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av 
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2009-06-03 

Sammanfattning 
Arbetsgivarincitament har använts på olika sätt inom svensk socialförsäkring. 
Två exempel är det nuvarande arbetsgivaransvaret i sjukförsäkringen och den 
medfinansiering som fanns i sjukförsäkringen mellan 2005 och 2007. Flera 
internationella studier har visat att sådana arbetsgivarincitament kan minska 
nyttjandet av olika socialförsäkringar. Arbetsgivarincitament kan även ha olika 
indirekta effekter; de kan tänkas påverka lönebildningen, företagens anställ-
ningar och uppsägningar och hur företagen agerar när de anställda söker ersätt-
ning. Dessa indirekta effekter har till stor del ignorerats i forskningen kring 
arbetsgivarincitament. Den här rapporten bidrar till att fylla en del av denna 
lucka genom att undersöka förekomsten av individuella löneeffekter av det 
arbetsgivaransvar som infördes i den svenska sjukförsäkringen 1992. Arbets-
givaransvaret innebar att företagen blev ansvariga att betala ut sjuklön till sina 
anställda under de första 14 dagarna av varje sjukfrånvaroperiod. Ett sätt för 
arbetsgivarna att undvika denna sjuklönekostnad kan vara att skifta över kost-
naden till anställda med hög sjukfrånvaro i form av lägre löneökningar. Jag 
finner dock inget stöd för sådana individuella löneeffekter.  

                                                      
∗ Den forskning som den här rapporten baseras på redovisas mer utförligt i Vikström (2009). I 
arbetet med denna forskningsrapport har jag fått användbara kommentarer från Patrik Hesselius, 
Per Johansson, Erik Grönqvist and Michael Svarer, såväl som deltagare vid seminarium på 
SUDSWEc, University of California at Los Angeles, IFAU och Tinbergen Institute. 
♣ IFAU och Nationalekonomiska Institutionen Uppsala Universitet, johan.vikstrom@ifau.uu.se. 
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1 Inledning 
I januari 1992 infördes det så kallade arbetsgivaransvaret i den svenska sjuk-
försäkringen. Arbetsgivaransvaret innebär att arbetsgivarna är skyldiga att 
betala sjuklön till sina anställda under de två första veckorna av varje 
sjukfrånvaroperiod. För längre sjukfall utgår såsom tidigare ersättning från 
Försäkringskassan. Arbetsgivaransvaret introducerade således en direkt kost-
nad för arbetsgivarna varje gång en anställd är sjukfrånvarande. En av tankarna 
bakom reformen var att denna kostnad skulle ge arbetsgivarna incitament att 
förbättra arbetsmiljön. Reformen kan dock tänkas ha andra indirekta effekter. 
Ett sätt för arbetsgivarna att undvika denna kostnad är att skifta över den till de 
anställda genom lönerna. Det skulle leda till att personer som ofta är sjuk-
frånvarande drabbas av lägre löneökningar, eftersom en hög sjukfrånvaro leder 
till ökade kostnader för företaget. I denna rapport undersöker jag om arbets-
givaransvaret på detta sätt påverkade lönebildningen. Mer precist besvarar jag 
frågan om de med hög sjukfrånvaro har fått en lägre löneökningstakt på grund 
av arbetsgivaransvaret i jämförelse med dem med låg sjukfrånvaro.  

Det finns flera anledningar till varför sådana individuella löneeffekter är 
intressanta att studera. För det första skulle de ha stora omfördelningseffekter. 
Individer med dålig hälsa och som därför ofta är sjukfrånvarande skulle få lägre 
löneökningar, medan individer med bra hälsa inte påverkas negativt på samma 
sätt. Följden skulle då bli en omfördelning från individer med dålig hälsa till 
individer med god hälsa. För det andra skulle de ta bort arbetsgivarnas incita-
ment att förbättra arbetsmiljön, i och med att storleken på sjukfrånvaron inte 
spelar någon roll för företaget eftersom alla sjuklönekostnader ändå skiftas över 
på de anställda.  

