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Sammanfattning	
Denna uppsats syftar till att undersöka ifall kommuners olika sektorandelar har betydelse för 

kommuners sjuktal, samt om effekterna är olika beroende på kön. Då tidigare forskning sällan 

studerat betydelsen av själva anställdas sektorstillhörighet på arbetsmarknaden utgör denna 

studie ett delvis nytt forskningsområde. Utifrån ekonomiska teorier förklaras hur 

sjukskrivningar uppstår samt vilka kännetecken bland olika sektorer som kan härledas till risk 

för sjukskrivning. Regressioner med paneldata för Sveriges samtliga kommuner på årsbasis 

mellan åren 2001-2014 har utförts med OLS- skattnignsmetod samt med fixed efffects. 

Resultaten antyder att ökade andelar offentligt anställda i utbyte mot minskade andelar privat 

anställda bland förvärvsarbetare på kommunnivå medför ökade sjuktal över tid men med 

svagare resultat på tvärsnittsnivå.  
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1 Inledning  
Den 22 mars 2016 hölls en interpellationsdebatt i Sveriges Riksdag om vilka åtgärder som ska 

vidtas för att minska de regionala skillnaderna i sjukskrivningar. Politiker frågar sig huruvida 

sjukförsäkringens utformning, lokala sjukskrivningsattityder samt den lokala arbetsmarknadens 

sammansättning har för betydelse för skillnaderna mellan kommuners sjukskrivningstal. Enligt 

en rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF 2010) har regionala skillnader i 

sjukskrivningar varit bestående ända sedan 1970-talet där höga ohälsotal kännetecknats av 

områden med glesbygd, hög medelålder samt liten lokal arbetsmarknad. Vad man inte beaktat 

är att sammansättningen på kommunal arbetsmarknadsnivå kan se olika ut beroende på hur stor 

andel som arbetar inom privat respektive offentlig sektor. Betydelsen av vilken sektor som 

dominerar kommuners arbetsmarknad belyses av Frykman och Hansen (2005), vars rapport 

inriktar sig på två kommuner som är av samma befolkningsstorlek, Strömsund och Gislaved, 

med olika arbetsmarknadskaraktär och finner avsevärt stora skillnader i ohälsotal samtidigt som 

kommunernas sammansättning av privat- och offentlig sektor varierar kraftigt sinsemellan. 

Utifrån detta uppdagas frågan om hur väl olika nivåer i sjuktal specifikt kan härledas till de två 

kommunernas sektorsammansättning. Kan sambandet mellan kommunernas 

sektorsammansättning och ohälsotal anses vara kausalt eller handlar det om ett spuriöst 

samband? Vidare frågar vis oss i vilken utsträckning som kopplingen mellan sammansättning 

av privat- och offentlig sektor och ohälsotal av ovan nämnda kommuner är representativt för 

Sveriges kommuner i allmänhet. 

 

Denna studie syftar till att utröna huruvida det föreligger ett samband mellan kommuners 

sektorandelar och sjuktal. Studien syftar också till att undersöka i vilken utsträckning eventuellt 

samband kan härledas till de kännetecknande egenskaper för utvalda sektorer som anses 

påverka risken för sjukskrivning samt ifall sambanden skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Frågeställningen är uttryckt enligt följande. 

 

Är lokala skillnader i sjuktal en konsekvens av kommuners varierande sektorandelar på 

arbetsmarknaden, samt skiljer sig dessa samband beroende på kön? 

 

En anledning till varför olika stora sektorandelar är av betydelse för kommuners sjuktal 

motiveras utifrån att olika incitament infinner sig bland anställda beroende på 

sektorstillhörighet, ibland inom samma yrke, där offentlig sektor till skillnad från privat inte har 

samma vinstdrivande syfte. Kopplingen mellan kommuners sektorandelar och sjuktal är också 
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intressant att studera utifrån exempelvis de anställdas olika risk för uppsägning, olika grad av 

krav och kontroll i arbetsutförandet samt olika mål med sin verksamhet beroende på vilken 

sektor de tillhör. Ytterligare en motivering till varför anställdas sektortillhörighet är av 

betydelse för kommuners sjuktal gäller diskussionen om huruvida privatiseringar av tidigare 

offentligt drivna verksamhetsområden medför positiva eller negativa samhällsekonomiska 

effekter sett utifrån sjukskrivningsperspektiv. För att besvara frågeställningen har regressioner 

utförts för Sveriges samtliga kommuner mellan år 2001-2014 med kvantitativ data hämtad från 

Försäkringskassan och Statistiska Centralbyrån innehållande aggregerad statistik över Sveriges 

kommuner. Män och kvinnor är uppdelade och analyseras var för sig.  

 

Då utnyttjandet av sjukförsäkringen kan påverkas av en mängd olika faktorer varav många 

berör vetenskapliga områden utanför nationalekonomi och vars tillgång av data är begränsad 

fokuserar denna studie på de härledande kännetecken mellan sjukskrivningar och olika sektorer 

som kan förklaras utifrån ekonomiskt resonemang. Studien är avgränsad till att endast 

undersöka uttag av sjukpenning vilken är en av flera beståndsdelar inom sjukförsäkringen. 

Genom denna begränsning lämnar vi en del förklarande faktorer till ohälsotalet utanför. Att 

undersökningen tar hänsyn till både tvärsnitt och tidsserie möjliggör för kommuner att ta 

lärdom både i jämförelse mellan varandra och i jämförelse med tidigare utfall i historien. 

Förhoppningsvis ska slutsatserna från denna uppsats utgöra en indikation på ifall offentlig- eller 

privat sektordominans lokalt främjar eller hämmar kommuners sjukpenninguttag.  

 

Inledningsvis följer ett avsnitt om vad tidigare forskning funnit inom valt ämnesområde. 

Därefter följer ett avsnitt som förklarar individens sätt att nyttomaxiera valet mellan arbete och 

fritid, hur varierande hälsotillstånd kan påverka valet och hur behovet av sjukförsäkring uppstår 

samt vilka problem som löses respektive uppstår beroende på hur försäkringen är utformad. 

Detta avsnitt berör inte direkt sektortillhörighetens betydelse men finns med i syfte att öka 

förståelsen för hur individer utifrån ekonomiskt resonemang förväntas agera både inom 

offentlig- och privat sektor. Sedan följer ett avsnitt där andra kännetecken och inneboende 

egenskaper bland sektorer som antas påverka sjukskrivningsgraden undersöks. Därefter 

presenteras val av metod och data följt av resultat från regressioner vilka slutligen diskuteras.  
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till sjukskrivningars olika utfall mellan regioner och över 

tid utifrån resultat av tidigare forskning inom området. Vad som påverkar 

sjukskrivningsbenägenheten återfinns inte enbart inom nationalekonomisk forskning utan finns 

utspridd inom flera andra vetenskapliga områden, exempelvis inom medicin, sociologi och 

psykologi. För denna uppsats väljer vi dock studera bakgrunden till sjukskrivningar så långt 

som möjligt utifrån ekonomiska incitament. 

