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Sammanfattning 
 
Det är ett faktum att sjukfrånvaron i Sverige ökat dramatiskt det senaste decenniet, vilket 
medfört stora påfrestningar på samhällsekonomin. Vanligt förekommande förklaringar till det 
plötsliga sjukskrivningsutbrottet kan sammanfattas i att svenskarna blivit äldre, arbetslöshets-
nivån ändrats, ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen blivit generösare samt att 
arbetsmiljöerna blivit sämre. Något större fokus har däremot inte riktats på huruvida 
införandet av arbetsgivarnas medfinansiering av sjukförsäkringen har bidragit till ökade 
sjukskrivningsnivåer. Denna aspekt blir än mer intressant att undersöka i och med regeringens 
aktuella förslag att utöka arbetsgivarnas betalningsansvariga sjuklöneperiod att gälla tre 
veckor istället för nuvarande två.  
 
Uppsatsens syfte är att analysera hur ett korrekt kostnadsansvar för arbetsgivarna bör se ut 
och om dagens svenska sjukförsäkring är utformad i enlighet med detta.  
 
Dagens sjukförsäkring finansieras genom arbetsgivaravgifter och är odifferentierad (d.v.s. 
oberoende av varje enskilt företags sjukfrånvaro). Problemet med moral hazard har lösts 
genom en karensdag. Som anställd finns det ett stort skydd för inkomstbortfall och 
arbetstagarens incitament är således näst intill begränsat till karensdagen. I och med det nya 
förslaget kommer arbetsgivarna i princip att ha strikt ansvar för de tre första veckorna, men 
efter tre veckor upphör arbetsgivarnas kostnadsansvar. En arbetsgivare har därför starka 
incitament att långtidssjukskriva en individ som är borta en vecka i taget med några veckors 
mellanrum, eftersom en sådan anställd kostar företaget otroligt mycket pengar. Frånvaron av 
detta kostnadsansvar har med största säkerhet bidragit till den kraftigt ökade 
långtidssjukskrivningen och så länge som företagen inte berörs av den samhällsekonomiska 
förlusten så kommer de inte heller att genomföra tillräckligt med förebyggande 
rehabiliteringsåtgärder.  
 
Det är alltså staten som bär risken och en stor del av kostnaderna, vilka finansieras genom 
skatt på de båda parterna. Detta leder till att de ekonomiska konsekvenserna inte drabbar de 
inblandade utan skattebetalarna istället, vilket motverkar sjukförsäkringens välfärds-
utjämnande syfte. Valet av ekonomiskt ansvar har stor preventiv betydelse. I 
sjukskrivningsprocessen finns det idag inte någon part som säger stopp. En av uppsatsens 
slutsatser är att istället för strikt ansvar för arbetsgivarna de tre första veckorna skulle strikt 
ansvar med vållandeförbehåll och tydliga ansvarsavgränsningar skapa en effektiv nivå av 
förebyggande åtgärder. Uppsatsen visar också att en stor del av risken vad det gäller 
sjukfrånvaro är individknuten, vilket tyder på att endast en del av försäkringen ska 
differentieras med hänsyn till arbetsplatsen och att arbetstagaren själv ska bära en viss risk. 
Det är därför viktigt att möjlighet ges för individerna att försäkra sig. På så sätt kan den part 
som har störst möjlighet att minska sjukfrånvaron också bära kostnaderna. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund - Rekordhög sjukfrånvaro 
 
Cirka 14 procent av de mellan 18 och 65 år lever idag på sjukbidrag, förtidspension eller 
sjukpenning.1 Detta kan verka minst sagt besynnerligt då vi svenskar enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO) tillhör världens friskaste människor.2 Den ökande 
sjukfrånvaron spränger hål i statens plånbok samtidigt som den resulterar i ökad segregation 
då låginkomsttagare, arbetslösa, offentligt anställda, äldre och kvinnor i regel drabbas 
hårdast.3 Av vårpropositionen för år 2003 framgår det att statens utgifter för ”ekonomisk 
trygghet vid sjukdom och handikapp” uppgår till hisnande 119,4 miljarder kronor.4 Utgifterna 
utgör 17 procent av de totala budgetutgifterna och är lika stora som de sammanlagda 
kostnaderna för rättsväsendet, invandrare och flyktingar, studiestöd, utbildning och 
universitetsforskning samt avgiften till Europeiska gemenskapen.  
 
För 2001 omfattar den totala sjukfrånvaron cirka 150 miljoner dagar, varav ungefär en 
tredjedel kan uppskattas vara sjuklönedagar som arbetsgivaren betalar för.5 Det är alltså inte 
bara staten som har stora utgifter för sjukfrånvaron. Enligt uppgifter från Svenskt Näringsliv 
betalar arbetsgivarna idag cirka 60 miljarder kronor i sjuklön.6 Därutöver tillkommer 
sjukförsäkringsavgifter samt kostnader för produktionsbortfall och vikarier. 
 
Den ekonomiska betydelsen av en halverad ohälsa är oerhört stor. Sjukfrånvaron kostar inte 
bara otroligt mycket pengar, den leder även till produktionsbortfall som resulterar i en lägre 
ekonomisk tillväxt vilket i sin tur genererar en lägre levnadsstandard. Hög sjukfrånvaro 
minskar vidare statens inkomster från arbetsgivaravgifter och moms samtidigt som även 
intäkterna från inkomstskatten blir lägre. De totala samhällskostnaderna är därför med 
säkerhet större än de nämnda 119 miljarderna. Om regeringen skulle lyckas med det uppsatta 
målet att halvera antalet sjukdagar från 100 till 50 miljoner år 2008, bedömer 
konjunkturinstitutet att utrymme skulle ges för skattesänkningar eller reformer på ca 45 
miljarder kronor.7 
 
 

                                                 
1 SOU 2002:5 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet s 11. 
2 se t.ex. Fölster, S et al (2001) En sjuk försäkring i behov av friskpeng s 25. 
3 se t.ex. RFV Analyserar 2000:2 Sjukfrånvaro och förtidspension – en beskrivning och analys av utvecklingen 
under de senaste decennierna s 15f.  
4 Utgiftsområdet omfattar sjukpenning, rehabilitering, närståendepenning, aktivitets- och sjukersättning (f d 
förtidspension), ersättning vid handikapp samt arbets- och kroppsskador, kostnader för sysselsättning av vissa 
personer med aktivitets- och sjukersättning samt socialförsäkringens administration, d.v.s. Riksförsäkringsverket 
(RFV) och de allmänna försäkringskassorna. Se Budgetpropositionen för 2003.  
5 SOU 2002:5 s 91. 
6 Tunhammar, G Dra tillbaka förslaget om ökade sjukkostnader! Dagens Industri 2003-03-24. 
7 Lönebildningen – Samhällsekonomiska förutsättningar i Sverige 2002 s 31f. 
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1.2 Vad kan förklara den negativa utvecklingen? 
 
För perioden 1990 till 1997 höll sig den sammantagna frånvaron för sjukdom och 
förtidspension på en relativt jämn nivå, men därefter har den fullkomligt exploderat. Vanligt 
förekommande förklaringar till detta plötsliga utbrott kan sammanfattas i att svenskarna blivit 
äldre, arbetslöshetsnivån ändrats och att ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen blivit 
generösare. Andra bidragande faktorer är att attityder och sociala normer i en allt större 
utsträckning påverkar samt att arbetsmiljöerna skulle ha blivit sämre. För att få en rättvis bild 
av denna mycket viktiga fråga krävs att varje argument granskas något närmare. 
 

- Den demografiska förklaringen: En stor grupp av 40-talisterna närmar sig 
pensionsåldern och det är ett faktum att det finns ett starkt samband mellan ålder och 
ohälsa.8  

 
- Konjunkturförklaringen: Ett flertal studier har visat att sjukfrånvaron är pro-cyklisk 

d.v.s. att sjukfrånvaron ökar när konjunkturen förbättras och minskar när konjunkturen 
försämras.9 Förklaringen är enligt ekonomisk teori att hög arbetslöshet i 
lågkonjunkturer ökar risken för uppsägning vilket i sin tur minskar viljan att 
sjukskriva sig (arbetslösheten har en så kallad disciplinerande effekt på 
sjukskrivningens beteende). Ett annat liknande svar till den pro-cykliska frånvaron är 
att de personer som är kvar i sysselsättningen vid en konjunkturnedgång generellt 
sjukskriver sig i en mindre omfattning än de personer som blivit arbetslösa. Denna 
strukturella förändring i arbetskraftens sammansättning innebär med andra ord att de 
personer med en hög benägenhet att sjukskriva sig är de första som blir uppsagda vid 
en konjunkturnedgång och dessa personer anställs igen då konjunkturen vänder.10  

 
- Den ekonomiska förklaringen: Incitamenten att sjukskriva sig förstärks när 

ersättningen i sjukförsäkringen höjs och självrisken minskar, sjukfrånvaron styrs 
vidare indirekt av normer och attityder. Att det skulle föreligga ett överutnyttjande av 
sjukförsäkringen styrks av en relativt färsk undersökning från Svenskt Näringsliv.11 
Den kraftiga ökningen av sjukfrånvaro hos yngre män12 bekräftar också att det kan 
finnas ett medvetet missbruk.   

 

                                                 
8 se t ex DS 2002:49 Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder Rapport till ESO, s 25. 
9 Ett exempel för att belysa detta kan hämtas från slutet av 1980-talet då arbetslösheten var mycket låg samtidigt 
som sjukfrånvaron i ett historiskt perspektiv var extremt hög. Under den efterföljande lågkonjunkturen i början 
av 90-talet så minskade också sjukfrånvaron kraftigt för att sedan stiga under andra halvan av 90-talet då 
ekonomin återhämtade sig. Källa RFV Analyserar 2002:11 s 53. 
10 RFV Analyserar 2002:11 Svensk sjukfrånvaro i ett europeiskt perspektiv s 12f. 
11 Svenskt Näringsliv Remissyttrande SOU 2002:5 s 2.  
12 SOU 2002:5 s 88f. 
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- Arbetsmiljöförklaringen: Olika arbetsplatser och arbetsmiljöer skapar och resulterar i 
olika mängder sjukfrånvaro. Förklaringen grundar sig i att sjukfrånvaron faktiskt 
skiljer sig åt beroende på typ av arbetsplats och sektor13 samt att olika regioner har 
olika sjukskrivningsfrekvenser, vilket bara till viss del kan förklaras av skillnader i 
arbetsförhållanden och livsstil14. De senaste årens utveckling har förstärkt dessa 
skillnader.  

 

1.3 Problemformulering 
 
Det finns emellertid invändningar mot samtliga av ovanstående förklaringar. Att 
åldersstrukturen ändrats förklarar bara en liten del av sjukfrånvaroökningen. Av den faktiska 
ökningen av sjukfrånvaron mellan åren 1995 och 2001 kan bara 6,7 procent förklaras av den 
ändrade åldersstrukturen.15 Sjukfrånvaron ökar dessutom kraftigt i alla åldersgrupper.16  
 
Att högkonjunkturer skulle generera ökad sjukskrivning, förklarar inte heller de senaste årens 
trend eftersom Sverige befunnit sig i en lågkonjunktur dessa år och skulle enligt resonemanget 
ovan således tvärtom ha låg sjukfrånvaro. Vidare är nästan en tredjedel av Sveriges arbetslösa 
sjukskrivna och för åren 1999-2001 hade en arbetslös i genomsnitt dubbelt så många 
sjukfrånvarodagar som en person i arbete,17 vilket gör att konjunkturförklaringen tappar 
ytterligare i tyngd. Att arbetsmiljön skulle ha blivit sämre i Sverige de senaste åren 
motbevisas av statistiken. Antalet dödsolyckor i arbetet har t.ex. sjunkit från 425 till 44 per år 
mellan 1955 och 2001,18 och antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomsfall har hållit sig på en 
relativt jämn nivå de senaste åren, vilket diagram 1 åskådliggör nedan.  
 

Diagram 1: Anmälda arbetsolycksfall med mer än 14 dagars sjukfrånvaro för 
arbetstagare och egenföretagare åren 1994–2000 - utveckling efter ålder och kön. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Källa: Arbetssjukdomar och arbetsolyckor (2000) s 31. 

                                                 
13 se t ex SOU 2002:5 s 98f. 
14 SOU 2002:5 s 92. 
15 SOU 2002:62 Kunskapsläge sjukförsäkringen s 91. 
16 RFV Regionala skillnader i sjukskrivningen – Hur ser de ut och vad beror de på? s 17. 
17 RFV (2003) Regionala skillnader i sjukskrivningen – Hur ser de ut och vad beror de på? s 13.  
18 Företagarna Sjuklön efter storlek – ett nytt sätt att utforma arbetsgivarens sjuklöneansvar s 2. 
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De faktorer som främst kan förklara de ökade arbetssjukdomsfallen är belastningsfaktorer och 
organisatoriska eller sociala faktorer. Diagram 2 nedan illustrerar denna utveckling grafiskt.  
 

Diagram 2: Anmälda arbetssjukdomsfall för arbetstagare och egenföretagare åren 
1994–2000 - uppdelat på kön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Arbetssjukdomar och arbetsolyckor (2000) s 49. 

 
Det är dock högst osäkert om dessa sjukdomsfall orsakats på arbetet eller på grund av privata 
och personliga skäl. Generellt sett är det sedan länge betydligt större risk att råka ut för en 
allvarlig olyckshändelse utanför arbetet än i arbetet. En färsk rapport från Socialstyrelsen och 
Konsumentverket19 visar att 41,5 procent av svenskarnas olyckor inträffar i hemmet och att 
den näst farligaste skadeplatsen är sport- och idrottsanläggningar. Den samlade statistiken 
återfinns i diagram 3 nedan. 
 

Diagram 3: De vanligaste skadeplatserna - procentuell fördelning efter kön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Hem- och fritidsolycksfall i Sverige: årsrapport (2000) s 23 (egen omarbetning). 