2 Vad innebär arbetsgivarnas ansvar 
för sjuklöneperioden? 

Tanken med sjukförsäkringen är att den ska ge individerna i samhället en 
försäkring mot inkomstbortfall vid sjukdom. Om en anställd inte har möjlighet 
att arbeta på grund av en sjukdom har man rätt att få ersättning från för-
säkringen. Innan 1992 finansierades denna försäkring helt och hållet av 
enhetliga arbetsgivaravgifter, och ersättningen till de anställda betalades ut 
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direkt från Försäkringskassan. Vid den här tidpunkten fanns inte heller någon 
karensdag inom försäkringen.  

I januari 1992 förändrades systemet och en så kallad sjuklön infördes. Det 
innebar att arbetsgivarna blev skyldiga att betala sjuklön till sina anställda 
under de första 14 dagarna av varje frånvaroperiod. Från dag 15 och framåt 
betalade Försäkringskassan ut ersättning precis på samma sätt som innan refor-
men. Ersättningsnivån förändrades inte i samband med denna reform. Från den 
anställdes synvinkel så förändrades därmed endast vem som betalde ut ersätt-
ningen – från Försäkringskassan till företaget – och inte storleken på denna 
ersättning. För att kompensera arbetsgivarna för de ökade kostnaderna som 
sjuklönen innebar sänktes sjukförsäkringsdelen av arbetsgivaravgiften från 10,1 
procent till 8,2 procent. 

Det fanns flera orsaker till denna reform. Regeringen var övertygad om att 
reformen skulle leda till att arbetsgivarna investerade mer i arbetsmiljön. En 
viktig anledning var också att minska den administrativa börda för Försäkrings-
kassan som det innebar att betala ut ersättning för alla korta sjukfall. Man antog 
också att rättsäkerheten i utbetalningen skulle öka, eftersom arbetsgivarna har 
en daglig kontakt med de anställda och därigenom mer information jämfört 
med Försäkringskassan.  

För att åskådliggöra hur företagens kostnader förändrades i och med arbets-
givaransvarareformen har jag beräknat antalet sjuklönedagar under ett år för 
varje individ med minst en anställning.1 I Figur 1 redovisas den stora sprid-
ningen i antal sjuklönedagar som en individ har per år i ett så kallat histogram. 
Histogrammet visar andelen individer med sammanlagt en sjukdag, två sjuk-
dagar och så vidare, och inkluderar endast antalet sjuklönedagar, dvs. de dagar 
som arbetsgivaren betalar för. Figuren visar på en stor variation; relativt många 
individer (25–30 procent), var aldrig sjuka under detta år, samtidigt som andra 
individer har över 20 sjuklönedagar. Det betyder att arbetsgivaransvaret kraftigt 
ökade arbetsgivarnas kostnader för vissa anställda, samtidigt som kostnaderna 
lämnades oförändrade, eller till och med minskade för andra anställda. Det 
finns därför all anledning att anta att reformen kan ha påverkat individers löner.  

                                                      
1 Här använder vi oss av data för 1991. Vi beräknar totala antalet sjukdagar upp till dag 14 av 
varje sjukfrånvaroperiod för varje individ.  
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Figur 1. Histogram över antalet sjuklönedagar per individ 1991. 

3 Vilka effekter förväntar vi oss av 
arbetsgivaransvaret?  

Grundtanken med olika typer av arbetsgivarincitament är att ge arbetsgivarna 
incitament att minska sjukfrånvaron inom sitt företag.  I fallet med arbetsgivar-
ansvar i sjukförsäkringen innebär varje sjukfrånvaroperiod en ekonomisk kost-
nad för arbetsgivarna i from av sjuklön. Det innebär att arbetsgivare med en bra 
arbetsmiljö kommer att ha lägre kostnader jämfört med arbetsgivare som har en 
sämre arbetsmiljö. Tanken är att denna ekonomiska belöning av att ha en låg 
sjukfrånvaro ska leda till att arbetsgivarna anstränger sig i sitt arbete att 
förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivaransvaret ger även arbetsgivarna incitament 
att vara mer uppmärksam på sjukfrånvaron inom deras företag; exempelvis om 
någon anställd är sjukfrånvarande upprepade gånger. I ett system där 
Försäkringskassan betalar ut all ersättning vid sjukdom har arbetsgivarna inte 
samma incitament att söka åtgärda ett sådant upprepat sjukfrånvarobeteende. 
Slutligen får arbetsgivarna också incitament att försöka uppmärksamma och 
förebygga ohälsa på ett tidigt stadium.  