2.1 Lokal arbetsmarknad1 och sjukskrivningar 
I en rapport från ISF (2010) studeras förklaringar till varför utnyttjandet av sjukförsäkringen 

skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Enligt Riksförsäkringsverket (2003:12) kunde 

ökningen av ohälsotal nationellt mellan åren 1997-2002 inte förklaras av ökande spridning 

mellan olika regioner eller branscher. Skillnader för utbetalningar i sjukförsäkringen mellan 

regioner i toppen (Norrbotten) och i botten (Halland, Jönköping och Uppsala) har alltså inte 

förändrats nämnvärt sedan 1970-talet.  

 

Vidare konstaterar man att regioner med relativt höga ohälsotal kännetecknats av hög 

medelålder och liten lokal arbetsmarknad. Demografiska, socioekonomiska och 

arbetsmarknadsrelaterade faktorer hade högre förklaringsvärde för skillnader mellan 

storstadskommuner än mellan glesbygdsregioner, möjligen förklarat genom glesbygdens 

relativt mer självständiga sjukförsäkringsadministration. Av någon anledning varierar 

tidslängden för sjukskrivningar med samma diagnos mellan olika regioner, trots att hänsyn 

tagits till normalt förklarande faktorer. Det är framförallt lokalt varierande attityder och 

kulturer gällande synen och förhållningssättet till sjukpenning som varit beaktansvärt vid lokala 

jämförelser mellan olika kommuner i landet. I en studie av Lindbäck m fl (2015) påträffas en 

förklaring till regionalt varierande sjukskrivningstal vara lokalt varierande 

sjukskrivningskulturer. Dessa kulturer har även analyserats av Försäkringskassan (2005:4) där 

man finner den lokala samanhållningen, oavsett attityd om sjukskrivning är något värdigt eller 

ovärdigt, ha ett samband med antalet sjukskrivningsdagar. Tidigare forskning har främst 

studerat lokala variationer i sjukskrivningar i syfte att undersöka huruvida regeltillämpningen 

av sjukförsäkringen är likformig mellan lokala aktörer (ISF 2010). Studier med lokal 

arbetsmarknader som en direkt förklarande faktor till sjukskrivningsbenägenhet är inte vanligt 

förekommande bland berörande forskning. Däremot kan betydelsen i skillnader av lokala 

																																																								
1	Definitionen	bygger	på	statistik	om	arbetspendling	över	kommungränser	genom	att	först	definiera	ett	
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arbetsmarknaders inneboende egenskaper sammankopplas med tidigare studiers förklarade 

faktorer för t ex utbildningsnivå, arbetslöshet, åldersskillnader och möjlighet till byte av 

arbetsplats vilket varierar lokalt mellan olika kommuner. Dessa faktorer återkommer vi till i 

senare avsnitt. 

2.2 Sektortillhörighet och sjukskrivningsbenägenhet 
Kopplingen mellan sekortillhörighet och sjukskrivningsbenägenhet studeras sällan på 

kommunal nivå med samtliga yrken inkluderande utan istället på individnivå inom ett specifikt 

yrkesområde. Dock har Nyman m fl (2002) studerat sektortillhörighetens effekt på sjukfrånvaro 

baserat på samtliga yrkesgrupper för utvalda europeiska länder och påvisar ett positivt samband 

mellan sjukfrånvaro och anställning inom offentlig sektor i jämförelse med privat sektor. 

Sambandet är dock svagare för män än för kvinnor, speciellt bland äldre anställda. I en rapport 

från Sveriges kommuner och Landsting (2008) delas offentlig sektor upp i statlig, landsting och 

kommunal sektor vars respektive sjukfrånvaro jämförs med privat sektor med kontroll för 

ålder- och könsskillnader. Rapporten konstaterar sjukfrånvaron vara lägst inom statlig sektor 

följt av landsting, privat och kommunal sektor.  

Till skillnad från andra studier vill vi i denna uppsats veta hur sjukfrånvaron påverkas bland 

olika sektorer, även för människor inom samma yrke. Ett exempel på det ger Hansen (2014) 

vars studie om arbetsvillkor och hälsa bland anställda på akutsjukhus undersöks i förhållande 

till valet mellan offentlig och privat driftsform. Resultaten visar på relativt högre utbrändhet 

bland anställda på privata sjukhus, men sammantaget allmänt små skillnader i arbetsvillkor 

trots olika driftsformer. Andra studier om sjukskrivningsskillnader beroende på 

sektortillhörighet inom övriga yrkesområden har inte påträffats.  

 

Sverige är ett land där sektorsammansättningen på den lokala arbetsmarknaden varierar stort 

mellan kommunerna. Vissa kommuner kännetecknas av några få större arbetsgivare medan 

andra kommuner kännetecknas av ett större antal mindre arbetsgivare. Fastän den kommunala 

sektorn oftast är den största arbetsgivaren bland de flesta av landets kommuner så varierar 

storleksandelen lokalt mellan kommunerna. Enligt statistik från SCB (2008) är skillnaderna 

stora med exempelvis Solna kommunala sektor som år 2008 endast utgjorde 3 procent av 

arbetstillfällena medan siffran var 57 procent i Forshaga kommun. I figur 1 nedan visas 

geografiska skillnader för andel förvärvsarbetande inom privat sektor, följt av figur 2 som visar 

andel förvärvsarbetare inom kommun- och landstingssektorn.  
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Figur 1. Förvärvsarbetande i privat sektor, andel (%) År 2014.   Figur 2. Förvärvsarbetare i kommun- och landstings 
Källa: Koloda.     sektorn, andel (%) År 2014. Källa: Koloda.  

> 70%.                          > 28,5%. 
67-70%                       26,1-28,4%  
64-67%                                                      23,5-26%   
< 64%                                                         < 23%    

 
Utifrån figurerna kan vi skönja hur den privata sektorn är relativt mer dominant i landets södra 

kommuner medan för kommun- och landstingssektorn är dominansen relativt större i landets 

norra kommuner.  

