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5. Sjukpenning 
5.1 Sjuklighet och 
sjukskrivning 
De samhällsekonomiska kostnaderna för 
sjukfrånvaro bestäms i princip av fyra 
faktorer, nämligen arbetsmiljön och där-
med arbetskraven, befolkningens hälsa och 
arbetsförmåga, vidare inkluderingen av 
sjukliga i arbetskraften samt aktuella regler 
för sjukpenning/sjuklön.  

En djup och långvarig recession som 
den som Finland och Sverige upplevde 
på 90-talet kan på sikt leda till föränd-
ringar i samtliga dessa avseenden. Krisen 
kan leda till ökade arbetskrav, som kan 
leda till ohälsoeffekter, som driver upp 
sjukfrånvaron längre fram. I en kris-
ekonomi ökar vidare hjälpbehoven och 
därefter det offentliga sparandet genom 
nedskärningar i bidragsreglerna.  

Sjukfrånvarokostnaderna kan vidare 
minska i lågkonjunktur därför att sjuk-
liga trängs ut från arbetsmarknaden, och 
därmed istället kommer att försörjas i 
andra bidragssystem. I första hand gäller 
det arbetslöshetsersättning, men det kan 
även gälla andra system, t.ex. förtida 
”frivillig” ålderspension, delpension 
eller socialbidrag. Det senare gäller kan-
ske främst Sverige, som inte har någon 
begränsning av sjukperiodernas längd, 
och som i praktiken har högre kompen-
sation i sjukpenningsystemet än vid ar-
betslöshet (om man även beaktar arbets-
marknadsförsäkringar som ger tillägg till 
sjukpenning).  

Konjunktursituationen kan vidare på-
verka attityder och sjukskrivningsbe-
teende. I lågkonjunktur kan risken att 
förlora anställningen leda till underut-
nyttjande av sjukförsäkringen (sjuknär-
varo). Sjuknärvaro kan leda till ökad 
sjuklighet lägre fram, och till framtida 
sjukpenningkostnader. I högkonjunktur 
med låg risk att förlora anställningen kan 
överutnyttjande (missbruk) öka.  

Sjukskrivningsbeteendet påverkas vi-
dare av möjligheten att få tidig och pro-

fessionell rehabiliteringshjälp. Många 
långtidssjuka i Sverige tycks glida över 
till förtidspension på grund av obefintlig 
rehabilitering eller uppföljning av lång-
tidssjukfrånvaron på arbetsplatsen. Före-
tagshälsovårds- och arbetsmiljöarbetets 
professionalitet påverkar också rehabi-
literingens effektivitet (Liukkonen, 2005.)  

Den fjärde faktorn är utformningen av 
sjukpenningsystemet (tillträde, karens-
dagar, ersättningsnivå, ersättningsperio-
der) resp. motsvarande utformning av 
alternativa försörjningssystem, i synner-
het möjligheterna till arbetslöshetsunder-
stöd, förtidspension, ålderspension och 
socialbidrag. Bidragssystemen fungerar i 
viss mån som kommunicerande kärl, där 
utnyttjandet kan påverkas av regler 
(rättigheter och begränsningar).  

5.2 Statistikkällornas 
jämförbarhet 
Jämförelser mellan länder kompliceras 
framför allt genom två faktorer, näm-
ligen förekomst av sjuklön i början av ett 
sjukfall (fortsatt löneutbetalning, ”arbets-
givarperiod”) resp. regler rörande sjuk-
penningperiodens längd och karensdagar. I 
de statistikregister vi har använt registre-
ras inte sjukfrånvaro som ersätts av sjuk-
lön från arbetsgivaren i början av ett 
sjukfall (den lagstadgade arbetsgivar-
perioden, så kallat arbetsgivarinträde). 
Arbetsgivarinträdet varierar mellan 16 
dagar i Norge, 1429 dagar i Sverige och 10 
dagar i Finland.  

Sjukpenningsutbetalning börjar efter 
den lagstadgade arbetsgivarperioden. 
Registren omfattar normalt enbart sjuker-
sättning som utbetalas direkt till den an-
ställde30. Fortsatt utbetalning av sjuklön 
efter den lagstadgade arbetsgivarperio-

                                                      
29 Under 1998: 21 dagar 
30 I Finland kan dagpenningen betalas till arbets-
givaren om löneutbetalning fortsätter efter den 
lagstadgade arbetsgivarperioden.  