Sammantaget innebär dessa effekter att vi förväntar oss att arbetsgivar-
ansvaret minskar sjukfrånvaron. Denna hypotes stöds av den internationella 
empiriska litteraturen på området, viktiga studier är bland annat Topel (1983, 
1985), Deere (1991), Card och Levine (1994), Anderson och Meyer (1994, 
2000), Jurajda (2004), Bruce och Atkins (1993) och Hyatt och Thomason 
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(1986), och för USA i Ruser (1985, 1991, 1993), Moore och Viscusi (1989) 
och Thomason (1993). Resultaten från denna litteratur diskuteras översiktligt i 
nästa stycke.  

Förutom denna huvudeffekt så kan arbetsgivaransvaret även ha olika 
indirekta effekter. En tänkbar indirekt effekt är att arbetsgivare begränsar sina 
kostnader för sjuklön genom att låta de anställda betala sin egen faktiska eller 
förväntade sjuklön genom lägre löneökningar. Arbetsgivarna kan i individuella 
löneförhandlingar då komma att anpassa lönerna så att varje enskild anställd 
betalar kostnaden för sin egen sjuklön. Därigenom undviker arbetsgivaren kost-
naden för sjuklönen helt och hållet, och resultatet blir att de som ofta är från-
varande från arbetet får lägre löneökningar jämfört med sina arbetskamrater 
som är frånvarande från arbetet mindre ofta. Denna rapport undersöker om 
sådana individuella löneeffekter uppstod som en konsekvens av arbetsgivar-
ansvaret som infördes i januari 1992.  

Arbetsgivaransvaret ger också arbetsgivarna incitament att avskeda indivi-
der som ofta är frånvarande och incitament att undvika att anställa individer 
som kan komma att ha en hög sjukfrånvaro. Individer med dålig hälsa skulle  
därmed få svårare att hitta en anställning. Ytterligare en indirekt effekt ät att 
arbetsgivarna har incitament att försöka begränsa de anställdas tillgång till för-
säkringen för att på sätt minska sina egna kostnader. 

4 Vad vet vi sedan tidigare om 
effekterna av arbetsgivarincitament? 

Den finns en relativt bred internationell litteratur som studerar hur olika 
arbetsgivarincitament påverkar hur mycket socialförsäkringarna nyttjas. I detta 
stycke beskrivs först de arbetsgivarincitament som finns förutom arbetsgivar-
ansvar. Därefter redovisas resultaten från tidigare empiriska studier av effek-
terna av arbetsgivarincitament.  

Det svenska arbetsgivaransvaret är en speciell form av arbetsgivarincita-
ment där arbetsgivarna delfinansierar sjukförsäkringens kostnader under 
sjukdomsperioden, i detta fall hela kostnaden under sjuklöneperioden. Ett annat 
liknande exempel är den medfinansiering av de anställdas sjukpenningkostnad 
på 15 procent som arbetsgivarna var tvungna att betala mellan åren 2005 och 
2007.  
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Ett annat exempel på arbetsgivarincitament är så kallade erfarenhets-
baserade system. I dessa system beror den enskilda arbetsgivarens avgift till 
socialförsäkringssystemet på det historiska nyttjandet av försäkringen. En 
ökning i antalet anställda som uppbär ersättning från sjukförsäkring, förtids-
pension eller tidigare anställda på arbetslöshetsförsäkring ökar storleken på 
arbetsgivaravgiften som företaget måste betala i framtiden.  