 

Sammantaget konstaterar vi att lokala variationer i sjukskrivningsgrad mellan kommuner inte 

är någon ny företeelse. Tidigare forskning inom området har studerat lokala skillnader främst i 

syfte att utröna i vilken utsträckning regeltillämpningen av sjukförsäkringssystemet är 

likformig. Tidigare forskning om sambandet mellan sjukskrivning och sektortillhörighet är 

däremot knapphändig där förklarande faktorer studerats utifrån andra grupptillhörigheter, detta 

trots att lokala skillnader konstaterats i både sektorandelar och sjuktal. Vi behöver härifrån dels 

undersöka vad som är vanligt förekommande förklaringar till sjukskrivningar samt inom vilka 

av dessa områden som privat och offentlig sektor åtskiljer sig.   
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3 Sjuk- och försäkringsteori 
 

För att förstå varför kommuners sjuktal skiljer sig åt behöver vi först känna till hur individen 

agerar på arbetsmarknaden i valet mellan arbete och fritid utifrån teorin om nyttomaximering, 

hur behovet av sjukförsäkring uppstår samt hur svensk sjukförsäkring är utformad. 

3.1 Att välja mellan arbete och fritid 
Rosen och Gayer (2014) beskriver individens avvägning mellan arbete och fritid med hjälp av 

en budgetlinje där mer arbete innebär mer konsumtion men samtidigt mindre fritid och vice 

versa. Individens preferenser utgörs av indifferenskurvor och ett utfall i avvägningen mellan 

konsumtion och fritid uppstår där en indifferenskurva träffar en budgetlinje. Modellen benämns 

ofta som konsumtions- och fritidsmodellen.  

I valet mellan arbete och fritid spelar förändringar i lönenivå en viktig roll vilken mäts genom 

inkomst- och substitutionseffekten2  (SBU 2003). Brown (1996) vidareutvecklar modellen 

genom att inkludera hälsostatus som ytterligare en beroende faktor i form av en parameter som 

ställs upp enligt följande Cobb-Douglas funktion.  

 

𝑢 = 𝑥(!!!)𝑙! 

 

Faktorn x står för individens konsumtion medan l står för individens fritid och parametern 𝛼 

som mått på ohälsa inom intervallet {0,1}. Ju sämre hälsa en individ har desto större 𝛼 och  

således är personen villig att ge upp mer arbete i utbyte mot mer fritid. Dock är begreppen bra 

respektive dålig hälsa ofta subjektivt definierade utifrån en viss måttstock och därmed svåra att 

fastställa. Brown kallar modellen för Marginella Substitutions- och Hälsokvoten vilken 

illustreras i figur 3 nedan. Vid punkt 𝐸! ses individen arbeta utan någon sjukfrånvaro och 

konsumerar nivån 𝑥! och arbetar h timmar (ℎ = 𝑇 − 𝑙!) där T står för total tid och 𝑙! för fritid. 

Vid punkt 𝐸! är individen däremot sjukfrånvarande och konsumerar nivån 𝑥! vilken inte är 

inkomstbaserad och innehar maximal fritid (𝑙! = 𝑇). Avgörande för indifferenskurvornas 

lutning (IC) blir således storleken på 𝛼, eller rättare sagt graden av ohälsa. Ju större 𝛼 desto 

brantare kurva likt 𝐼𝐶(𝛼!). Fritidsbenägenhet som faktor i modellen kan alltså även beskrivas 

som grad av sjukfrånvaro alternativt grad av ohälsa. 

																																																								
2	För	utläggning	av	inkomst-	och	substitutionseffekten	se	Rosen	och	Gayer	(2014).		
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Figur 3. Marginella substitutions- och hälsokvoten. Källa: Brown (1996) 

3.2 Risken för sjukdom – behovet av sjukförsäkring 
Att prediktera indifferenskurvorna i figur 3 över tid förutsätter att människan vet graden av 

framtida hälsotillstånd, vilket det ofta råder osäkerhet kring. Då sjukdom kan uppkomma mer 

eller mindre oförutsett uppstår ett behov att försäkra sig mot oförutsedda händelser,  

t ex mot inkomstbortfall p.g.a. sjukdom. En försäkring syftar just till att möjliggöra för 

människor att reducera eller helt undvika risker (Rosen & Gayer 2014). Efterfrågan på 

försäkring mot inkomstbortfall p.g.a. inkomstbortfall beror på i vilken utsträckning människor 

är riskaversa, ju mer riskavers desto större efterfrågan (Rosen & Gayer 2014). En bidragande 

effekt till att människor generellt är riskaversa är antagandet om avtagande marginalnytta av 

pengar, att förlusten av en förlorad krona värderas högre än vinsten av ytterligare en krona. 

Således är individer villiga att betala mer i försäkringsavgift än det förväntade värdet av risken 

och skapar på så vis en risk premium vilket utgör en nödvändig vinst för försäkringsgivarna. 

Dock kan ett möjligt problem uppstå mellan försäkringstagare och försäkringsgivare, nämligen 

en situation med asymmetrisk information3 där försäkringstagaren har ett informationsövertag 

gällande risken för att bli sjuk. Ifall försäkringsavgiften baseras på genomsnittlig risk för 

sjukdom riskerar försäkringstagare domineras av människor med hög risk för sjukdom, ett 

																																																								
3	Uppstår	då	den	ena	parten,	i	en	ekonomisk	transaktion,	innehar	bättre	information	om	berörd	vara	än	den	
andre	parten	(Rosen	&	Gayer	2014).			
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tillstånd av adverse selction4, vilket riskerar leda till ohållbara förluster för försäkringsgivaren. 

Så långe sjukförsäkringen är frivillig blir konsekvensen att premier höjs viket leder till ett 

sjukförsäkringssystem endast lämpat för människor med hög risk att bli sjuka utan att inkludera 

människor med låg risk. Som åtgärd på problemet har vissa länder, däribland Sverige, valt 

införa en obligatorisk sjukförsäkring som innebär att risken för sjukdom sprids ut även på 

lågrisktagare och således undviks problemet med adverse selection. Genom allmän obligatorisk 

sjukförsäkring träder staten in som tredje part och kan begränsa valmöjligheterna för individer 

att själva välja om ifall och i vilken utsträckning man önskar vara försäkrad. Däremot kvarstår 

problemet med ökad sjukskrivningsbenägenhet till följd av beteendeförändringar, s k moral 

hazard5, genom skyddet av allmän sjukförsäkring (Rosen & Gayer 2014). Ett överskott av 

sjukskrivning riskerar uppstå vilket är ineffektivt för samhällsekonomin. 

