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Lägesbeskrivning av det partsgemensamma arbetet med 
avsiktsförklaringen på det statliga avtalsområdet  
Parterna på det statliga avtalsområdet träffade den 19 augusti 2016 en avsiktsförklaring rö-

rande partsgemensamma insatser som syftar till att motverka ohälsa och stigande sjuktal inom  

sektorn. Parterna har tidigare lämnat över rapporter om de aktiviteter som genomförts i enlig-

het med avsiktsförklaringen i oktober 2017, mars 2018, maj 2019 samt i maj 2021. 

 

Denna rapport är en kortare uppdatering av vad centrala parter arbetat med under 2021, sedan 

föregående avrapportering. Den inleds med en redovisning av sjukfrånvarons utveckling inom 

den statliga sektorn under pandemiåret 2020. För en mer utförlig redovisning av parternas ge-

mensamma arbete i Partsrådet hänvisas läsaren till föregående rapport från maj 2021. 

 

Utvecklingen av sjuktalen under 2020 
Liksom på övriga delar av arbetsmarknaden är 2020 på många sätt ett avvikande år avseende 

sjuktalen, vilket avspeglar sig i sjukfrånvarostatistiken. Pandemin har drabbat olika verksam-

heter på olika sätt och delvis nya mönster har uppstått i framförallt korttidssjukfrånvaron.  

 

Statskontorets sammanställning av den totala sjukfrånvaron i staten visar på en ökning på 0,1 

procentenheter mellan 2019 och 2020, från 3,8 procent av den ordinarie arbetstiden till 3,9 

procent. Statskontoret konstaterar också att sjukfrånvaron ökade mer i myndigheter där många 

medarbetare sannolikt har svårt att arbeta hemifrån, s.k. platsberoende verksamheter.  

 

Statskontorets rapport visar däremot att långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånva-

ron har minskat. År 2020 var den 45,9 procent, jämfört med 2019 då den utgjorde 51,3 pro-

cent. Minskningen följer en nedåtgående trend sedan ett par år tillbaka. 
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Den totala sjukfrånvaron minskade för kvinnor (0,1 procentenheter) men ökade för män (med 

0,4 procentenheter) i förhållande till 2019, vilket sannolikt beror på hur könsfördelningen ser 

ut i platsberoende verksamheter. En annan förändring i statistiken för 2020 var att sjukfrånva-

ron ökade med 0,2 procentenheter för de yngsta och för de medelålders medarbetarna, men 

minskade med 0,1 procentenheter för de äldsta medarbetarna.  

 

Graden av hur platsberoende verksamheten är, kan vara en faktor som kan fortsätta påverka 

sjukfrånvaron även framöver. Det beror exempelvis på hur beteenden och attityder utvecklas 

avseende sjukdom och sjukfrånvaro. Nya mönster i sjukfrånvaron kan uppstå och variation-

erna mellan olika verksamheter kan öka. Centrala parter fortsätter att följa utvecklingen på 

detta område. 

 

Centrala parter har också tagit del av Statskontorets fördjupade analys av könsskillnaderna i 

sjukfrånvaron. Statskontoret framhåller vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en 

välfungerande samverkan för att minska könsskillnaderna i sjukfrånvaron. Centrala parter tit-

tar just nu på hur de ytterligare kan bidra till att stödja lokala parter i detta arbete. 

 

Centrala parters arbete i arbetsmiljöfrågor 
I avtalsrörelsen 2020 kom centrala parter överens om tillsätta en gemensam arbetsgrupp med 

uppdrag att hålla centrala parter informerade om aktuella arbetsmiljöfrågor i syfte att ge un-

derlag till den gemensamma dialogen och arbetet inom ramen för den partsgemensamma av-

siktsförklaringen.  