Dessa olika instrument har internationellt använts inom olika typer av 
socialförsäkringar. Internationellt så räknar man in arbetslöshetsförsäkring, 
sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och förtidspensioner i socialförsäkringar. 
Här diskuteras de empiriska nationalekonomiska studier som har genomförts. I 
USA har man bland annat en erfarenhetsbaserad arbetsgivaravgift inom arbets-
löshetsförsäkringen. Det innebär att de arbetsgivaravgifter företagen betalar 
beror på hur många anställda de avskedar och hur länge dessa avskedade får 
ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Effekten är dock 
eftersläpande, vilket innebär att kostnaderna idag beror på det historiska antalet 
uppsägningar, såsom säsongsanställningar eller kortvariga uppsägningar vid en 
mindre ordernedgång. Effekterna av detta system har analyserats i flera olika 
studier, bland annat Topel (1983, 1985), Deere (1991), Card och Levine 
(1994), Anderson och Meyer (1994, 2000) och Jurajda (2004). Den över-
gripande slutsatsen är att erfarenhetsbaserade system minskar antalet tillfälliga 
uppsägningar, men har ingen tydlig effekt på den totala sysselsättningen.  

Liknande erfarenhetsbaserade system finns också i de amerikanska och 
kanadensiska arbetsskadeförsäkringarna. De avgifter som företagen där betalar 
till försäkringen beror på antalet arbetsskadefall och längden på dessa inom 
företaget de senaste åren. Ett flertal studier har undersökt om detta minskar 
antalet arbetsskador. Utvärderingar för Kanada finns i Bruce och Atkins (1993) 
och Hyatt och Thomason (1986), och för USA i Ruser (1985, 1991, 1993), 
Moore och Viscusi (1989) och Thomason (1993). Resultaten från dessa studier 
är varierande, men tyder sammantaget på att de incitament som en erfarenhets-
baserad premie skapar minskar antalet arbetsskadefall.  

När det gäller de indirekta effekterna av arbetsgivarincitament på löne-
bildning och selektion av anställda är erfarenheterna från den internationella 
litteraturen mer begränsad. Ett undantag är Andersson och Meyer (2000) som 
finner att lönebildningen påverkas av ett erfarenhetsbaserat avgiftssystem inom 
den amerikanska arbetslöshetsförsäkringen; lönerna är lägre inom de branscher 
där arbetsgivarna får betala höga avgifter. Vidare så finner Hyatt och Kralj 
(1995), Andersson och Meyer (2000), och Thomason och Pozzebon (2002) att 
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arbetslöshetsersättningsansökningar oftare överklagas av arbetsgivarna i 
erfarenhetsbaserade i system. De anställdas tillgång till försäkringen är därmed 
mindre. Vidare finner Harcourt et al (2007) att arbetsgivarincitament i den Nya 
Zeeländska arbetsskadeförsäkringen har medfört att arbetsgivarna oftare 
försöker diskriminera i anställningsproceduren gentemot individer som man 
tror har dålig hälsa.  

5 Hur undersöks effekterna på 
lönebildningen? 

Jag är nu redo att beskriva hur jag undersöker effekterna av arbetsgivar-
ansvaret. Först presenteras det datamaterial som används i undersökningen. 
Därefter ges en överblick över hur stor lönespridning det finns på svenska 
arbetsplatser. Slutligen beskrivs den ekonometriska metod som används för att 
skatta de individuella löneeffekterna.  

5.1 Data 
För att besvara frågan om de som ofta är sjukfrånvarande har fått en lägre 
löneökningstakt på grund av det arbetsgivaransvar för sjuklönen som infördes 
1992 har jag kombinerat data från en rad olika källor för åren 1988 till 1994. 
Från SCB:s sysselsättningsregister hämtas en rad olika bakgrundsinformation, 
bland annat uppgifter om kön, ålder, inkomst, invandringsstatus och om 
individen har en anställning eller inte. Till detta har kombinerats data från 
Försäkringskassan på alla sjukförsäkringsutbetalningar som gjorts. Till detta 
tillfogas löneuppgifter från SCB:s strukturlönestatistik. Denna lönestatistik 
innehåller information på månadslöner och har samlats in av SCB i samarbete 
med arbetsgivarorganisationerna, och täcker hela den offentliga sektorn, alla 
stora privata företag och ett slumpmässigt urval av de små företagen. Den 
population som studien baseras på är alla individer i åldern 25 till 55, med 
sysselsättning i Sverige, och som inte byter jobb mellan två år. I studien foku-
seras på de som stannar inom samma företag för att undvika löneeffekter som 
uppstår på grund av byte av företag. 