                                                 
19 Hem- och fritidsolycksfall i Sverige: årsrapport (2000) s 23.  
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Göran Brulin, professor vid Arbetslivsinstitutet, påpekar också i en intervju i svensk 
dagspress att det inte finns någon medicinsk fakta som styrker att arbetslivet har blivit sämre 
än tidigare. Istället är det, enligt Brulin, inställningen till att gå till jobbet som förändrats - 
allt fler kräver att arbetet ska ge personlig tillfredsställelse. Långtidssjukskrivna kan 
nämligen tänka sig att komma tillbaka till jobbet om de fick bestämma mer över arbetstid, 
arbetsinnehåll och arbetstempo, något som enligt professorn är orimligt då dessa kriterier är 
själva definitionen av arbete.20 Att det är den enskilde individen som till viss del själv avgör 
om han/hon ska vara sjukskriven eller inte blir särskilt påtagligt vid en jämförelse mellan 
tillfälligt anställda och tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron var år 2000 (oavsett ålder) 
nämligen mer än dubbelt så hög för tillsvidareanställda jämfört med dem som hade tillfällig 
anställning.21 

 
Med tanke på ovanstående fakta och att den genomsnittlige svenskens hälsa har förbättrats de 
senaste årtionden, så återstår argumentet att sjukskrivningarna styrs av ekonomiska incitament 
och förändrade attityder. Detta motsägs av att ersättningsnivåerna är lägre och 
långtidsfrånvaron högre än i början av 1990-talet. I åldrarna upp till 25 år består vidare 
sjukfrånvaron till mer än 75 procent av karens- och sjuklönedagar,22 vilket säger oss att 
normer och attityder förmodligen främst styr korttidssjukfrånvaron, där inget läkarintyg krävs 
och den enskilde själv i högre utsträckning avgör om han/hon ska stanna hemma eller inte. 
Vad det gäller långtidssjukskrivningar så kan det finnas en annan förklaring och det är att det 
större ansvaret för arbetsgivarna har bidragit till en ökad utslagning och tilltagande 
sjukskrivningsnivåer. 1992 infördes lagen om sjuklön och arbetsgivarna har sedan dess (med 
vissa undantag) varit skyldiga att betala de anställdas sjuklön de två första veckorna. Vid 
halvårsskiftet 2003 utökades arbetsgivarnas ansvar att gälla tre veckor. En dominerande del av 
orsakerna till sjukfrånvaron härrör från faktorer utanför arbetet och utanför arbetsgivarens 
kontroll och ansvar, trots det måste arbetsgivaren betala för denna sjukfrånvaro de tre första 
veckorna. En arbetstagare som ofta är frånvarande kostar således ett företag stora pengar och 
det finns starka incitament hos arbetsgivaren att bli av med en sådan person. Detta argument 
har tidigare inte framförts i debatten och är sannerligen värt att undersöka mer specifikt. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Den skenande sjukfrånvaron är idag ett av de allra största samhällsproblemen för den sittande 
regeringen. Sedan 1997 har sjukfrånvaron mer än fördubblats och den fortsätter att öka i en 
mycket snabb takt. Statskassan formligen blöder och en rad utredningar har tillsatts för att 
lösa detta jättelika problem. Naturligtvis finns det ingen enskild lösning, men en av de absolut 
viktigaste faktorerna är sjukförsäkringens utformning och de brister som denna uppvisar. För 

                                                 
20 Bergroth, J & Hult, K Han utmanar ohälsan Göteborgs-Posten 2003-09-03. 
21 RFV Analyserar 2002:11 s 41. 
22 SOU 2002:5 s 89. 
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att komma till rätta med dessa svagheter är det av intresse att genomföra en rättsekonomisk 
analys av sjukförsäkringen och undersöka hur de berörda parterna teoretiskt skulle kunna lösa 
situationen. 
 
Det är ett faktum att långtidssjukskrivningar ökat dramatiskt sedan sjuklöneperiod för 
arbetsgivare infördes 1992. Uppsatsen ger inget svar på hur man direkt kan minska 
sjukfrånvaron, utan fokus är mer på den indirekta påverkan genom försäkringens utformande 
och effekterna av arbetsgivarnas mer omfattande ansvar. Risken är stor att arbetsgivarna har 
starka incitament att ”slussa ut” de arbetstagare som ofta är frånvarande och att dessa 
incitament blir än starkare i och med att arbetsgivarperioden utökats med ytterligare en vecka.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur ett korrekt kostnadsansvar bör se ut och om dagens 
svenska sjukförsäkring är utformad i enlighet med detta. Särskilt intressant, i och med 
regeringens aktuella beslut om förlängd arbetsgivarperiod, är att undersöka vilka eventuella 
konsekvenser som har uppstått till följd av 1992 års arbetsgivarinträde.  
 
För att besvara syftet har följande frågeställningar satts upp: 
 

• Vad kan det finnas för tänkbara alternativ till dagens sjukförsäkring? 
 

• Bör sjukförsäkringen vara privat eller offentligt administrerad? 
 

1.5 Metod och material 
 
Med hjälp av de rättsekonomiska teorier som är tillämpbara vid analys av försäkringar och 
placering av ekonomiskt ansvar analyseras dagens svenska sjukförsäkring. Eftersom redan 
befintliga teorier används är metoden således deduktiv. De ekonomiska teorier som varit 
behjälpliga för att besvara syftet och frågeställningarna har främst varit traditionella 
rättsekonomiska teorier som Coasteteoremet, adverse selection, moral hazard och ekonomiskt 
ansvar. 
 
Uppsatsen, som syftar till att vara diskuterande, bygger på en litteraturstudie. I huvudsak har 
sekundärdata använts, men även primärdata i form av lagtext har nyttjats. Den litteratur som 
varit grundläggande är främst böcker som behandlar försäkringsekonomi ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv. Ett stort antal SOU-rapporter har vidare varit till stor hjälp för 
att förstå hur sjukförsäkringen fungerar och hur man resonerat vid dess utformning. Utöver 
dessa har diverse vetenskapliga artiklar och rapporter studerats.  
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1.6 Disposition 
 
Det följande kapitlet inleds med en kortfattad förklaring till varför försäkringar efterfrågas. 
Därefter följer en kort historik och en genomgång av dagens utformning av sjuk- och 
arbetsskadeförsäkringarna. Kapitel tre innehåller den teoretiska referensramen, vilken 
förklarar Coaseteoremet, regeln om den överlägsne försäkringsgivaren och kontrollprincipen 
som alla är användbara vad det gäller ansvarsplacering för risker. Olika typer av ekonomisk 
ansvarsfördelning belyses också. De centrala försäkringsproblemen, moral hazard och adverse 
selection, förklaras även i detta kapitel. En teoretisk modell av fördelning av ansvaret för 
sjukförsäkring samt en kort diskussion av dagens ansvarsplacering avslutar kapitlet. Det 
följande empirikapitlet beskriver i huvudsak tidigare regelförändringar och dess 
konsekvenser, sjukskrivningsprocessen och den existerande incitamentsstrukturen samt 
sjukfrånvarons orsaker och utveckling för tidsbegränsade anställningar. Uppsatsen avslutas 
med en diskuterande analys och slutsatser.  
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2 SJUK- OCH ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN 

2.1 Vad är en försäkring? 
 
Allmänt kan man säga att försäkringens främsta uppgift är att göra slumpmässigt fördelade 
kostnader säkra och kalkylerbara genom spridning av riskerna över försäkringskollektivet. 
Försäkringar löser på så sätt ett problem för samhället när osäkerhet förekommer. En 
försäkring kan mer precist definieras som en premie vilken en individ väljer att betala för att 
försäkra sig mot framtida risker. Försäkringspremien motsvaras av den förväntade kostnaden 
för risktagandet samt eventuella administrationskostnader och vinst för försäkringsbolaget. 
Försäkringar är följaktligen välfärdsutjämnande och bidrar t.ex. till att möjligheterna att betala 
skadestånd upprätthålls över tiden. Då individerna är riskaversiva23 är försäkringar 
samhällsekonomiskt lönsamt. Försäkringarnas baksida är att de kan minska skadeståndens 
preventiva funktion, särskilt om försäkringsvillkoren eller premiedifferentieringarna är 
begränsade.24  

 
En effektiv försäkring kännetecknas av att: (1) det är möjligt att välja omfattning i enlighet 
med den egna värderingen av olika risker, (2) det finns det inga incitament att missbruka den, 
(3) förvaltningskostnaderna (de administrativa kostnaderna) är minimerade och (4) den 
innehåller en preventiv funktion (vilket ofta motsvaras av någon form av självrisk). En effektiv 
försäkring är därför inte förenlig med total trygghet.25  
 

2.2 Kort historik  
 
Idag är alla som arbetar i Sverige sjuk- och arbetsskadeförsäkrade. Sjukförsäkringen är precis 
som arbetsskadeförsäkringen en del av socialförsäkringarna, som administreras av 
Riksförsäkringsverket (RFV) och 21 stycken självständiga och fristående försäkringskassor. 
RFV är en central tillsynsmyndighet medan försäkringskassorna fattar alla beslut. Det är 
riksdag och regering som styr försäkringen genom att formulera övergripande mål och ange 
ramar för förmåner och avgifter.  

                                                 
23 Viljan att utsätta sig för risker varierar mellan olika individer, beroende på inkomst, ålder, smak, kön etc. 
Individer som utsätts för risk antas värdera den möjliga avkastningen i termer av nytta och väljer den strategi 
som ger största möjliga avkastning med den högsta förväntade nyttan. En riskaversiv individ avstår hellre 1 
krona med säkerhet än 100 kronor med en chans på en hundradel. Den förväntade kostnaden är en krona i båda 
fallen, men en förlust på 100 kronor upplevs av individen som mer än 100 gånger värre än en betalning av 1 
krona. En sådan individ är därför villig att betala en försäkringspremie som är större än den förväntade 
kostnaden för den eventuella skadan. Individen är alltså villig att ersätta eventuella förluster med betydligt 
mindre regelbundna premier. En riskaversiv individ har en konkavt stigande nyttofunktion som avtar i lutning på 
grund av minskad marginalnytta av inkomst. Individen föredrar en säker avkastning framför att deltaga i ett 
lotteri som har samma förväntade värde i monetära termer. Källa: Schotter, A (1997) Microeconomics - A 
Modern Approach s 494f. 
24 se t ex Gravelle, H & Ree, R (1992) Microeconomics s 569ff.  
25 Se t ex Rikner, K (2002) Sickness Insurance: Design and Behavior s 19f. 
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1901 års lag om ersättning för skada till följd av olycksfall i arbetet var den första 
lagstiftningen i Sverige som gav skydd mot ekonomiska följder av skador som inträffat i 
arbeten inom industrin. Lagen var (precis som namnet antyder) i första hand inte en 
försäkringslag, utan innefattade istället skyldigheter för arbetsgivare i vissa verksamheter att 
utge ersättning till de anställda som skadats vid olycksfall i arbetet. De arbetsgivare som ville 
kunde försäkra sina arbetstagare i riksförsäkringsanstalten eller i enskilda bolag. 1916 tog 
lagen om försäkring för olycksfall i arbetet (OL) över, vilken innebar att i princip alla 
anställda omfattades av ett försäkringsskydd. 13 år senare tillkom lagen om försäkring för 
vissa yrkessjukdomar (YL).26 Men det var först 1955 som sjukförsäkringen blev obligatorisk, 
då försäkringsskyddet utvidgades ytterligare både vad det gäller yrkessjukdomar och 
ersättning vid skada. OL och YL ersattes då av lagen om yrkesskadeförsäkring (YFL), som 
gällde fram till 1977 då lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) trädde i kraft.27 
 
Ursprungligen finansierades sjukförsäkringen genom avgifter från försäkringstagarna och 
bidrag från staten. När sjukförsäkringen blev obligatorisk uppstod gränsdragningsproblemen 
vad det gäller arbetstagarnas sjukförsäkring och arbetsgivarnas försäkring mot skador i 
arbetslivet. Problematiken löstes genom att sjukförsäkringen fick stå för alla ersättningar de 
första 90 dagarna och yrkesskadeförsäkringen fick gälla därefter. Följden blev att huvuddelen 
av olycksfallsförsäkringen kom att täckas av sjukförsäkringen eftersom flertalet sjukfall 
varade mindre än 90 dagar.28 1974 infördes de än idag gällande enhetliga sjukförsäkrings-
avgifterna på lönesumman, och företagen fick helt ta över finansieringen av sjukförsäkringen. 
Två år tidigare hade differentieringen i yrkesskadeförsäkringen avskaffats.29  
 

2.3 Sjukförsäkringens utformning idag 
 
Från att ha varit enskilda individ- och företagsförsäkringar har alltså sjuk- och 
olycksfallsförsäkringarna utvecklats till odifferentierade arbetsgivaravgifter.30 Följden har 
indirekt blivit att arbetstagarnas självrisker vid sjukdom reducerats och att de direkta 
kostnaderna för företagen begränsats till produktionsbortfall och driftstörningsförluster, då 
sjukförsäkringsavgifterna är helt oberoende av sjukfrånvaron på det enskilda företaget. Ett 

                                                 
26 SOU 1996:113 En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering s 414f. 
27 RFV Vägledning 2001:4 Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring s 12. 
28 Skogh, G (1977) Priser, skadestånd och straff s 83f. 
29 RFV Vägledning 2001:4 s 12.  
30 Sjukförsäkringsavgiften är den största sammanlagda posten av arbetsgivaravgifterna och utgör (år 2003) cirka 
elva av de 33 procent som arbetsgivarna betalar i form av arbetsgivaravgifter. Se t ex Riksskatteverket, 
arbetsgivarinformation http://www.rsv.se. Avgiften finansierar sjukdomsrelaterad ersättning vid arbetsoförmåga, 
d.v.s. sjukpenning, rehabiliteringsersättningar, närståendepenning, havandeskapspenning och större delen av 
förtidspensioneringen samt vissa av försäkringskassornas förvaltningsutgifter. Även arbetsskadeförsäkringen 
finansieras genom avgifter från arbetsgivarna och tillförs arbetsskadefonden. Det finns emellertid ingenting som 
säger att sjukförsäkringsavgiften skall finansiera förmånerna i sin helhet, så om avgifterna inte räcker lämnas 
statsbidrag för resterande del av kostnaderna. 
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försök att motverka detta gjordes 1992 i och med införandet av arbetsgivaransvaret och lagen 
om sjuklön (SjLL). Syftet var att arbetsgivarnas ansvar för de anställdas arbetsmiljö och hälsa 
skulle bli tydligare samtidigt som de anställda skulle få en rättvisare kompensation för 
inkomstförluster vid sjukdom.31  
 
Den första sjukdagen utgör den så kallade karensdagen och för denna betalas ingen ersättning. 
Det finns dock vissa begränsningar, till exempel det allmänna högriskskyddet som innebär att 
antalet karensdagar är begränsat (oavsett orsak till sjukfrånvaron) till tio under ett år.32 Det 
finns också ett särskilt högriskskydd för att skydda de personer som har en sjukdom eller ett 
funktionshinder som medför många och upprepade sjukperioder.33 Försäkringskassan måste i 
sådana fall göra en bedömning av förhållandena i varje enskilt ärende. Det finns ingen 
möjlighet att köpa en privat försäkring som täcker karensdagen eller höjer ersättningsnivån.  
 