 

Denna Stödgrupp i vissa arbetsmiljöfrågor, som är direkt underställd parternas förhandlings-

ledningar, har under 2021 bl.a. arbetat med dra slutsatser om sjukfrånvarons utveckling i sta-

ten. Arbetsgruppen har också i uppgift att se över på vilket sätt parterna i sitt arbete beaktar 

regeringens nya arbetsmiljöstrategi. 

 

Covid-19 pandemin ledde till en snabb omställning av arbetssätt och aktualiserade nya frågor 

kring hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatser inom den statliga sektorn. Med detta som bak-

grund genomförde arbetsgruppen en enkätundersökning för att belysa pandemins påverkan på 

lokalt partsarbete. Centrala parter var överens om att det fanns ett särskilt värde att låta lokala 

parter svara på enkäten gemensamt och därigenom få till en dialog i ett lärande och framåt-

blickande syfte, för att på så sätt även stärka lokala parter. 

 

Enkätens samlade resultat tecknar bilden av en robust samverkan mellan lokala parter som 

klarat av de utmaningar som pandemin ställt. Resultaten visar på en hög anpassningsförmåga 

hos lokala parter. Det finns många tecken på att det lokala partsarbetet på flera områden även 

har utvecklats under pandemin.  

 

Pandemin har tydligt satt arbetsmiljöfrågorna på agendan för lokala parter. Det har funnits ut-

maningar i de operativa delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men resultaten visar 

också att flera lokala parter upplevt en utveckling av systematik i arbetssätten, tydliggjorda 

roller och fördelar med att ha testat befintliga strukturer och rutiner i skarpt läge. I en del av 

svaren nämns att mer långsiktiga frågeställningar fått stå tillbaka för att man har behövt han-

tera det akuta. 

 

Lokala parter beskriver även att pandemin krävt en närhet till varandra och en involvering av 

såväl arbetstagarorganisationer som skyddsorganisation som lett till en tätare dialog. Det har 

möjliggjort att kunna fånga upp signaler från organisationen och korta beslutsvägar. Den mer 

frekventa dialogen beskrivs ofta ha utvecklat relationerna mellan parterna positivt. De digitala 
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mötesformerna upplevs till stora delar ha underlättat tillgängligheten till varandra, men det har 

även funnits utmaningar i att hantera känsligare frågor samt risker för missförstånd genom 

mötena på distans.  

 

Det fortsatta arbetet inom Partsrådet 
Partsgemensamma centrala insatser med fokus på hälsa och hållbarhet bedrivs i huvudsak  

inom ramen för den gemensamma utvecklingsorganisationen Partsrådet. Centrala parter är av  

uppfattningen att arbetet inom programmet Hållbart arbetsliv och arbetsområdet Arbetsmiljö 

ur ett partsperspektiv arbetar mot, och uppfyller flertalet av, de mål som togs fram i avsikts-

förklaringen.  

 

Under 2021 har programmet Hållbart Arbetsliv lanserat fyra nya tjänster; Inkluderande ar-

betsmiljö, Kollektiv förmåga, Samskapat utvecklingsarbete och Lärande i förändring. De två 

sistnämnda har anpassats till att vara digitala verktygslådor för att kunna levereras under pan-

demin. Programmet har även påbörjat utveckling av en tjänst med fokus på att främja förut-

sättningarna för ett arbetsliv för alla generationer. Under 2021 har hittills ett 80-tal leveranser 

av olika tjänster ägt rum. Dessutom har det genomförts 33 stycken webbinarier, workshops 

och informationsträffar hittills i år. 

 

Arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv fokuserar under innevarande avtalsperiod på 

tre områden: 1) Systematiskt arbetsmiljöarbete i den digitala världen, 2) Psykisk hälsa och 

ohälsa och 3) Arbetsanpassning och rehabilitering. Totalt har 10 stycken webbinarier genom-

förts på dessa olika teman hittills under året. Under våren lanserades även arbetsmaterialet 

Otillåten påverkan. Materialet syftar till att skapa möjligheter för dialog mellan lokala parter i 

deras gemensamma arbete för en god säkerhetskultur.  
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