSA.............................................................................................. 29 
3.4 VAD TROR SVENSKARNA HAR PÅVERKAT SJUKFRÅNVARON?................................... 31 
3.5 VAD TROR SVENSKARNA SKULLE MINSKA SJUKFRÅNVARON?.................................. 32 
3.6 SVENSKENS INSTÄLLNING TILL SJUKSKRIVNING....................................................... 33 
3.7 SJUKSKRIVEN UTAN ATT VARA SJUK ........................................................................ 34 
3.8 TILLITEN FÖR MEDMÄNNISKOR I SVERIGE................................................................ 37 
3.9 SAMTAL MED FÖRSÄKRINGSKASSAN ....................................................................... 38 

4 ANALYS ....................................................................................................................... 42 

4.1 PROBLEM MED ATT UPPSKATTA SOCIALA NORMER................................................... 42 
4.2 HAR NORMEN FÖR ARBETE FÖRÄNDRATS? ............................................................... 43 

4.2.1 Fusket inom sjukförsäkringen har ökat............................................................ 44 
4.2.2 Övriga indikatorer för en svagare social norm ............................................... 46 
4.2.3 Brister i resonemangen kring en svagare norm............................................... 47 

4.3 HÄLSOUTVECKLINGEN I SVERIGE ............................................................................ 47 
4.4 EFFEKTER AV EN NORMFÖRÄNDRING ....................................................................... 49 
4.5 ÅTGÄRDER OCH ATTITYDER INOM SJUKFÖRSÄKRINGEN........................................... 50 

4.5.1 Kan åtgärderna inverka på den sociala normen? ........................................... 53 



Missbruk inom sjukförsäkringen 

 7

5 SLUTSATSER.............................................................................................................. 56 

6 KÄLLOR ...................................................................................................................... 58 

 
Bilaga 1 



Missbruk inom sjukförsäkringen 

 8

1 Inledning 
Här presenteras bakgrunden till uppsatsen, därefter följer en problemdiskussion som 
mynnar ut i ett syfte och frågeställningar. Utöver det redovisas avgränsningar, 
definitioner, disposition, tillvägagångssätt samt metodkritik. 

1.1 Bakgrund 

Under 1900-talet omvandlades det fattiga jordbrukssverige till ett välutvecklat och rikt I-

land. Industrialiseringen resulterade i en kraftig ökning av tillväxten och en förhöjd 

levnadsstandard för befolkningen. Dessa förändringar ställde samtidigt nya krav på 

samhället. För att skydda befolkningen mot ekonomiska kriser av det personliga slaget, 

exempelvis arbetslöshet, sjukdom, ålderdom och så vidare, tog staten ett större ansvar för 

befolkningens hälsa och ekonomiska välstånd i form av ett utbrett skyddsnät. Social och 

ekonomisk trygghet blev en av hörnstenarna i det svenska samhället. Mot slutet av 1900-

talet hade Sverige ett av världens mest omfattande sociala skyddsnät och befolkningen 

uppbar höga bidragsnivåer när de inte kunde arbeta.  

1.2 Problemdiskussion 

Fördelarna med ett utbrett välfärdssystem är många men ett sådant system kan även 

medföra problem som tidigare inte var aktuella. Under de senaste åren har antalet 

långvariga sjukskrivningar stadigt ökat och i kombination med höga ersättningar har 

kostnaderna ökat drastiskt. Ett ”hårdare” arbetsklimat är en ofta omnämnd förklaring men 

det är långt ifrån det enda som diskuteras. En del forskare pekar på ett positivt samband 

mellan bidragsnivåer och antalet sjukskrivningar (Henrekson & Persson, 2003). Andra 

pekar på att ett förändrat beteende hos försäkringstagarna kan vara en orsak till den ökade 

frånvaron (Bastin, 2003, Landgren Möller, 2003). Forskningen är inte samstämmig men 

mycket tyder på att det är ett komplext problem med många orsaker. Att finna dessa 

orsaker är av stor vikt eftersom effekterna av sjukfrånvaron är skadliga både för 

samhället och för den enskilda individen. 

 

Assar Lindbeck (1997, 2003) anser att en av orsakerna bakom den ökade frånvaron är en 

konflikt mellan sociala normer och ekonomiska incitament. En norm är en socialt 

konstruerad mekanism som påverkar våra dagliga beslut och hur vi samverkar med vår 
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omgivning. Att följa en norm som är allmänt accepterad medför nytta för individen 

medan beteende som inte är i linje med normen leder till obehag. (Coleman, 1994) Det är 

enligt Lindbeck inte en långsökt tanke att normer påverkas av den omgivning som 

människorna lever i. Den norm som förespråkar arbete växte fram när arbete var 

nödvändigt för att överleva, men nu har situationen förändrats och vi har en möjlighet att 

klara oss även om vi inte arbetar. Det skulle alltså finnas en konflikt mellan en gammal 

norm som förespråkar arbete och nuvarande ekonomiska incitament där bidragssystem 

kan försörja oss. (Lindbeck, 1997, 2003)  

 

Om de sociala normer som tidigare upprätthölls numera inte har samma starka fäste i 

samhället kan det få effekter på många olika områden, bland annat på sjukfrånvaron. 

Ökat missbruk inom sjukförsäkringen skulle kunna vara en eventuell effekt av en 

normreducering. Om detta stämmer kan det hjälpa till att förklara varför 

sjukskrivningarna ökat så drastiskt under de senaste åren. Förhoppningsvis kan detta 

arbete leda till en nykter diskussion där politisk korrekthet får stå åt sidan samtidigt som 

det ger en inblick i normernas betydelse för samhällseffektiviteten. 

1.3 Syfte 

Syftet är att inom ramen för teorin kring sociala normers betydelse för 

samhällseffektivitet, undersöka överutnyttjande och bidragsfusk inom sjukförsäkringen. 

1.4 Frågeställningar 

Har den sociala norm som förespråkar arbete reducerats och i så fall vilka effekter har 

det medfört för sjukfrånvaron? Vad har myndigheterna gjort och vad gör de för att 

bemöta dessa effekter? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avser inte att ge en fullständig redogörelse av sjukfrånvaron, inte heller kommer 

alla aspekter som kan påverka sjukfrånvaron att behandlas. Arbetet kommer att fokuseras 

kring normernas betydelse för hur människor agerar i avseende på sjukfrånvaron, 

alternativa orsaker kommer dock att beröras när de kan vara relevanta för diskussionen. 
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1.6 Definitioner 

Det är centralt att definiera skillnaderna mellan överutnyttjande och fusk eftersom det är 

en viktig del i arbetet. Det är Assar Lindbecks tes som arbetet avser att undersöka och då 

är det rimligt att det också är hans definitioner som gäller. Överutnyttjande kan likställas 

med ”moral hazard”1, individen anstränger sig exempelvis inte för att komma tillbaka till 

arbetslivet vid sjukdom, missköter sin hälsa eller anpassar sin bedömning av hälsan 

beroende av situationen. Fusk exemplifierar Lindbeck med att en person åker på en resa 

under några dagar och finansierar resan genom att sjukskriva sig. (Lindbeck, 1997, 2003) 

Fusk är alltså en situation där det inte alls förekommer någon sjukdom utan individen 

hittar på ett scenario som inte stämmer med verkligheten. Missbruk är ett samlingsnamn 

för alla former av oegentligheter som förekommer inom försäkringen. 

1.7 Disposition 

Arbetet är strukturerat enligt en traditionell modell. Det första kapitlet avser att leda in 

läsaren i arbetets problematik och syfte, tydliggöra tillvägagångssättet samt även kritiskt 

diskutera metoden. I kapitel två presenteras de relevanta teorierna och i kapitel tre 

redovisas empirin. Detta är den grundläggande delen som används som utgångspunkt för 

arbetet och den analysdel som följer. Under kapitel fyra knyts referensramen och empirin 

samman till en analys, och i kapitel fem sammanfattas resultaten av undersökningen.  

1.8 Tillvägagångssätt 

Den grundläggande tesen i arbetet är den som Lindbeck driver, konflikten mellan normer 

och arbete. Min roll är att undersöka om det finns belägg för hans tes samt vilka 

effekterna i sådana fall är, därför har jag valt att söka material som antingen kan stärka 

eller förkasta hans teori. Ett sådant tillvägagångssätt kallas för deduktiv metod (Hartman, 

2001).  

 

För att skapa en så heltäckande bild som möjligt av frågan har jag valt att arbeta med 

såväl kvantitativ som kvalitativ data. Den kvantitativa delen av materialet består av 

                                                 
1 ”Moral Hazard” innebär att individen själv genom sitt beteende kan påverka ett försäkringsutfall (Schotter 
2001).  
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undersökningar och statistik medan den kvalitativa delen består av faktabaserade texter 

och intervjuer. Redan existerande källor kompletteras av genomförda intervjuer. 

1.9 Metodkritik 

Det förhållande som undersökts är ett samhällsfenomen vilket gör att rollen som forskare 

aldrig kan göras helt objektiv. Författarens värderingar och synsätt på samhället spelar in 

i det arbete som utförs, det är ofrånkomligt. Det går inte som forskare att ställa sig utanför 

den sociala världen som omger en och som undersöks. (Denscombe, 2000) Det är både 

positivt och negativt. Det är förhoppningsvis mina egenskaper som person som ger 

arbetet dess specifika egenskaper. I negativ mening kan det leda till att jag omedvetet 

väljer att blunda eller bortse från faktorer som egentligen är relevanta, men som på grund 

min historia inte tas med. Därför har jag valt att diskutera mycket av det som skrivs i 

arbetet med min omgivning för att undvika att bli för enkelspårig.  

 

Personer som blir intervjuade tenderar att svara olika beroende på hur de uppfattar 

personen som ställer frågorna. Exempel på faktorer som påverkar är kön, ålder och 

etniskt ursprung. (Denscombe, 2000) Det är egentligen inte forskarens identitet som 

påverkar data utan det är snarare hur den personen som intervjuas tolkar forskarens 

identitet. I inledningen av de genomförda intervjuerna har jag förklarat vem jag är, kort 

presenterat arbetet och vad syftet är med intervjun, detta för att öka tydligheten och 

förståelsen. Det skall påpekas att jag betonat min roll som forskare i det avseendet att jag 

inte tagit ståndpunkt i Lindbecks teori.  

 

Vidare finns det en risk att de intervjuade försöker infria de förväntningar forskaren har 

på intervjun eller svarar på ett visst sätt för att göra mig glad, alltså speglar svaren inte 

verkligheten utan den bild som de tror att forskaren är ute efter. (Denscombe, 2000) Det 

är svårt för mig att säga hur uppriktiga respondenterna varit men det känns mycket 

främmande att de personer som jag intervjuat skulle ha försökt vara mig till lags. 
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2 Referensram 
Här presenteras de teorier och modeller som kommer att användas i analysen. 
Referensramen skall ge tyngd och trovärdighet till analysen och de slutsatser som 
presenteras i senare kapitel. 

2.1 Fångarnas dilemma 

Ett grundläggande antagande inom ekonomisk teori är det om den rationelle 

nyttomaximeraren. Enligt detta antagande eftersträvar alla individer största möjliga nytta 

för sin egen del, deras val baseras på rationellt utförda beräkningar som grundas på all 

tillgänglig information. (Frank, 1988) En relevant fråga uppkommer då: om alla 

människor i första hand ser efter sitt eget ”hus” hur kommer det då sig att samarbete 

uppstår? Svaret är ganska okomplicerat, vi samarbetar för att öka vår egennytta, 

tillsammans kan vi nå en högre nytta än var och en kan på egen hand. Det är alltså 

egennyttan som driver oss att samarbeta. (Schotter, 2001) 

2.1.1 Vad innebär dilemmat? 

I vissa fall leder dock inte strävan efter den högsta nyttan till ett optimalt beteende, ibland 

skulle samarbete vara att föredra men på grund av att vi försöker maximera vår egennytta 

blir utfallet sämre för alla. Detta problem kallas för ”fångarnas dilemma” 2  inom 

ekonomisk terminologi. (Axelrod, 1987) Dilemmat åskådliggörs i figur 1. 