Den förste juli 2003 utökades sjuklöneperioden från 14 kalenderdagar till 21 dagar. Under 
denna period är det alltså arbetsgivaren som står för all ersättning till den anställde. 
Läkarintyg krävs från och med den 7:e dagen efter sjukanmälningsdagen och från den 29:e 
dagen krävs ett särskilt läkarutlåtande.34 Sjukförsäkringen bygger på den så kallade 
inkomstbortfallsprincipen, vilket kortfattat innebär att högre inkomst ger högre ersättning. För 
tillfället har arbetstagaren rätt till en ersättning av 80 procent av den sjukpenninggrundande 
inkomsten (SGI) upp till en årsinkomst av 7,5 prisbasbelopp.35 Normalt sett betalas ytterligare 
ersättning ut enligt kollektivavtalsenliga tillägg, vilket brukar uppgå till 10 procent av lönen.36 
Den totala ersättningsnivån blir således i regel 90 procent av lönen för individer som inte 
tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp, vilket 2003 motsvarar en årslön av 289 500 kr.37 
 
Efter lagändringen i juli skall arbetsgivarna också på andra vis uppmanas att ta ett större 
ansvar för de sjukskrivna, bland annat genom obligatoriska avstämningsmöten tillsammans 
med den sjukskrivne och försäkringskassan. Syftet är att det ska gå fortare att få tillbaka den 
anställde till arbetet och att få till stånd en ökad anpassning av arbetsplatserna till individerna 
både vad det gäller organisationen och upplägg av arbetet. Sjukskrivningsperioden kommer 
vidare att tidsbegränsas till 12 månader för att påskynda försäkringskassornas utredning och 
bedömning av rehabiliteringsbehov hos den försäkrade. Samtidigt ska den enskilde 
fortfarande ha ett ansvar för sin egen situation.38 Då en person varit sjukskriven fyra veckor är 

                                                 
31 SOU 2000:72 s 27. 
32 Lagen om allmän försäkring (AFL) 3 kap. 4 § fjärde stycket. 
33 RFV Vägledning 2002:8 Sjukförsäkring och Rehabilitering s 21 och 55. Försäkringen syftar alltså till att 
hjälpa dokumenterat sjuka och innebär att dessa personer i väsentligt mindre grad belastar den enskilde 
arbetsgivaren kostnadsmässigt eftersom denne har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för 
sjuklön, se Lagen (1991:1047) om sjuklön 13-16§§ SjLL. 
34 Lagen (1962:381) om allmän försäkring 3 kap. 8 §.  
35 RFV Vägledning 2002:8 s 59f. 
36 SOU 2002:62 s 50.  
37 2003 är ett prisbasbelopp 38 600 kr, se t ex www.scb.se/statistik/pr0101/pr0101tab15.asp. 
38 Vårpropositionen 2002/03:11  
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arbetsgivaren skyldig att upprätta en rehabiliteringsutredning.39 Regeringen räknar med att 
förändringen ska minska utgifterna med 800 miljoner kronor i år och 1,6 miljarder kronor 
under 2004.40  
 
Arbetsgivarens ansvar har dock efter införandet av sjuklön fortsatt att vara något diffust. I 
Arbetsmarknadslagen (AML) anges t.ex. att arbetsgivaren är skyldig att ta hänsyn till 
arbetstagarens olika förutsättningar för arbetet och anpassa arbetsförhållandena eller vidta 
andra lämpliga åtgärder.41 Vidare har arbetsgivaren en skyldighet att klarlägga behov av 
rehabilitering och vidta de åtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till den egna 
verksamheten (även om försäkringskassan i första hand är ansvarig). Vad som är rimligt 
avgörs efter prövning av omständigheterna i det enskilda fallet.42  
 

2.4 Arbetsskadeförsäkringens (LAF:s) utformning idag 
 

Lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) har ett generellt utformat skadebegrepp, vilket 
innebär att varje hälsostörning som har sitt ursprung i arbetsmiljön i huvudsak skall kunna 
godtas som arbetsskada.43 Lagen skiljer på olycksfall och arbetssjukdom, där det för det 
senare krävs att uppfattningen är relativt allmän accepterad inom den medicinska 
vetenskapen. I och med arbetsgivarinträdet slopades rätten till arbetsskadesjukpenning för 
personer som är sjukpenningförsäkrade enligt AFL. Ersättning för inkomstförlust skiljer sig 
alltså inte från den ersättning som lämnas vid arbetsoförmåga som beror på annat än 
arbetsskada. Sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna är således idag samordnade och ersättning 
enligt LAF betalas endast ut vid bestående nedsättning av arbetsförmågan, d.v.s. först när 
livränta blir aktuell. Livräntan täcker då hela inkomstförlusten.  

                                                 
39 Försäkringskassan, arbetsgivarinformation URL: www.forsakringskassan.se 
40 Jonsson, J & Paulsson Fronten mot Perssons sjuklöneförslag växer Dagens Industri 2003-05-14 s 7, se även 
Vårpropositionen 2003 kapitel 6. 
41 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 3 § . 
42 SOU 2000:72 Sjukförsäkringen – basfakta och utvecklingsmöjligheter s 36. 
43 RFV Vägledning 2001:4 s 12. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Coaseteoremet 
 
Den nobelprisbelönade Ronald Coase förespråkade att så länge äganderättigheterna är tydligt 
definierade och kontrakt kan slutas utan transaktionskostnader44 så kommer de externa 
effekterna att internaliseras, d.v.s. införlivas i kontrakten, och den ena parten binds att 
kompensera den andre. Det är detta resonemang som utgör Coaseteoremet. Oavsett vem av 
parterna som kompenserar vem så blir utfallet paretoeffektivt i den meningen att ingen kan få 
det bättre utan att det sker på någons bekostnad. Rättsförhållandena saknar därför betydelse ur 
effektivitetssynpunkt.45  
 
Coaseteoremet utgår från en värld utan transaktionskostnader och brukar tillämpas på 
marknadsmisslyckanden orsakade av negativa externa effekter (d.v.s. då de privata och 
samhälleliga kostnaderna skiljer sig åt). Om vi för enkelhetens skull antar ett sådant 
marknadsmisslyckande med två olika parter, som är engagerade i två skilda verksamheter, 
och där den ene parten åsamkar den andre icke-kompenserade kostnader på dennes 
produktion. Den part som är skadeansvarig (t.ex. arbetsgivaren) kommer att inkludera 
skadeersättningen i sina beslut och endast utöka verksamheten om det ökade 
produktionsvärdet överstiger de ytterligare kostnader som ökningen medför. Den drabbade 
parten (t.ex. arbetstagaren) kommer att vara villig att sluta avtal om vilken kompensation som 
ska gälla. Hur detta avtal exakt kommer att se ut beror på hur skickliga de båda parterna är på 
att förhandla. Poängen är emellertid att avtalet inte kommer ha någon effekt på 
resursallokeringen. Det långsiktiga avtalet kommer vara detsamma oavsett vem av parterna 
som är ansvarig - förutsatt att rättsläget är fastställt och att förhandlingarna kan ske utan 
transaktionskostnader.46 Om vi istället antar att offret (arbetstagaren) är skadeansvarig, så vill 
han/hon få skadevållaren (arbetsgivaren) att inte utöka den farliga verksamheten och 
därigenom öka de skadliga effekterna. Offret är därför villig att ersätta skadevållaren för att 
denne ska minska omfattningen på sin verksamhet och resursallokeringen blir därmed 
detsamma som om skadevållaren varit ersättningsskyldig. Ansvarets placering får dock 
inkomst- och förmögenhetseffekter eftersom den som har rätten på sin sida kan ställa 
ekonomiska krav.  
 
Kontrakt som slutits utan transaktionskostnader är alltså effektiva kontrakt och kan användas 
som ram för andra avtal. Innan Coaseteoremet löstes liknande marknadsmisslyckande i regel 
genom att skadevållaren ålagdes att betala en skatt som på ett ungefär täckte kostnaderna för 

                                                 
44 Transaktionskostnader brukar indelas i sökkostnader (kostnader för att hitta motpart samt kostnader för 
information om priser, villkor och kvalitéer), kontraktskostnader (kostnader för att förhandla och upprätta 
kontrakt) och kontrollkostnader (kostnader för att kontrollera så att motparten följer kontraktet). Se t ex Skogh, 
G & Lane, J-E (2000) Äganderätten i Sverige s 59. 
45 Skogh, G. & Lane, J-E (2000) s 62ff.  
46 Pålsson Syll, L (1995) Coase och rättsekonomins fundament s 3f. 
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offret. Coaseteoremet var ett helt nytt tankesätt inom nationalekonomin och har sedan 
tillkomsten varit en grundsten i rättsekonomin.  
 

3.2 Regeln om den överlägsne försäkringsgivaren och kontrollprincipen  
  
Förutsatt att båda parter är riksneutrala47 eller kan påverka utfallet lika mycket, så spelar det 
ur effektivitetssynpunkt ingen roll vem av dem ansvaret för ren risk48 placeras på. Regeln om 
den överlägsne försäkringsgivaren (superior insurer principle) gäller just vid ren risk och 
innebär att då parterna har olika möjligheter att bära risk (antingen p.g.a. skilda riskattityder 
eller annorlunda försäkringsmöjligheter) så är det mest effektivt att den part som är den 
relativt bästa försäkringsgivaren bär risken.49 Detta innebär att den part som hyser minst 
riskaversion ska bära risken, eftersom kostnaderna för denna part medför mindre ”disutility” 
jämfört med en part med större riskaversion. Är den ene parten riskneutral kommer denna vid 
förhandlingar utan transaktionskostnader också vara villig att ta på sig risken mot 
kompensation (och avtalet blir effektivt enligt resonemanget ovan). Emellertid är det viktigt 
att parterna vet vem som får stå för kostnaderna så att dessa kan tas med i beräkningarna. 
 
Kontrollprincipen är en annan grundsten inom rättsekonomin för riskers placering och innebär 
kortfattat att den part som kontrollerar en risk också ska ansvara och bära kostnaderna för den. 
Kan den ansvariga parten däremot inte påverka risken, så kommer inte heller ”rätt mängd” 
(d.v.s. ekonomiskt motiverande) skyddsåtgärder att vidtas.50 Denna princip är särskilt 
användbar vad det gäller riskens placering av sjukfrånvaro, då dessa risker oftast inte är rena 
risker eftersom de kan påverkas av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren. Många gånger 
är också påverkan indirekt genom olika former av förebyggande åtgärder.  
 

3.3 Moral hazard  
 
Att det föreligger så kallad asymmetrisk information inom försäkringsmarknaden, d.v.s. att 
försäkringstagaren vet betydligt mer om sin risksituation än vad försäkringsbolaget gör, leder 
till problem med moral hazard. Problemet grundar sig i att viljan att undvika risker minskar 
för försäkringstagaren när försäkring tecknats. Vid perfekt information är detta emellertid inte 
ett problem eftersom försäkringsbolagen följaktligen höjer premierna om individerna skulle 

                                                 
47 En riskneutral individ betraktar en osäker kostnad som likvärdig med en förväntad kostnad av samma storlek. 
Av detta följer att en säker förlust på en krona är likvärdig med en kostnad på 100 kronor som inträffar med en 
hundradels sannolikhet. Riskneutralitet brukar antas när den slumpmässiga kostnaden utgör en liten del av den 
drabbades budget. Stora företag brukar till exempel betraktas som riskneutrala eftersom de klarar att bära 
förluster utan konkursrisk och eftersom de agerar upprepat på marknaden. Källa Schotter, A (1997) s 493f. 
48 Ren risk innebär att ingen av parterna kan påverka utfallet 
49 Skogh, G & Lane J-E (2000) s 95.  
50 Skogh, G & Lane J-E (2000) s 96f. 
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ändra sitt riskbeteende.51 Men när försäkringsbolagen inte har tillgång till fullständig 
information måste de utforma försäkringskontraktet så att försäkringstagaren blir mindre 
riskbenägen. Ett sätt är t.ex. att försäkringen inte ger fullt skydd, d.v.s. att den förses med en 
självrisk. Att försäkringstagaren själv får bära en del av kostnaderna skapar ett visst 
incitament till prevention samtidigt som det blir mindre lockande att fuska. 
Försäkringsgivaren kan också påverka försäkringstagaren genom villkoret i försäkringsavtalet 
och genom priset – t.ex. använda sig av bonussystem eller sänka priset om försäkringstagaren 
genomgår utbildning. 
 
Individens förebyggande uppoffringar inom sjukförsäkringen (t.ex. kost- och motionsvanor) 
är onekligen svåra att kontrollera. Även om försäkringsgivaren kan kräva en viss minimum 
prevention, är det ändå helt upp till försäkringstagaren att uppfylla dessa krav. Att kontrollera 
en fuskare är vidare ytterst problematiskt, dels är det ogenomförbart att göra hembesök och 
dels är själva sjukdomsbegreppet i sig diffust - många gånger är det omöjligt även för en 
utomstående part att konstatera huruvida ett sjukfall verkligen har inträffat.  
 

3.4 Varför är sjukförsäkringen offentligt administrerad? 
 
Om risken eller skadorna inte kan påverkas av den försäkrade och inte är lika för hela 
kollektivet, talar mycket för att försäkringen bör vara offentligt administrerad. En offentlig 
försäkring har fördelarna av låga administrationskostnader, då den till skillnad från en privat 
försäkring slipper göra individuella riskbedömningar, och ökad risk- och kostnadsspridning. 
Förvaltningskostnaderna kan dessutom beräknas ha vissa stordriftsfördelar vid en offentlig 
och obligatorisk försäkring. På motsvarande sätt bör mindre skador som kan påverkas av 
individen försäkras av ett litet kollektiv där parterna kan kontrollera varandra. 
 

