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Sammanfattning
Grunden för välståndet ligger hos de små företagen. Det är här tillväxten skapas. Samtidigt bär
arbetsgivarna även sina medarbetares sjuklöneansvar under de första två veckorna.
Sjuklöneansvaret skapades för att ge arbetsgivare ett incitament till att förbättra verksamheternas
arbetsmiljöer. Hantverkarnas studie visar emellertid att endast 3,3 procent av all sjukfrånvaro
kommer av skador och sjukdomar som uppstått på arbetsplatsen. Resten av sjukfallen beror på
anledningar som ligger bortom arbetsgivarens kontroll.
Oavsett om man blir sjuk på jobbet eller i hemmet är det hantverksföretagaren och andra
arbetsgivare som tvingas bära sjuklöneansvaret under de första två veckorna. 2012 handlade det om
18,4 miljoner ersättningsdagar som kostade arbetsgivarna över 8,2 miljarder kronor.
Är det rimligt att Sveriges småföretag ska behöva betala för skador som medarbetarna utsätter sig
för utanför arbetstid? Det är hög tid att råda bot på det sjuka sjuklönesystemet.

Hantverkarna
Hantverkarna är Sveriges största näringslivsorganisation för hantverkare. Sedan 1847 har
organisationens medlemmar verkat för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna
ska förbättras. Organisationen representerar samtliga hantverksbranscher. Läs mer på vår hemsida:
www.hantverkarna.se.
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Småföretagen och det sjuka systemet
Sveriges tillväxt och välstånd har sin utgångspunkt i småföretagen. Det är här som förutsättningarna
för vårt samhällsbygge står att finna. Det är härifrån mervärdet tas för att bekosta vår välfärd, ge våra
ungdomar en god start i livet och våra äldre en trygg ålderdom. Det är i småföretagen som jobben
skapas och dörrar öppnas för ungdomar som tar steget in på arbetsmarknaden.
För att företagen ska kunna fungera krävs ett gott företagsklimat. Idag finns det många lagar och
förordningar som tynger de svenska företagen. Arbetsgivarnas sjuklöneansvar står ut som en av de
mest missriktade, men också betungande lagarna för småföretagen. Arbetsgivarnas kostnader för
sjuklöneansvaret uppgår till över 8,2 miljarder kronor per år. Det är pengar som företagen måste
avsätta istället för att investera i sina verksamheter och skapa jobb.
Arbetsgivarnas sjuklöneansvar infördes för att skapa incitament till en god arbetsmiljö. Sanningen är
emellertid att sjukfrånvaro till följd av besvär av arbetsplatsolycka eller andra förhållanden i arbetet
endast utgör några få procent av det samlade antalet sjukdagar. Företagen bär bördan för skador och
sjukdomar som i huvudsak uppkommer efter arbetsdagens slut; bortom arbetsgivarens kontroll.
Något är sjukt med sjuklönesystemet.

Synen på arbetsgivaren
Lagen (1991:1047) om sjuklön tillkom under en period då den sittande regeringen aviserat ett flertal
insatser för ”en förnyelse av arbetslivet och de dåliga arbetsmiljöerna”. (Prop. 1990/91:181, sid 27)
Bland annat lyftes frågan om arbetsgivarens ansvar för att organisera och bedriva aktiv rehabilitering
(Prop. 1990/91:140). En skarp udd riktades mot arbetsgivarna, som till viss del sågs som ansvariga för
de ökande sjuktalen.
Ett av huvudsyftena vid införandet av arbetsgivarens sjuklöneansvar var att ge arbetsgivaren ett
ekonomiskt incitament att förbättra sin arbetsmiljö (Prop. 1990/91:181, sid 27-28). På så sätt skulle
sjuktalen minska, även om lagstiftaren var medveten om arbetsgivarens givna intresse av att ha
friska och högpresterande medarbetare.