 

I detta spel deltar två spelare, spelare 1 och spelare 2. Varje spelare har två alternativ, 

antingen samarbete eller avhopp. Deras val sker utan någon information om vad 

motspelaren kommer att välja. När båda parter samarbetar blir belöningen sammantaget 

den största, tyvärr är punkten ingen Nash-jämvikt3. Oavsett vad den andra gör är det mer 

lönande att hoppa av än att samarbeta, vilket resulterar i att punkten avhopp, avhopp 

upprätthålls som jämvikt. Det här är ett exempel på hur försök att maximera den egna 

nyttan leder till negativa konsekvenser för alla inblandade. 

                                                 
2 Dilemmat ställdes upp av Merrill Flood och Melvin Dresher runt 1950 och gavs kort därefter en formell 
utformning av A. W. Tucker. (Axelrod, 1987) 
3 Nash-jämvikt uppstår när ingen av spelarna önskar ändra sitt beteende, givet övriga deltagares strategiska 
val. Begreppet härrör från ekonomen och matematikern John Nash. (Schotter, 2001) 
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 Samarbete Avhopp 

 

Samarbete 

V=3, V=3 
Vinsten av 

ömsesidigt 

samarbete. 

L=0, F=5 
Den lurades lön 

och frestelsen att 

hoppa av. 

Avhopp 

 

F=5, L=0 
Frestelsen att 

hoppa av och 

den lurades lön. 

S=1, S=1 
Straff för 

ömsesidigt 

avhopp. 

 

Figur 1. Fångarnas dilemma. 
Källa: Axelrod (1987) sidan 19 samt egen bearbetning. 

Anmärkning: Spelare 1:s belöning nämns först.  

2.1.2 Lösningar av dilemmat 

Det går att lösa dilemmat genom att på olika sätt göra avhopp kostsamma för spelarna, 

exempelvis genom lagstiftning eller genom hot och utfästelser spelarna emellan (Carlton 

& Perloff, 2000). För att hot och bestraffningar skall vara effektiva måste spelet spelas ett 

oändligt antal gånger, finns det ingen slutomgång påverkar dagens beslut framtidens 

utfall. Spelare kan då ”straffa” sina motspelare om deras förtroende brutits, exempelvis 

kan en spelare välja att alltid hoppa av om han själv blivit lurad. Men spelarna tenderar 

att värdera framtida vinster som mindre ”värda” än vinster i dag, samtidigt så finns det 

aldrig några garantier att spelarna kommer att mötas igen. Därför diskonteras de framtida 

belöningarna så att det skall vara jämförbara med dagens. (Axelrod, 1987) 

 

En avgörande faktor för om samarbete skall växa fram i en situation liknande den i 

fångarnas dilemma är vilket förtroende spelarna har för varandra. Kan spelaren med stor 

sannolikhet anta att den andre samarbetar samtidigt som båda vet att spelet troligen 

kommer att upprepas kommer man, under förutsättning att diskonteringsvärdet är 

tillräckligt högt, att välja samarbete. I exemplet skulle då värdet av framtida samarbete 

Spelare 2

Spelare 1 
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vara högre än alla andra möjliga utfall, kort sagt: alla tjänar på att samarbeta. (Axelrod, 

1987) 

 

Mer samtida forskning har visat att människor inte alltid är nyttomaximerare i termer av 

ekonomiska vinster, det finns andra faktorer som också påverkar deras agerande. Sociala 

faktorer som anseende, medkänsla, rättvisetänkande med mera, komplicerar 

beslutsprocessen och därför har teorier om det ”sociala kapitalet” blivit allt viktigare för 

att förklara människans handlande. (Putnam, 2001) 

2.2 Socialt kapital 

Socialt kapital är ett begrepp som blivit allmänt vedertaget under senare tid, mycket 

tackvare en rad uppmärksammade samhällsstudier. En forskare som kan betraktas som 

pionjär inom detta område är Robert Putnam och det är hans definition av socialt kapital 

jag väljer att utgå ifrån. 

 

”Med socialt kapital menar vi här inslag i samhällsorganisationen, till exempel 

förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att 

underlätta samordnade operationer.”  

(Putnam, 1996, sidan 201) 

 

Denna omfattande definition visar att nästan vad som helst som förbättrar 

samhällseffektiviteten kan räknas som socialt kapital. Innebörden är oftast att den 

medmänskliga tilliten skapar en grund för gemensam utveckling och tillväxt. Ofta är 

dock definitioner av socialt kapitalt ganska flytande. Samuel Bowles och Herbert Gintis 

(2000) menar att socialt kapital kännetecknas av förtroende, omsorg om kamrater, vilja 

att leva efter den egna kooperationens normer samt hur villig man är att straffa dem inom 

den egna kooperationen som inte följer normerna. Bo Rothstein (2003) kritiserar de breda 

definitionerna just för att de är för allomfattande. Själv anser han att socialt kapital har en 

kvantitativ och en kvalitativ sida. Kvantitativ i avseende på antalet kontakter en individ 

har, kvalitativ i avseende på graden av tillit mellan kontakterna. Dessutom behöver inte 

dessa kontakter vara ett kapital utan de kan i själva verket vara en belastning. Om 
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individen blir uppfattad som en person som ofta bryter löften och som ingen hyser 

förtroende eller tillit för kan det vara negativt, ingen vill samarbeta med en person som 

har ett ”dåligt” rykte. 

 

Putnam (2001) själv inser också att all verksamhet som skapar socialt kapital inte är av 

godo. För den enskilda individen som ingår i exempelvis kriminella eller fascistiska 

rörelser kan det sociala kapitalet vara positivt, men för samhället i stort är det inte 

önskvärt med sådana grupperingar. 

  

Vidare ser Putnam (1996, 2001) det sociala kapitalet som lösningen på det kollektiva 

handlandets dilemma, vilket är en annan benämning på fångarnas dilemma. Putnam 

menar att när människor sluter sig samman i olika former skapas ett ömsesidigt 

förtroende och deras tillit sinsemellan och mot andra stärks. Täta kontakter i en 

mångskiftande grupp, exempelvis idrottsföreningar, politiska organisationer med flera, 

ger upphov till en norm för generaliserad ömsesidighet. Denna norm för hur man beter 

sig mot andra kommer, enligt Putnam, att övervinna deras osäkerhet kring andra 

människor. Det sociala kapitalet underlättar alltså spontant samarbete, vilket han också 

visar i sina två mest uppmärksammade studier. 

 

Det förtroende som socialt kapital ger är viktigt inte bara på individplanet utan även för 

samhället i stort (Holmberg & Weibull 2003). Bo Rothstein (2003) hävdar att 

medborgarna kommer att följa det ”sociala kontraktet” om de litar på andra medborgare 

och de politiska ledarna. Vet medborgarna att skattepengarna kommer tillbaka i någon 

form betalar man också skatten, måhända under visst knorrande.  

2.3 Normer 

Normer är mycket betydelsefulla för vilka beslut vi människor fattar. De är en viktig del i 

våra liv och de påverkar vårt agerande i mer än ett avseende. Trots deras stora inverkan är 

deras betydelse en ofta förbisedd del av den ekonomiska vetenskapen, i alla fall ur ett 

historiskt perspektiv. I samband med att de mer socialvetenskapliga teorierna lyfts fram 

har också intresset för normer ökat. 
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2.3.1 Vad är en norm? 

”norm (lat ”vinkelmått”, ”rättesnöre”) oskriven regel för beteende mellan två eller flera 

personer. Normer reglerar det beteende som anses vara förväntat och accepterat i olika 

sociala situationer. Samhällets normsystem återfinns t ex. i de formella lagarna samt i 

traditioner, seder och moraluppfattningar”. 

Stora Focus uppslagsbok, 1989, sidan 62. 

 

Denna enkla definition träffar på ett bra sätt det jag anser vara kärnan i begreppet. En 

immateriell regel som kan fungera som ett rättesnöre i våra liv, förenkla vardagen och 

göra det lite enklare att leva. Ett bra exempel är kösystemet, en oskriven regel som 

underlättar vardagen. 

 

Definitionen inkluderar även den sociala interaktionen mellan individer, något som är 

avgörande för normernas betydelse. Assar Lindbeck (2003) menar att man bör tala om 

sociala normer istället för enbart normer, detta för att förtydliga att andra har 

förväntningar på hur individen bör bete sig i olika situationer. Jag delar Lindbecks 

uppfattning och hädanefter kommer jag också att använda begreppet sociala normer.  

 

Det som gör normerna sociala enligt James S. Coleman (1994) är det faktum att vi 

påverkas av vår omgivning och deras syn på oss och vårt handlande. Oavsett om vi själva 

bär på normen, vilket betyder att normen internaliserats i individens värdesystem, 

kommer vi innan vi fattar beslut att ta hänsyn till den och dess konsekvenser. Dessa 

konsekvenser kan vara positiva eller negativa, exempelvis gott eller dåligt anseende. 

Styrkan i dessa effekter beror på antalet som straffar eller belönar dig samt närheten till 

dessa individer. I förlängningen betyder det att vi accepterar att vår omgivning till viss 

del påverkar våra beslut. 

 

För att exemplifiera detta resonemang kan vi se på hur en tonårsförälder agerar. Ditt barn 

är ute på kvällen och du har inte någon bestämd åsikt om när han skall komma hem. Din 

omgivning har dock en bestämd uppfattning att klockan tio är en lagom tid för tonåringar 

att komma hem. Som förälder är det då svårt att inte säga åt ditt barn att vara hemma 
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klockan tio, även om du tycker att elva är en bra tid, du vill ju inte riskera att din 

omgivning uppfattar dig som en dålig förälder. 

 

Det ”kulturella trycket” som Robert Frank (1988) kallar det kan leda till ett altruistiskt 

beteende även hos individualistiska personer, dock inte alltid. Är risken liten eller 

obefintlig att den individualistiska personen skall bli ertappad eller straffad så kommer 

han eller hon att välja att göra det som medför mest nytta för sig själv, exempelvis lämna 

skräp i naturen. 

 

En social norm kan också, som jag tidigare nämnt, internaliseras i individens egna 

värdesystem och då skapas belöningarna och straffen inom normbäraren själv. Att 

efterleva normen medför positiva känslor medan brott mot normen resulterar i negativa 

känslor. (Coleman, 1994) 

2.3.1 Hur skapas normer? 

Normer är en social konstruktion enligt Coleman (1994). För att hitta svaret på hur de 

skapas väljer han att tydliggöra processen genom förhållandet mellan mikro- och 

makronivåerna i samhället. 

 
Figur 2. Förhållande mellan mikro- och makronivåerna i uppkomsten av normer.  
Källa: Coleman (1994), sidan 245 samt egen bearbetning. 
 

Norm

Individuellt 
agerande 

Individuella sanktioner 
och efterföljande av 

normen 



Missbruk inom sjukförsäkringen 

 18

Som figuren indikerar börjar processen på individplanet där en eller flera personer 

medvetet försöker påverka sin omgivning för att skapa ett visst beteende. När fler och fler 

accepterar beteendet rör sig förloppet mot makronivån, vilket egentligen också är en 

konsekvens av en normliknande påverkan. På makronivån etableras normen som nu 

influerar de personer som normen skapades för att påverka, detta sker genom belöning 

eller straff från dem som upprätthåller normen. (Coleman, 1994) Det är en 

socialiseringsprocess som sker där gruppdynamik och auktoritet är viktiga egenskaper 

(Lindbeck, 1997).   

 

Figur 2 visar ett generellt förlopp för normbildning. För att finna orsakerna till att en 

social norm uppstår är det enligt Lindbeck (2003) viktigt att se till den specifika sociala 

normen. Som exempel använder han sjukförsäkringen där han menar att normen att en 

arbetsför person skall försörja sig själv är relevant. Lindbeck hävdar att ekonomiska 

incitament skapade ett klimat som gjorde att personer som lyckats väl med att försörja sig 

själva imiterades, och att en sådan norm på så sätt växte fram och upprätthölls. Vidare 

pekar han på betydelsen av ”normsändare”, exempelvis föräldrar, kyrkan och skolan för 

att normen skall uppstå och upprätthållas. 

 

Edna Ullmann-Margalit (1977) menar att vissa situationer i samhället kan skapa normer 

som medför ett optimalt beteende. I situationer som kännetecknas av problematiken hos 

ett fångarnas dilemma kan normer uppstå som leder till att den optimala belöningen 

erhålls. Normen fungerar då som ett redskap för att undanröja frestelsen att bryta mot 

motpartens förtroende. Hon exemplifierar med en krigssituation, de som stannar på sin 

post blir hjältar men de som flyr blir för alltid ihågkomna som förrädare. Normen 

förespråkar att soldaterna slås och försvarar sitt land. Individen upplever straffet av att 

bryta mot normen som mer ”kostsamt” jämfört med den vinst hon skulle få vid 

förtroendebrott. 