 

Sammantaget anses sjukfrånvaro utifrån ekonomisk teori vara ett aktivt val och därmed är 

utformningen av en sjukförsäkring av stor betydelse för styrningen av incitament bland 

förvärvsarbetare och sjukskrivna vilket bekräftas av Hägglund och Johansson (2016). Låt oss 

vidare se närmre på det skydd som svensk sjukförsäkring erbjuder och vilka potentiella 

problem det medför.  

3.3 Svensk sjukförsäkring  
Svensk sjukförsäkring finansieras genom en obligatorisk sjukförsäkringsavgift vilken är en del 

av arbetsgivaravgiften6 som arbetsgivare betalar in för sina anställda. Ifall avgiften inte täcker 

alla utgifter så täcks återstående kostnader av statliga medel enligt lag (Försäkringskassan 

2015a). Sjukförsäkringen syftar till att skydda människor som faktiskt är sjuka från 

inkomstbortfall. Här följer en översikt om hur den svenska sjukförsäkringen är uppbyggd, dess 

avvikelser från ovan nämnda teori samt på vilket sätt den utnyttjas.   

3.3.1 Beståndsdelar 
Den svenska sjukförsäkringen består av flera olika komponenter varav vald beroende variabel i 

denna uppsats endast är kopplad till sjuktalet. Vi behöver därför särskilja sjukförsäkringens 

olika delar för att förstå vad som tillhör, respektive inte tillhör, sjuktalet. 

 
																																																								
4	Uppkommer	då	en	försäkringsgivare	baserar	sina	erbjudanden	på	befolkningens	genomsnittliga	risknivå	
och	människor	med	låg	risk	avviker	samtidigt	som	andelen	högrisktagare	bland	försäkringstecknarna	ökar	
(Rosen	&	Gayer	2014).	
5	Innebär	att	risken	för	att	en	oförutsedd	händelse	ska	inträffa	ökar	i	de	fall	individen	är	försäkrad	genom	
att	individen	blir	mer	riskbenägen	(Rosen	&	Gayer	2014).	
6	Totalt	cirka 31% påslag på lönen, varav ca 4,50 % är försäkringsavgift. 	Aktuella	procentsatser	publiceras	på	
Skatteverkets	hemsida	(Skatteverket	2016).		
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Inom sjukförsäkringen finns följande ersättningar, sjukpenning vilket betalas ut vid sjukdom 

från arbete, rehabiliteringsersättning vilket kompenserar för den inkomstförlust som uppstår 

vid arbetslivsinriktad rehabilitering, t ex vid arbetsträning, sjukersättning vilket betalas ut till 

personer mellan 30 och 64 år som p.g.a. sjukdom, skada eller funktionsnedsättning inte 

förväntas klara arbeta på heltid, och aktivitetsersättning vilket riktar sig till unga personer som 

p.g.a. sjukdom, skada eller funktionsnedsättning inte förväntas klara arbeta på heltid inom ett 

års tid. Dessa fyra ersättningar utgör tillsammans ohälsotalet, vilket är ett vanligt 

förekommande sjukskrivningsmått bland tidigare forskning. Sjuktalet, som är 

sjukskrivningsmått i denna uppsats, inkluderar endast ersättningar i form av sjukpenning, vilket 

är den komponent i sjukförsäkringen vi fortsättningsvis kommer att utgå ifrån. 

3.3.2 Utformning 
För att skapa incitament för arbetsgivaren att förebygga att anställda sjukskrivs måste 

arbetsgivare i Sverige under dagarna 1-14 betala ersättning för sjukfrånvaro till den anställde  

s k sjuklön varav den första dagen är en karensdag, d v s utan ersättning. Införandet av 

karensdag kan anses dämpa effekten av moral hazard-beteende och risken för överutnyttjande 

av sjukskrivning genom den självrisk som drabbar den anställde och således begränsar 

benägenheten att sjukskriva sig.  

Från och med åttonde dagen i sjukperioden krävs att den anställde innehar läkarintyg om 

nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan 2016a). Först från dag 15 och framåt överlåts 

utbetalningarna till försäkringskassan då ersättningen övergår från sjuklön till sjukpenning. 

Sedan år 2008 gäller att från dag 90 till 180 ges fortsatt rätt till sjukpenning ifall arbetsgivaren 

inte kan erbjuda något arbete anpassat efter den sjukes begränsade arbetsförmåga. Från dag 180 

till 365 beviljas sjukpenning med några få undantag endast till dem som inte kan utföra något 

arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Liknande kriterier gäller även från dag 365 och framåt. 

 
Figur 4. Sjukperiodens olika delar. För egenföretagare skiljer sig sjukperioden genom att ha en grundkarens på sju 

dagar och möjlighet att välja mellan 1, 14, 30, 60, eller 90 karensdagar (Försäkringskassan 2016b). Ju fler valda 

karensdagar desto lägre sjukförsäkringsavgift.   

Karensdag	
Dag	1	

Krav	på			
läkarintyg	
Dag	8	

Sjuklön		
Dag	2-14	

Sjukpenning	
Dag	15-90	

Nybebiljad	
sjukpenning	
Dag	90-180		

Nybeviljad	
sjukpenning	
Dag	180-365	

Nybeviljad	
sjukpenning	
Dag	365	-	
framåt	
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3.3.3 Informationsasymmetrier inom svensk sjukförsäkring 
När nybeviljande av sjukpenning ska prövas återkommer problematiken med asymmetrisk 

information. Tidigare handlade problemet om att försäkringstagare undanhåller information om 

sin ohälsa vilket medförde höjda premier anpassade efter de mest sjuka i samhället.   

Enligt Engström m fl (2013) uppstår informationsasymmetrier även när möjligheten om 

återgång till arbetslivet avgörs. När en sjukskriven person med incitament att förbli sjukskriven 

har ett informationsövertag uppstår en beteenderisk där den sjukskrivne genom sitt 

informationsövertag kan påverka avgörandet mellan återgång till arbetet och fortsatt ersättning 

till den sjukskrivnes fördel. Detta problem kvarstår oavsett sjukförsäkringens obligatorium. 

Arbetstagarens lön- och ersättningsnivå utgör här viktiga incitament för i vilken utsträckning 

denna typ av asymmetrisk information har för effekt på nivån av sjukskrivningar. 

3.3.4 Risk för felaktig bedömning 
Brown (1996) hävdar att frånvaro från arbetet kan variera med skälig eller oskälig anledning. 