För att ge en överblick över datamaterialet redovisas i Tabell 1 deskriptiv 
statistik över det lönematerial och sjukfrånvaromaterial som används i analy-
sen. Tabellen beskriver att män, icke-invandrare och äldre individer har högre 
löner. Samt att kvinnor, invandrare och äldre individer är mer ofta sjuk-
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frånvarande. Det finns också tydliga skillnader mellan individer anställda inom 
olika sektorer och mellan olika typer av arbeten; lönerna är högre och 
sjukfrånvaron är lägre bland tjänstemän jämfört med arbetare. Tabell 1 
beskriver också att de som ofta är sjukfrånvarande generellt har en lägre lön; 
exempelvis var medellönen 1991 bland individer med 0–10 dagars frånvaro 
14 330 kronor medan medellönen bland individer med över 20 dagars 
sjukfrånvaro var 12 390 kronor. Dessa siffror gäller före reformen som studeras 
i den här rapporten och det är viktigt att här komma ihåg att denna enkla 
jämförelse också fångar upp andra faktorer som skiljer sig åt mellan grupper 
med hög och låg korttidsfrånvaro såsom exempelvis bransch eller utbildning.  
Tabell 1. Deskriptiv statistik för urvalet som används i vår huvudanalys 

  Månadslön Antal sjuklönedagar 
 Antal obs. Medel Std. av. Medel Std. av. 
1990 640 577 13 960 4220 9,0 11,1 
1991 760 507 13 880  4140 8,5 10,8 
1992 777 297 14 550 4140   
1993 847 711 14 630 4200   
1994 878 611 15 580 4840   
      
För 1991      
Statlig  184 392 14 960 3870 8,3 10,8 
Landsting 195 145 13 350 4380 8,6 10,7 
Kommun 266 631 12 470 2670 9,6 11,4 
Privat arbetare 19 603 11 630 1530 10,6 12,4 
Privat tjänsteman 94 736 17 320 5180 5,4 7,9 
Kvinna 485 702  12 580 2570 9,7 11,4 
Man 274 805 16 180 5240 6,4 9,3 
Invandrare 704 809 13 910 4130 8,4 10,6 
Icke-invandrare 55 700 13 460  4250 10,5 12,5 
Ålder -30 71 462 13 330 3660 9,0 11,1 
Ålder 30-45 382 036 13 560  3590 8,7 10,8 
Ålder 45- 307 009 14 410 4780 8,2 10,8 
Frånvaro 0-10 dagar 541 136 14 330 4500   
Frånvaro 10-20 dagar 126 569  13 060 3060   
Frånvaro 20- dagar 92 802 12 390 2240   

Not: Lön är fulltidsmånadslön i svenska kronor. Frånvaro är antalet sjuklönedagar, definierat som totala 
antalet dagar mellan dag 1 till 14 av varje frånvaroperiod.  

 

5.2 Tjänar alla lika mycket? 
För att arbetsgivarna skall kunna justera enskilda löner krävs ett mått av 
individuell löneförhandling. Generellt kännetecknas dock den svenska arbets-
marknaden av en hög grad av central löneförhandling. Man kan därför fråga sig 
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om individuella löneeffekter av arbetsgivaransvarsreformen verkligen är att 
förvänta. Inom den svenska arbetsmarknaden har det dock alltid funnits 
löneförhandling på olika nivåer. Exempelvis uppskattar Nilsson (1993) att 
ungefär 45 procent av de totala löneökningarna utgörs av lönedrift på lokal 
nivå, d.v.s. lokala löneökningar utöver de centralt fastställda.  
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Figur 2. Histogram över residualer från en löneökningsekvation. 