3.4.1 Free-riders och adverse selection 
I Sverige är sjukförsäkringen offentligt administrerad och obligatorisk, eftersom man vill ha 
en solidarisk finansiering och på så sätt utjämna skillnaderna mellan olika riskgrupper, men 
även av de anledningarna att man vill undvika free-rider problematiken (d.v.s. att personer 
avstår från att teckna försäkring och istället förlitar sig på grundskyddet i samhället och åker 
snålskjuts på solidariteten) och motverka att försäkringen resulterar i adverse selection 
(negativt urval).52 Detta välkända försäkringsproblem beror på att försäkringsbolaget inte 
känner till sannolikheten för att olika grupper ska drabbas av en olycka och därmed inte kan 
sätta rätt nivå på premien. Situationen kan i sämsta fall resultera i adverse selection, d.v.s. att 
marknaden inte kan erbjuda någon försäkring överhuvudtaget. Detta förklaras enligt följande; 

                                                 
51 Rosen, H (1999) Public Finance s 206. 
52 SOU 1995:59 Ohälsoförklaring och samhällsekonomi – olika aspekter på modeller, finansiering och 
incitament s 15ff . 
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Om vi antar att sannolikheten att drabbas av sjukdom skiljer sig åt mellan olika individer och 
det går att särskilja dessa i två grupper: en högriskgrupp och en lågriskgrupp, så blir följden 
om försäkringsbolaget erbjuder en försäkring som baseras på den genomsnittliga risken att 
detta är mycket mer fördelaktigt för högriskgruppen eftersom de får betala en premie som är 
lägre än den förväntade. För lågriskgruppen kommer å andra sidan kontraktet att vara mindre 
bra eftersom premien på motsvarande sätt blir för hög, varför endast högriskgruppen väljer att 
teckna försäkring. Detta skapar problem för försäkringsbolaget eftersom premien kommer att 
vara för lågt satt och vid en höjning av premierna leder detta till att ytterligare lågriskindivider 
avstår från försäkringen, o.s.v. I värsta fall kan resultatet bli att bolaget går i konkurs eftersom 
fördelen med de stora talens lag har försvunnit. I bästa fall lyckas försäkringsbolaget skriva 
separata kontrakt med de olika grupperna, vilket emellertid kan vara mycket svårt att 
genomföra. Ett annat alternativ är att införa självrisk för lågriskgruppen och på så sätt hoppas 
att högriskgruppen självselekteras från lågriskgruppens kontrakt. Försäkringen kommer dock 
inte att bli optimal eftersom lågriskgruppen ej kan försäkra sig mot hela förlusten.53  
 
Premierna för privata försäkringar fastställs, till skillnad från offentliga, beroende av risk men 
oavsett inkomst.54 Privata bolag konkurrerar genom att hantera risker på ett så bra sätt som 
möjligt. De bolag som gör bra riskbedömningar och därmed kan sälja försäkringar till lägst 
kostnad får flest kunder. Förutom riskhantering kan bolagen konkurrera genom förebyggande 
verksamhet och effektiv rehabilitering. För att privata försäkringar ska kunna fungera måste 
risken kunna fastställas och förlusterna vara kalkylerbara. Detta skulle kräva ett strikt 
sjukdoms- och arbetsskadebegrepp, som innefattar medicinskt och vetenskapligt kända 
uppkomstorsaker till skador.  
 
Ur ett försäkringsekonomiskt perspektiv brukar kritik riktas mot att det saknas koppling 
mellan sjukförsäkringens inkomster och utgifter i statsbudgeten. Hade en sådan koppling 
funnits, vilket det gör för privata försäkringsbolag, så skulle man ha agerat mycket tidigare 
mot den skenande utvecklingen genom olika investeringar i förebyggande syfte. Det 
existerande incitamentsproblemet, d.v.s. att arbetsgivaren inte kan påverka sin premie och 
därför inte har några incitament att skapa en bra arbetsmiljö eller genomföra andra åtgärder 
för att minska sjukfrånvaron, gör att det starkaste motivet som arbetsgivaren har för att hålla 
nere sjukfrånvaron i princip är kopplat till det produktionsbortfall som frånvaron ger upphov 
till. Samma incitamentsproblem existerar även i hög grad för försäkringskassorna, som helt 
saknar budgetansvar och följaktligen inte behöver ta ansvar för sina egna kostnader (vilka 
betalas av statsbudgeten). 
 

                                                 
53 Griffiths, A & Wall, S (2000) Intermediate Microeconomics – Theory and Applications s 483f. 
54 En annan mycket viktig skillnad mellan privata försäkringsbolag och socialförsäkringen är den att privata 
försäkringsbolag varken kan vara allt för generösa (måste undvika konkurs) eller restriktiva (förlorar i så fall 
kunder), några sådana begränsningar finns inte i socialförsäkringarna.   
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3.5 Kostnadseffektiv prevention och ekonomiskt ansvar  
 
Kostnadseffektiv prevention föreligger när verksamheten inte kan genomföras till en lägre 
kostnad, inräknat både preventionskostnader och kostnaden för den förväntade olyckan. 
Kostnaden för prevention vid en marginell förändring är då lika med den förväntade intäkten 
av minskad olyckskostnad. Med andra ord ska en satsad krona i prevention motsvaras av en 
förväntad krona i intäkt i form av minskad förväntad olyckskostnad. Diagram 4 nedan visar 
att samhällsekonomiskt är det lönsamt att satsa på förebyggande åtgärder upp till punkt x* där 
marginalkostnaden är lika med den marginella minskningen av den försäkrade förlusten.  
 

Diagram 4: Kostnadseffektiv prevention. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Egen bearbetning av Shavell, S (1987) s 35f. 

3.5.1 Strikt ansvar  
Många gånger är det svårt att veta vem av parterna som egentligen påverkar risken och ibland 
är det en kombination. För sådana ansvarssituationer krävs olika ansvarsprinciper. En extrem 
tillämpning är så kallat strikt ansvar, vilket i det här fallet skulle innebära att arbetsgivaren är 
ansvarig för alla olyckor och sjukdomar oavsett orsak och därmed åläggs att betala full 
sjukpenning till sina anställda vid sjukfrånvaro. Följden skulle troligtvis bli att många 
nödvändiga åtgärder, som t.ex. ökad trivsel och förbättrad företagshälsovård, frivilligt vidtas 
för att förbättra de anställdas hälsa. Att arbetsgivarna tar på sig detta ansvar skulle kunna 
kompenseras av en motsvarande sänkning i arbetsgivaravgifterna. Resultatet skulle bli att 
försäkringskassornas roll minskar eftersom administrationen av sjukpenningen flyttas till 
företagen. De arbetsplatser som inte tar hand om sina anställda på ett tillfredställande sätt 
kommer att konkurreras ut på grund av höga kostnader och eventuella straffavgifter. 
Situationen blir dock ineffektiv eftersom arbetsgivaren kommer att satsa för mycket på olika 
former av prevention medan individen väljer att helt låta bli.55 
 

                                                 
55 Skogh, G & Lane, J-E (2000) s 97f.  

Total olyckskostnad, x + L(x) 

Kostnad för försiktighetsåtgärder, x 

Förväntade olyckskostnader, L(x) 

x*

Kostnader och 
förluster 

Förebyggande åtgärder
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3.5.2 Ansvarsfrihet 
Ansvarsfrihet innebär att skadeståndsansvar inte tillämpas och eventuella kostnader betalas av 
den drabbade eller av dennes försäkring. Preventionens omfattning är då helt beroende av 
individens förväntade inkomstbortfall, varför man kan förvänta sig mer prevention av dem 
som ofta är sjuka. Denna princip kan vara att föredra då tillräcklig information saknas för att 
placera ansvaret effektivt.56 Men då kostnaderna förutsätts vara beroende av båda parters 
aktsamhetsnivåer är ansvarsfrihet i det här fallet inte effektivt, eftersom bara en av parterna 
(individen) kommer att vidta några preventiva åtgärder. Då sjukförsäkringens syfte är att 
verka som ett kollektivt skydd för de drabbade blir ansvarsfrihet därmed aldrig aktuell som 
ansvarsprincip. 
 

3.5.3 Vållande 
Vid vållande (culpa) behöver arbetsgivaren endast betala sjukpenning då denne orsakat 
arbetstagarens skada eller sjukdom.57 Situationen blir (precis som i diagram 4) effektiv om 
gränsen för vållande sätts på ett sådant sätt att marginalkostnaden för prevention för både 
arbetsgivaren och individen blir lika med kostnaden för den potentiella kostnaden. 
Arbetsgivaren kommer då att vidta ”rätt mängd” förebyggande åtgärder för att slippa betala 
skadestånd eller böter, vilket denne endast tvingas göra då de vidtagna försiktighetsåtgärderna 
är för låga. Individen vet att denne i regel inte kommer att få någon ersättning och har därför 
också motiv att vidta preventiva åtgärder för att minimera sina kostnader.58 Att tillämpa 
vållande som huvudprincip vid placering av ansvar för det aktuella fallet skulle innebära att 
bevisbördan helt och hållet ligger på arbetstagaren, vilket kan innebära en del praktiska 
implementeringsproblem.   
 

3.5.4 Strikt ansvar med vållandeförbehåll  
Strikt ansvar med vållandeförbehåll innebär att sjuklön inte utgår från arbetsgivaren om 
individen varit försumlig eller vållande till sjukdomen eller olyckan. Företaget är således 
ansvarigt såvida inte individen själv orsakat sjukfrånvaron.59 Detta kan vara en bättre lösning 
jämfört med strikt ansvar om det finns risk för försumlighet från de anställdas sida samtidigt 
som sådana risker som individen inte kan påverka ligger kvar på arbetsgivaren. För att detta 
ska ske effektivt är det viktigt att företagets ansvar begränsas. Situationen blir spegelvänd i 
förhållande till vållande - arbetsgivaren ersätter i regel offret förutsatt att individen inte varit 
vårdslös. Individen vet att om han/hon är försumlig så kommer ingen ersättning att utgå och 
väljer därför att uppfylla den fastställda gränsen. Av denna anledning kommer kostnaderna att 

                                                 
56 SOU 2002:1 bilaga 3 Rättsekonomiska aspekter på skadeståndsrätt och statlig regress s 322. 
57 En skillnad mellan vållande och strikt ansvar är att en vållanderegel skapar fler tvister och större osäkerhet 
eftersom varje fall måste avgöras i domstol. Vid strikt ansvar behövs däremot inget sådant avgörande om 
försumlighet föreligger eller ej – den ansvarige parten blir skadeståndsskyldig oavsett om denne varit vållande. 
58 Skogh, G & Lane, J-E (2000) s 98. 
59 Skogh, G & Lane, J-E (2000) s 97f. 
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hamna på arbetsgivaren och även denna kommer att vidta en optimal preventionsnivå (efter 
att ha jämfört preventionskostnaderna med sannolikheten och de förväntade kostnaderna) 
eftersom denne vet att arbetstagaren anpassat sina åtgärder till den fastställda nivån60. Är den 
fastställda nivån samma som den som skulle gälla i ett kontrakt upprättat utan 
transaktionskostnader, så kommer båda parter att vidta effektiva skyddsåtgärder. Skillnaden 
mellan strikt ansvar med vållandeförbehåll och vållande är att vid strikt ansvar med 
vållandeförbehåll är det i regel arbetsgivaren som får stå för sjukkostnaderna medan det i 
senare fallet är arbetstagaren.  
 

3.6 Teoretisk modell för fördelning av ansvaret 
 
Alla parter har ett intresse av att sjukfrånvaron blir så liten som möjlig, d.v.s. att den är 
kostnadseffektiv, men att individer tar lätt på ekonomiska konsekvenser som inte drabbar dem 
själva utan skattebetalarna i allmänhet är ett välkänt faktum. En förutsättning för att de 
förebyggande åtgärderna ska kunna ske kostnadseffektivt är att ansvaret fördelas på den part 
som har störst möjlighet att påverka och kontrollera sjukfrånvaron (enligt kontrollprincipen är 
det ju denna part som kan ta på sig ansvaret till den relativt lägsta kostnaden). Hur effektivt 
ansvaret är placerat hänger vidare samman med parternas riskaversion och deras förmåga att 
sprida riskerna.  
 
För att besvara uppsatsens syfte är det av intresse att resonera hur de tre parterna 
(arbetsgivaren, arbetstagaren och en extern privat eller offentlig försäkringsgivare) kommer 
att fördela ansvaret eller bära risken för att en arbetstagare drabbas av sjukdom. Sannolikheten 
för sjukdom antas kunna påverkas av arbetsgivaren, arbetstagaren och externa faktorer (som 
varken arbetstagaren eller arbetsgivaren kan påverka – d.v.s. ren risk). En ekonomiskt effektiv 
placering av kostnadsansvaret är enligt Coaseteoremet detsamma som parterna skulle ha 
kommit fram till i förhandlingar med obefintliga transaktionskostnader. Vi undantar därför 
kostnader för upprättande av kontrakt, distribution, skadereglering, kontroll och konflikter 
med mera. 
 
3.6.1 Båda parterna är riskneutrala 
Först bortser vi från riskaversion och antar således att båda parterna är riskneutrala, varför 
försäkring inte är aktuellt. Situationen blir följaktligen ett vanligt kontraktsförhållande där 
parterna kommer att förhandla om riskbärandet och där båda parter skulle gynnas av att 
reglera verksamheten inbördes, även om det kan finnas enskilda incitament att bryta 
överenskommelsen.61 Enligt kontrollprincipen bör arbetsgivaren bli ansvarig för det som står 
under dennes kontroll (arbetsolyckor och arbetssjukdomar orsakade av arbetsmiljön och 

                                                 
60 Detta bygger på att parterna antas känna till rättspraxis och att parterna är helt informerade om riskerna och 
konsekvenserna av förebyggande åtgärder. 
61 Arbetsgivaren antas alltid ha tillgång till ny kompetent personal.  
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organisationen m.m.) varefter denne i så fall kommer att vidta en rad förebyggande åtgärder 
för att undvika att behöva stå för sjuk- och arbetsskadeutbetalningar. Arbetstagaren vet att 
denne bara får kompensation för det arbetsgivaren kan kontrollera och kommer därför att leva 
hälsosamt, t.ex. börjar han/hon motionera, äta nyttigare kost, slutar röka etc – allt för att 
minska sannolikheten för sjukdom. Vid strikt ansvar kommer arbetsgivaren att kompensera 
arbetstagaren för att denne ska ta på sig de risker som han/hon kan förebygga till relativt låga 
kostnader (låga sjukkostnader blir ett sätt för företagen att konkurrera med). Vid vållande 
kommer arbetstagaren på motsvarande vis vara villig att kompensera arbetsgivaren för det 
denne kan förebygga. Sådana avtal skulle kunna upprättas på många olika sätt och det finns 
utrymme för förhandlingar. Antingen kommer den som orsakar skadan eller sjukdomen att ge 
ekonomisk kompensation alternativt att den riskutsatta parten i förhand betalar för att 
förhindra slarv och misskötsel från den andre parten. Konkreta regler för ansvarsgränserna 
växer snart fram där var och en får ta ställning till åtgärder och kostnader som denne kan 
påverka62. Hur mycket de olika parterna kommer att ersätta varandra beror på parternas 
förhandlingsstyrka och vilken typ av ansvarsregel som gäller63. På motsvarande sätt kommer 
förhandlingar att ske för rehabilitering och vem som ska betala för den.  
 