När en handläggare eller läkare bedömer graden av nedsatt arbetsförmåga och beslutet 

dessutom kan överklagas i en domstol finns alltid risk för två typer av fel i 

sjukförsäkringssystemet. Det ena kallas för typ I-fel och innebär att en person nekas ersättning 

trots nedsatt arbetsförmåga och därmed borde få ersättning. Det andra felet kallas för typ II-fel 

och innebär att en person får ersättning trots tillfredställande arbetsförmåga och därmed inte 

borde fått ersättning (Hägglund & Johansson 2016). Genom att undvika det ena typ-felet ökar 

samtidigt risken för det andra. Vid ändringar i kriterier över rätten till ersättning uppstår 

perioder där människor med nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom ändå arbetar, s k 

sjuknärvaro, och perioder där människor med tillfredställande arbetsförmåga inte arbetar utan 

är sjukskrivna, s k friskfrånvaro. Tabell 1 nedan visar möjliga kombinationer mellan 

arbetsförmåga och arbetsstatus.  

Arbetstillstånd  

Sjukskriven Arbetande 

Arbetsförmåga* 

Nedsatt 
arbetsförmåga Sjukfrånvaro Sjuknärvaro  

(typ I-fel) 
Tillfredställande 
arbetsförmåga 

Friskfrånvaro  
(typ II-fel) Frisknärvaro 

Tabell 1. Relation mellan arbetsförmåga och arbetstillstånd.*arbetsförmåga baserat på hälsostatus. 
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3.3.5 Regeländringar om ersättningsnivåer 
Figur 5 nedan är en förenklad illustration av hur sjukpenningen förändrats under vald 

undersökningsperiod för denna uppsats. Förändringar i ersättningsnivåer och sjuklöneperiod 

kommer senare i det empiriska avsnittet att mätas med hjälp av dummyvariabler och på så vis 

jämföra effekter före och efter regeländringar.  

 
Figur 5. Förändringar i sjukpenningens ersättningsnivå och sjuklöneperiod. 
 
Sjukpenningen baseras på inkomstnivå och är normalt ca 80 procent av årsinkomsten begränsad 

till 7,5 gånger prisbasbelopp (Försäkringskassan 2016b). Bland alla anställda inom offentlig 

sektor och ca 85 procent inom privat sektor råder tecknade kollektivavtal på arbetsplatserna 

(Kjellberg 2013). Den relativt lilla andelen utan kollektivavtal återfinns framförallt på 

arbetsplatser med få anställda inom privat sektor, exempelvis bland egenföretagare. Genom 

kollektivavtal ersätts vid sjukdom delar av den förlorade lön som överstiger 7,5 prisbasbelopp 

vilket gör att total ersättningsnivå uppgår till ca 90 procent av lönen och avtar något i takt med 

att sjukskrivningstiden förlängs (Ersättningskollen 2016). Detta gäller dock inte för dem som 

klassas som arbetare inom privat sektor genom att deras ersättning utöver sjukpenning är 

begränsad till 10 procent upp till 7,5 prisbasbelopp, medan bland tjänstemän ges en total 

ersättning på ca 90 procent obegränsat antal prisbasbelopp. Inom offentlig sektor, däremot, är 

sjukpenningersättning bland både tjänstemän och arbetare i samma nivå som bland tjänstemän 

inom privat sektor. Eftersom vår undersökning inte gör skillnad mellan tjänstemän och arbetare 

utan endast studerar betydelsen av sektortillhöighet blir konsekvensen att ersättningsnivåer 

inom privat sektor generellt är något mindre förmånliga genom den särbehandling som 

återfinns bland arbetare till fördel för offentlig sektor och till nackdel för privat sektor. Således 

antas offentligt anställda utifrån generösare ersättningsnivåer generellt ha något större 

incitament att sjukskriva sig jämfört med privat anställda.  

 

 

 

 

År	1998	
Ersättningsnivå	

80%,	
Sjuklöneperiod	

14	dagar 		

År	2003	
Ersättningsnivå	

77,6%,	
Sjuklöneperiod	

21	dagar 		

År	2005	
Ersättningsnivå	

80%,	
Sjuklöneperiod	

14	dagar	

År	2008	
Ersättningsnivå	

80%		
i	365	dagar,	
därefter	75%	
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4 Vad påverkar sjukskrivningar? 
4.1 Sjukskrivningar och psykosocial arbetsmiljö 
Hammer	m	fl	(2004)	beskriver	psykosocial	arbetsmiljö	som	de	psykologiska	och	sociala	

förhållanden	som	råder	bland	människor	på	en	arbetsplats.	Psykosocial	arbetsmiljö	kan	

enligt	 Rubenowitz	 (2004)	 avgränsas	 till	 följande	 områden,	 inflytande	 i	 arbetet	 genom	

egen	 kontroll,	 positivt	 arbetsledningsklimat	 genom	 väl	 fungerande	 samarbeten	 mellan	

anställda,	utvecklingsmöjligheter	för	ökad	stimulans	i	arbetet,	god	arbetsgemenskap	samt	

en	arbetsbelastning	som	är	fysiskt	och	psykiskt	balanserad.	Det finns studier som tyder på 

att psykosocial arbetsmiljö har ett samband med långtidssjukskrivningar och som förstärkts i 

tider av effektiviseringar och omstruktureringar på arbetsplatser (IFAU 2011). I en studie av 

Lidwall (2010) framhävs att i takt med att psykosociala arbetsmiljöproblem växt sig allt större 

på arbetsmarknaden utgör det även en huvudförklaring till den stora ökningen av sjukfrånvaro 

mellan år 1997-2002 efter att stora omstruktureringar skett på arbetsmarknaden, inte minst 

inom offentlig sektor. Även arbetsgivarverket (2014) hävdar ökad sjukfrånvaro delvis bero på 

dålig arbetsmiljö vilket dessutom har en negativ effekt för arbetsplatsens rykte, 

produktivitetsutveckling och personalomsättning. Steers och Rhodes (1984) lyfter i 

undersökningar om psykosocial arbetsmiljö fram faktorer som visar på att involvering i arbetet 

bättre predikterar individers frånvaro jämfört med tillfredställelse i arbetet. Involvering kan här 

sammankopplas med ovan nämnda områden om inflytande och utvecklingsmöjligheter i 

arbetet.  

 

När det gäller arbetsmiljöns effekt på sjukskrivningsgraden över tid har sambandet visat sig ha 

lågt stöd. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skriver att ”Ingenting tyder på att de 

kraftiga svängningar som präglat den svenska sjukfrånvaron över tid skulle vara kopplade till 

förändringar av hälsotillståndet eller till arbetsmiljön” (Hägglund & Johansson 2016). När det 

gäller arbetsmiljö som möjlig förklaring till skillnader i sjuktal mellan kvinnor och män ges 

stöd av RFV (2004) samt av Angelov m fl (2011) om att gapet beror på kvinnors relativt sämre 

arbetsmiljö i förhållande till mäns vilket dessutom förändrats över tid genom de 

omstruktureringar och effektiviseringar som skett inom kvinnodominerande yrken. 