Sjukpenning Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna 

32 Statistiska centralbyrån 

den räknas således inte med i sjukpen-
ningstatistiken, utan räknas som för-
värvsinkomst.  

Här finns det avsevärda skillnader 
mellan länderna. Danmark har sjuklön 
(med 100 % ersättning) under 300 dagar. 
Detsamma gäller för norska offentligan-
ställda. Danska och norska registerdata 
underskattar alltså sjukfrånvarokostna-
derna (i jämförelse med Sverige), och är 
därför inte helt jämförbara med de andra 
länderna. Danska och norska register-
uppgifter kan inte jämföras med finska 
och svenska data31. Danmark och Norge 
har därför uteslutits vid beräkning av 
sjukpenningutgifter.  

De finska registeruppgifterna har 
kunnat justeras i efterhand: sjukfrånvaro 
som har ersatts via sjuklön och för vilken 
arbetsgivaren i efterhand har fått kompensa-
tion av staten har överförts från förvärvs-
inkomst till sjukpenning. Detta innebär 
att finska och svenska sjukpenning-
uppgifter är relativt jämförbara.  
 

Nationella regler för sjukpenning-
ersättning eller sjuklön år 200132. För 
en utförligare beskrivning se 
NOSOSKO 2003:  
Danmark: I Danmark får de flesta lönta-
gare sjuklön utbetalad av arbetsgivaren 
under hela sjukperioden (ingen karens-
dag), med 100 procents ersättning. 
Arbetsgivaren får normalt ersättning av 
staten, men sjuklönen bokförs i den danska 
registerstatistiken som lön. Sjuklönen (er-
sättning till arbetsgivarna) omfattar 
maximalt 52 veckor under 1,5 år. In-
komsttaket är 347 PPP-euro/vecka 
(2001). Sjukpenning i danska register 
visar enbart (offentligt finansierade) 
sjukdagar för personer utan lön samt till 
arbetslösa och egenföretagare. Danska 
registerdata är därför inte jämförbara 
med övriga nordiska länder. Beskattas. 
Läkarintyg krävs från fjärde sjukdagen.  
Norge: Sjukpenning utbetalas med 100 
procent av inkomstbortfallet under 52 

                                                      
31 Analogt finns det även en överskattning av för-
värvsinkomsterna, i den mån sjuklön räknas som 
förvärvsinkomst och inte sjukpenning.  
32 Se vidare Nordisk statistisk socialstatistisk kom-
mité 20:2003. Social tryghed i de nordiska lande 
2001: omfang, utgifter og finansiering. Kapitel 6. 

veckor (ingen karensdag) under en 3-
årsperiod. Företagen betalar de första 16 
dagarna, ingen karensdag (ingår inte i 
registerberäkningarna). Inkomsttaket är 
546 PPP-euro/vecka (2001). Statsan-
ställda får inte sjukpenning utan fortsatt 
löneutbetalning. I den norska register-
statistiken registreras statsanställdas 
sjukfrånvaroersättning som förvärvsin-
komst under hela perioden, och kan 
inte särredovisas. Beskattas. Läkarintyg 
krävs från fjärde sjukdagen.  
Sverige: En karensdag för alla och 80 
procent av inkomstbortfallet ersätts. Ar-
betsgivaren betalar sjuklön under de 
första 14 dagarna. I Sverige finns till 
skillnad från övriga länder ingen be-
gränsning av ersättningsperiodens längd, 
vilket komplicerar nordiska jämförelser. 
Långtidssjukskrivna (sedan mer än ett 
år) som i Sverige får fortsatt sjukpen-
ning har i andra länder i regel fått för-
tidspension eller deras rätt till pension 
utreds. I Sverige kan man vidare få par-
tiell sjukpenning, liksom partiell förtids-
pension. Tillfällig sänkning till 75 pro-
cent 1997, resp. 28 dagars arbetsgivarin-
träde under 1998. Inkomsttak: 468 PPP-
euro/vecka (2001). Beskattas. Läkarin-
tyg krävs från åttonde sjukdagen. 
Finland: Anställda i Finland får sjuklön 
under de första 10 dagarna, som ger 100 
procent av inkomstbortfallet upp till 2 
månader, därefter ca 85 procent och 
efter 6 månader 70 procent. Arbetsgi-
varen får kompensation av staten för ut-
betald sjuklön, med maximalt 52 veckor 
under en 2-årsperiod. Ingen karensdag 
efter en viss anställningstid. Beskattas. 
Läkarintyg krävs i regel från första sjuk-
dagen. Kompensationen som arbetsgi-
varna får har i det finska (sekundär-
bearbetade) registret som använts i den-
na studie definierats som sjukpenning, 
och räknas inte heller som förvärvsin-
komst. Så kallad rehabiliteringsersätt-
ning som man kan få i Finland efter 
långa sjukfall (52 veckor) i ett annat bi-
dragssystem, har i denna rapport räk-
nats som sjukpenning för att motsvara 
utgiften för den långa sjukfrånvaron i 
svensk frånvarostatistik. 