Sjuklönen och arbetsgivarens ansvar
Lagen (1991:1047) om sjuklön infördes 1992 och innebär att arbetsgivare är skyldiga att betala
sjuklön mellan dag 2 och 14 för en medarbetare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom
(7 §). Den första dagen är en karensdag, som arbetsgivaren inte betalar sjuklön för.
Sjuklönen som betalas mellan dag 2 och 14 utgör 80 procent av arbetstagarens ordinarie lön (6 § p.
2). Sjuklönen betalas av arbetsgivaren, oavsett om den anställde har insjuknat på grund av
omständigheter på arbetsplatsen eller om sjukfrånvaron har sitt ursprung i den anställdes fritid.
Den genomsnittliga sjuklönen som betalas till en sjukskriven person per dag i Sverige är 447 kronor
(Försäkringskassans statistikdatalager: Sjukpenning 2012).

2

Sjukfrånvaron i Sverige
Under 2012 föll drygt 23,1 miljoner sjukdagar inom ramen för arbetsgivarens sjuklöneansvar. I
sammanställningen ryms såväl kortare sjukdomsperioder på några få dagar, som de inledande två
veckorna på en längre konvalescens. Sjukfrånvaron ersattes med över 18,4 miljoner ersättningsdagar
(se tabell nedan).

Antalet sjukdagar under arbetsgivarens sjuklöneansvar 2012
2012 Kalenderdagar Ersättningsdagar
Kvartal 1
7 211 947
5 780 573
Kvartal 2
4 765 601
3 736 536
Kvartal 3
4 763 691
3 811 823
Kvartal 4
6 425 739
5 130 172
Totalt
23 166 978
18 459 104
Tabell 1: Dagar som ersatts av arbetsgivaren på grund av sjukfrånvaro. Källa: SCB.
Tabellen visar enbart arbetstagarnas sjukdagar som inföll under sjukperiodens två första veckor och
därmed täcktes av arbetsgivarens sjuklöneansvar under 2012.

Arbetsgivarnas kostnader för sjuklöneansvaret
Med utgångspunkt i den genomsnittliga sjuklönen 447 kronor (Försäkringskassans statistikdatalager:
Sjukpenning 2012) och antalet ersättningsdagar 18,4 miljoner (SCB) kan en uppskattning göras av
arbetsgivarnas årliga kostnader för sjuklöneansvaret.

Arbetsgivarnas årliga kostnad för sjuklöneansvaret

447 × 18 459 104 = 8 251 219 488
Beräkning 1: Den genomsnittliga sjuklönen multiplicerad med antalet ersättningsdagar 2012.
Enligt beräkningen uppgår arbetsgivarnas årliga sjuklönekostnader till över 8,2 miljarder kronor.