2.4 Stigma och transfereringar 

Det sociala välfärdssystemet kan räknas som en del av det som R. M. Titmuss kallar 

den ”sociala marknaden”. På denna marknad fördelas olika typer av bidrag men samtidigt 
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sker också moraltransaktioner, ekonomisk vinning byts mot en social kostnad. Genom att 

ta emot bidrag kan personen bli mindre värd i andras ögon, ett fenomen som kallas 

stigma. (Pinker, 1971)  

 

“A stigma marks the recipient of welfare, damages his reputation, and undermines his 

dignity.” 

Spicker (1984) sidan 3 

 

Den negativa laddningen i begreppet är ganska uppenbar, de som upplever stigma ser det 

som en verklig inskränkning i deras handlingsutrymme. (Spicker, 1984) Citatet ovan 

visar att andras uppfattning om mig också kan leda till ett obehag som påverkar mina 

handlingar. Här finns en nära koppling till de sociala normerna där omgivningen kan 

straffa dem som inte följer det som gruppen tycker är normalt eller riktigt. 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv uppfattas stigma som en social eller psykologisk kostnad 

som individen får bära om han eller hon väljer att ta emot bidrag. Staffan Blomberg 

(2004) menar att obehaget kan resultera i att individen inte söker ersättning trots att denne 

har rätt till det, så kallat ”non-take up”. Om individen ändå söker ersättning, så 

kallat ”take up”, kan stigma uppfattas som en kostnad som är värd att ta i förhållande till 

ersättningen. Obehaget kan uppfattas som ett ”moraliskt pris” för tillgång till 

trygghetssystemen. På samma sätt kan det obehag som uppstår när man bryter mot en 

norm vara en kostnad. Denna kostnad kan vara avgörande för om individen väljer att 

söka bidrag eller inte eller hur länge man ”väljer” att nyttja ersättningen.  
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Lindbeck (1997) väljer att ställa upp detta i en funktion under antagande att varje individ 

väljer att arbeta om, och endast om, det resulterar i högre nytta än att leva av den 

ersättning som annars erhålls. 

 

 

 
Förklaring: u(·) är nyttan av inkomsten och v(·) det obehag som följer av att avvika från den sociala 

normen. t är skattesatsen, w i  individen i:s lön, T är en fix (klumpsumme)transferering som erbjuds 

individen som inte arbetar, µ  skillnaden mellan den nytta som härrör från fritiden och den inneboende 

nyttan av arbete och x andelen transfereringsmottagare. u-funktionen är växande och v-funktionen är 

avtagande i sina respektive argument, ett uttryck för att en social norm uppfattas starkare ju större antal 

individer som följer den. 

 

Enligt denna funktion är obehaget av att bryta mot normer samt antalet personer som gör 

det viktigt för om den enskilda individen väljer att arbete eller inte. Så enkel är dock inte 

verkligheten men funktionen visar ändå på att normer/stigma har en betydelse för om 

individen söker bidrag eller inte. Vidare antas också storleken på transfereringen, lönen 

och nyttan av fritiden påverka individens beslut. 

2.5 Forskning kring sjukfrånvaron 

Enligt Elisabeth Landgren Möller (2003) är det främst tre teman som dominerar 

bakgrunden till de ökade sjukskrivningarna, arbetskraftens sammansättning förändras, de 

som kontinuerligt finns i arbetskraften har blivit sjukare och slutligen ett förändrat 

beteende där sjukdomstillstånd som förut ignorerades nu får oss att stanna hemma. Det 

finns anledning att tro att alla dessa faktorer har inverkan på sjukskrivningarna men det 

går inte att avgöra hur stor påverkan eller förklaringsgrad någon av dem har. 

 

När det gäller arbetsrelaterade besvär menar Madeleine Bastin (2003) att det främst 

är ”icke kroppsliga” besvär, alltså psykiska besvär, som ligger bakom utvecklingen. Det 

finns en ökad benägenhet hos dem med problem att sjukskriva sig vilket kan vara ett 

resultat av att man är mindre ”tålig” nu jämfört med tidigare. Det är dock inte säkert att 

det bara är individens fel utan det kan även vara omgivningen som blivit mindre toleranta, 

[ ] )()()1( xvTuwtu i −+>− µ
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exempelvis genom högre krav på prestation. Det är dock fortfarande sjukdomar i 

rörelseorganen som är den största orsaken till sjukskrivning. 

 

Forskning av Mats Persson och Magnus Henrekson (2003) visar att det finns ett tydligt 

samband mellan sjukfrånvaron och ersättningsnivån. När ersättningen är hög ökar 

frånvaron och när ersättningen är låg minskar frånvaron. Det går även att se en 

spegelvänd effekt mellan frånvaron och andelen arbetslösa, om arbetslösheten stiger så 

sjunker frånvaron.  

 

Regelverket och konjunkturläget påverkar också antalet långa sjukskrivningar enligt 

Ann-Christin Jans (2003). Hon visar bland annat att fler nybeviljade förtidspensioner, 

med viss eftersläpning, reducerat ökningstakten av antalet långtidssjukskrivna under 

1990-talet. 
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3 Empiri 
Under detta kapitel presenteras resultat från olika områden som senare skall ligga till 

grund för analysen. Empirin består av både kvantitativt och kvalitativt material för att ge 

en bättre helhetsbild.  

3.1 Sjukförsäkringen 

Sjukförsäkringen omfattas av socialförsäkringslagen (1999:799) och lagen om allmän 

försäkring (1962:381). Ersättningen syftar till att ge individen en dräglig tillvaro när han 

eller hon inte kan arbeta på grund av sjukdom. För att omfattas av sjukpenningen måste 

personen arbeta i Sverige, som anställd, uppdragstagare eller egen företagare. 

Försäkringen upphör i regel att gälla tre månader efter att anställningen upphört av någon 

annan anledning är semester, ferier eller motsvarande uppehåll. (Vägledning Nr. 2004:2) 

 

Första sjukdomsdagen är en karensdag vilket innebär att ingen ersättning utfaller. För 

perioden 2-21 erhålls ersättning från arbetsgivaren, så kallad sjuklön. Sjuklönen 

motsvarar 80 procent av den sjukes lön. Efter sjuklöneperioden tar den statliga 

sjukpenningen vid, den uppgår även den till 80 procent av lönen4. I praktiken anmäler 

individen sin sjukdom till arbetsgivaren under första sjukdagen, senast från och med dag 

8 av sjukdomsperioden skall dock ett läkarintyg skickas till Försäkringskassan. 

(www.forsakringskassan.se 2004-05-25) 

 

För att erhålla sjukpenning krävs att den försäkrade lider av en sjukdom och att 

sjukdomen sätter ned arbetsförmågan. Vad som anses vara sjukdom är högst relevant för 

om ersättning skall utfalla. I vägledningen för sjukförsäkring och rehabilitering 

(Vägledning 2004:2) framgår att sjukdom är vad som enligt vanligt språkbruk och 

gällande läkarvetenskaplig uppfattning anses vara sjukdom. Onormalt kropps- eller 

själtillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen betecknas som sjukdom. 

Vidare skall man bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala eller liknande 

förhållanden när man bedömer vad som är sjukdom inom försäkringskassan. En sådan 
                                                 
4 I praktiken innebär ersättningen inte 80 procent, utan 77.6 procent. Beloppet räknas ut med hjälp av SGI, 
Sjukpenninggrundande inkomst multiplicerat med 0.97.   
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avgränsning görs för att hindra att sjukpenningen blir en allmän 

inkomstbortfallsförsäkring. 

 

I Sverige har vi en historia av höga ersättningsnivåer vid sjukdom, nivåerna höjdes 

stegvis från 1955 till 1991. Under 1990-talet genomfördes många förändringar inom 

sjukförsäkringen och ersättningsnivåer och perioder ändrades ofta5. Generellt sett nådde 

sjukersättningen sin högsta nivå någonsin i fråga om generositet under slutet av 1980-

talet. Sedan sänktes ersättningsnivån fram tills 1998 då vi åter rör oss mot högre nivåer. 

2003 sänks återigen ersättningsnivån men samtidigt förs också diskussioner om att 

återigen höja ersättningen och att införa ett vidare arbetsgivaransvar genom hela 

sjukskrivningsperioden (Vårpropositionen 2004). 

3.1.1 Politisk inverkan på sjukförsäkringen 

Utvecklingen av sjukersättningen påverkas bland annat av den politiska viljan och de mål 

som politikerna sätter upp. För närvarande har regeringen och riksdagen som mål att år 

2008 halvera den sjukfrånvaro som fanns år 2002 (Vårpropositionen 2004). Vidare har 

det politiska klimatet och den rådande synen på dem som får ersättning effekter på hur 

sjukpenningen utformas. Flera intressanta aspekter rörande sjukförsäkringen 

framkommer i budgetpropositionerna för det senaste 15 åren. Det går att märka en 

förändring i tonen när det gäller synen på ersättningstagare, framförallt under senare år. 

Under 1990-talet framgår det att sambandet mellan ersättningsnivån och sjukfrånvaron är 

känt, både av de socialdemokartiska och borgerliga regeringarna. Det är dock inte tal om 

att folk missbrukar ersättningen, även om en utredning tillsattes för att kartlägga fusk 

inom trygghetssystemen. I vårbudgeten för 1997 skärps tonen och bland annat skrivs det 

att ”det är av stor vikt att förhindra överutnyttjande och missbruk av trygghetssystemen.” 

(Budgetpropositionen för 1996/97 Uo 4-6, utgiftsområde 10, sidan 26.)  

 

Det är möjligt att den konjunkturella uppgången i slutet av decenniet gjorde att 

problemen med sjukförsäkringen inte adresserades på samma sätt som hade skett vid en 

ekonomisk nedgång, för det dröjer fram till vårbudgeten år 2000 innan begreppet ohälsa 

                                                 
5 För att se förändringarna mer utförligt, se bilaga 1. 
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nämns. Under följande år skärps tonen ytterligare och i vårpropositionen för 2002 nämns 

traditioner och inställningar hos medborgare, läkare och försäkringskassorna som en av 

orsakerna till de regionala skillnaderna i sjukfrånvaron. När budgeten för innevarande år, 

2004, kom har tonen skärpts en nivå till. Åtgärderna för att reducera sjukfrånvaron måste 

innefatta alla som har möjlighet att påverka den samma. Det är av stor vikt att de som får 

bidrag också är berättigade till det och att de får rätt belopp, samtidigt skall uppföljningen 

förbättras. I ett avsnitt i vårpropositionen för 2004 står det följande: 

 

”För att upprätthålla den allmänna acceptansen för det gemensamma sjukförsäkrings-

systemet är det lika viktigt att missbruk och felanvändning i systemet blir upptäckta och 

åtgärdade som att sjukförsäkringen ger den trygghet individen har behov av vid sjukdom 

och rehabilitering. Regeringen ser allvarligt på förekomsten av missbruk och fel-

användning inom socialförsäkringen och avser att noga följa upp utvecklingen på 

området.” 

Vårpropositionen 2003/04:100, sidan 32 

 

Synen på försäkringstagarna har blivit hårdare över de senaste tjugo åren, citatet ovan 

visar att regeringen ser överutnyttjande och fusk som ett verkligt problem och inte bara 

något som bara förekommer i teorin. 

 

Synen på försäkringstagarna skiljer sig även åt mellan de politiska partierna. Eftersom det 

är en socialdemokratisk regering som sitter vid makten för tillfället kan det även vara 

intressant att se hur moderaterna ser på sjukfrånvaron. Enligt deras partiprogram från 

2002 (www.moderaterna.se 2004-05-30) är incitamenten för arbete för låga, genom att 

sänka ersättningsnivåerna vid exempelvis arbetslöshet och sjukdom skulle fler snabbare 

komma tillbaka till arbete. Som svar på regeringens vårproposition 2004 lämnade 

moderaterna en egen motion till riksdagen (2003/04:Fi239). Där i förklarar moderaterna 

att ersättningen för sjukskrivna måste sänkas, ersättningen skall uppgå till 75 procent av 

lönen första året för att efter det uppgå till 65 procent, samt att en andra karensdag skall 

införas. Moderaterna är heller inte främmande för att i framtiden lämna ett förslag där 
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ersättningen redan från och med den tredje månaden i sjukdomsperioden skall vara 65 

procent. 