 

Inom statlig sektor upplevs den fysiska arbetsmiljön vara relativt skonsam jämfört med andra 

sektorer (Arbetsgivarverket 2014). Förnöjsamheten bland de anställda är relativt hög trots 

upplevelsen av hög psykisk arbetsbelastning och höga arbetskrav. Möjligheter att som statligt 
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anställd utvecklas inom arbetet ses som goda och involvering och medbestämmande över 

arbetets upplägg anses också som mer omfattande jämfört med arbetsmarknaden i stort 

(Arbetsgivarverket 2014). Trots att arbetsbelastningen och den allmänna stressen inom 

offentlig sektor är större jämfört med privat sektor upplever anställda inom kommun- och 

landstingssektor i högre grad motivation att gå till arbetet och betydelse för utövandet av sina 

arbetsuppgifter (SKL 2013).  

Sammantaget finns påtagligt stöd för att psykosocial arbetsmiljö har betydelse för människors 

risk att sjukskriva sig p.g.a. att olika sektorers arbetsmiljöer skiljer åt så blir även effekten olika 

mellan sektorer och kön.  

4.2 Sjukskrivningar och arbetsplatsstorlek 
I en studie av Lindgren (2012) ges stöd för att arbetsplatsstorleken har ett positiv samband på 

sjukfrånvaron. Dock bör påpekas att genom åldersstandardiseringar har andra äldre studier 

påvisat relativt liten effekt och att det positiva sambandet övergår till negativt då antalet 

anställda överstiger 400, samt att effekten är relativt större bland kvinnor och inom offentlig 

sektor (Alm Stenflo 2003). Lindgren å sin sida hävdar det positiva sambandet vara relativt 

större med en ökning på 2,4 sjukdagar per år för arbetsplatser med över 1000 anställda i 

förhållande till arbetsplatser med mindre än fem anställda samt att sambandet är mest påtagligt 

för män inom privat sektor (2012). Sociala interaktioner på en arbetsplats kan även sprida 

sjukfrånvaro från en individ till en annan, d v s en sjukfrånvarande arbetskollega ökar i sin tur 

risken för de övriga anställda att sjukanmäla sig (Hesselius m fl 2009). Denna effekt skulle i så 

fall antas vara större på arbetsplatser bland stort antal anställda, exempelvis inom landsting.  

4.3 Effekten av arbetsbyte  
Rothstein och Bohräng (2005) har studerat vilken effekt som byte av arbete har på 

sjukfrånvaron och finner att det finns hälsomässiga skäl att under ett arbetsliv skifta mellan 

olika arbetsplatser. I en jämförelse mellan Danmark och Sverige framgår det att anställda på 

svensk arbetsmarknad, i synnerhet inom offentlig sektor med låg utbildningsnivå, byter arbete 

relativt mindre frekvent jämfört med i Danmark. Enligt SCB (2016d) är andelen som byter 

arbetsgivare större inom privat sektor jämfört med offentlig sektor. Möjliga förklaringar till 

valet att inte byta jobb kan härledas till förnöjsamhet inom pågående arbete eller att det råder 

avsaknad av alternativa arbetsgivare i närområdet. Dessutom är risken för att förlora jobbet vid 

lågkonjunkturer betydligt lägre inom offentlig sektor jämfört med inom privat sektor (Sjöberg 

& Tegsjö 2006). Privat anställda är således i högre utsträckning tvingade att byta arbete p.g.a. 

uppsägningar jämfört med offentligt anställda.  
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När det gäller återgång till arbete påvisar André och Palmer (2004a och 2004b) att 

sjukskrivningar inom kommunal sektor tenderar vara mindre varaktiga jämfört med sjukskrivna 

inom andra sektorer. Möjliga förklaringar till detta är att kommunalt anställda kan ha relativt 

lättare att återgå till arbetsplatsen alternativt deras diagnoser vara mindre allvarliga jämfört med 

sjukskrivna inom andra sektorer (Hogstedt m fl 2004). 

4.4 Sjukskrivning och utbildningsnivå 
Inspektionen för socialförsäkringen framhäver med stöd från tidigare undersökningar i en 

rapport (2010:6) regionala skillnader i utnyttjandet av sjukförsäkringen härledas till lokala 

skillnader i utbildningsnivå mellan kommunerna. I en studie av Angelov m fl (2011) 

konstateras utbildningsnivån vara en delvis förklarande faktor för hur mycket anställda 

sjukskrivs. Men i takt med att andelen kvinnor med universitetsutbildning ökar snabbare 

relativt män så sjukskriver sig samtidigt denna andel i allt högre utsträckning, vilket utgör en 

delförklaring till varför gapet i genomsnittligt antal sjukdagar mellan könen ökat sedan 2000-

talet (Angelov m fl 2011). Liknande resultat om utbildningsnivåns positiva effekt på 

sjukskrivningarnas längd, om än med svaga tendenser, finns i studier framställda av Andrén 

och Palmer (2004a och 2004b), dock utan att säga något om förväntat samband mellan 

utbildning och sjukskrivningar utifrån vardera kön. Vissa hävdar att genom utbildning ökar 

samtidigt vetskapen om tillgången till vård och därmed även efterfrågan (Hägglund och 

Johansson 2016). Samtidigt förväntas högre utbildning leda till högre socioekonomisk 

grupptillhörighet med bättre arbetsvillkor och därmed påverka sjukskrivningsgraden negativt, 

vilket också stöds av Angelov m fl (2011). Således väcks frågan om ifall kvinnors högre 

utbildning verkligen leder till mer välbetalda jobb och vidare vilken koppling detta kan tänkas 

ha till kvinnors familjesituation. Är kvinnor överutbildade i förhållande till sina arbeten eller, 

omvänt uttryckt, underbetalda i förhållande till sin utbildning? I fall där sjukskrivning används 

som ett sätt att ta sig ur arbetslivet konstaterar Hogstedt m fl (2004) utbildningsnivå ha en 

negativ effekt för denna typ av sjukskrivningsorsak oberoende kön. Sammantaget kan sägas att 

utbildningsnivån har betydelse för människors sjukskrivningsgrad och att sambandet bland män 

är negativt medan bland kvinnor är sambandet positivt p.g.a. den relativt i lägre grad 

förbättrade socioekonomiska grupptillhörighet som följer med kvinnors utbildningsnivå i 

förhållande till män, samt att sambandet mellan utbildningsnivå och sjukskrivning inte 

nödvändigtvis är linjärt. 