För att arbetsgivaren och den anställde frivilligt ska ingå ett avtal är en förutsättning att ingen 
får det sämre efter avtalet än tidigare. Ett sådant pareto-effektivt avtal blir i detta fall följden 
och kommer att leda till färre sjukskrivningar, vilket gynnar de anställda som får en större 
inkomst liksom arbetsgivarna som får en ökad tillgång på kompetent personal. Men som 
tidigare nämnts, så kan var och en av parterna tjäna på (den andres bekostnad) att bryta avtalet 
trots att båda parter gynnas av att samarbete kommer till stånd. Arbetsgivaren har t.ex. 
incitament vid strikt ansvar att välja att undvika att anställa sjuka personer eller att genom 
personalpolitiken göra sig av med lågproduktiv personal.  
 
Eftersom båda parter är riskneutrala är båda beredda att bära risken för de externa faktorerna 
som ej går att påverka. Ur effektivitetssynpunkt och enligt principen om den överlägsne 
försäkringsgivaren spelar det heller ingen roll vem som tar på sig den rena risken (förutsatt att 
riskbäraren får kompensation för kostnaden). Är arbetsgivaren däremot en större 
organisation/företag kan den sprida riskerna och i efterhand kalkylera kostnaderna och 
därmed agera som ett försäkringsbolag.  
 
3.6.2 Riskaversiv arbetstagare och riskneutral arbetsgivare 
Vi antar nu istället att arbetstagaren är riskaversiv medan arbetsgivaren fortfarande är 
riskneutral, vilket är mer troligt vad det gäller sjukdomar eftersom de är svåra att förutse och 

                                                 
62 Somliga tillstånd av arbetsoförmåga kan emellertid vara lätta att ställa diagnos för - medan andra fall kommer 
att vara betydligt svårare. För dessa oklara sjukdomsfall kommer det att uppstå någon form av rättslig 
klargörande process som ligger till grund för framtida fall. 
63 De anställdas förtroende är på många arbetsplatser lågt för arbetsgivaren, vilket kan lösas genom att låta 
fackföreningar och arbetsgivarorganisationer sköta förhandlingarna. 
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inkomstbortfallet svarar med största säkerhet för en stor del av individens budget. Vid en 
vållanderegel eller strikt ansvar med vållandeförbehåll kommer därmed de flesta individer att 
vara villiga att försäkra sig eller betala för att arbetsgivaren ska ta mer ansvar och fungera 
som en försäkringsgivare. I regel tillämpas allmän sjukförsäkring, men arbetstagaren skulle 
också kunna välja att försäkra sig mot ett externt försäkringsbolag. I så fall förskjuts 
kostnadsansvaret till försäkringsbolaget, som i sin tur kan lägga begränsningar för att undvika 
överförsäkring.64 Är arbetsgivaren strikt ansvarig kommer den enskilda individen inte teckna 
någon försäkring, istället kommer arbetsgivaren att lägga krav på arbetstagaren.  
 
Förutsatt att arbetsgivarna kan påverka de anställdas sjukfrånvaro och även är den som bär 
kostnaderna så kommer detta enligt teorin att medföra en preventiv effekt. Arbetsgivarna 
kommer att bli betydligt bättre på allt vad säkerhetsarbete, personalvård och rehabilitering 
samt organisation och ledning heter. Är premierna sedan korrekt kalkylerade (d.v.s. de 
baseras på skadehistoria, självrisker, preventiva åtgärder med mera) så kommer dessa att styra 
företagen på ett effektivt sätt. 
 
3.6.3 Båda parter är riskaversiva 
I verkligheten är det mer troligt att inte bara individer har riskaversion, även företag har ett 
intresse av att överlåta risk och försäkra sig. Företagen kommer vid strikt ansvar vilja försäkra 
sig mot eventuella stora kostnader och mot sådana risker de har svårt att påverka (t.ex. 
långvariga sjukdomstillstånd, epidemier som samtidigt drabbar många av de anställda). Om vi 
därför antar att båda parter är riskaversiva, så kommer ansvaret hamna på en extern eller 
offentlig försäkringsgivare.65 Saknas försäkringsmöjligheter bör lagreglerna utformas så att 
den som antas ha minst riskaversion får bära en större del av riskerna, enligt principen om den 
överlägsne försäkringsgivaren. Småföretag är i högsta grad beroende av personalen och 
sjukskrivningskostnaderna slår extremt hårt mot dem, varför de helt kommer vilja att undgå 
kostnadsansvar.  
 
Vidare uppkommer problem med moral hazard, vilket i teorin löses genom självrisk. Självrisk 
gör att det uppstår en kostnad för individen att använda försäkringen66. Ju större möjligheten 
är att individen kan påverka utfallet, desto högre bör självrisken vara – allt annat lika. Att 
försäkringen bör innehålla en självrisk ligger därför såväl i försäkringsgivarens som i 
försäkringstagarens intresse. Det uppstår en form av konkurrens för att hitta den bäst lämpade 
självrisken (som också beror på arbetstagarnas effektivitet) där arbetsgivarna betalar olika 
löner beroende på individens risk respektive försäkringsvilja. Eventuellt kan det bli så att 
vissa ersättningsnivåer och självrisker erbjuds vid lättdiagnostiserad arbetsoförmåga och 
andra vid mer svårdiagnosticerade fall. En optimal lösning skulle då kunnas nås på ett 

                                                 
64 Ett effektivt förebyggande arbete och en aktiv rehabilitering ligger ju i försäkringsbolagets intresse eftersom 
det leder till minskade kostnader. 
65 Försäkringar är samhällsekonomiskt lönsamt vid riskaversitivitet, samtidigt som konkurser i viss mån undviks, 
vilket gör att det till och med kan finnas ett externt krav på försäkring. 
66 Det finns även ett kostnadsargument för självrisk – höga handläggningskostnader undviks eftersom en stor del 
av sjukfrånvaron bara varar en dag.  
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segment av marknaden. Konkurrensen på arbetsmarknaden kommer på sikt att leda till att 
ingen av parterna kan ta ut mer än den förväntade skadekostnaden som kompensation för 
riskbärandet av den rena risken. Arbetsgivarna har idag också lyckats förmå arbetstagarna att 
ta på sig ett visst ansvar, speciellt vad det gäller första dagen (som är extra svår att 
kontrollera). Självrisken tar ju sig form av en karensdag och för denna finns det också goda 
möjligheter för arbetstagaren att ekonomiskt klara inkomstförlusten. 
 

3.6.4 Sammanfattande synpunkter 
Det är inte glasklart om arbetsgivarnas incitament till sjukförebyggande åtgärder idag står i 
proportion till de möjliga samhällsekonomiska intäkterna. Strikt ansvar tillämpas i praktiken 
för de tre första veckorna, men allmän försäkring vid strikt ansvar innebär att arbetsgivaren 
slipper att betala och att denne part därför saknar motiv till preventiva åtgärder. Även 
arbetstagaren har oavsett ansvarsregel ett stort skydd mot inkomstbortfall och kommer därför 
inte vidta en effektiv mängd förebyggande åtgärder. I praktiken är det staten som bär risken 
och en stor del av kostnaderna, vilka finansieras genom skatt på de båda parterna.  
 
Tanken med införandet av sjuklöneperiod var att öka arbetsgivarnas direkta kostnader för 
sjukfrånvaron och att få till stånd ett intensifierat preventivt arbete och därmed minska antalet 
yrkessjukdomar och arbetsolyckor på arbetsplatserna. Detta syfte har man också med största 
säkerhet lyckats uppfylla - arbetsgivarnas ansvar och rehabiliteringsarbete har stärkts och de 
senaste årens arbetsolycksfall ligger som tidigare visats på en stabil nivå. Det är därför 
tveksamt om dessa nivåer går att minska ytterligare. Istället är det mycket som talar för att ett 
än mer utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna kan bidra till en ökad utslagning för 
arbetshandikappade, fumliga och lågproduktiva, en utslagning som förmodligen redan 
påbörjats. En arbetsgivare betalar ingenting (mer än sjukförsäkringsavgiften) för arbetstagare 
som är borta mer än tre veckor och det ligger därför i arbetsgivarens intresse att få en 
arbetstagare som kostar mer än den tillför att klassas som långtidssjukskriven. Ett alternativ 
för arbetsgivaren att undgå de tre första veckornas kostnadsansvar är att tillämpa 
tidsbegränsade anställningsformer.  
 
Roten till incitamentsstrukturen återfinns i placeringen av det ekonomiska ansvaret. Om strikt 
ansvar med vållandeförbehåll tillämpas på arbetsgivarna de tre första veckorna istället för 
strikt ansvar hade situationen varit annorlunda. Arbetsgivarna skulle då, förutsatt att 
ansvaravgränsningarna är tydliga och att individerna har möjlighet att försäkra sig, inte ha 
samma incitament att slussa ut ofta frånvarande och fumlig personal (dessa skulle istället 
erhålla ersättning från en separat försäkring). Dessutom skulle en effektiv nivå av 
förebyggande åtgärder vidtas.  
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En arbetsgivare kan som regel inte säga upp en anställd på grund av sjukdom om 
arbetstagaren kan antas återvinna sin hälsa.67 Men även om arbetet inte är den direkta orsaken 
är det ett faktum att det är förhållandena på arbetsplatsen som ofta är avgörande för 
sjukskrivningsbeslutet. Det är trots allt från arbetet individen sjukskrivs och det är till arbetet 
denne ska återvända. Arbetsgivaren kan med andra ord påverka om individen ska komma 
tillbaka eller istället långtidssjukskrivas eftersom det är upp till arbetsgivaren att anpassa sig 
till individen. Det nuvarande försäkringssystemet motiverar inte arbetsgivaren till tillräckliga 
ansträngningar att underlätta en sjukskriven individs återgång till arbetet. Att arbetsgivarna 
har incitament att långtidssjukskriva arbetshandikappade och lågproduktiva har tidigare 
berörts och understryks i en tidigare offentlig utredning av sjukförsäkringen68: 
 

”De [långtidssjukskrivningarna och förtidspensioneringarna] kan ses 
som alternativa sätt att lämna arbetsmarknaden och kan till och med 
betraktas som ett smidigt sätt för företagen att bli av med lågproduktiv 
arbetskraft.”  
 

Om dessa farhågor hade tagits på ett större allvar är det fullt möjligt att situationen hade sett 
helt annorlunda ut idag. Av diagrammet nedan framgår att av antalet sjukfall är det just 
långtidssjukskrivningar som ökat kraftigast - en fördubbling har skett för sjukfall längre än ett 
år mellan 1990 och 2001 och för antalet sjukfall 90 till 364 dagar har ökningen varit 55 
procent för motsvarande period.  
 

Diagram 5: Antalet sjukfall 1985-2001 i relation till befolkningen 16-64 år. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: SOU 2002:62 Kunskapsläge sjukförsäkringen s 27. 

 

                                                 
67 SOU 1998:104 Arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar s 64f.  
68 SOU 1996:113 Del 2 Bilagor Arbetsrehabilitering – en referensram och forskningsöversikt, docent Rafael 
Lindqvist Sociologiska institutionen Umeå universitet s 53. 
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Trots att det befarade resultatet blivit verklighet har alltså regeringen nyligen beslutat att 
ytterligare utöka arbetsgivarnas ansvar. För att få en uppfattning om vad det kan få för 
effekter är det lämpligt att undersöka tidigare regeländringar och dess konsekvenser. Det är 
även intressant att studera strukturen på de långtidssjukskrivna, utvecklingen av 
tidsbegränsade anställningar och själva sjukskrivningsprocessen för att bekräfta hypotesen att 
arbetsgivarna bidragit till den negativa utvecklingen av långtidssjukskrivningarna.  
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4 EMPIRI  

4.1 Sjuktalet och tidigare regeländringar 
 
Sedan sjukförsäkringens införande 1955 har en rad olika regelförändringar genomförts, 1963 
avlägsnades den övre gränsen för sjukpenningperiodens längd, 1967 minskade antalet 
karensdagar från två till en, 1974 höjdes sjukersättningen och 1987 genomfördes ytterligare 
en höjning av sjukersättningen samtidigt som den sista karensdagen slopades.69 Men det var 
framförallt under 1990-talet som ett stort antal förändringar trädde i kraft och för att få en bild 
av hur arbetsgivarnas ökade ansvar kommer att påverka sjuktalet är det av intresse att närmare 
studera dessa ändringar och dess konsekvenser. Samtliga förändringar och den totala 
kompensationsnivån (d.v.s. ersättning från socialförsäkringen alternativt arbetsgivaren samt 
eventuella tillägg från avtalsförsäkringen) sammanfattas i tabellen nedan. 
 

Tabell 1: Total kompensationsnivå vid sjukdom för anställda 
 

Sjuk-

dag 

-Dec 

87 

Dec 87-

febr 91 

Mars 

91-dec 

91 

Jan 92 -

mars 93 

Apr 93 

- juni 

93 

Juli 93 

- dec 

95 

Jan 96 -

dec 96 

Jan 97 

- dec 

97 

Jan 98 

- mars 

98 

April 

98 - 

1 0 90+10 65+10 75* 0 0* 0* 0* 0 0 

2-3 90 90+10 65+10 75* 75* 75* 75* 75* 80* 80* 

4-14 90 90+10 80+10 90* 90* 90* 75* 75* 80* 80* 

15-28 90 90+10 80+10 80+10 80+10 80+10 75+10 75* 80* 80+10 

29-90 90 90+10 90+10 80+10 80+10 80+10 75+10 75+10 80+10 80+10 

91-

365 90 90+10 90+10 90 80 80 75 75 80+10 80+10 

366- 90 90+10 90+10 90 80 70 75 75 80+10 80+10 

Före Jan 92: Jan 92-dec 96: Jan 97-mars 98: 

April 

98: 

*Sjuklöne-period: 

Ingen 

sjuklöneperiod 14 dagar 28 dagar 

14 

dagar 

Okt 95: Jan 97: 
Andra regelförändringar (av betydelse 

vid främst långvariga sjukskrivningar): 
 

Nya beslutsregler och krav på 

utredningar m.m.  

Skärpta medicinska 

krav 

Källa: RFV Analyserar 2002:2 s 21 (Egen omarbetning). 