3.2 Sjukskrivningarnas utveckling 

En relevant utgångspunkt för att undersöka sjukförsäkringen är att se till hur kostnaden 
för sjukfrånvaron utvecklats.  
 
Diagram 1. Socialförsäkringens utgifter som kan härröras till ekonomisk trygghet vid 

sjukdom och handikapp, 1995-2004, i miljoner kronor och i 2002 års priser.  
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Källa: Socialförsäkringens omfattning 2001-2004 (2003) samt egen bearbetning. 

Anmärkning: För 2003 och 2004 är uppgifterna prognoser. Från och med februari 2004 är källan till 

uppgifterna hämtad från en användardatabas baserad på kommuntillhörighet. Till och med januari 2004 

hämtades uppgifternas från en användardatabas baserad på lokalkontorstillhörighet. De olika källorna kan 

ge något olika utfall. Redovisning av uppgifter från den nya källan sker i denna sammanhållning från och 

med januari 2000. 

 

Diagram 1 visar att de kostnader som kan härröras till ekonomisk trygghet vid sjukdom 

och handikapp dramatiskt ökat från och med 1998, kostnaderna uppgick då till cirka 80 

000 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2004 som uppgår till cirka 147 000 

miljoner kronor.  
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Ofta får alla olika typer av sjukskrivningar passera under samma samlingsnamn men det 

finns en poäng med att skilja på sjukskrivningarna beroende på deras längd. En 

sjukskrivning som pågår över ett år är mer kostsam än en sjukskrivning på en månad. 

 

Diagram 2. Antalet sjukskrivningar efter sjuskrivningens längd, 1995 januari – 2003 

December.  
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Källa: RFV Statistik (www.statistik.rfv.se 2004-05-03) samt egen bearbetning. 

Kommentar: Uppmätta nivåer i slutet för varje månad. Observera att de som har sjuklön inte ingår i denna 

sammansällning. Antalet dagar som omfattas av sjuklön har varierat under perioden, när 

sammanställningen startar uppgick sjuklöneperioden till 14 dagar, från och med januari 1997 till mars 1998 

uppgick perioden till 28 dagar, för att sedan sänkas till 14 dagar fram till juli 2003 då den ökade till 21 

dagar. (www.rfv.se, 2004-04-22) 

 

Det som kan utläsas av diagram 2 är att en betydande uppgång i antalet sjukskrivningar 

skett under slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet. Mellan 1998 till 2003 har det 

sammanlagda antalet sjukskrivningar ökat med över hundra procent, en dramatisk ökning 

under en begränsad tidsperiod. Statistiken visar också att en stor del i denna ökning kan 

tillskrivas sjukskrivningar som varar över ett år. Sjukskrivningar som varar en kortare 
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period har inte samma dramatiska ökningstakt men uppvisar ändå stora ökningar för 

samma period, dock har inte sjukskrivningar som varar mellan 1-179 dagar ökat i ett 

längre perspektiv utan snarare minskat.  Det är dock viktigt att komma ihåg att den 

sjukfrånvaro som betalas av arbetsgivaren inte ingår i denna samanställning, vilket kan 

resultera i en undervärdering av den korta sjukfrånvarons betydelse. De lodräta linjerna 

visar när sjuklönens omfattning förändrats. När perioden utökas till 28 dagar 1997 sker en 

tydlig minskning i den korta frånvaron och när perioden sänks under 1998 till 14 dagar 

ökar frånvaron trendmässigt under flera år. En intressant reflektion är att sjukfrånvaron 

stiger från juli 2003 trots att sjuklöneperioden då utökades till 21 dagar. 

 

Från och med 2002 kan vi dock skönja en avmattning i ökningstakten och även en 

neråtgående trend för alla sjukskrivningar, oavsett längd. Den sammantagna 

sjukfrånvaron är fortfarande på en rekordhög nivå, för att sätta det i perspektiv till 

tidigare perioder kan nämnas att motsvarande tal för december 1992 var cirka 206 000 

sjukskrivningar.  

 

När det gäller antalet sjukskrivningar är det också viktigt att se till hur omfattande 

gruppen är som har möjlighet att sjukskrivas. Har många personer lämnat denna grupp, 

exempelvis genom förtidspensionering, kan det indikera att problemet är mer omfattande 

än vad antalet sjukskrivningar visar. 

 

Diagram 3 visar att antalet personer med förtidspensioner eller sjukbidrag6 har ökat för 

den undersökta perioden. Främst är det under två perioder som ökningen är speciellt 

markant, 1992-1993 samt 2000-2002. Perioderna sammanfaller väl med tidpunkten för 

två lågkonjunkturer som drabbat Sverige. Antalet nybeviljade förtidspensioner och 

sjukbidrag har ökat från 1998, antalet 2002 är i paritet med nivåerna för 1992 och 1993.  

 

 

 

                                                 
6 Förtidspension och sjukbidrag har ersatts med sjukersättning och aktivitetsersättning under 2003. 
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Diagram 3. Antalet pensionstagare med förtidspension och sjukbidrag i december samt 

antalet nybeviljade förtidspensioner och sjukbidrag per år för perioden 1987 – 2002. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

Antal i december varje år Antal nybeviljade per år
 

Källa: RFV Statistikinformation Is-I 2003:1 och 2003:2 samt egen bearbetning. 

 

Den omfattande ökningen av antalet sjukskrivningar som inträffat skulle kunna bestå i att 

fler människor innefattades av försäkringarnas gränser, men diagram 4 visar att så inte är 

fallet. Med hjälp av ohälsotalet, där antalet ersatta dagar delas på antalet försäkrade 

personer, kan en ökning från 1997 säkerställas.  Män har en högre ökningstakt än kvinnor, 

men antalet ersatta dagar ökar för båda könen. 

 

Diagram 4. Ohälsotalet – antalet för året ersatta dagar per försäkrad 16 - 64 år, 1990-

2001. 
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Källa: Fölster med flera (2001) samt egen bearbetning.  



Missbruk inom sjukförsäkringen 

 29

Vidare visar en studie som utförts av SCB för perioden 1993 till 2001 att det inte är 

andelen personer som sjukskriver sig som har ökat, andelen har snarare minskat. 

Undersökningen visar på att sjukskrivningsperioden ökat för dem som är sjukskrivna, 

folk är alltså sjukskrivna under längre tidsperioder eller oftare än tidigare. Det har 

däremot skett en ökning i andelen sjukskrivna från och med 1996, men resultaten för 

2001 är i paritet med 1993 års nivåer. (Vad påverkar sjukskrivningarna?, 2004) 

 

Samma undersökning visar att det finns regionala skillnader i landet gällande andelen 

sjukskrivna. Det är främst kommunerna i norrlands inland och i södra norrland som har 

en högre andel sjukskrivna samt en högre kostnad per person som är sjukskriven. 

Sjukfrånvaron varierar dessutom mellan olika branscher och den är oftare högre 

inom ”kvinnodominerade” yrken, särskilt inom den offentliga sektorn. Vidare pekar 

undersökningen på att ökningstakten förstärkts på de orter där sjukpenningkostnaderna 

ökat starkt. Detta kan bero på en ”smitteffekt”, benägenheten att sjukskriva sig ökar om 

antalet sjukskrivna på en ort redan är högt. (Vad påverkar sjukskrivningarna?, 2004) 

3.3 Svenskarnas hälsa  

Utvecklingen inom sjukfrånvaron tyder på det svenska folket blivit betydligt sjukare 

under den senaste femårsperioden. Det förefaller då naturligt att direkt se på hur 

svenskens hälsa utvecklats sig under samma period, det är troligt att det ökade antalet 

sjukskrivningar också visar sig i statistiken för hur vi uppfattar vår egen hälsa.  

 

Resultatet som redovisas i diagram 5 visar att andelen svenskar som upplever sitt 

hälsotillstånd som gott sjunkit från och med 1996-1997. Sammantaget har andelen som 

anser sig ha ett gott hälsotillstånd sjunkit med fyra procentenheter från högsta noteringen 

1996. Det visar sig också att hälsotillståndet uppfattas som bättre år 2001 än för åren 

1992-1993. Sett över hela perioden förekommer variationer i hur vi uppskattar vårt 

hälsotillstånd men på det hela taget är dessa uppskattningar ganska stabila. Män tenderar 

att generellt uppskatta sitt hälsotillstånd som bättre jämfört med vad kvinnor gör. Vidare 

redovisas resultat som indikerar att personer mellan 16-45 år tycker sig ha fått något 
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försämrad hälsa medan personer mellan 46-84 år tycker att deras hälsotillstånd förbättrats 

något. 

 

Diagram 5. Procentuell andel av Sveriges befolkning som anser sig ha ett gott 

hälsotillstånd, 1980-2001.  
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Källa: SCB snabbstatistik, Undersökningarna av levnadsförhållandena (ULF), Hälsa 2004-04-29 samt egen 

bearbetning.  

 

Motsägande data presenteras av Jonas Edlund och Mikael Statin (2004). Deras resultat 

visar att andelen helt friska är lägre idag än för tjugo år sedan, omkring 40 procent är 

friska 2001 jämfört med 50 procent 1980. Samtidigt som andelen helt friska minskar har 

andelen friska med besvär ökat under 1990-talet. Fler anser sig ha någon form av besvär 

jämfört med tidigare. Ohälsan ökar för alla åldersgrupper, mest för personer mellan 16-49 

år och marginellt för personer över 60 år. Resultaten gäller såväl för arbetare som för 

tjänstemän.  

 

I publikationen ”Arbetsorsakade besvär 2003” från SCB redovisas data som indikerar att 

andelen av de sysselsatta som har kroppsliga besvär ökat under perioden 1997-2003. 

2003 har 20 procent av männen och cirka 25 procent av kvinnorna kroppsliga problem, 

1997 var motsvarande andel ungefär 17 procent respektive 19,5 procent. Vidare visar 
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undersökningen att andelen som har andra besvär än kroppsliga, ökat i snabbare takt än 

de som har fysiska problem. 1997 hade cirka 5 procent av männen och 8 procent av 

kvinnorna andra problem än kroppsliga, 2003 var motsvarande andel 9 procent av 

männen och 14 procent av kvinnorna. Publikationer från RFV antyder också att 

psykologiska faktorer som kan uppstå på grund av exempelvis en stressig arbetsmiljö, är 

viktiga orsaker till den höga ohälsan7.   

3.4 Vad tror svenskarna har påverkat sjukfrånvaron? 

Sveriges befolkning har under de senaste åren upplevt att deras hälsotillstånd försämrats 

och den arbetsföra befolkningen mår sämre än tidigare. För att ta reda på varför denna 

förändring inträffat redovisas här resultatet från en Temo-undersökning, Är det ok att 

sjukskriva sig fast man inte är sjuk? (2002). Undersökningen som sammanställts av Arne 

Modig och Kristina Broberg beställdes av Svenskt Näringsliv och syftar till att ge ett 

bredare underlag för debatten om den ökade sjukfrånvaron.  

 

Diagram 6 visar att det svenska folket tror att ett högre tempo i arbetslivet är en viktig 

faktor för det ökade antalet sjukskrivningar. Hela 79 procent anser att ett högre tempo har 

haft en stor eller mycket stor betydelse, 52 procent tror att tillvaron är så stressig att folk 

inte hinner med fritiden. Många, 66 procent, tror också att människor mår sämre på 

jobbet och att det skulle vara en orsak till den höga sjukfrånvaron. Att fler har sociala 

problem finns det också en betydande del, 44 procent, som tror. Färre tror att orsaken 

skulle vara att sjukvården blivit sämre eller att människor blir stressade av det stora 

informationsutbudet. Respondenterna tror inte heller att människor blivit sjukare än förr, 

bara 22 procent anser att det har en stor eller mycket stor betydelse för sjukfrånvaron. Få 

svarade att de trodde att sjukfrånvaron påverkats av att sjukpenningen blivit högre, och 

nästan inga tycket att frånvaron påverkades av det var farligt att gå till jobbet sjuk eller att 

arbetsgivaren inte ville att man återvände till arbetet om man inte var helt frisk. 