19	

4.5 Sjukskrivning och arbetslöshet 
I en rapport från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2003) nämns tre former av 

arbetslöshet vilka alla påverkar sjukskrivningsgraden. En av dem, disciplineringseffekten, 

innebär att vid hög arbetslöshet tenderar anställda sjukskriva sig i mindre utsträckning p.g.a. 

rädslan att förlora jobbet. Denna effekt är kopplad till arbetsmarknadsläget och är ofta mer 

lämpad för tidsserieanalyser och mindre lämpad för tvärsnittsanalyser (Hägglund & Johansson 

2016). Höga sjukskrivningsfrekvenser kan även bero på sammansättningseffekter utifrån teorin 

om att människor med sämre hälsa tillhör dem som under en konjunktur eller inom en region 

sist tar sig in på arbetsmarknaden men är först att lämna den. Denna effekt bör beaktas vid 

såväl tidsserieanalys som tvärsnittsanalys. Som tredje arbetslöshetseffekt finns effekten av 

strukturomvandling, exempelvis att arbetsmarknaden moderniseras genom teknisk utveckling 

(Försäkringskassan 2014). Denna effekt kan innebära stora svårigheter att som sjukskriven 

återgå till arbete i takt med att kraven på högre kvalificering växer. Dessutom kan högre 

arbetskrav framkalla större påfrestningar för de anställda vilket ökar risken för sjukskrivning. 

När det gäller lokal arbetslöshetsnivå och dess koppling till lokalt utnyttjande av 

sjukförsäkringen är enligt ISF (2010) samvariationer relativt svaga och framförallt starkt 

avtagande mellan år 2008-2010. Tidigare studier har däremot funnit stöd för att sjukförsäkrade 

på lokala arbetsmarknader med högre arbetslöshet också haft relativt större uttag i 

sjukförsäkringen (RFV 2003:12). Hägglund och Johansson (2016) har studerat sambandet 

mellan genomsnittligt antal sjukskrivningsdagar och arbetslösheten för en grupp individer 

mellan år 1994-2009 och finner den huvudsakliga förklaringen vara kopplat till 

sammansättningseffekten och inte till disciplineringseffekten. Huruvida sambandet är olika 

starkt beroende på kön lämnar vi än så länge osagt. Anmärkningsvärt är dock att kvinnors 

alltjämt lägre arbetslöshetsnivå jämfört med män kan utifrån ovan förda resonemang om 

sammansättnings- och disciplineringseffekten vara en möjlig förklaring till varför kvinnors 

sjuktal är högre än mäns.  

 

4.6 Sjukskrivningar och lönenivå 
Som tidigare nämnts i ovan avsnitt om ekonomisk teori är det inkomst- och 

substitutionseffekten som styr i vilken utsträckning man är frånvarande från arbetet genom 

avvägningen mellan konsumtion och fritid. Dock kan sambandet se olika ut beroende på kön. 

Angelov m fl (2011) framhäver att mäns sjukfrånvaro minskar ju högre lönen är medan 

sambandet är det motsatta för kvinnor. Dessa samband sägs inte ha förändrats över tid. Således 

är svaret på föreliggande samband inte entydigt. Dock kan könsskillnaden härledas till den 
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traditionella arbetsfördelning som råder mellan män och kvinnor som föräldrar vilken visar på 

att när mannens lön är högre än kvinnans samtidigt som motsatt förhållande råder för 

hemarbete är sjukfrånvaron relativt lägre för båda könen jämfört med jämställda par 

(Försäkringskassan 2015b). Således förefaller de normer över vad som är traditionellt kvinnligt 

och manligt hitintills ha en negativ effekt på sjukfrånvaron jämfört med par som lever utifrån 

jämställda normer.  

4.7 Sjukskrivningar och ålder. 
I takt med att människor åldras kan deras hälsotillstånd också anses försvagas. Att ålder har ett 

samband med sjukfrånvaro återfinns i flertalet studier (Lidwall m fl 2009, Angelov m fl 2011, 

RFV 2004 och SBU 2003). Lidwall m fl (2009) framhäver sambandet vara lika för både män 

och kvinnor. Detta kan ses något motsägande utifrån tolkningen av figur 6 nedan baserat på 

statistik från SCB där kvinnors ökade sjukfrånvaro och ålder har ett positivt samband medan 

för män är sambandet till en början negativt och når sin miniminivå först vid 35-44 års ålder för 

att därefter öka fram till 64 år. Någon förklaring till varför sambandet är olika för män och 

kvinnor har inte påträffats. Angelov m fl (2011) finner att åldersskillnader mellan könen kan 

förklara en väsentlig del av hur gapet i sjukpenninguttag växt över tid genom att kvinnor på 

arbetsmarknaden, från att ha varit en ung generation, åldrats relativt snabbare i förhållande till 

män.   

 
Figur 6. Genomsnittlig andel sjukfrånvarande av total sysselsatta per vecka efter kön och ålder år 2014. 
Källa SCB (2015).  
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4.8 Sjukskrivningar bland egenföretagare 
Bland egenföretagare råder andra försäkringsvillkor jämfört med övriga anställda genom att 

egenföretagare inte är skyddade av kollektivavtal utan ofta väljer teckna egen försäkring 

(Hogstedt m fl 2004). Egenföretagare har en grundkarens på sju dagar och kan därifrån välja att 

förlänga sin karenstid i utbyte mot lägre sjukförsäkringsavgift (Försäkringskassan 2016c). 

Detta utgör en väsentlig skillnad jämfört med övriga anställda vilka endast har en karensdag 

före sjuklön betalas ut. Således försvagas incitamenten relativt för egenföretagare att sjukskriva 

sig i förhållande till övriga anställda. Dessutom kan sjukskrivningar bland egenföretagare få 

relativt större konsekvenser för det enskilda företaget då möjligheten för vikariat jämfört med 

större arbetsplatser är relativt mer begränsad. Företagets produktionsförmåga är ofta nära 

knuten till företagaren själv. Bland egenföretagare kan vi anta möjligheten att skifta till 

alternativa eller enklare arbetsuppgifter p.g.a. av sjukdom eller skada inte finnas i samma 

utsträckning i jämförelse med anställda på större arbetsplatser. Följaktligen kan man 

argumentera för att egenföretagare har svårare att komma tillbaka i arbete och riskerar förbli 

sjukskrivna under längre tid. Något stöd för denna effekt har dock inte påträffats.  