 

Vid 1990-talets inledning var ersättningsnivån för sjukförsäkringen 90 procent av den 
sjukpenninggrundande inkomsten och utöver detta hade de flesta ytterligare 10 procent 
ersättning via avtal. När ersättningsnivån 1991 sänktes från 90 till 65 procent för de tre första 

                                                 
69 Biel, A et al (2002) Sjuk och försäkrad – studier av sjukförsäkringen och dess alternativ s 17-18 
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dagarna och till 80 procent t o m dag 90 så var det första gången under hela efterkrigstiden 
som villkoren i en allmän försäkring försämrades.70 De viktigaste förändringarna det senaste 
decenniet kan sammanfattas med sjuklöneperiodens införande 1992 och karensdagen året 
efter samt ett flertal ändringar i ersättningsnivåerna.71 Förändringen vid halvårsskiftet 2003, 
då arbetsgivaransvaret utökades till 21 dagar, syns inte i tabellen. Diagram 5 nedan visar hur 
sjuktalet72 har ändrats i relation till de tidigare regelförändringarna.  
 

Diagram 6: Sjuktalet och regelförändringar 1955-2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Fölster, S et al (2001) s 21. 

 

När man studerar diagrammet är det lätt att få uppfattningen att sjuktalet styrs av 
sjukförsäkringens utformning, som ersättningsperiodens längd, antalet karensdagar och nivån 
på ersättningen. Varje reform som gjort försäkringen mer förmånlig (t.ex. 1963, 1967, 1974 
och 1987) har också följts av betydande ökningar i sjuktalet. När sjukförsäkringen blev 
mindre generös under första hälften av 1990-talet (karensdagen återinfördes och ersättningen 
sänktes) minskade också sjukfrånvaron rejält, och eftersom ingenting annat visade att 
befolkningen blivit friskare blir tolkningen därför ofta att det var fusket som hade minskat.  
 

                                                 
70 SOU 2001:57 Välfärdens finansiering och fördelning s 273 
71 Bland annat höjdes ersättningsnivån 1992 till 75 procent, för att året därpå sänkas till 70 procent efter den 
365:e dagen. 1996 sänktes ersättningen till 75 procent för både sjuklön och sjukpenning, men 1998 höjdes 
ersättningen till 80 procent igen. Under 1997 förlängdes arbetsgivarperioden till 28 dagar, men återgick följande 
år till 14 dagar igen. 
72 Sjuktal är antal dagar med utbetald sjukpenning per sjukpenningförsäkrad (personer med förvärvsinkomst). 
Alla dagar med sjukpenning, oavsett omfattning hel, halv osv, räknas som en dag. Dagar med sjuklön från 
arbetsgivare är inte medräknade. 
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Olika studier styrker också antagandet om att sjukförsäkringens utformning i hög grad 
påverkar sjukfrånvaron. Cassel, Johansson och Palme visar att sjukfrånvaron mycket riktigt 
minskade efter försämringen 1991, men inte bara på grund av den sänkta ersättningsnivån 
utan också beroende på reformen i sig73. Johansson och Palme visar i en liknande studie att en 
sänkning av kompensationsgraden med 10 procent uppskattades medföra en sänkning av 
korttidssjukfrånvarons sjukperioder med i genomsnitt 4,4 procent medan effekten för de 
långtidssjukskrivna var marginell74. En tredje studie av Bäckman (1993) visar att borttagandet 
av karensdagar har ökat sjukskrivningen75 vilket också styrks av Edgerton, Kruse och Wells 
som visade att införandet av en karensdag reducerade den genomsnittliga sannolikheten för 
sjukskrivning76. 
 

4.2 Incitament att sjukskriva lågproduktiva och sjukliga personer 
 
Av ovanstående fakta kan vi dra slutsatsen att även om sjukfrånvaron inte perfekt speglar hur 
sjuka vi är, kan olika typer av lösningar med största säkerhet inbjuda till mer eller mindre 
fusk.77 Det råder emellertid ingen tvekan om att arbetstagaren själv har möjlighet att påverka 
sannolikheten för att bli sjukskriven, vilket talar för självrisk i form av karensdag och nedsatt 
ersättning.  
 
Begreppet ”sjukdom” definieras inte i lagen om allmän försäkring (AFL). Ett krav är dock att 
arbetsförmågan är nedsatt med minst 25 procent.78 Vidare kan hänsyn tas till individuella 
förutsättningar (exempelvis utbildningsbakgrund och sociala situation - hemförhållanden, 
eventuellt missbruk etc.) med avseende på hur sjukdomen i det enskilda fallet påverkar 
individens arbetsförmåga.79 Detta medför att sjukdomstillstånd som orsakats av 
arbetsmarknadsmässiga, sociala eller ekonomiska förhållanden kan ge rätt till sjukpenning.80 
Sjukdomsbegreppet har därför utvidgats81 och det är inte längre ovanligt att exempelvis 
                                                 
73 Cassel, Johansson och Palme (1996) A dynamic discrete choice model of blue collar worker abseenteeism in 
Sweden Working Paper 129 Stockholm School of Economics 
74 Johansson och Palme i SOU 1995:59 s 36. 
75 Bäckman, O (1993) Sjukfrånvaro och arbetslöshet – samband eller skensamband? Sociologisk forskning nr 
4:38-49 
76 Edgerton, Kruse och Wells (1996) i Biel, A et al (2002) s 24.  
77 Det finns dock aspekter utöver ersättningsnivåer och karensdagar som inte är möjligt att studera rent 
ekonomiskt, sjukskrivningen är kopplad till andra system som arbetslöshetsförsäkringen och reglerna för 
förtidspension vilket gör att det kan finnas vissa övervältringsproblem. Dessutom finns det vissa statistiska 
problem, arbetsgivarperiodens införande medför t ex en minskning av sjukfrånvaron eftersom sjuklöneperioden 
inte registreras och eftersom sjukfrånvarostatistiken från RFV visar antalet dagar med inkomstkompensation 
ökar sjukfrånvaron följaktligen om en karensdag tas bort. Ett annat problem är att långa sjukskrivningar lätt blir 
överrepresenterade. Man måste även ha i åtanke att anställningskontraktens utformning också har betydelse för 
sjukfrånvaron, liksom förändringar inom läkarvetenskapen och hur läkare ställer diagnoser.  
78 AFL 3 kap 7§. 
79 SOU 1997:166 Ohälsoförsäkringen – Trygghet och aktivitet s 189ff. AFL 3 kap 7§.  
80 SOU 2000:72 s 20. 
81 Generellt sett har utvidgningen av begreppet inte syftat till att göra sjukförsäkringen generösare, problemet 
ligger snarare i den glidning i tillämpning som skett hos läkare, patienter och inom socialförsäkrings-
administrationen. 
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alkoholmissbruk (eller annan form av missbruk), psykopati, sociopati samt sorg- och 
trötthetstillstånd ger rätt till sjukpenning.82  
 
Argumentet att arbetstagaren själv har möjlighet att påverka sannolikheten för att bli 
sjukskriven stärks av läkaren och forskaren Lars Englunds doktorsavhandling ”Sick-listing – 
Attitudes and Doctors´ Practice” där förändringar i distriktsläkares sjukskrivningspraxis 
mellan åren 1996 och 2001 har undersökts. Englund kom fram till att andelen bland de 
patienter distriktsläkaren bedömde att man inte skulle sjukskriva om inte patienten själv hade 
begärt det uppgick till 87 procent. Det visade sig även att den viktigaste faktorn som 
påverkade sjukskrivningens längd var patientens inställning.83 Att den intygsskrivande 
läkaren lyssnar på individen och arbetsgivaren kan i viss mån också styrkas av det faktum att 
personer som åkt fast för rattfylleri betydligt oftare blir sjukskrivna än andra.84 En individ som 
blir av med körkortet p g a rattonykterhet kan med viss fördomsfullhet antas ha problem med 
alkoholen och är således inte heller en av de mest produktiva arbetstagarna på arbetsplatsen, 
varför det också ligger i arbetsgivarens intresse att ”slussa ut” denne till att bli 
långtidssjukskriven. De regelförändringar som genomförts under 90-talet har därför varit 
viktiga i sig och vad det gäller att påverka den korta sjukfrånvaron, men förmodligen har de 
haft en relativt liten påverkan på den totala sjukfrånvaron och framförallt vad det anbelangar 
långtidssjukskrivningarna. Liknande slutsatser dras i ett delbetänkande i en offentlig utredning 
av hälsa och arbete85:  
 

”Utan att göra anspråk på att komma med bevis vill utredningen ändå 
framföra hypotesen att något hänt i samspelet mellan individ, arbetsplats 
och läkare.…Sjukskrivningen har blivit ett allt mer accepterat sätt att 
hantera press och påfrestningar som drabbar människor i deras liv.”  

 
I sjukskrivningsprocessen finns det ingen part som tänker på kostnaderna och säger emot; 
läkaren har tvärtom mycket att förlora på att bråka om sjukintyg i form av tid, arbete och 
personliga konflikter. Facket och försäkringskassan vill också undvika konflikter och väljer 
därför att inte heller opponera sig. Arbetsgivarens och arbetstagarens incitament har tidigare 
berörts. Situationen skapar ett rättsligt problem, eftersom det till stor del är försäkringstagaren 
(arbetstagaren) som bestämmer utfallet. På grund av de generösa reglerna och att 
försäkringsgivaren inte har något inflytande över processen är det också troligt att det sker ett 
överutnyttjande av sjukförsäkringen.  
 
1995 konstaterade en offentlig utredning86 att nackdelarna som finns med en förlängd 
sjuklöneperiod kunde sammanfattas med att kostnaderna för arbetsgivarna differentieras i 
                                                 
82 SOU 1997:166 s 189. 
83 Regeringens proposition 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet s 281  
84 Studien, som undersökt 2000 personer som blivit av med sina körkort, visar att antalet sjuktal för denna grupp 
har ökat från 22 till 55 dagar (gäller sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar). Källa: Hygstedt, B Sjuk-
skrivningar av rattfulla ökar dramatiskt Svenska Dagbladet 2003-03-16. 
85 SOU 2002:62 s 60. 
86 SOU 1995:59 s 58f. 
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ännu större utsträckning, vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser för högriskföretag och 
småföretag som inte har möjlighet att sprida riskerna samt arbetsintensiva branscher (t.ex. 
vård och omsorg, vilka ofta domineras av kvinnor). Detta skulle i sin tur förstärka 
incitamenten att endast anställa dem som bevisligen har en låg sjukfrånvaro. Detta var också 
något många fackförbund varnade innan arbetsgivarperioden trädde i kraft. SACO var både 
bekymrade över ”den ökade risken vid urval och selektering vid nyanställning som grundar 
sig på andra kriterier än lämplighet” och över anställningsförhållandena på arbetsplatserna.87 
TCO varnade också för de förändrade urvalskriterierna vid rekrytering och förutspådde att 
arbetsmarknaden skulle delas upp i ett A- och ett B-lag.88 RFV:s erfarenheter från införandet 
av sjuklön visar också att flera arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer har blivit 
noggrannare vid rekrytering.89 
 

4.2.1 Vilka orsaker ligger till grund för långtidssjukskrivningarna?  
Sedan 1999 genomförs årligen så kallade Riks-LS-undersökningar av RFV där diagnoser hos 
långvarigt sjukskrivna (60 dagar eller längre) studeras. Undersökningen har även genomförts 
mellan 1991 och 1994 och resultaten från denna undersökning sammanställs i diagrammen 
nedan.  
 

Diagram 7: Antal långvarigt sjukskrivna män uppdelat efter sjukdomstyp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SOU 2002:62 s 121. 

 
 
 
 
 

                                                 
87 SOU 1991:35 Några frågor i anslutning till en arbetsgivarperiod inom sjukpenningförsäkringen Bilaga 3. 
88 SOU 1991:35 Bilaga 5. 
89  SOU 1995:149 Försäkringsskydd vid sjukdom – ett delbetänkande om rätten till ersättning och beräkning av 
inkomstunderlag under sjukpenningtid s 55. 
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Diagram 8: Antal långvarigt sjukskrivna kvinnor uppdelat efter sjukdomstyp.   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SOU 2002:62 s 123. 
 

Som diagrammet visar har antalet sjukskrivningar ökat för alla typer av sjukdomar. 
Rörelseorganens sjukdomar är dock den största diagnosgruppen för både män och kvinnor, 
och det är ökningen i denna grupp som tillsammans med psykiska sjukdomar som förklarar 
den mesta av sjukfrånvarons expansion under 1990-talet. Intressant att notera är också att en 
relativt liten del - två procent av kvinnorna och en procent av männen - av de 
långtidssjukskrivna fått diagnosen utbrändhet på läkarintyget. Den enskilt största diagnosen är 
ryggvärk, som står för nästan elva procent av de totala sjukpenningkostnaderna.90 I kategorin 
övriga sjukdomar är det framför allt gruppen symptomdiagnoser som ökat, d.v.s. sjukdomar 
som diagnostiseras genom att individen har vissa givna symptom. De mest kända är 
sjukdomskänsla och trötthet, feber, huvudvärk, smärta och värk, yrsel och svindel samt 
magsmärtor.91 Slutsatsen är alltså att ingen av de vanligaste sjukdomstyperna direkt kan 
hänföras till arbetsgivarens ansvar.  
 

4.2.2 Konsekvenser för småföretagen 
De förutspådda nackdelarna för småföretagen togs på allvar och för att arbetsgivare med få 
anställda inte skulle bli lidandes infördes en frivillig försäkring, som antingen kunde tecknas 
hos försäkringskassan eller hos privata bolag. Försäkringen riktade sig till företag med en 
lönesumma lägre än 130 basbelopp och finansierades genom en avgift från dem som valde att 
teckna försäkringen. Försäkringen, som började gälla 1992, blev dock ingen succé, 
administrationskostnader var höga och det var främst högriskföretag som nappade, varför 
premierna blev oacceptabelt hög för många företag. 1995 var drygt 9 000 företag anslutna till 

                                                 
90 Källa SOU 2002:62 s 122. 
91 SOU 2002:62 s 26. 
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denna försäkring och det var än färre företag som försäkrat sig hos de privata 
försäkringsbolagen.92 2003 hade endast 4 500 företag valt att teckna försäkringen.93 
 
För att undvika att småföretagen skulle bli drabbade av införandet av den tredje 
arbetsgivarveckan föreslog regeringen ett nytt högkostnadsskydd för arbetsgivare med ett 
begränsat antal anställda. Tanken var att förslaget skulle träda i kraft den 12 juni 2003, men 
det bereds för närvarande i EU och det är fortfarande ovisst när beslutet är klart.94 Rent 
praktiskt innebär skyddet (om det godkänns) att företag som har en lönesumma under 100 
prisbasbelopp kommer att årsvis få ersättning från sjukförsäkringen för hela det överskjutande 
beloppet av sjuklönetaket för dag 2-21, företag som har en lönesumma mellan 100 och 130 
basbelopp får 75 procent i ersättning medan de som har en lönesumma mellan 130 och 160 
basbelopp får 50 procent. Sjuklönetaket fastställs av RFV och kommer förmodligen baseras 
på arbetsgivarnas totala sjuklönesumma under ett år dividerat med arbetsgivarnas totala 
årslönesumma.95 Förslaget beräknas kosta regeringen cirka 250 miljoner kronor.96 
 

4.2.3 Konsekvenser för anställningsformerna 
Vid 1992 års förslag om sjuklöneperiod och vid det senaste förslaget om förlängd 
arbetsgivarperiod lagfästes ingenting om arbetsgivarnas incitament att inte vilja anställa 
dokumenterat sjuka. Inte heller togs det någon hänsyn till om skulle bli mer lönsamt att 
anställa personal med tidsbegränsade anställningsformerna istället för att erbjuda tillsvidare 
anställning. 
 