   

                                                 
7 Följande studier visar på att psykologiska faktorer är en viktig orsak till den ökade sjukskrivningen: 
2002:16, Sjukskrivnas syn på hälsa och arbete, 2003:3, Psykosocial arbetsmiljö & långvarig sjukskrivning 
samt 2003:10 Arbetsförhållanden – orsak till sjukskrivning?. 
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Diagram 6. Under senare år har sjukfrånvaron i Sverige ökat kraftigt. Vad tror du att 

följande har haft för betydelse för den ökade sjukfrånvaron?  
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Källa: Broberg, Modin (2002) samt egen bearbetning. 

3.5 Vad tror svenskarna skulle minska sjukfrånvaron? 

Vidare ställde Temo upp några alternativa åtgärder och bad respondenterna att ange 

vilken betydelse de trodde att de skulle ha på sjukfrånvaron. 

 
Nästan alla anser att bättre arbetsmiljö skulle ha stor betydelse för att minska 

sjukfrånvaron. Många anser också att mer friskvård, bättre företagshälsovård och bättre 

tillgänglig sjukvård skulle ha betydelse. Många tror att fler karensdagar eller högre löner 

skulle reducera sjukfrånvaron. Även hårdare kontroll eller lägre sjukpenning tror relativt 

många skulle ha effekt. Något färre tror på snabbare handläggningstid hos 

försäkringskassan skulle ha verkan. Få tror att avskaffa karensdagen, höja sjukpenningen 

eller göra det lättare att sjukskriva sig skulle sänka frånvaron. 
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Diagram 7. Vilken betydelse tro du att följande åtgärder skulle ha för att minska 

sjukfrånvaron? 
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Källa: Broberg, Modig (2002) samt egen bearbetning. 

3.6 Svenskens inställning till sjukskrivning 

När man avser att behandla människors val och handlande rörande socialförsäkringen är 

det också relevant att se till deras attityder gentemot socialförsäkringen . 

 

Diagram 8 visar att en klar majoritet anser att det är svårare att komma tillbaka till 

arbetslivet ju längre tid man varit sjukskriven, och det en är betydande andel som anser 

att det är viktigt att sjukskrivna kommer tillbaka i arbete så snart som möjligt. Det är 

betydligt många fler som anser att sjukpenningen borde höjas jämfört med dem som 

anser att den borde sänkas, endast två procent instämmer till stor del eller mer att den 

borde sänkas medan 49 procent är rätt övertygade om att den borde höjas. 70 procent av 

de tillfrågade instämmer något eller mer med påståendet att kontrollen borde vara hårdare 

och få tycker att det borde vara lättare att sjukskriva sig. Vidare finns det ett stort stöd för 
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en karensdag men det är några fler som anser att den borde avskaffas. Det finns ett 

kraftigt motstånd mot att införa två karensdagar. 

 

Diagram 8. Svenskarnas inställning till sjukskrivningen, procentuell fördelning. 
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Källa: Broberg, Modig (2002) samt egen bearbetning. 

3.7 Sjukskriven utan att vara sjuk 

I samma undersökning ställde Temo följande fråga: Tycker du att det finns situationer 

där det är rätt att människor får sjukskriva sig utan att de är så sjuka att de inte kan 

arbeta? Ungefär 60 procent svarade ja på denna fråga och cirka 40 procent svarade nej. 

Två av tio var helt säkra och svarade ja, absolut, medan fyra av tio svarade ja, kanske. Av 

dem som ansåg att det var fel var det ungefär lika fördelat mellan de som ansåg att det var 

helt fel och de som tyckte nej, knappast. Dessutom visade undersökningen att yngre 

personer var mer benägna att svara ja. 
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Som en följfråga ställde Temo upp ett antal situationer som enligt reglerna inte är 

sjukskrivningsberättigade och bad folk att svara vad de tyckte om dessa.  

  

Diagram 9. Om man inte är sjuk, men mår dåligt på grund av att (se situationen nedan), 

tycker du då att det är rätt eller fel att sjukskriva sig? Är det helt rätt, i stort sett rätt, 

tveksamt eller fel? 
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Källa: Broberg, Modig (2002) samt egen bearbetning. 
 

Resultatet av denna fråga visar att det finns ett markant stöd för att gravida skall kunna 

sjukskriva sig utan att vara sjuka. Det finns även stöd, över 40 procent, för att man skall 

kunna sjukskriva sig utan att vara sjuk om man har problem i familjen, om arbetsmiljön 

är dålig eller att det är stressigt på jobbet. Däremot finns det inget större stöd för att 

sjukskriva sig vid vantrivsel på jobbet eller om chefen är dålig. Få tycker att det är rätt att 

sjukskriva sig om man är trött på grund av fritiden.  

 

Yngre personer (under 30 år) mer benägna att svara rätt vid graviditet respektive har 

problem i familjen medan de äldre (över 45 år) oftare svarade fel om arbetsmiljön var 

dålig. Genomgående svarade pensionärer mer restriktivt än yngre personer vid alla 
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situationer. De som varit sjukskrivna mer än en vecka under året svarade oftare att det var 

rätt att sjukskriva sig i arbetsrelaterade situationer än övriga. 

 

Diagram 10. Tror du att man enligt lagen får sjukskriva sig om man inte är sjuk, men 

man mår dåligt på grund av följande eller tror du inte det? 
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Källa: Broberg, Modig (2002) samt egen bearbetning.  

 

Diagram 10 visar andelen som tror att det enligt lagen är korrekt att sjukskriva sig i dessa 

situationer trots att man inte är sjuk. Hela 57 procent tror att när kvinnor mår dåligt på 

grund av graviditet har det enligt lagen rätt att sjukskriva sig. Att ha problem i familjen 

eller en dålig arbetsmiljö tror över 30 procent berättigar sjukskrivning enligt reglerna. Tre 

av tio tror att stress på jobbet är en legitim orsak att sjukskriva sig. Färre tror att det är 

riktigt att sjukskriva sig om man vantrivs med jobbet eller har en dålig chef, nästan ingen 

tror att det är korrekt att sjukskriva sig om man är trött på grund av fritiden. 

 

En fråga som ställdes i Temo:s undersökning var avsedd att beröra individernas egna 

erfarenheter av sjukskrivning som inte berodde på sjukdom. Frågan löd: Har du någon 

gång under det senaste året varit sjukskriven utan att egentligen vara så sjuk att man inte 

kunnat arbeta? En av tjugo svarade ja, att det hade varit sjukskriven trots att de 

egentligen skulle ha kunnat arbeta. Bland personer under 30 år var andelen nio procent 
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som svarade ja medan endast två procent av dem över 45 år svarade ja. Tre av tio hade 

någon gång under det senaste året varit med om att någon i deras omgivning sjukskrivit 

sig trots att de inte varit så sjuka att det inte skulle kunnat ha arbetat.  

3.8 Tilliten för medmänniskor i Sverige 

Starkt kopplat till vad vi tror om andra människors agerande och sjukdomstillstånd är vårt 

förtroende för dem.  

 

Diagram 11. Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet?  
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Källa: Rothstein 2003, sidan 149 samt egen bearbetning. 
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Diagram 11 visar i vilken utsträckning människor tror att det går att lita på sina 

medmänniskor, resultaten återges för perioden 1996 till 2002. Andelen som går under 

benämningen höglitare är betydligt mycket större än båda de andra grupperna, omkring 

55 procent litar till stor del på sina medmänniskor, medan andelen medellitare uppgår till 

cirka 30 procent och låglitare dryga 10 procent. Andelen människor som kan räknas till 

gruppen höglitare kan sägas ha varit konstant över den undersökta perioden, förutom för 
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1997 då andelen sjönk till 50 procent. Även grupperna medellitare och låglitare har varit 

rätt konstanta under de senaste åren. (Rothstein, 2003) 

 

Det skall även påpekas att Sverige tillsammans med de övriga skandinaviska länderna, 

har och har haft en mycket hög tillitsnivå. Andelen människor som anser att de kan lita på 

sina medmänniskor är högre i Skandinavien än i övriga världen. (Rothstein, 2003 samt 

Putnam, 2001) 

3.9 Samtal med Försäkringskassan 

För att fånga de mer kvalitativa aspekterna av sjukfrånvaron har jag valt att genomföra 

intervjuer med olika personer inom försäkringskassan i Linköping. Genom deras insikt 

hoppas jag kunna ge en mer omfattande syn på normernas betydelse. De tre personerna 

har alla arbetat länge inom försäkringskassan och har en omfattande kunskap rörande 

socialförsäkringen. Personerna kommer att vara anonyma och därför kommer de att 

kallas person A, person B och person C. Person A är knuten till sjukförsäkringsprocessen 

vid försäkringskassan, person B arbetar med kundansvar medan person C arbetar mer 

övergripande inom organisationen.  

 

Person A anser att det kan finnas ett samband mellan ersättningsnivåerna och viljan att 

återgå till arbete, kopplingen är dock inte så tydlig inom sjukförsäkringen som den är 

inom arbetslöshetsersättningen. Vidare menar både A och C att överutnyttjande och 

bidragsfusk förekommer men väljer att inte försöka uppskatta hur vanligt förekommande 

de är. B anser sig inte kunna svara på den frågan. Det visar sig dock 

i ”Resultatredovisningen 2003 Försäkringskassan Östergötland” att 404 anmälningar om 

missbruk gjordes under 2003 i Östergötland, en ökning med 48 procent från 2002. Det 

skall påpekas att det gäller alla ersättningar och bidrag inom socialförsäkringen men 

framför allt bostadsbidrag och underhållsstöd enligt person C. Försäkringskassan 

uppskattar att det sammantagna arbetet med att upptäcka fusk har sparat 5,5 miljoner 

kronor under året i felaktiga utbetalningar, vilket endast är en marginell del av de totala 

utgifterna på 17 525 miljoner. 
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Överutnyttjande är dock vanligare än rent fusk enligt alla intervjuade, de tror också att 

fusk bara är en marginell orsak till sjukförsäkringens ökade kostnader, det kan dock 

finnas stora mörkertal rörande överutnyttjande. Den uppmärksamhet problemen inom 

sjukförsäkringen fått tror A kan ha en tvådelad effekt: en del blir upprörda då de märker 

att personer utnyttjar systemen och kräver hårdare kontroll, i vissa kretsar kan dock 

utnyttjandet bli mer accepterat.  

 

Orsakerna till den ökade frånvaron har granskats noga under de senaste åren och person 

A anser att det främst går att finna orsakerna inom arbetslivet, ett hårdare arbetsklimat 

och en stressigare arbetsmiljö där flera omstruktureringar genomförts är troliga faktorer. 

A och C menar att det inte går att säga om den sociala normen som förespråkar arbete har 

någon inverkan, B påpekar att en sådan förändring sker över många år och är svår att se. 

En tanke är att acceptansnivån i samhället har ökat för sjukdomar som inte är kroppsliga, 

exempelvis utbrändhet, A och C påpekar att det inte går att stärka en sådan tanke men att 

det är möjligt att så är fallet. En sådan utveckling rör inte bara försäkringstagarna utan 

alla parter i samhället enligt C som också menar att sjukdomsbegreppet har en avgörande 

roll när det gäller utvecklingen för sjukfrånvaron. 

 

När det gäller obehaget av att ta emot bidrag, stigma, anser alla att det varierar beroende 

på vilket bidrag det gäller, exempelvis är bostadsbidrag mer socialt accepterat än 

socialbidrag. Att erhålla ersättning vid sjukfrånvaro tror A inte medför någon social 

bestraffning så länge omgivningen tycker att sjukdomen motiverar frånvaron, ”non-take 

up” ser A inte som ett problem när det gäller sjukförsäkringen. Person C menar att 

sjukförsäkringen uppfattas som en rättighet bland försäkringstagarna, en sjukdom är inget 

som individen kan påverka i någon större utsträckning och att stigma då inte förekommer.   

 

Sett till den geografiska fördelningen av sjukskrivningarna är kommunerna i norrlands 

inland och i södra norrland överrepresenterade, person A berättar att försäkringskassan 

genomför ett metodutvecklingsprogram för att säkerställa lika bedömning över hela 

landet. För att skapa en starkare styrning skall försäkringskassan förstatligas från och 
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med 2005, det innebär att alla lokala delar av försäkringskassan slå ihop till en enhet där 

även riksförsäkringsverket skall ingå.  