 
Det finns vidare stora skillnader mellan 
länderna i ersättningsperiodens längd. 
Finland, Danmark och Norge har en be-
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gränsning till en ersättningsperiod om 
maximalt ett år, medan Sverige har obe-
gränsad sjukpenningperiod. I Sverige 
omfattar därför sjukpenningstatistiken 
mer än 100 000 personer med längre 
sjukskrivningstider än ett år. Om dessa 
fall skulle lyftas ut ur den svenska från-
varostatistiken (för att göra svensk stati-
stik jämförbar med finsk statistik) så 
halveras den svenska sjukfrånvaron, och 
blir något lägre än i Finland (Liukkonen, 
2003). Medan svenska sjukliga stannar 
kvar och försörjs i sjukpenningsystemet, 
överförs långtidssjuka i andra länder efter 
något år till andra försörjningssystem. 
De finska långtidsfallen finansieras dels i 
ett annat system som rehabiliteringsfrån-
varo, dels via tidig pensionering. För att 
öka jämförbarheten mellan Finland och 
Sverige har de finska registren korrige-
rats i efterhand genom att föra över reha-
biliteringsfallen till sjukpenningsystemet.  

Länderjämförelser av sjukpenning är 
således problematiska. Däremot är jäm-
förelser över tid och inom varje land relativt 
tillförlitliga. Förändringarna av utbetald 
sjukpenning inom varje land som visas i 
statistiken mäter den variation vi intres-
serar oss för, nämligen utvecklingen av 
utbetalningar över tid. Däremot kan vi 
inte entydigt avgöra i vilken utsträck-
ning utbetalningarna beror på variatio-
ner i hjälpbehoven i den sysselsatta be-
folkningen (sjuklighet), eller på föränd-
ringar i regelverket, eller på rehabilite-
ringsarbetets/företagshälsovårdsarbetets 
effektivitet.   

5.3 Beräkningar 
Beräkningarna i detta kapitel måste allt-
så begränsas till Finland och Sverige. 
Våra beräkningar visar att det är Finland 
som har de lägsta offentligt finansierade 
utgifterna för sjukfrånvaro (av ovan an-
förda skäl), och det gäller såväl makro-
kostnaderna (per invånare, se diagram 
5.1), som utgifterna per mottagare (dia-
gram 5.3). Finland har dessutom lägre 
andel av befolkningen i arbetsför ålder 
som haft sjukpenning under året (ca 11 
procent, se diagram 5.2), med undantag 

för mitten av 90-talet, då man låg över 
Sverige33.  

I diagram 5.2 kan vi vidare se att ande-
len som varit sjukfrånvarande minskar 
vartefter den finska och svenska arbets-
marknadskrisen fördjupas, när syssel-
sättningen minskar och arbetslösheten 
ökar. I Sverige ser vi ett tydligt samband 
mellan konjunkturläget och sjukpen-
ningkostnaderna (utgifter per invånare 
resp. andel mottagare, se diagram 5.1-2). 
I Finland är sambandet svagare. Det sker 
först en tydlig nedgång av sjukpenning-
kostnaderna i konjunkturnedgången i 
början av 90-talet (sjukliga trängs ut från 
arbetsmarknaden), dels en svag ökning 
av sjukfrånvaron i konjunkturuppgången 
under andra delen av 90-talet (sjukliga 
har större chans att få jobb/behålla 
jobbet).  