För att belysa detta närmare har jag skattat en löneregression för ökningen i 
månadslönen mellan 1992 och 1991 och kontrollerat för en mängd olika 
faktorer som påverkar lön såsom kön, ålder, invandrarstatus, utbildningsnivå, 
typ av utbildning och vilken arbetsplats individen arbetar på. Jag har med andra 
ord kontrollerat för faktorer som fångar skillnader i befattning, arbetsgivare och 
centralt framförhandlade löneökningar. Den del av löneökningen som inte 
förklaras av dessa variabler kan då ses som en uppskattning av graden av 
individuella löneförhandlingar. Figur 2 redovisar ett histogram över denna 
oförklarade variation; ett värde på 10 betyder att dessa individer ökade sin lön 
med 10 procent mer än förväntat. Figuren påvisar en stor spridning, vilket skall 
tolkas som att det finns en betydande variation i löneökningarna, även på den 
svenska arbetsmarknaden. Jag drar därför slutsatsen att arbetsgivaransvars-
reformen har stort utrymme att påverka löneökningarna för individer med dålig 
hälsa.  

5.3 Undersökningsmetodik 
Vår grundläggande utvärderingsmetodik är relativt enkel. Reformen medförde 
att arbetsgivarnas kostnader ökad kraftigt för vissa anställda medan kostna-
derna var relativt oförändrade för andra anställda. Det är denna variation jag 
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utnyttjar i analysen och undersöker om löneökningarna var lägre för individer 
med hög sjukfrånvaro. För att kunna göra det på ett trovärdigt sätt måste två 
problem hanteras. För det första så är det rimligt att tro att företagen har en 
kostnad om en anställd är borta från arbetet även om man inte behöver betala 
någon sjuklön. Man kan dels tänka sig kostnader i samband med att få tag på en 
vikarie, samt att vikarien inte har lika stor erfarenhet som den ordinarie 
anställde. Produktionen kan dessutom komma att minska om ingen vikarie står 
att finna. Om arbetsgivarna vältrar över dessa kostnader på den enskilde 
anställde kan man förvänta sig en effekt av sjukfrånvaro på lönen även i ett 
system utan arbetsgivaransvar.  

För det andra kan individer med hög och låg frånvaro skilja sig ur en rad 
andra avseenden. De kan till exempel ha olika lång erfarenhet, olika kvalifika-
tioner, och vara anställda i olika sektorer. Även om jag har tillgång till bak-
grundsuppgifter om varje individ, är det långt ifrån säkert att jag kan fånga upp 
alla sådana skillnader. På utvärderingsspråk kallas detta problem selektion.  

Jag löser båda dessa problem genom att jämföra löneökningarna för dem 
som är ofta sjukfrånvarande med dem som sällan är sjukfrånvarande, både efter 
och före reformen. Tanken är att selektionen och andra kostnader förutom sjuk-
lön kan antas vara lika både före och efter reformen, medan effekten av refor-
men naturligtvis endast påverkar lönen efter reformen. Därigenom kan jag 
genom att jämföra löneökningarna före och efter reformen ta hänsyn till dessa 
två metodologiska utmaningar. På utvärderingsspråk kallas en sådan strategi 
Difference-in-Differences. Om de som ofta är sjuka har en lägre löneöknings-
takt efter reformen jämfört med före reformen i förhållande till dem som sällan 
är sjuka, är det en indikation på en löneeffekt av reformen. För att ta hänsyn till 
att löneökningstakten kan skilja sig mellan sektorer, företag eller mellan olika 
utbildningsgrupper, så kontrolleras dessutom för en mängd olika bakgrunds-
faktorer.  

Ett slutgiltigt problem är så kallad omvänd kausalitet. Det kan tänkas vara 
så att lönen du har påverkar hur ofta du är frånvarande från arbetet. Exempelvis 
kommer de som har högre lön förlora mer om de är sjuka, dels på grund av 
taket i sjukförsäkringen och dels på grund av den proportionerliga ersättnings-
nivån. För att lösa detta skattas modellen med instrumentalvariabel metoden, 
genom att använda sjukfrånvaron två år bakåt i tiden som ett instrument för 
frånvaron idag. I Vikström (2009) redovisas denna metod i detalj tillsammans 
med skattningar som visar att tidigare frånvaro är en väldigt stark prediktor av 
nuvarande frånvaro.  
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6 Resultat 
Jag kommer nu till våra resultat från de skattningar som beskrevs i föregående 
stycke. Först redovisas huvudresultaten och därefter presenteras en rad olika 
känslighetsanalyser som i detta fall bekräftar resultaten från huvudanalysen. 