 

Vidare berättar A om de åtgärder som genomförts och kommer att genomföras gällande 

sjukförsäkringen, bland annat används informationskampanjer som riktar sig både mot 

individer och mot läkare, detta för att öka kunskaperna om sjukskrivning. A menar att det 

är viktigt att attityderna stämmer överens med gällande regler för att säkerställa en 

korrekt bedömning, därför genomgår de läkare som skriver underlag för besluten också 

en försäkringsmedicinskutbildning. När de gäller underlagen för beslut hävdar alla 

intervjuade att det blivit en tuffare bedömning, inte på sjukdomen i säg utan på 

säkerställandet av den. Helst skall den sjukskrivne delvis fortsätta arbeta men då på 

reducerad nivå. Flera åtgärder har också genomförts i förebyggande syfte, det gäller att få 

alla parter som har någon inverkan att agera innan sjukdomen blir verklighet. 

 

Det har även skett förändringar i lagstiftningen, exempelvis kunde tidigare arbetslösa 

personer tjäna på att vara sjukskrivna, så är inte fallet längre eftersom ersättningen vid 

sjukskrivning för arbetslösa nu aldrig kan överstiga arbetslöshetsersättningen. Enligt 

person C förekommer det dock att personer med A-kassa ”sparar” sina kvarvarande dagar 

genom att sjukskriva sig istället. Samtidigt menar A att kontrollen har ökat, inte bara för 

kunderna utan även internt inom försäkringskassan. Bland annat har försäkringskassorna 

uppföljningsansvar ökat, avstämningsmöten bokas med individen och uppföljning av icke 

tidsbegränsad sjukskrivning skall genomföras. Ett ledord i kontrollverksamheten är ”Rätt 

från början” och med det menas att rätt ersättning skall gå till rätt person redan i 

inledningsfasen av sjukskrivningsperioden. 
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4 Analys 

Här analyseras empirin utifrån de relevanta teorierna i referensramen. Först diskuteras 

förekomsten av den sociala normen för arbete, sedan hur den har utvecklats samt vilka 

effekter det kan ha medfört för sjukfrånvaron. Slutligen behandlas de förändringar och 

åtgärder som genomdrivits inom sjukförsäkringen. 

4.1 Problem med att uppskatta sociala normer 

Det finns två stora problem när det gäller att uppskatta normer och attityder; dels saknas 

historiskt material, dels är det svårt att kvantifiera dess omfattning och styrka. Temo:s 

undersökning är den enda i sitt slag vilket gör det vanskligt att göra jämförelser över 

tiden. Därför får vi söka svaret på hur normen tidigare såg ut och ser ut på andra håll, 

bland annat i samhällsstrukturen. Eftersom skyddsnätet var minimalt och i vissa fall icke-

existerande för hundra år sedan, var medborgarna nödgade att arbeta för att överleva. De 

som inte arbetade fick lita till andra människors välvilja och godhet för att överleva. 

Personer som lyckades väl på arbetsmarknaden kunde leva ett någorlunda gott liv, och 

det är högst troligt att deras framgångsrika beteende imiterades av andra människor som 

också började arbeta. Det stämmer väl överens med Colemans modell för hur normer 

skapas. Generationen innan behövde också någon som försörjde dem på gamla dagar och 

det innebar att de förde normen vidare, genom sin roll som normsändare, till sina barn. 

Även Ullmann-Margalits (1977) teori talar för att en social norm för arbete existerat, en 

sådan norm var nödvändig för ett fungerande ersättningssystem och därför etablerades 

den.  

 

Ett annat viktigt inslag i samhällsstrukturen var religionen. Kyrkan var en viktig 

normsändare som lärde ut att befolkningen skulle vara strävsamma och flitiga för att vara 

goda människor. Den Lutherska människosynen hjälpte på så sätt till att bevara normen 

för arbete. Bestraffningen av att bryta mot normen blev troligen kännbar eftersom alla 

mer eller mindre gick i kyrkan och ofta kände alla besökare varandra. Avståndet 

eller ”närheten” till omgivningen var en faktor som gjorde att sociala bestraffningar 

troligen blev mycket kostsamma för individen. Enligt Lindbecks (1997) figur skulle den 
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sociala bestraffningen medföra en stor kostnad för individen som då oftare skulle välja att 

arbeta. Det är vidare troligt att den sociala normen för arbete införlivats i den enskildes 

nyttofunktion, människorna följde inte bara normen utan de samtyckte och såg till att 

andra också efterlevde den.  

 

Mycket av den diskussion som förts ovan bygger på författarens egna uppfattningar av 

historien, trots det finns det ett stöd i teorin som pekar på förekomsten av en social norm 

som förordat arbete. Det är nog inte ett djärvt antagande att påstå att en sådan norm 

förekommit och att den också varit ganska stark så till vida att många uppfattade den som 

riktig. 

4.2 Har normen för arbete förändrats? 

Med utgångspunkten att en social norm som förespråkar arbete har förekommit är det 

möjligt att försöka se hur den har utvecklats. Förändringar rörande sociala normer sker 

över en lång tidsperiod vilket gör att historiska uppgifter är viktiga även här. Återigen är 

avsaknaden av historiskt material besvärande eftersom styrkan hos den sociala normen 

inte kan uppskattas. Det är också ett problem idag, trots ett mer gediget material eftersom 

skillnader kan förekomma mellan olika grupper i befolkningen och olika delar av landet. 

Uppskattningarna blir av ovan nämnda skäl generella till sin karaktär. 

 

Genom att se problemet med ökad sjukfrånvaro som ett fångarnas dilemma är det möjligt 

att estimera hur den sociala normen för arbete utvecklats. Om alla spelare är ärliga 

fungerar systemet som bäst, men den enskilde individen kan göra förtjänster genom att 

utnyttja försäkringen. Den sociala kontrollen kan här vara en kostnad för spelarna som 

gör att den optimala jämvikten upprätthålls. Om normen för arbete tappat i styrka sjunker 

kostnaden och fler borde utnyttja systemet medan en stärkt norm borde resultera i att 

färre missbrukar systemet. Samtidigt finns det en mängd olika orsaker till att 

sjukfrånvaron varierar, ökningen i den sammanlagda frånvaron säger inte entydigt att 

normen för arbete har reducerats. Även andra normer, exempelvis ärlighet och 

pliktskyldighet kan påverka missbruket. Sådana normer kan vara en del av en norm för 
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arbete men eftersom normer är komplexa sociala konstruktioner är det svårt att avgöra 

var en norm börjar och en annan slutar. 

4.2.1 Fusket inom sjukförsäkringen har ökat 

De undersökningar som gjorts angående missbruk visar att både överutnyttjande och fusk 

förekommer inom systemet. En av tjugo medger att de varit sjukskrivna under året utan 

att egentligen ha varit så sjuka att de inte skulle ha kunnat arbeta, andelen är högre för 

yngre personer och lägre för äldre personer. Samma undersökning visar att tre av tio 

personer känner någon som under det senaste året missbrukat sjukförsäkringen. Ett 

kritiskt förhållningssätt till dessa siffror är dock nödvändigt. Det kan inte vara troligt att 5 

procent skulle ha missbrukat sjukförsäkringen under ett år, speciellt inte när 30 procent 

säger att de vet om att någon i sin omgivning gjort det. Det skulle i och för sig kunna vara 

så att dessa 30 procent refererar till samma 5 procent som missbrukar, men det är inte 

troligt eftersom det torde vara svårt att verkligen veta när någon utnyttjar ersättningen. 

Som systemet ser ut med upp till 8 dagars sjukskrivning utan läkarintyg torde mörkertalet 

vara omfattande, i alla fall för de korta sjukskrivningarna.  

 

En tanke är att folk uppfattar missbruk över en längre period som att vara ”mer” fusk 

jämfört med att vara sjukskriven en till två dagar, eftersom man då får ett ”straff” när 

ersättningen inte utfaller vid karensdagen. En sådan tanke är dock svår att bevisa 

eftersom den korta frånvaron inte innefattas av Försäkringskassans eller 

Riksförsäkringsverket datamaterial. Undersökningar rörande folks hederlighet eller 

ärlighet kan också ha problem med att människor inte svarar uppriktigt. Det är möjligt att 

de tillfrågade inte ens erkänner att de gjort fel för sig själva, beroende på att de inte vill 

uppfatta sig som ”dåliga” människor. Det kan också eventuellt förklara den låga andelen 

som angivit att de missbrukat försäkringen. 

 

De resultat som pekar på att fler yngre är benägna att utnyttja systemet kan tyda på att det 

har skett en förändring av den sociala normen för arbete över tiden. Samtidigt kan det 

visa på att äldre människor är mer konservativa över lag, och att de ändrar åsikt under sin 

livstid. Det är troligt att det är en kombination av dessa två faktorer som ger ett sådant 
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resultat. Yngre personer idag är antagligen mer benägna att missbruka systemet jämfört 

med yngre personer historiskt sett samtidigt som äldre alltid varit mer restriktiva. Det är 

både en ”ålderseffekt” och en ”generationseffekt” som ger detta resultat. Det finns dock 

inga belägg för vare sig den ena eller den andra effekten i datamaterialet.  

 

Vidare tyder Temo:s resultat på att fler sjukskriver sig på felaktiga grunder än de 5 

procent som erkände missbruk. Exempelvis är det 14 procent som instämmer något eller 

mer med påståendet att det är rätt att sjukskriva sig om man är trött på grund fritiden. Ett 

sådant resultat indikerar att normen för arbete inte är fast förankrad, dessa personer anser 

att fritiden går före arbetet vilket inte är förenligt med den sociala normen för arbete. Det 

finns även indikationer på att många inte inser att de bryter mot lagen när de sjukskriver 

sig. Omkring 60 procent instämmer något eller mer angående påståendet att det är rätt att 

sjukskriva sig om det är stressigt på jobbet medan 30 procent också tror att det är lagligt. 

De 30 procent som tror att det är lagligt ser sig inte som personer som missbrukar 

systemet, det kan förklara varför få medger att de utnyttjar sjukförsäkringen.  

 

Att det finns en betydande skillnad mellan dessa grupper kan tyda på att en del 

missbrukar systemet. En omfattande grupp tycker själva att stress på arbetet är en giltig 

orsak för sjukskrivning samtidigt som de inser att det inte är lagligt, alltså är de medvetna 

om sitt missbruk. Det kan vara en anledning till att få anser att de missbrukar 

sjukförsäkringen, de tycker helt enkelt att de har rätt att sjukskriva sig oavsett vad lagen 

säger. En sådan tanke får stöd av person C vid Försäkringskassan, C anser att många av 

försäkringstagarna tycker att det är deras rättighet att sjukskriva sig eftersom de inte kan 

påverka sin situation. Det är ett ganska konstigt beteende hos försäkringstagarna med 

tanke på att de ofta har en möjlighet att påverka sin situation. Det finns självklart 

omständigheter som de inte rår över men när det gäller moral hazard och ett förändrat 

beteende är det tydligt att den enskilde individen har en stor inverkan. Vet individen att 

han eller hon kommer att få en god ersättning vid sjukdom kan incitamenten att hålla sig 

frisk minska. Individen kanske väljer att strunta i mössan en kall kväll eftersom en 

förkylning inte renderar i någon kännbar ekonomisk konsekvens. Samtidigt är det bättre 
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att personer som inte känner sig helt friska inte arbetar på grund av smittorisk, känner de 

att de har råd att vara hemma kanske de också skall vara det.  

 

Samtidigt visar antalet anmälningar vid Försäkringskassan i Linköping rörande missbruk 

att det skett en markant ökning under de sista två åren. Visserligen har kontrollerna 

skärpts men det visar på att missbruk förekommer i en större omfattning än vad som 

tidigare uppmärksammats, vilket också indikerar att den sociala normen mot missbruk 

reducerats. Visserligen sker en normförändring över en lång period men när tillräckligt 

många inte längre upprätthåller normen kan effekterna ganska snabbt bli påtagliga.  