I Sverige diskuterar man tre olika 
teorier, nämligen (1) utgallring/återkomst 
av sjuklig arbetskraft i vikande/ökande 
konjunkturläge, (2) arbetsorganisatoriska 
orsaker som t.ex. slimmad bemanning, 
ökande arbetskrav, täta omorganisatio-
ner och efterföljande hälsoförsämringar 
under 90-talet, samt (3) sambandet 
mellan otrygghet på arbetsmarknaden och 
disciplinering (sjuknärvaro på grund av 
rädsla att förlora arbetet; överutnyttjan-
de av arbetskraften utan möjlighet till 
återhämtning).  

Diagram 5.3 visar för 90-talet en sjuk-
penningökning per mottagare, som är 
gemensam för Sverige och Finland (dock 
ganska svagt). Den ska dock ses i ljuset 
av en allmän realinkomstökning.  

Sveriges har haft en markant ökning 
av långa sjukfall under senare delen av 
90-talet, vilket driver upp utbetalning-
arna per mottagare. SCB:s undersök-
ningar av levnadsförhållanden visar 
under 90-talet en parallell ökning av 
ökade arbetskrav, arbetsmiljöförsäm-

                                                      
33 Arbetsgivaravgiften är i Sverige 32,28% (2006) 
och i Finland 27% (2006). Relationen, ca 5 procent-
enheter lägre avgift i Finland, har gällt under hela 
1990-talet. Eftersom arbetsgivaren (med mer mera 
än 300 anställda) betalar en del av förtidspen-
sionskostnaderna själva kan den generella avgif-
ten hållas något lägre än i Sverige. 
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ringar och ökad psykosomatisk ohälsa, 
särskilt bland kvinnor. Dessa resultat 
korresponderar mot ökningen av den 
långa sjukfrånvaron34. Andra förkla-
ringar är sämre rehabilitering under 90-
talet (”företagshälsovårdsarbetets kris-
år”) och begränsningar i möjligheterna 
till förtidspension. Till bilden hör också 
att ersättningsnivån i sjukpenningssyste-
met (inkl. avtalsersättningar) är högre än 
i arbetslöshetsstödet. Eftersom det finns 
ett starkt samband mellan sjuklighet och 
arbetslöshet kommer en del av långtids-
arbetslösheten att finansieras via sjuk-
penningsystemet, vilket också bidrar att 
höja.  

Den svenska sjukfrånvaron är mer 
konjunkturberoende än den finska som 
visar stabil utveckling under hela 1990-
talet. I Finland tar arbetslöshetspensio-
nen delvis hand om samma målgrupp 
som i Sverige syns i statistiken som 
långtidsjukfrånvarande i flera år. Om vi 
tar bort den långa sjukfrånvaron i svensk 
statistik och jämför resterande frånvaro-
volym med den finska är utvecklingen 
mer stabil och jämförbar. Det är alltså 
den långa svenska sjukfrånvaron som 
utgör förklaringen till skillnaderna i 
sjukpenningutgifter i diagram 5.1. Skill-
naderna i sjukpenningutgifternas ut-
veckling förklaras också indirekt av 
sättet att organisera företagshälsovårds- 
och rehabiliteringsarbetet samt dessas 
effektivitet. I Finland har rätten till före-
tagshälsovård och rehabilitering fast-
ställts med lagstiftning, medan motsvar-
ande lagar saknas i Sverige. Närmare 80 
procent av den finska arbetskraften om-
fattas av företagshälsovården.  

 

                                                      
34 Samma utveckling framgår av privata närings-
livets frånvarostatistik som visar utvecklingen för 
kvinnor respektive män och indelningen i kort 
och lång sjukfrånvaro (Tidsanvändningsstatistik, 
Svenskt Näringsliv/Löneanalyser, 1991-2006) 

Diagram 5.1 
Sjukpenningutgifter per person i arbetsför 
ålder (20-64 år). Euro per år (PPP 2001) 
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Diagram 5.2 
Andel i arbetsför ålder (20-64 år) som har 
fått sjukpenning under året 

0

5

10

15

20

25

30

35

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

Pr
oc

en
t

S
F

 
 



Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna Sjukpenning 

Statistiska centralbyrån  35

Diagram 5.3 
Sjukpenning per mottagare i arbetsför 
ålder (20-64 år). Euro per år (PPP 2001) 
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