6.1 Huvudresultat 
Tabell 2 redovisar huvudresultaten från min analys där den totala löneeffekten 
delas upp i tre delar; en effekt för 1992; en för 1993; en för 1994. Anledningen 
till detta är att det inte är troligt att arbetsgivarna kan växla över hela sjuklöne-
kostnaden omedelbart till sina anställda. Istället finns det anledning att tro att 
anpassningen av lönerna tar ett par år, med effekter på löneökningstakten också 
under 1993 och 1994. Man kan därför förvänta sig en initial effekt av reformen 
under 1992 men också ytterligare effekter under 1993 och 1994. Varje kolumn 
i Tabell 2 redovisar resultat från modeller som stegvis inkluderar fler och fler 
kontrollvariabler. Vilka kontrollvariabler som inkluderas indikeras i den nedre 
delen av tabellen. Anledningen till denna uppdelning är att jag vill undersöka 
om våra resultat är känsliga för vilka variabler som inkluderas i modellen. I 
grunden är den mest utbyggda modellen att föredra (kolumn 3), eftersom den 
innehåller flest kontrollvariabler. 

Ingen av specifikationerna visar någon statistiskt signifikant effekt av 
reformen redan under 1992. Mönstret för 1993 och 1994 är något annorlunda. I 
den enklaste modellen där jag bara kontrollerar för tidseffekter – fångar främst  
inflation – hittar jag en negativ effekt av varje dags extra frånvaro på 
löneökningen. Men när jag inkluderar ytterligare variabler i vår modell så 
minskar denna effekt gradvis. Effekten för 1993 blir då statistiskt insignifikant, 
medan effekten för 1994 fortfarande är signifikant. Denna effekt är dock liten. 
Koefficienten skall läsas så att en extra dags frånvaro minskar löneöknings-
takten efter reformen med cirka 0,018 procent.2 Det kan jämföras med medel-
löneökningen under 1992 som uppgick till 3,4 procent, med andra ord en 
relativt liten effekt. Sammantaget finner jag således inte något stöd för att 
arbetsgivaransvarsreformen hade några betydelsefulla individuella löneeffekter.  

                                                      
2 Koefficienten -0,0073 som redovisas i tabell 3 måste räknas upp med resultaten från 
förstastegsskattningen som redovisas i Vikström (2009). Det ger ett instrumentalvariabel estimat 
om -0,0073/0.40 = -0.018. Notera också att utfallsvariabeln är årliga löneökningstakt i procent.  
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Tabell 2. Huvudresultat för förhållandet mellan lön och antalet sjuklönedagar 

 (1) (2) (3) 
Utfallsvariabel Årlig löneökning i 

procent 
Årlig löneökning i 

procent 
Årlig löneökning i 

procent 
    
Effekt 1992 -0,0094 

(0,0054) 
-0,00091 
(0,0047) 

-0,0013 
(0,0018) 

Effekt 1993 -0,0212** 
(0,0063) 

-0,0102* 
(0,0052) 

0,00070 
(0,0024) 

Effekt 1994 -0,0208** 
(0,052) 

-0,0064 
(0,0038) 

-0,0073** 
(0,0019) 

    
Antal observationer 3 903 359 3 903 359 3 903 359 
R2 0,480 0,542 0,605 
Tidseffekter Ja Ja Ja 
Individvariabler Nej Ja Ja 
Anställningssektor Nej Ja Ja 
Kommun Nej Ja Ja 
Företag Nej Ja Ja 
Tid X Individvariabel Nej Nej Ja 
Tid X Sektor Nej Nej Ja 

Not: Utfallsvariabeln är löneskillnaden mellan tidpunkt t och tidpunkt t gånger 100. Individvariabler inkluderar 
kön, invandrarstatus, ålder, ålder i kvadrat, typ av utbildning och utbildningsnivå. Standardfel i parentes. *,** 
indikerar signifikant på 5(1) procents nivå.  