4.2.2 Övriga indikatorer för en svagare social norm 

Det är sannolikt att människor tidigare var mer beroende av sin näromgivning jämfört 

med hur läget ser ut idag. Förr bodde fler människor på landet och det är möjligt att de då 

hjälptes åt med olika sysslor, exempelvis dikning, skörden, djurskötsel och så vidare. När 

sedan industrisamhället utvecklades flyttade människorna till städerna för att arbeta. Med 

människorna följde deras sociala kapital vilket resulterade i att de fortsatte att hålla 

kontakten med sin omgivning. Över tiden kan detta kapital ha eroderat i och med att vi 

blivit mindre beroende av vår direkta omgivning för att klara våra liv. På så sätt kan den 

sociala normen som tidigare upprätthålls av den loka gruppen luckrats upp. Handen på 

hjärtat, hur många av våra grannar i trappuppgången kan vi egentligen namnen på? Om vi 

inte vet speciellt mycket om vår omgivning har vi heller ingen möjlighet att ”straffa” dem. 

 

En faktor som kan ha inverkat är att kyrkans inflytande i samhället har minskat, betydligt 

färre söker sig till kyrkorna nu jämfört med tidigare. Om färre människor tror på det 

kristna budskapet där en luthersk arbetsmoral förekommer kan en försvagning av normen 

ha inträffat. Även föräldrarnas position som normsändare har försvagats. Genom att de nu 

inte behöver omgivningens välvilja i samma utsträckning för att klara sig när de blir äldre, 

kan deras incitament att föra normen vidare ha minskat. Det kan kopplas till resultaten 

som visar att yngre personer är mer benägna att missbruka systemet. 
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4.2.3 Brister i resonemangen kring en svagare norm 

De tre personerna som arbetar vid Försäkringskassan i Linköping kunde inte avgöra om 

en reduktion av den sociala normen för arbete inträffat. Det fanns åtminstone inga 

indikationer som tydde på det och inte heller var det något som de uppfattat i 

verksamheten. Samtidigt är det heller inte deras uppgift att undersöka förändringar i 

befolkningens attityder. 

 

Däremot borde en sådan reduktion synas i undersökningar angående den medmänskliga 

tilliten och det sociala kapitalet, i alla fall i en övergångsperiod. Om alla har samma 

uppfattning kan man anta att de litar på varandra men om en del av gruppen börjar tycka 

eller agera på ett annat sett borde förtroendet sinsemellan sjunka. Rothsteins resultat visar 

att den medmänskliga tilliten inte har förändrats nämnvärt under perioden 1996 till 2002, 

vilket indikerar att den sociala normen inte försvagats, i alla fall inte under den 

undersökta perioden. Det sociala kapitalet består dock av flera olika faktorer som alla 

påverkar tilliten och förtroendet, bara för att några i gruppen ändrar sitt beteende betyder 

inte det att den medmänskliga tilliten försvinner direkt, det kan finnas en tidsfördröjd 

effekt som blir synlig i framtiden.  

 

Rörande deltagandet i kyrkliga sammankomster pekar det minskade deltagandet på en 

svagare norm. Det som talar emot en sådan utveckling är att en människa inte agerar 

moraliskt eller riktigt bara för att han eller hon går i kyrkan. Det finns naturligtvis djupt 

religiösa människor som också begår brott.  

4.3 Hälsoutvecklingen i Sverige 

Vid undersökningar rörande sjukfrånvaron följer det logiskt att se till hälsonivån i landet. 

Resultaten visar på en nedgång när det gäller den allmänna hälsonivån, relativt många 

anser att de har god hälsa men antalet friska med besvär ökar. Nedgången är dock inte av 

den omfattningen att den kan förklara den markanta ökningen inom sjukfrånvaron, 

speciellt inte med tanke på att antalet förtidspensionärer också ökat. 
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Det är främst inom den arbetsföra delen av befolkningen som hälsan försämrats, och det 

är psykosociala faktorer som ökar mest som sjukdomsorsak. Människor anser att 

psykologiska faktorer på jobbet, exempelvis stress, är en viktig faktor för utvecklingen 

inom sjukfrånvaron. Däremot ansåg de inte att det berodde på att befolkningen blivit 

sjukare än tidigare vilket kan beror på att stress inte uppfattas som en sjukdom i klassisk 

bemärkelse. Det stämmer väl mot Bastins (2003) diskussion angående att psykosociala 

faktorer blivit vanligare som sjukdomsorsak, även person A vid Försäkringskassan var av 

samma åsikt. Vidare menar A att orsakerna till den ökade frånvaron kan finnas i 

arbetslivet och de nedskärningar och omstruktureringar som genomförts i skuggan av den 

lågkonjunktur vi befinner oss i. Det är naturligtvis en viktig orsak eftersom kravet på den 

enskilda arbetaren och på företagen tenderar att öka när ekonomin utsätts för hårdare 

påfrestningar. Men det ställs i konflikt till Henrekson och Perssons (2003) studier som 

visar att sjukfrånvaron sjunker när fler blir arbetslösa. I den situation vi befunnit oss i de 

senaste åren har antalet arbetslösa och sjukfrånvaron ökat, trots att antalet 

förtidspensionärer också ökat. Det kan tyda på att en förändring inträffat, om det är en 

förändrad norm gentemot arbete är dock svårare att säga. Frågan måste dock ställas om 

den kraftiga ökningen i sjukfrånvaron kan förklaras av en ökad ohälsa. 

 

En tanke är att det blivit mer accepterat med sjukdomar som exempelvis utbrändhet under 

den senaste tiden och att det skulle vara en bidragande orsak till sjukskrivningen. Den 

vaga definitionen av sjukdomsbegreppet som gäller inom Försäkringskassan lämnar 

mycket öppet för egna tolkningar, vilket skulle kunna innebära att sjukdom nu inte är 

samma sak som sjukdom för 15 år sedan. Desto vanligare det är med en viss åkomma 

desto mer accepterat blir det som sjukdomsorsak, det skulle kunna förklara den så kallade 

smittoeffekten och de regionala skillnaderna. En social norm skapas på det regionala 

planet där psykosociala åkommor som stress, ångest, oro och så vidare klassas som 

sjukdom. Där dessa orsaker accepteras som sjukdomsorsaker är det möjligt att fler kan få 

samma diagnos eftersom individen själva känner att det är ett giltigt motiv för 

sjukskrivning. Därmed inte sagt att norrlänningar skulle ha sämre hälsa eller missbruka 

sjukförsäkringen mer, utan dessa åkommor förekommer över allt men acceptansen kan 

vara högre i vissa områden. Troligt är acceptansen högre i de områden där stora 
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omstruktureringar och neddragningar genomförts och de ovan nämnda problemen är 

vanliga. Här har även läkarna som skriver underlagen till Försäkringskassan ett stort 

ansvar, det är kanske inte alltid enkelt för individen att avgöra vad som är en sjukdom 

och vad som inte är det. Samtidigt är det mycket möjligt att stress, oro, ångest och så 

vidare är sjukdomar eftersom det är allmänt accepterat vilket då inte kan räknas som 

missbruk. 

 

Det går även att fråga sig om det inte ligger i de sjukas intresse att få sin situation mer 

accepterad i samhället, det är troligt att de försöker påverka sin omgivning för att 

förbättra sin egen ”status” eller anseende. Enligt Coleman (1994) skapas sociala normer 

av en liten grupp människor med avsikt att påverka en större grupp, applicerar vi den 

tanken på de sjukskrivnas situation går det att se ett samband. De sjukskrivnas 

individuella agerande, där de försöker påverka sin näromgivning för att nå en större 

acceptans, kan på den aggregerade nivån leda till att områden eller att hela samhället 

upprätthåller en social norm där sjukskrivning är accepterat som det normala. Det är klart 

att sjukskrivna skall vara lika accepterade som någon annan i samhället, problemet är väl 

om det resulterar i missbruk då ”kostnaden” att vara sjuk reduceras. 

4.4 Effekter av en normförändring 

Enligt spelteorin kommer antalet avhopp att öka om kostnaderna för att bryta mot normen 

eller överenskommelsen sjunker. En reduktion av normen för arbete innebär en sådan 

kostnadssänkning för individen. Minskar viljan att arbeta påverkas naturligtvis många 

viktiga faktorer i samhället, exempelvis tillväxten och statens ekonomi. Rörande 

sjukfrånvaron ökar antalet sjukskrivna om viljan att arbeta reduceras, en tydlig negativ 

effekt.  

 

Som det tidigare beskrivits verkar missbruket ha ökat i omfattning samtidigt som det kan 

finnas stora mörkertal för hur omfattande fusk och överutnyttjande är. När fler 

missbrukar ersättningen kommer även misstankarna mot dem som verkligen är sjuka att 

öka, obehaget att vara sjuk ”ökar” då vilket kan leda till att sjuka går till arbetet för att de 

inte vill misstänkliggöras.  
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Enligt person A var inte sjukförsäkringen kopplat till något stigma och person C beskrev 

att försäkringstagarna såg sjukförsäkringen likt en rättighet. Det är därför inte troligt att 

en ökad acceptans för bidragstagande skulle medföra att fler sökte bidrag eftersom 

sjukpenningen eller liknande redan är en ”godkänd” ersättningsform. En förutsättning är 

dock att omgivningen erkänner sjukdomen som en giltig anledning för att vara hemma 

från arbetet. Det förefaller troligt att omgivningen straffar den ”sjuke” om dem inte tror 

att sjukdomen är äkta och bidragen således oförtjänta.  

 

Det är alltså inte vanligt att personer som är berättigade till ersättningen inte tar emot den 

på grund av stigmatisering, non-take up. Det är dock troligt att en del människor i 

arbetslivet egentligen har en nersatt arbetsförmåga men själva väljer att arbeta, trots att de 

egentligen skulle ha rätt till någon form av ersättning. De gör kanske detta val för att de 

gillar sitt arbete eller inte har råd att sluta och inte för att de är rädda att deras omgivning 

skall bestraffa dem om de inte arbetar.  

 

En reduktion av den sociala normen mot bidragstagande kan bero på att andra typer av 

sjukdomar har fått ett erkännande. Ökar acceptansen för psykosociala sjukdomar kan det 

medföra en vinst för samhället, istället för att personer som inte mår bra skall arbeta kan 

de sjukskrivas och personer utan anställning få en möjlighet att komma in på 

arbetsmarknaden. På så sätt får dem sjuka chansen att tillfriskna och fler människor en 

möjlighet att själva klara sin försörjning, staten slipper betala arbetslöshetsersättning till 

dem som får jobb men istället får de betala sjukpenning eller motsvarande ersättning till 

de sjukskrivna. 

4.5 Åtgärder och attityder inom sjukförsäkringen 

Som tidigare nämnts är den politiska viljan och synen på försäkringstagarna avgörande 

för sjukförsäkringens utveckling. Därför är det intressant att se hur väl den politiska 

synen överrensstämmer med ekonomiska teorier och människors syn på vilka åtgärder 

som bör införas.  
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Den politiska hållningen har under senare år ändrats, språket i budgetpropositionerna har 

hårdnat och en ny syn på försäkringstagarna har formats. Regeringen söker orsakerna 

bakom de ökade kostnaderna och bland annat ser de överutnyttjande och fusk som en 

allvarlig företeelse och som en möjlig orsak till de ökade kostnaderna. De åtgärder som 

genomförts visar att den ekonomiska teorin används för att utforma olika insatser. 

Grundläggande för spelteorin är att avhopp skall göras kostsamma för att samarbete skall 

upprätthållas. Om den sociala normen som förespråkar arbete har reducerats måste andra 

kostnader ta dess plats, annars finns det en risk att fler utnyttjar systemet. Några exempel 

på åtgärder som genomdrivits är lägre ersättningsnivåer, ökad kontroll av 

försäkringstagarna vilket bland annat innefattar ökat uppföljningsansvar, samtidigt har 

regelverket skärpts för att minska möjligheten för att tjäna på sjukskrivningen. Effekterna 

för försäkringstagarna av dessa åtgärder är en mindre förtjänst vid brott samt ökad risk 

för att bli ertappad, vilket visar att den ekonomiska teorin används, medvetet eller 

omedvetet.  

