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Remissvar (S2014/3552/SF) 

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader 

 

Sammanfattning 

Syftet med förslaget i promemorian är att ersätta det nuvarande 

högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader med en ny ersättning för 

höga sjuklönekostnader samt att minska den administrativa bördan och 

därigenom öka användningen av den nya ersättningen.  

 

Det nuvarande skyddet missgynnar små företag med höga 

sjuklönekostnader. Genom att differentiera högkostnadsskyddet utifrån 

företagsstorlek stärks små företag mot den här typen av oförutsedda 

utgifter. Saco ställer sig bakom ett differentierat system med minskad 

administrativ börda.  

 

Differentierat högkostnadsskydd 

Den officiella statistiken visar att sjukskrivningsbeteendet varierar med 

antalet anställda i företaget. Det visar sig bland annat genom att privata 

företag med få anställda som regel har lägre sjukfrånvaro jämfört med 

företag med många anställda. Eftersom mindre företag i högre grad är 

beroende av att personal finns på plats och dessutom är mer känsliga för 

oförutsedda utgifter så finns det en högre försiktighet att anställa 

personer med hög förväntad frånvarobenägenhet bland dessa företag. 

Det här innebär dels att personer som tillhör en riskgrupp i lägre grad 

arbetar i dessa företag, dels att sjuknärvaro är vanligare. Försiktigheten 

vid nyanställning påverkas dock i någon omfattning av sjuklöneansvaret 

som innebär att företaget måste betala ut sjuklön under 

sjuklöneperioden. Att höja ersättningen för höga sjuklönekostnader för 

dessa företag kan därför bidra till att minska försiktigheten vid 

anställning av personal, vilket skulle kunna främja 

anställningsbenägenheten generellt. Detta tycker Saco är positivt.  

 

Hesselius (2007) visar att risken att förlora arbetet ökar vid 

sjukfrånvaro och att den här risken är större bland kvinnor än bland 

män.1 Eftersom kostnaden för sjukskrivningar reduceras med den nya 

ersättningen minskar risken för den sjukskrivne att förlora arbetet. Hur 

stor den här effekten är i det här fallet är dock svårt att uttala sig om 

eftersom det saknas effektstudier. Tidigare forskning antyder dock att 

effekten existerar.  

                                                        
1 Hesselius, P. (2007), ”Does sickness absence increase the risk of 
unemployment?” The Journal of Socio-Economics”, 36(2), 288-310. 
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Införandet av ett sjuklöneansvar för arbetsgivaren hade som primärt 

syfte att minska sjuktalen. Det skulle ske genom att öka arbetsgivarnas 

ekonomiska incitament att ta ett större ansvar för de anställdas hälsa 

genom arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Att skapa incitament för 

företagen som främjar arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen är viktigt. 

Det måste dock ske på ett sätt som har avsedd effekt. Tyvärr är 

forskningen om hur arbetsgivarens incitament påverkas ganska liten i 

det här fallet.  I statistiken går det inte att se några större effekter på 

sjuktalen. Sedan 1992 har sjuklöneperiodens längd förändrats ett antal 

gånger, vilket inneburit att den höjts från 14 dagar till som högst 28 

dagar för att från 2005 ligga på 14 dagar. Det har dock inte gjorts några 

effektutvärderingar av dessa förändringar, vilket innebär att möjliga 

effekter är okända. Officiell statistik antyder att effekten på sjuktalen av 

allt att döma har varit liten, vilket skulle kunna vara ett resultat av att 

företagen inte reagerat på de ekonomiska incitamenten i avsedd 

riktning. Däremot antyder undersökningar (av till exempel Företagarna) 

att företagen blivit mer selektiva vid anställning av personal.  

 

En differentierad ersättning med avseende på företagets storlek skulle 

kunna leda till negativa marginaleffekter med avseende på 

benägenheten att växa, speciellt för företag som ligger under 

brytpunkten mellan två olika ersättningsnivåer. Eftersom det är 

eftersträvansvärt att mindre företag växer och nyanställer är det här ett 

potentiellt problem. I promemorian genomförs en känslighetsanalys 

som indikerar att så skulle kunna vara fallet. Detta är viktigt att följa 

upp om reformen genomförs. 

 

Förenklade administrativa regler 

Det nuvarande högkostnadsskyddet upplevs som krångligt, vilket har 

gjort att relativt få företag har valt att utnyttja ersättningen. Saco ställer 

sig bakom de föreslagna förenklade reglerna vars syfte är att minska den 

administrativa bördan och öka utnyttjandegraden bland företagen.  

 

Svar från Akademikerförbundet SSR finns bifogat detta remissvar. 
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