6.2 Känslighetsanalys 
För att undersöka stabiliteten i resultatet att arbetsgivaransvarsreformen inte 
hade några betydande individuella löneeffekter har jag genomfört en rad olika 
känslighetsanalyser. Resultaten från dessa redovisas i Vikström (2009), här 
diskuteras dessa känslighetsanalyser endast översiktligt. Det kan vara så att den 
ekonomiska krisen i början av 1990-talet påverkar våra estimat. Krisen medför 
bland annat att gruppen av individer med arbete kommer att se olika ut i början 
av vår undersökningsperiod under slutet av 1980-talet jämfört med i slutet av 
vår undersökningsperiod i början av 1990-talet. Jag har därför skattat om 
modellen enbart med de individer som har arbete under hela undersöknings-
perioden. Resultaten från denna analys skiljer sig inte nämnvärt från huvud-
resultaten.  

En annan anledning till att jag inte hittar några individuella löneeffekter kan 
vara att företagen trots allt inte kan växla över arbetsgivaransvarskostnaden till 
den enskilde anställde. Istället skulle det kunna vara så att alla anställda på ett 
företag där medelfrånvaro är hög får lägre löneökningar jämfört ett företag med 
låg medelfrånvaro. Jag finner dock inga belägg för att så skulle vara fallet.  
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En ytterligare anledning till våra insignifikanta effekter skulle kunna vara att 
lönerna endast är individuella inom vissa sektorer respektive för individer med 
en viss utbildningsnivå. Därigenom skulle viktiga effekter för enskilda grupper 
kunna döljas sig i den medeleffekt som hittills skattats. För att undersöka detta 
har jag skattat ytterligare modeller där jag tillåter för olika effekter i olika 
sektorer respektive olika effekter för olika utbildningsgrupper. Jag finner inga 
viktiga skillnader mellan olika sektorer och inte heller några viktiga skillnader 
för olika utbildningsgrupper. Jag har även  genomfört en rad andra känslighets-
analyser som beskrivs i detalj i Vikström (2009) och som inte heller de tyder på 
några betydande individuella löneeffekter från arbetsgivaransvaret. 

7 Slutsatser 
Den här rapporten har undersökt huruvida det arbetsgivaransvar som intro-
ducerades 1992 i den svenska sjukförsäkringen har påverkat lönebildningen. 
Mer precist har jag besvarat frågan om de som ofta är sjukfrånvarande på grund 
av arbetsgivaransvaret har fått en lägre löneökningstakt i jämförelse med dem 
som inte är så ofta sjukfrånvarande. Med hjälp av detaljerad information om 
anställningar, löner och sjukfrånvaro har vi kommit fram till att så är inte fallet. 
Jag finner inga indikationer på några betydande löneeffekter, varken i våra 
huvudskattningar eller i den omfattande känslighetsanalys som jag genomfört.  

Det kan finnas flera olika tänkbara förklaringar till detta resultat. Även utan 
ett arbetsgivaransvar har företagen kostnader om deras anställda är frånvarande 
från arbetet. Den kan kosta att ta in en vikarie, vikarien kanske inte har fullgoda 
kvalifikationer, eller om ingen vikarie går att finna så kan verksamheten drab-
bas negativt. Om dessa kostnader är tillräckligt stora kan det vara så att den 
ytterligare kostnad som uppstår genom att betala sjuklön under de första 14 
dagarna av varje sjukfrånvaroperiod upplevs som mindre betungande för 
arbetsgivarna. Denna tolkning stöds delvis av resultat i Andren och Palmer 
(2001), Hansen (2000) och Hesselius (2004) som finner starka generella löne-
effekter av sjukfrånvaro.  

En annan orsak till avsaknaden av löneeffekter kan vara att arbetsgivare 
istället undviker kostnader genom att selektivt anställa och selektivt säga upp 
individer med dålig hälsa. Sådana effekter av arbetsgivarincitament har påvi-
sats i Harcourt et. al. (2007), som undersöker den Nya Zeeländska arbetsskade-
försäkringen.  
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