Tyvärr saknas det uppgifter i den officiella statistiken om antalet långtidssjukskrivna med 
arbetshandikapp, lönebidrag, Samhallsanställning eller med skyddat arbete, varför det inte går 
att avgöra huruvida har dessa grupper har ökat eller minskat.  
 
Vad det gäller tidsbegränsade anställningsformer kan det dock i efterhand konstateras att 
farhågorna har besannats. 1990 hade cirka nio procent av den svenska arbetskraften en 
tillfällig anställning. Första kvartalet år 2001 var motsvarande siffra 14 procent. Bland LO-
medlemmarna har antalet tillfälliga anställningar mer än dubblerats jämfört med tio år tillbaka 
i tiden. Den allra otryggaste anställningsformen, behovsanställningen (d.v.s. då arbetsgivaren 
ringer vid behov), är den som ökat allra mest och för denna typ av anställning behöver inte 
arbetsgivaren betala någon sjuklön. Antalet objekts- eller projektanställningar och 
provanställningar har vidare fördubblats mellan åren 1997 och 2001.97 De hårdast drabbade är 

                                                 
92 SOU 1995:149 s 6. 
93 Se adverse selection stycke 3.4.1. 
94 Förslaget kan strida mot EG-fördragets regler om statligt stöd eftersom det innebär att småföretagarna kommer 
att slippa betala högre sjuklön än den genomsnittliga sjuklönekostnaden för samtliga arbetsgivare. 
95 Telefonintervju med Cecilia Udin RFV 
96 2003 års ekonomiska vårproposition. 
97 LO – Anställningsformer och arbetstider 2001 nr 52. Nelander, S & Bendetcedotter, M s 3-4.  
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ungdomar och då främst kvinnor. Varannan kvinna mellan 16 och 24 år hade år 2001 någon 
form av tidsbegränsad anställning och hela 60 procent arbetade deltid.98 Denna förändrade 
anknytning till arbetslivet påverkar hela samhällsekonomin och kan t.ex. ha bidragit till det 
avtagande barnafödandet.  

                                                 
98 SOU 2002:62 Bilaga 3 Arbetsmiljöns utveckling för kvinnor och män i olika åldrar s 128f.  
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5 ANALYS 

5.1 Ekonomiska incitament och placering av ekonomiskt ansvar 
 
Som tidigare framgått så har valet av ekonomiskt ansvar stor preventiv betydelse. Det är 
viktigt att den part som har störst möjlighet att minska sjukfrånvaron också bär kostnaderna. 
Regeringen har i sjukförsäkringens nuvarande utformning undvikit att definiera vem som 
kontrollerar risken och istället gjort allt för att förenkla kompensationen vid frånvaro. 
Arbetstagaren är väl skyddad, samtidigt som alla arbetsgivare betalar en enhetlig 
sjukförsäkringsavgift till staten. Valet av vem av de tre parterna som ska vara 
kostnadsansvarig har emellertid ur ekonomisk synvinkel att göra med information och 
incitament och det är mot denna bakgrund man ska förändra sjukförsäkringen.  
 
Frånvaron av kostnadsansvar bland dem som har en stor påverkan på sjukfrånvaron har med 
största säkerhet bidragit till den kraftigt ökande långtidssjukskrivningen. Idag känner varken 
arbetsgivare eller arbetstagare något ansvar, eftersom sjukförsäkringen är odifferentierad 
(d.v.s. oberoende av varje enskilt företags sjukfrånvaro) och finansieras genom arbetsgivar-
avgifterna. När en arbetare lätt kan ersättas eller då frånvaro inte stör de övrigas arbete upphör 
även produktionsbortfallsproblemet. Detta leder till att de ekonomiska konsekvenserna inte 
drabbar de inblandade utan allmänheten/skattebetalarna istället, vilket motverkar 
sjukförsäkringens välfärdsutjämnande syfte. Så länge som företagen inte berörs av den 
samhällsekonomiska förlusten som sjukfrånvaron medför så kommer arbetsgivarna inte att 
genomföra tillräckligt med förebyggande åtgärder. Företag som vidtar fler preventiva åtgärder 
utöver än vad som är ekonomiskt motiverat gör förluster och det går därför inte att lita på 
arbetsgivarnas ansvarskänsla. Så länge detta kostnadsansvar är otillräckligt kommer 
rehabilitering och övriga förebyggande åtgärder mot ohälsa att kvarstå. 
 
Formellt kan kostnaden för ett sjukfall bäras av den anställde, arbetsgivaren eller staten, men i 
slutändan blir det ändå den anställde som får bära kostnaden i form av minskat löneutrymme. 
Det finns vidare tydliga riskskillnader vad det gäller sjukfrånvaro som kan förklaras av ålder, 
kön, regionala faktorer, bransch- och yrkesskillnader. Dagens enhetliga försäkring innebär en 
omfördelning från män till kvinnor, från personer med en sund och hälsosam livsstil till dem 
som har valt en sämre livsstil, från farliga branscher till hälsosamma o.s.v. Att höga 
sjukfrånvaronivåer i praktiken gynnas och att vissa branscher beskattas skapar 
samhällsekonomiska allokeringsförluster. Att sjukskrivningarna varierar med avseende på 
yrke och arbetsplats talar för en åtminstone delvis differentiering av försäkringspremierna 
med hänsyn till varje arbetsplats historik och de förebyggande åtgärder som vidtagits.  
 
Tidigare har visats att majoriteten av olyckorna uppkommer på individens fritid (som 
arbetsgivaren inte kan påverka) och av de långtidssjukskrivnas diagnoser framgår att det är 
ovisst om dessa orsakats av arbetsplatsen eller av individens livsstil. En stor del av risken vad 
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det gäller sjukfrånvaro är alltså individknuten, vilket tyder på att endast en del av försäkringen 
ska differentieras med hänsyn till arbetsplatsen och att arbetstagaren själv ska bära en viss 
risk. Ett rimligt antagande är att denna risk ligger i nivå med den frånvaro som finns på de 
minsta arbetsplatserna eller för den bästa fjärdedelen av företag, myndigheter och 
organisationer. I så fall skulle sjukfrånvaron till 25 procent vara individberoende99, vilket talar 
för att individen själv bör ansvara för en fjärdedel av sjukförsäkringen.  
 
Av den teoretiska modellen framkom tidigare att strikt ansvar med vållandeförbehåll är den 
bäst lämpade ansvarsplaceringen. Detta utgår från ett striktare sjukdomsbegrepp och ett 
tydligare arbetsgivaransvar. Förutsatt att premierna baseras på skadehistoria, vidtagna 
preventiva åtgärder och innehåller självrisk samt bonussystem, så kommer den differentierade 
sjukförsäkringen att styra företagen på ett effektivt sätt. Emellertid är det så att individer ofta 
underskattar risker som de tror sig kunna påverka (exempelvis dåliga kostvanor, rökning etc.) 
samt att många beslut fattas rutinmässigt och inte genom noga överväganden av de 
tillgängliga alternativen. För att strikt ansvar med vållandeförbehåll ska fungera 
tillfredställande är därför en ytterligare förutsättning att försäkringsmöjligheter finns för 
individerna. Försäkringsgivaren blir genom det ställföreträdande ansvaret specialiserad på att 
hantera risker och kan genomföra rationella kalkyler av risker, vilket i sin tur löser problemet 
med bristande rationalitet hos enskilda individer. Försäkringsgivaren kan vidare förutsättas 
agera riskneutralt och vara tillräckligt stor för att undvika konkurser vid eventuella 
omfattande utbetalningar. Med undantag för individens självrisk och det som ligger inom 
arbetsgivarens ansvar är det alltså försäkringsgivaren som i normala fall bär det ekonomiska 
ansvaret. Nästa fråga blir följaktligen hur en sådan försäkringsgivare bör se ut.  
 

5.2 Offentlig eller privat sjukförsäkring? 
 
Adverse selection brukar anges som huvudskäl för att premien ska vara enhetlig och 
sjukförsäkringen offentligt administrerad. Men adverse selection behöver emellertid inte vara 
ett problem för privata sjukförsäkringar eftersom det är relativt enkelt att med hjälp av 
regelbundna hälsoundersökningar kartlägga risker i form av t.ex. motions-, rök- och 
alkoholvanor. Förutom individens vanor kan riskdifferentiering ske med hänsyn till tidigare 
hälsoproblem och ålder. Nackdelen med detta är att differentierade försäkringar kan bli dyra 
för personer med hög riskbedömning och vissa kanske inte ens är försäkringsbara till ett 
rimligt pris. Att riskaversiva individer inte tillåts teckna försäkring innebär förluster för dem 
själva såväl som för samhället. 
 
En alltför differentierad premie är således inte samhällsekonomiskt lönsamt och den politiska 
dimensionen och rättviseargumentet gör därför att det inte är möjligt att tillåta total 

                                                 
99 SOU 2002:5 s 72.  
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differentiering av avgifterna med avseende på olika riskgrupper. Men inte heller för 
försäkringsbolagen skulle detta vara lönsamt eftersom det skulle medföra alltför höga 
administrationskostnader. Det är t.ex. kostsamt att fastställa avgifter som är specifika för varje 
enskilt företag eller att särskilja arbetsmiljörelaterade faktorer från skillnader i personal-
sammansättningen. En obligatorisk försäkring där premierna betalas via skattemedlen och 
bestäms oberoende av vilken riskgrupp individerna tillhör anses därför vara det bästa 
alternativet, men till priset att försäkringen inte fungerar effektivt (d.v.s. sker till lägsta resurs-
förbrukning).  
 
Ett 100-procentigt försäkringsskydd vid sjukdom, vilket en riskaversiv individ i regel 
eftersträvar, kan vidare inte erbjudas på grund av asymmetrisk information och moral hazard. 
För att sjukförsäkringen ska vara möjlig så måste den kombineras med olika former av 
självrisk. Empiriavsnittet visar att ekonomiska incitament har en stark påverkan på 
frånvaronivåerna. Av vissa tolkas detta som att självrisken ska vara så stor att folk inte fuskar, 
men det är inte på något vis säkert att förändringar i beteendet innebär minskat fusk. En 
höjning av självrisken (fler karensdagar och låg sjukpenning samt strikt sjukkontroll) behöver 
inte bara innebära att de friska och hälsosamma individerna går till jobbet, utan även att viljan 
för de sjuka att vara frånvarande minskar. För höga självrisker kommer därför att medföra att 
folk går till jobbet även om de egentligen borde ha stannat hemma. Generellt kan man säga att 
ju bättre kontroll försäkringsbolaget har på den sjuke (försäkringstagaren), desto frikostigare 
kan försäkringen vara. Ett förslag för att förstärka självrisken vore därför att arbetsgivare som 
har personal som är mindre sjuka än andra erbjuds mer attraktiva försäkringar.100 Detta kan 
låta orättvist, men är faktiskt förmånligt för samtliga parter om självrisken speglar respektive 
grupps situation på ett korrekt sätt. Arbetsgivarna liksom arbetstagarna måste även ges 
utrymme att frivilligt ta på sig ett större kostnadsansvar och få lägre premier till följd av goda 
resultat.  
 
Det som talar för privata försäkringsbolag är att de har ett betydligt starkare ekonomiskt 
intresse av prevention och förebyggande åtgärder. Vid offentliga försäkringar är detta arbete 
och ersättningen åtskiljda. Ett problem för privata försäkringsbolag är i detta fall att 
ersättningen till försäkringstagaren är politiskt bestämd. Kraftiga och hastiga ändringar av 
dessa nivåer kan medföra att flera bolag kan drabbas av konkurser. En lösning på detta skulle 
kunna vara att införa någon form av tidsgräns på regeländringarna. Ett annat problem är att 
lönsamheten är störst för dem som har höga inkomster eftersom de är dyrast för 
försäkringsgivarna, vilket kan skapa vissa snedvridningar. Ett ytterligare problem med privata 

                                                 
100 Före 1987 hade LO-medlemmarna och tjänstemannakollektivet olika sjukförsäkringssystem, där de förra hade 
en karensdag men inte de senare. Källa: Henrekson, M et al (1992) Bruk och missbruk av sjukförsäkringen s 103. 
I en väl fungerande privat marknad kan de individer som hyser stor riskaversion teckna en försäkring som 
erbjuder stort försäkringsskydd, medan de individer som hyser mindre riskaversion tecknar en försäkring med 
lite försäkringsskydd. Ett bättre alternativ till dagens sjukförsäkring, som tvingar på alla individer en och samma 
självrisk, vore att införa en större valfrihet för individen. Valfriheten skulle innefatta att välja mellan olika 
kombinationer av karensdagar och ersättningsnivåer med samma totala kostnadsnivåer. 
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försäkringsbolag är att de stora bugetkostnaderna främst härrör av långtidssjukfrånvaron, som 
i sin tur förklaras av en kombination av medicinska, yrkesrelaterade och sociala problem. Ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv är därför rehabilitering och andra åtgärder många gånger 
olönsamma, även om de är lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En privat 
försäkring kan därför endast fungera om vad som ger rätt till sjukersättning får en snävare 
definition. I mindre allvarliga sjukdomstillstånd har individen själv möjlighet att avgöra om 
han/hon bör sjukskriva sig eller inte. Det är svårt att känna till upphovet till en sjukdom, 
begynnelsen till sjukdomen kan ha pågått i flera år och olika individer är olika känsliga. 
Förhoppningsvis kan den nya tekniken vara till hjälp för att särskilja vilka sjukdomar som är 
orsakade av arbetet. Den ökade psykiska ohälsan har dock gjort gränsdraggningarna svårare 
och risken är att det finns en omfattande grupp av människor i gråzonen som sorteras bort från 
arbetsmarknaden.  
 