Arbetsorsakade besvär
Bakgrunden till arbetsgivarnas sjuklöneansvar är att ge företag och andra arbetsgivare ett
ekonomiskt incitament för att minska skade- och sjukdomsriskerna på arbetsplatsen. Med en bättre
arbetsmiljö skulle antalet sjukdagar minska. Problemet med detta perspektiv är att det förutsätter att
skador och sjukdomar som uppstår i arbetet utgör en betydande del av den totala sjukfrånvaron i
Sverige.
Arbetsmiljöverket genomför regelbundna undersökningar av skador och sjukdomar som uppkommer
på grund av besvär på arbetsplatsen. Statistiken för 2012 finns presenterade i rapporten
Arbetsorsakade besvär 2012 (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2012:5). Undersökningen mäter beståndet
av arbetsrelaterade besvär under året baserat på individernas egna upplevelser och uppgifter.
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Arbetsorsakade besvär 2012
Arbetsolycka
Sysselsatta (avrundade tusental)
Dagar
Kvinnor Män
Totalt
Medel
Maxuttag
1-3 dagar
5000
9000
14000
21000
42000
4-7 dagar
6000
4000
10000
55000
70000
8-14 dagar
4000
4000
8000
84000
112000
Totalt
160000
224000
Tabell 2: Arbetsorsakade besvär 2012. Arbetsolycka. Kolumnerna ”Medel” och ”Maxuttag” har
beräknats utifrån tabelldatan. Källa: Arbetsmiljöstatistik Rapport 2012:5, sid 11.
Andra förhållanden i arbetet
Sysselsatta (avrundade tusental)
Dagar
Kvinnor Män
Totalt
Medel
Maxuttag
1-3 dagar
16000 14000
30000
45000
90000
4-7 dagar
21000 12000
33000
181500 231000
8-14 dagar
12000 10000
22000
231000 308000
Totalt
457500 629000
Tabell 3: Arbetsorsakade besvär 2012. Andra förhållanden i arbetet. Kolumnerna ”Medel” och
”Maxuttag” har beräknats med utifrån tabelldatan. Källa: Arbetsmiljöstatistik Rapport 2012:5, sid 11.
I Arbetsmiljöverkets besvärsundersökning görs en uppdelning mellan sjukdagar som har sitt ursprung
i arbetsolyckor respektive andra förhållanden i arbetet. Bägge kategorierna berör dock
arbetsorsakade besvär. För att se det totala antalet sjukdagar till följd av arbetsorsakade besvär ska
man lägga samman resultaten från de två tabellerna.
Enbart de dagar som omfattas av arbetsgivarens sjuklöneansvar har beaktats i den här studien. Den
ursprungliga tabellen i Arbetsmiljöstatistik Rapport 2012:5 visar sjukfrånvaron upp till ett år.
De svarande i studien har uppgett sina sjukdagar orsakade av besvär i arbetet i intervallerna 1-3
dagar, 4-7 dagar och 8-14 dagar. Spannet inom varje svarsalternativ gör att man endast kan göra en
uppskattning av det totala antalet sjukdagar på grund av arbetsolyckor respektive andra förhållanden
i arbetet.
För att beräkna antalet sjukdagar finns det flera vägar att gå. Ett sätt är att utgå från att varje
svarande har nyttjat det maximala antalet sjukdagar som anges i respektive spann. I spannet 1-3
dagar sätts svaret till 3 dagar, i spannet 4-7 dagar sätts svaret till 7 dagar och så vidare. En mer rättvis
torde man dock få om man beräknar ett medelvärde utifrån respektive svarsspann. I spannet 1-3
dagar sätts medelvärdet till 1,5 dag, i spannet 4-7 dagar sätts medelvärdet till 3,5 dagar och så
vidare. För de fortsatta beräkningarna kommer utgångspunkten att vara svarsalternativens adderade
medelvärden.

Antalet sjukdagar på grund av arbetsorsakade besvär

160 000 + 457 500 = 617 500
Beräkning 2: Uppskattning av antalet sjukdagar på grund av arbetsorsakade besvär 2012. Källa:
Arbetsmiljöstatistik Rapport 2012:5.
Enligt beräkningen uppgår antalet sjukdagar till följd av arbetsorsakade besvär till 617 500.
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De arbetsorsakade besvärens del av de totala sjuktalen
Sjuklöneansvaret skapades för att ge arbetsgivare ett incitament till att förbättra arbetsmiljön på
arbetsplatserna. Detta ansågs som ett sätt att minska sjukantalen. Detta förutsätter dock att skador
och sjukdomar som uppstår i arbetet utgör en betydande del av den totala sjukfrånvaron i Sverige.
Hur stor del av sjukdagarna har i realiteten sin grund i besvär som uppstår på arbetsplatsen?
För att ta reda på de arbetsorsakade besvärens del av det totala antalet sjukdagar kan man göra en
enkel dividering; antalet sjukdagar till följd av arbetsorsakade besvär dividerat med det totala antalet
sjukdagar som arbetsgivaren betalar sjuklön för.

De arbetsorsakade besvärens del av de totala sjuktalen under dag 2-14 (i procent)

617 500 / 18 459 104 = 0,033
Beräkning 3: Antalet sjukdagar till följd av arbetsorsakade besvär (se beräkning 2) dividerat med det
totala antalet ersättningsdagar som arbetsgivaren betalar sjuklön för (se tabell 1).

Diagram 1: De arbetsorsakade besvärens del av de totala sjuktalen i procent.
De sjukdagar som har sin grund i arbetsorsakade besvär utgör 3,3 procent av det totala antalet dagar
arbetsgivaren betalar sjuklön för. 96,7 procent av alla sjukdagar arbetsgivaren betalar sjuklön för har
sitt ursprung i andra händelser och aktiviteter.