 

Svenskarna anser också att en lägre sjukpenning skulle ha en viss betydelse för att sänka 

sjukfrånvaron. Troligtvis är det också det mest effektiva sättet att bekämpa 

överutnyttjande och fusk, går det inte att tjäna på att bryta mot reglerna är det heller ingen 

som tycker att det är värt att göra. Moderaterna anser i större utsträckning än regeringen 

att lägre ersättningsnivåer och fler karensdagar skulle vara effektiva för att bekämpa 

frånvaron. Deras inställning kan anses vara mer ”ekonomisk” så till vida att ekonomiska 

teorier ligger till grund för deras politik. Problemet med ett sådant förhållningssätt är att 

dem som verkligen är sjuka också får det sämre. Lägre ersättning och fler karensdagar är 

inte populära åtgärder hos det svenska folket. Samtidigt diskuterar regeringen en 

eventuell ökning av sjukpenningen till 80 procent av inkomsten, en sådan åtgärd går tvärt 

emot den ekonomiska teorin om avsikten är att minska sjukfrånvaron. Många av i 

befolkningen anser också att högre ersättningsnivåer är en orsak till den ökade 

sjukfrånvaron och att lägre ersättning skulle minska frånvaron. Det är tydligt att en 

avvägning måste ske där levnadsstandarden hos de sjuka vägs mot de ekonomiska 

kostnaderna.  
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Flera uppmärksammade undersökningar rörande sjukfrånvaron har på senare tid 

presenterats. Det kan leda till att fler människor får uppfattningen att folk utnyttjar 

systemet och det kan resultera i att kraven på mer kontrollåtgärder ökar. Många svenskar 

anser också att mer omfattande kontroller kan reducera sjukfrånvaron och då också 

missbruket. Det kan även vara ett tecken på att normen mot missbruk stärks och att fler 

öppet ser problemet och då också agerar mot den typen av beteende. Samtidigt kan 

kraven på mer åtgärder vara ett tecken på att man misstror andra men när möjligheten att 

själv dra fördelar uppstår är det svårt att inte utnyttja situationen. Är risken liten att 

ertappas kan frestelsen bli för stor. 

 

Läkarnas roll har också uppmärksammats och flera åtgärder har genomförts och kommer 

att genomföras, bland annat försäkringsmedicinskutbildning. Kraven på 

sjukskrivningsunderlagen har också skärpts enlig person A vid Försäkringskassan i 

Linköping. Åtgärderna kan hjälpa till att reducera skillnaderna mellan olika regioner. 

 

Förändringar i lagen har genomförts, genom att minska möjligheterna att ”trixa” i 

systemet reduceras också förtjänsten av att missbruka sjukförsäkringen. Vinsterna av 

missbruk minskar och viljan att arbeta ökar enligt Lindbecks figur. Samtidigt finns 

fortfarande möjligheten att missbruka systemet, bland annat förekommer det enligt 

person C att sjukskrivning används för att spara på a-kassedagar. 

 

Åtgärder som syftar till att öka kunskapen för sjukförsäkringen är viktiga för att minska 

det ofrivilliga missbruket av försäkringen. Det finns en utbredd okunskap om vad som är 

giltiga orsaker för sjukskrivning, bland annat kan nämnas att nära 60 procent anser att 

graviditet i vissa lägen är en giltig orsak. Det kan peka på brister inom 

försäkringssystemet, i avsaknad av andra åtgärder kanske gravida kvinnor väljer att 

sjukskriva sig när de anser att de inte kan arbeta. Det är av stor vikt att den allmänna 

kunskapen om sjukförsäkringen förbättras och en bättre kunskap om reglerna går inte att 

underskatta när det gäller att reducera sjukfrånvaron. 
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Svenskarna anser främst att förbättrad arbetsmiljö och mer och bättre vård skulle minska 

sjukfrånvaron.  Det kan tyda på att befolkningen anser att vården har försämrats under de 

senaste åren vilket heller inte är konstigt med tanke på lågkonjunkturen. Långa väntetider 

till sjukhusen kan vara en orsak till att antalet sjukskrivna ökar. Från politiskt håll är den 

utökade sjuklöneperioden ett sätt att engagera arbetsgivaren gällande arbetsmiljön, för att 

undvika ökade kostnader vid sjukskrivning kan preventiva åtgärder genomföras istället.  

 

Många anser att det är av stor vikt att snabbt komma tillbaka till arbetet efter 

sjunkfrånvaro och nästan alla instämmer med att det är svårare att komma tillbaka till 

arbetet ju längre frånvaron pågått. Detta talar för att en avtrubbningsprocess förekommer, 

speciellt för långa sjukskrivningsperioder eftersom det är där den största ökningen har 

inträffat. Alienationen från arbetslivet kan påverka det sociala kapitalet, en stor del av 

människans interaktioner sker genom arbetsplatsen och vid sjukskrivning kan dessa 

upphöra. Det kan leda till att individen främjar sig från arbetsmarknaden vilket kan ha en 

negativ inverkan på sjukskrivningsperioden, ju längre sjukskrivning ju svårare att ta sig 

tillbaka. 

4.5.1 Kan åtgärderna inverka på den sociala normen? 

Av den enkla anledningen att åtgärderna reducerar de ekonomiska incitamenten kan de 

också påverka de sociala normerna. Om fler personer som missbrukar försäkringen 

ertappas blir färre frestade att själva försöka, risken att avslöjas kan te sig större för 

individen och kostnaden ökar. Samma effekt kan sänkta ersättningsnivåer ha för dem som 

fuskar och överutnyttjar systemet. Samtidigt kan bättre arbetsmiljö och exempelvis 

sänkta skatter ha en inverkan på viljan att arbeta, ökar förtjänsterna av arbete är det 

rimligt att anta att fler väljet att arbeta. Om dessa förändringar inträffar är det möjligt att 

den sociala normen för arbete stärks igen och den sociala kontrollen kan bidra med 

ytterligare positiva egenskaper, en positiv spin-off effekt. Det är samma 

multiplikatoreffekt som är hotet för utvecklingen idag men då med negativa effekter.  

 

Utvecklingen av den sociala normen beror till stor del på hur effektiva åtgärderna är. Om 

åtgärder är effektiva kan normen komma att stärkas men om de inte är det kommer 
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normen troligen att försvagas. Resultaten från Östergötland visar att fler personer årligen 

ertappats vilket kan tyda på att kontrollåtgärderna är effektiva. Även avmattningen av 

sjukfrånvaron under 2003 indikerar att de sammantagna åtgärderna är verksamma. Det 

går dock inte att avgöra vilka åtgärder som är mer effektiva än andra, det får framtiden 

avgöra. Avgörande för utvecklingen är dock att den sociala normen för arbete införlivas i 

den enskildes värdesystem, bara då kan normen fortleva. 
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5 Slutsatser 
Trots avsaknaden av historiskt jämförelsematerial kan vissa slutsatser dras utifrån 

undersökningen. 

 

Den sociala normen som förespråkar arbete har historiskt sett varit fast förankrad i 

Sverige, det har resulterat i att befolkningen varit arbetsam och sällan stannat hemma i 

onödan. Väl utbyggda trygghetssystem verkar dock påverka normen negativt, höga 

ersättningsnivåer kan reducera viljan att arbeta.  

 

En reduktion av den sociala normen för arbete medför negativa effekter för hela 

samhället, främst genom en lägre produktionsnivå och genom högre bidragskostnader. 

Ökningen inom sjukfrånvaron kan indikera att en sådan reduktion inträffat. Samtidigt har 

ohälsan ökat inom den arbetsföra delen av befolkningen under de senaste åren. Denna 

utveckling kan dock inte förklara hela den markanta ökning som observerats inom 

sjukfrånvaron under senare tid, utan en förändring verkar ha inträffat. Det är möjligt att 

normen för arbete reducerats och att det skulle vara en orsak till den ökade sjukfrånvaron. 

Resultaten indikerar att fusk och missbruk förekommer inom systemet men eftersom 

jämförelsepunkter över tiden saknas kan ingen definitiv slutsats dras angående 

utvecklingen. Däremot verkar det som att en reduktion inträffat mot antagandet att den 

sociala normen för arbete tidigare var starkt förankrad. 

 

Det finns ytterligare en aspekt som kan ha inverkat på sjukfrånvaron, sjukdomsbegreppet 

verkar ha förändrats över tiden. Eftersom sjukdom per definition är vad som är allmänt 

accepterat i samhället och enligt forskning klarlagt, finns möjligheten att sjukdom nu inte 

är samma sak som för 15 år sedan. Det växande antalet personer med psykosociala 

åkommor har nått en ökad acceptans för sina problem, numera betraktas troligen stress 

och utbrändhet som sjukdomar av en stor del av befolkningen vilket de inte gjorde 

tidigare. Normen för vad som räknas som sjukdom har breddats under de senaste åren 

och det kan förklara en del av den ökade frånvaron. 
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De åtgärder som genomförts från myndigheternas sida visar att den ekonomiska teorin 

används för att utforma olika insatser. Genom att öka respektive minska kostnaderna för 

den enskilda individen rörande ett visst agerande kan staten i viss utsträckning uppnå ett 

önskat utfall. Om det är en medveten utformning enligt de ekonomiska teorierna är dock 

oklart, diskussionen kring högre ersättningsnivåer i framtiden står i konflikt med den 

ekonomiska teorin och det uppsatta politiska målet. Här finns skillnader mellan de 

politiska partierna, moderaterna bygger sin politik på mer ekonomiska argument medan 

socialdemokraterna, i alla fall historiskt sett, förordat rättvisa och trygghet. Samtidigt är 

problemet komplext eftersom det inte bara är missbruket som skall reduceras, de som är 

sjuka skall också ha en dräglig tillvaro.  

 

För att mer definitiva slutsatser skall kunna fattas måste dock datamaterialet både breddas 

samt bli mer djuplodande. Framtida undersökningar som baseras på ett mer omfattande 

material kan ge en klarare bild av graden av normers betydelse. Samtidigt är det min 

förhoppning att detta har arbetet bidragit till att öka förståelsen av normers betydelse för 

vårt sätt att agera i samhället.  
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Bilaga 1 
 
Om sjukersättningen 

Sjukpenningförsäkrade är alla svenska och utländska medborgare som är bosatta i 

Sverige och som fyllt 16 år samt beräknas tjäna minst 9300 kronor per år genom 

förvärvsarbete. Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten är 289 500 kronor år 2003. 

 
Sjukersättningen för anställda personer 

 

1974. En karensdag, därefter 90 procent av den ordinarie inkomsten. 

 

December 1987. 90+10 procent sjukdag 1-90, därefter 90+5 procent. 

  

Mars 1991. Ersättningsnivån sänks under de tre första dagarna i sjukperioden. 65+10 

procent sjukdag 1-3, 80+10 procent dag 4-90, därefter 90 procent. 

  

1992. Sjuklön från arbetsgivare till anställda införs under sjukperiodens 14 första dagar. 

Sjukpenning till anställda betalas först från dag 15 i sjukperioden. 75 procent sjukdag 1-3, 

90 procent dag 4-14, 80+10 dag15-90, därefter 90 procent. 

  

April 1993. 1 karensdag, 75 procent sjukdag2-3, 90 procent dag 4-14, 80+10 dag15-90, 

därefter. 

 

Juni 1993. 1 karensdag, 75 procent sjukdag 2-3, 90 procent dag 4-14, 80+10 procent dag 

15-90, 80 procent dag 91-365, därefter 70 procent. 

 

1996. 1 karensdag, 75 procent sjukdag 2-14, 75+10 procent dag 15-90, därefter 75 

procent. 

 

1997. Sjuklön från arbetsgivare till anställda förlängs till sjukperiodens 28 första dagar. 1 

karensdag, 75 procent sjukdag 2-28, 75+10 procent dag 29-90, därefter 75 procent. 
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1998. 1 karensdag, 80 procent sjukdag 2-28, 80+10 dag 29-90, därefter 80 procent. 

 

April 1998. Sjuklön från arbetsgivare till anställda förkortas till sjukperiodens 14 första 

dagar. 1 karensdag, 80 procent sjukdag 2-14, 80+10 procent dag 15-90, därefter 80 

procent. 

 

Juli 2003. Ersättningsnivån sänks och sjuklön från arbetsgivare till anställda förlängs till 

sjukperiodens 21 första dagar. 80 procent8 sjukdag 2-21 därefter 80 procent. 

 

Anmärkning: Sedan slutet av 1987 utgör en del av sjukersättningen av ett tillägg enligt 

avtal. Tillägget enligt avtal på 10 procent gäller anställda.  

 
Källa: http://statistik.rfv.se 2004-05-03, http://www.rfv.se/social/forandr/index.htm 2004-05-05 samt 

(Henrekson, Persson 2003). 

                                                 
8 I praktiken innebär ersättningen inte 80 procent, utan 77.6 procent. Beloppet räknas ut med hjälp av SGI, 
Sjukpenninggrundande inkomst multiplicerat med 0.97.   