Enskilda angelägenheter som inte har att göra med sjukdom och arbetsoförmåga bör därför tas 
bort som sjukskrivningsorsak om sjukförsäkringen ska kunna privatiseras. En viktig 
förutsättning för att en privat försäkringsmarknad ska fungera är vidare att det finns 
tillräckligt många bolag att välja på, så att inte en oligopolmarknad bildas. Att hitta 
försäkringar med ”bra” risker kräver konkurrens. Vidare behövs en klar läkarpraxis vad som 
gäller vid sjukskrivning och att det tydligt framgår vad arbetsgivaren ska ansvara för, samt en 
tydlig definition av begreppet sjukdom (så att inte olika sjukdomar ger olika ersättningar). 
Oavsett administrationsform är det av ytterst vikt att läkaren som sjukskriver individen också 
får god kunskap om dennes arbetsförhållanden.  
 
Sjukförsäkringens syfte är att verka som ett kollektivt skydd för de drabbade men också för 
social utjämning. Det finns således en fördelningspolitisk aspekt och ett krav är att 
försäkringen uppfattas som rättvis, vilket talar för skattefinansiering. Detta tillsammans med 
förekomsten av free-riders gör att offentlig administration därför kan vara nödvändigt.101 För 
att få ett tydligare samband mellan sjukförsäkringsavgiften och budgetkostnaderna för 
sjukfrånvaron är ett förslag att sjukförsäkringssystemet flyttas utanför den statliga budgeten 
till en självständig allmän sjukförsäkringsfond. Detta skulle göra arbetsgivarens ansvar mer 
tydligt och skapa en mer försäkringsmässig utformning, d.v.s. en starkare koppling mellan 
premier och arbetsgivarens faktiska resultat vad det gäller att minska sjukfrånvaron– 
självrisker. Detta skulle i sin tur medföra en decentralisering eller en centralisering av 
försäkringskassorna.  
 
Att försäkringspremien måste vara differentierad kan man alltså slå fast, men frågan kvarstår 
om privata bolag är bättre än offentliga monopol på att påverka försäkringsutfallet. Har 
försäkringsgivarna tillgång till samma information, så beror det på hur de utnyttjar 

                                                 
101 Naturligtvis kan en försäkring vara obligatorisk men ändå skötas av privata bolag, så är ju t ex fallet med 
trafikförsäkringen. Premierna varierar där med avseende på historisk data och individuella egenskaper (t ex 
prickfri körning). 
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informationen i förebyggande och rehabiliterande syfte - d.v.s. för att begränsa försäkrings-
kostnaderna. Det troliga är att privata bolag är något bättre på detta just eftersom de 
konkurrerar för att hålla nere kostnaderna. Å andra sidan har en offentlig försäkring 
fördelarna av låga administrationskostnader och stordriftsfördelar. Med största säkerhet spelar 
det med andra ord ingen större roll om försäkringen är privat eller offentlig, så länge den inte 
blir alltför omfattande och innehåller självrisker och premiedifferentiering (d.v.s. att 
försäkringsgivaren kan urskilja respektive företags preventiva arbete, så att de företag som 
genomfört lyckade åtgärder belönas genom lägre premier).  
 
Ett alternativ vore att allt som tydligt kan kopplas till arbetsgivarens ansvar och kontroll 
(arbetsolyckor, yrkessjukdomar etc) privatiseras samtidigt som arbetsgivarna, mot sänkta 
arbetsgivaravgifter, frivilligt ska kunna ta ett större ansvar. För att försäkringsbolagen ska 
kunna beräkna premierna krävs att ansvaret är avgränsat till vad som är klart kopplat till 
arbetsgivarnas faktiska påverkan. Arbetsgivaren bör t.ex. inte ansvara för sjukdomar som är 
beroende av diffusa begrepp. Ersättning för övriga sjukdomar, som inte orsakats av 
arbetsgivaren, kan naturligtvis även i fortsättningen finansieras med skattemedel.  
 

5.3 Vad finns det för bättre alternativ?  
 
De senaste årens dramatiska ökning av sjukfrånvaron, med allt färre i arbete, innebär stora 
påfrestningar på samhällsekonomin. En arbetsgivare har starka incitament att 
långtidssjukskriva en individ som är borta en vecka i taget med några veckors mellanrum, 
eftersom en sådan anställd kostar företaget otroligt mycket pengar. Samma incitament finns 
för klumpig och lågproduktiv personal. Den svenska arbetsrätten gör att det inte är möjligt att 
avskeda en arbetstagare utan vidare, snarare blir det en rättslig process att slussa ut den 
anställde genom att framföra sociala och andra skäl eller att inte anpassa arbetsplatsen efter 
individens behov.  
 
Regeringens mål, att öka andelen deltidssjukskrivna, är inte heller lösningen. Lågproduktiv 
personal och dokumenterat sjukliga tillför inte mer än vad de kostar även om de jobbar heltid. 
En teoretisk lösning vore därför att sänka vederbörligs lön, vilket emellertid inte är praktiskt 
genomförbart. En liknande lösning vore att låta dessa grupper jobba heltid men inte få 
heltidslön.   
 
Regeringen antar att riskaversion finns hos framförallt småföretag, och har därför valt att 
erbjuda dessa en särskild försäkring. Men som visats i den teoretiska referensramen så 
existerar utslagningsincitamenten även för stora (eller riskneutrala) företag, då det finns 
väldiga pengar att tjäna genom att bli av med en ofta sjuk eller lågproduktiv arbetare. 
Problemet har flera orsaker; 
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• Det saknas ett särskilt utformat försäkringsskydd för sjukliga, vårdslösa och ofta 
frånvarande personer. Det behövs fler sysselsättningsskapande åtgärder för 
arbetshandikappade och lågproduktiva, t.ex. arbete inom Samhall, anställning med 
lönebidrag eller skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, där alla är bättre alternativ 
än långtidssjukskrivning. För att detta ska bli möjligt behövs förbättrade 
samverkansformer mellan vården, Arbetsmiljöverket, företagshälsovården och 
försäkringskassorna. 

 
• Arbetsgivarna betalar ingenting (mer än sjukförsäkringsavgiften) efter de tre 

veckornas sjuklön och då endast för personal med regelbunden anställning.  Att det 
finns incitament för en arbetsgivare att bara satsa på arbetsmiljön och rehabilitering 
för tillsvidareanställda gör att mycket talar för att framtidens arbetsmarknad kommer 
att bli än mer splittrad - med en kärna av fast anställda och en stor grupp med 
tillfälliga och oregelbundna anställningar. Det ska inte löna sig för en arbetsgivare att 
en anställd långtidssjukskrivs, alternativa omplaceringar måste först noggrant utredas.  

 
• Sjukförsäkringen är odifferentierad. Idag skiljer sig sjukförsäkringspremien från 

vanliga försäkringspremier eftersom de är obligatoriska och totalt oberoende av 
försäkringsersättningarnas storlek. Om premierna gick att påverka skulle det löna sig 
att vidta preventiva åtgärder för en arbetsgivare. Det saknas incitament att minska 
riskbeteendet både för arbetstagaren och för arbetsgivaren. Individens ersättning vid 
sjukfrånvaro har tidigare visats varit relativt hög, varför denne många gånger kan antas 
att inte protestera till att sjukskriva sig. Förutom en differentierad premie behövs 
därför en tydligare självrisk.   

 
• I sjukskrivningsprocessen finns det idag inte någon part som säger stopp. Enhetliga 

och tydliga regler måste gälla för sjukskrivningsintygen, samtidigt som fler 
försäkringsläkare bör utbildas. Processen kommer med säkerhet att stramas åt om den 
föreslagna delprivatiseringen och differentiering införs.  

 
Alternativet för att lösa den rådande bristfälliga situationen kan förutom premiedifferentiering 
och eventuell privatisering vara en form av ”medförsäkring”, där arbetsgivaren åläggs att 
betala en viss del av den försäkrades lön under första året av sjukskrivningsperioden. På så 
sätt ökar arbetsgivarens incitament att få tillbaka den sjuke till arbetsplatsen. För att detta ska 
fungera på ett tillfredsställande sätt behövs någon form av högkostnadsskydd för epidemier 
och andra stora oväntade kostnader.  
 
Ett liknande förslag (dock utan differentiering) presenterades av regeringen innan den utökade 
sjuklöneperioden. Förslaget gick ut på att arbetsgivarna skulle betala 25 procent av 
sjukpenningen på obegränsad tid efter sjuklöneperioden. Kostnaden skulle sedan kunna 
trappas ned när hälsotillståndet på arbetsplatsen förbättras. Förslaget fick dock inget stöd från 
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vare sig fack, arbetsgivare, arbetstagare eller samarbetspartier även om tanken var att 
arbetsgivaravgiften skulle sänkas lika mycket. I förslaget ingick också en högriskförsäkring, 
så att arbetsgivaren inte ska betala för anställda som är kroniskt sjuka eller har upprepad 
frånvaro.102 Detta förslag lever emellertid fortfarande i högsta grad enligt arbetslivsminister 
Hans Karlsson,103 men otroligt nog syns ingenting av detta i regeringens budget för 2004.  
 
Gemensamt för båda förslagen är att de visserligen inte hjälper de redan utslagna, men de 
stoppar den pågående utslussningen och är av den anledningen betydligt mer slagkraftig än en 
tredje arbetsgivarvecka. För att rätt nivå av förebyggande arbete ska komma till stånd på 
arbetsplatserna krävs dock att arbetsgivarna kan påverka försäkringspremierna, vilket sorgligt 
nog inget av förslagen berör.  

                                                 
102 Johansson, K Splittrat om sjuklöneförslag Sydsvenska Dagbladet 2003-05-25. 
103 Andersson, B & Jacobsson, C Det saknas jävlar anamma Dagens Nyheter 2003-09-18. 
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6 SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER  
 
Att tro och hoppas att arbetsgivarnas ansvarskänsla för sina anställda ska ge ett tillräckligt 
skydd mot sjukskrivningar räcker inte, företagen genomför endast förebyggande åtgärder i 
den utsträckning de är företagsekonomiskt lönsamt. Att lita på individens incitament till 
förebyggande satsningar är minst lika blåögt. Ett kostnadsansvar för dem som har möjlighet 
att förebygga sjukfrånvaron kombinerat med trygghet för dem som drabbas av sjukdom och 
olyckor är möjligt att förena.  
 
Beroende på vilket finansieringssystem och ansvarsplacering som tillämpas för sjuk-
försäkringen går det att utforma olika nivåer av preventiva åtgärder och effektivt 
kostnadsansvar. Då olika branscher och företag har olika möjligheter att påverka frånvarons 
omfattning åstadkommer man den bästa lösningen genom strikt ansvar med vållandeförbehåll 
och att premierna till sjukförsäkringen differentieras (och kanske t.o.m. delvis privatiseras). 
På så sätt blir det som arbetsgivaren kan påverka också under dennes kontroll. Ett utökat 
arbetsgivaransvar förutsätter ett klart sjukdomsbegrepp, tydliga ansvarsreglerna och 
kompensation genom sänkta arbetsgivaravgifter. Detta har emellertid förbisetts vid införandet 
av det utökade arbetsgivaransvaret och protesterna från alla håll och kanter har inte heller 
varit nådiga.104 Vidare är det viktigt att det finns möjligheter för företagen att ta ett större 
ansvar mot lägre premier och att det nya högkostnadsskyddet för småföretag blir verklighet. 
 
Enligt nationalekonomisk teori vill alla riskmedvetna och nyttomaximerande individer ha full 
inkomstkompensation vid sjukfrånvaro eller arbetsoförmåga. På grund av asymmetrisk 
information och moral hazard är detta emellertid inte möjligt varför det behövs någon form av 
självrisk för att försäkringen inte ska överutnyttjas. Mycket talar för att en sådan självrisk 
inom sjukförsäkringen innebär att ersättning inte betalas för den första dagen och att 
ersättningsnivån vid frånvaro endast utgör 75 procent av ordinarie lön.  
 
Eftersom vissa risker inte kan påverkas av arbetsgivaren och en del långvariga sjukdomar 
innebär stora kostnader, kommer en försäkringsmarknad skapas både för arbetsgivarna och 
för arbetstagarna. För att detta ska fungera tillfredsställande behövs kompletterande 
försäkringar eller motsvarande för personer som ofta är sjuka för att minska problem med 
snedrekrytering av dem som kan förväntas vara borta mer än normalt. Särskilt bekymmersamt 
att återgå till jobbet från långtidssjukskrivning är det för dokumenterat sjuka personer. Ett 
första steg kan vara att upprätta särskilda avtal mellan respektive arbetsgivare och 
försäkringskassan. Andra alternativ för att få in dessa personer i arbetslivet kan vara direkta 

                                                 
104 Så sent som i slutet av mars gick SVT:s Aktuellt ut med att förslaget skulle skjutas på framtiden, eftersom 
företagarna, Riksrevisionsverket, kommun- och landstingsförbundet samt facken var negativa. Källa: Göteborgs-
Posten, Backar om sjuklönen 2003-03-29. I Småland skapade 350 företagare stora rubriker och med det s k 
Gnosjöupproret, som var en demonstration endast mot införandet just en ytterligare sjuklönevecka. Källa 
Svenska Dagbladet, Arga företagare vädjar till mp 2003-05-20. 
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bidrag eller sänkta arbetsgivaravgifter för återanställning av dessa grupper. Kvoteringssystem 
för dessa grupper är att gå ett steg längre, men har också framförts som ett alternativ i 
debatten.105  
 
Det slutliga resultatet av att kostnadsansvaret flyttas till dem som har möjlighet att påverka 
sjukfrånvaron är, förutom att sjukfrånvaron minskar och sjukförsäkringsavgiften sänks, att 
lönerna höjs. Å andra sidan kan det bli fler rättsliga processer för att avgöra 
gränsdragningsproblem. Förhoppningsvis växer praxis snabbt fram och de kostnaderna för 
förhandlingar och rättsprocesser kommer att vara relativt små i förhållande till vinsterna. Idag 
har man lyckats begränsa antalet skadestånds- och försäkringsprocesser, men till priset att 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas incitament till förebyggande åtgärder försvunnit. 
 
Man behöver avslutningsvis inte göra det onödigt svårt, många gånger kan det räcka med att 
arbetsgivaren bjuder de långtidssjukskrivna på lunch eller fika på företaget. Att den anställde 
känner att arbetsgivaren bryr sig om honom/henne kan leda till stora förändringar. Samtidigt 
är det också viktigt att den anställde känner för sitt arbete och bryr sig om verksamheten, detta 
löses förslagsvis bäst genom att erbjuda ett stimulerande arbete med bra arbetsgemenskap och 
karriärmöjligheter. 

                                                 
105 Sådana system finns i många västeuropeiska länder se SOU 2002:5 s 71. 
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