Det sjuka systemet
Arbetsgivarna bär bördan för sjuklöneansvaret, även om arbetstagarnas sjukfrånvaro under de första
två veckorna till 96,7 procent har sin grund i faktorer bortom arbetsgivarens kontroll. Arbetsgivaren
kan vinnlägga sig om att skapa en god och trygg arbetsmiljö med skyddskläder, terminalglasögon och
annan adekvat skyddsutrustning. Allt för att värna medarbetaren; verksamhetens viktigaste resurs.
Men arbetsmiljöansvaret sträcker sig bara under arbetstiden. Vad den anställde gör och utsätter sig
för på sin fritid är bortom arbetsgivarens kontroll.
Extremsporter, skönhetsoperationer, missbruk, listan på tragiska och bisarra förklaringar till varför en
anställd är frånvarande på grund av sjukdom kan göras lång. Till störst del handlar det dock om
vanliga sjukdomar och skador som uppstår i vardagen och inte har med arbetsmiljön att göra. Varför
ska arbetsgivaren belastas för detta? Genom inbetalningen av de sociala avgifterna torde
arbetsgivaren göra mer än nog för att bidra till det offentliga trygghetssystemet.
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För lagstiftaren utgör arbetsgivarnas sjuklöneansvar ett tacksamt tillskott till statens finanser. Varje
år betalar arbetsgivarna över 8,2 miljarder kronor i sjuklön till sina anställda. Det är pengar som inte
behöver allokeras från det offentliga socialförsäkringssystemet. Samtidigt visar detta på ett
kortsiktigt tänkande; den sjuklön och det administrativa arbete som arbetsgivaren tvingas avsätta
sänker verksamhetens produktivitet. För en hantverkare som vill fokusera på sin verksamhet kostar
sjuklöneansvaret mycket i tid, pengar och kraft.

När den viktigaste resursen är sjuk
Småföretagen vet att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. På en liten arbetsplats utgör ofta
varje anställd en betydelsefull del av företagets maskineri. Varje person bär med sig kunskap och
kompetens som arbetsgivaren har allt intresse av att behålla. Det säger sig självt att företagen
arbetar för att upprätthålla en god och säker arbetsmiljö för sina viktigaste resurser - personalen.
På ett stort företag finns det både tid, kapacitet och resurser för att ersätta en sjuk medarbetare. För
ett litet företag är dock förutsättningarna helt annorlunda. Förutom att sjuklönen måste betalas dag
2-14 innebär en sjuk eller skadad medarbetare på en arbetsplats med till exempel fyra anställda ett
produktionsbortfall om 25 procent. Med kunder som väntar sig resultat på utsatt tid och kort
framförhållning att hitta en ersättare, blir det ofta företagaren själv som måste hoppa in och göra
jobbet. Företagaren täcker upp för den frånvarande medarbetaren och ska samtidigt tjäna in
personens sjuklön.

Rätt medicin
Sjuklöneansvaret är en missriktad börda på arbetsgivarnas axlar. Den drabbar småföretagen hårdast,
eftersom de saknar de stora företagens och myndigheternas buffertar i form av ekonomiavdelningar,
vikariepooler med mera I ett litet hantverksföretag är varje medarbetare en viktig del av
verksamheten. För arbetsgivaren utgör varje sjukperiod i personalen ett svårt avbräck i
verksamheten. Med sjuklöneansvaret läggs en dubbel börda på hantverkarens axlar.
Lyft företagens börda och låt företagen vara företagare. Inte ett substitut till Försäkringskassan under
de första två sjuklöneveckorna. Att avskaffa arbetsgivarens sjuklönebörda skulle frilägga tid, kraft och
resurser hos hantverksföretagarna. Med den medicinen skulle vi få friskare företag som kan
expandera och sätta fler människor i jobb. Det tjänar vi alla på.

Källor
Propositioner
Prop. 1990/91:140
Prop. 1990/91:181
Offentligt tryck
Arbetsorsakade besvär 2012. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2012:5
Statistik
Försäkringskassans statistikdatalager: Sjukpenning 2012
SCB: Sjukfrånvaro 2012
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