4.9 Sjukskrivning och utländsk bakgrund 
Enligt försäkringskassan (2005 och 2013b) ökar risken för sjukskrivning ifall anställda har 

utländsk bakgrund. Trots det är medelåldern bland dessa lägre jämfört med anställda som är 

inrikes födda (Regeringen 2015). Utrikesfödda bedömer sin hälsa vara betydligt sämre i 

förhållande till inrikes födda med vanligt förekommande besvär i rörelseorganen 

(Försäkringskassan 2005). Detta kan möjligen härledas till yrkestillhörighet där utrikesfödda 

generellt har sämre arbetsmiljö och därmed skulle sjukskrivningar bland dem vara mer 

arbetsrelaterade jämfört med för inrikes födda. Försäkringskassan (2005) konstaterar att 

möjligheten till förändrad arbetssituation för utrikesfödda sannolikt skulle bidra till att fler 

sjukskrivna återkom i arbete. Samtidigt har det i studier av Frykman och Hansen (2005) om 

sjukskrivningskulturer framkommit indikationer om att kommuners invandrartäthet inte 

nödvändigtvis har ett positivt samband med sjukskrivningsnivån. När kommunerna Gislaved 

och Strömsund ställdes mot varandra vars befolkningsstorlek, partipolitiskt styre och 

inkomstnivåer var likartade tillhörde Gislaveds sjukskrivningsnivå de allra lägsta i landet 

samtidigt som var tredje invånare hade utländsk bakgrund. Motsatsen gällde för Strömsunds 

kommun. Sammantaget är alltså stödet för sambandet mellan utländsk bakgrund och 

sjukskrivningsbenägenhet något motstridigt då studier på allmän nivå förespråkar relativt 

positivt samband i förehållande till inrikes födda, medan jämförelser mellan specifika 

kommuner istället antytt relativt negativt samband föreligga. 
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5 Metod och data 
I följande avsnitt presenteras dels val av metod, specifikation av modell och beskrivning av 

data. Detta följs av en del med regressionsdiagnostik för att korrigera eventuella mätfel i vår 

data. Vidare presenteras deskriptiv statistik i syfte att få en bättre överblick av kommunernas 

variationer för utvalda förklarande variabler.  

5.1 Val av metod 
För att besvara frågan om ifall den lokala sektordominansen har någon effekt för kommuners 

olika sjukskrivningsgrad har multipel regressionsanalys utförts med kvantitativ paneldata. 

Genom multipel regressionsanalys kan vi särskilja effekterna från flera olika 

förklaringsvariabler vilka står i relation till vald beroende variabel (Dougherty 2011). Med 

paneldata menar vi en funktion som kombinerar både tvärsnittsdata, bestående av observationer 

från olika enheter vid samma tidpunkt, och tidsseriedata, bestående av observationer från 

samma enhet med återupprepning vid olika tidpunkter (Dougherty 2011). Som metod möjliggör 

denna funktion studera förändringen av effekten mellan olika kommuners förklarande variabler 

över tid. Orsaken till att använda multipel regressionsanalys med kvantitativ paneldata beror på 

förväntningar dels av lokalt varierande faktorer på sjuktalet mellan olika kommuner men också 

på hur effekten står sig över tid. Ifall kommuners olika sektorandelar visar sig ha effekt på 

sjuktalet vill vi följaktligen veta vad som händer i tider då sammansättningen i sektorerna 

förändras. För att undersöka huruvida förklarande variablers effekt på sjuktalet skiljer sig åt 

beroende på kön utförs separata regressioner för män respektive kvinnor.   

 

För regressionsanalysen har jag valt att först använda grundläggande OLS modell, följt av en 

utvecklad modell med ”fixed effects” för kommunspecifika skillnader som förväntas ha 

varierande effekt på sjuktalet inom kommunerna men vars effekter påverkar alla tidsperioder 

likartat. För att mäta sjukförsäkringens utformning vars regelverk och ersättningsnivå 

förändrats mellan åren 2001-2014 har tidsdummys lagts till för varje period av förändring. 

Dessa tidsdummys ersätter funktionen av ”fixed effects” för just tidsspecifika förändringar och 

således används endast ”fixed effects”  i utvecklad modell för kommunspecifika skillnader.  

 

5.2 Modellspecifikationer  
I detta avsnitt redogörs för hur valda modeller specificerats. Två modeller presenteras varav 

den första är en grundläggande modell som mäter effekten statlig, landsting och kommunala 

sektorandelar med privat sektor som referensgrupp. Därefter följer en utvecklad modell med 
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samma variabler som i grundmodellen men med ”fixed effects” för tvärsnitt samt tillagda 

tidsdummys. Modellerna syftar till att undersöka vilken effekt storleken på sektorandelarna har 

på sjuktalet bland Sveriges kommuner för respektive kön.    

Grundläggande modell ställs upp enligt följande. 

 
𝑆𝑗𝑢𝑘𝑡𝑎𝑙!" = 𝛽! + 𝛽!𝑆𝑡𝑎𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟!" + 𝛽!𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔!" + 𝛽!𝑑(𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟)!(!!!) +

𝛽!𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡!" + 𝛽!𝑑(𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)!(!!!) + 𝛽!𝑑(𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑙ö𝑛)! !!! +

𝛽!𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒!" + 𝛽!𝑑(𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑)!(!!!)+𝛽!"𝑑(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟)!(!!!) +

𝜀!"     

(Ekv 1. Grundläggande modell ) 
 
Ekvation 1 tolkas enligt följande. Indexlägena 𝑖 och 𝑡 står för kommun respektive år. Sjuktalet 

(genomsnitt antal nettosjukskrivningsdagar per försäkrad) för kommun i för år t är modellens 

beroende variabel följt av tre huvudvariabler, andel kommunal- och statlig sektor samt 

landsting, vilka tillsammans utgör den offentliga sektorns storlek i respektive kommun. Andel 

privat sektor utgör vår referens till offentliga sektorer och inkluderas därmed inte i modellen. 

Bland kvinnor är data för andel kommunalt anställda ickestationär vilket korrigerats genom 

ersättning med first-differential variabler7. Efter huvudvariablerna följer fem kontrollvariabler 

vilka också förväntas påverka sjuktalet varav utbildning, bruttolön, utländsk bakgrund samt 

medelålder korrigerats med first-differential variabler för båda könen. Den sista variabeln i 

ekvation 1, 𝜀!", kallas för felterm och fångar upp resterande variationer i sjuktalet vilka inte 

förklaras genom utvalda huvud- och kontrollvariabler.  

 

För att undersöka ifall förändringar i ersättningsnivå och sjuklöneperiod har någon effekt på 

sjukpenninguttaget behöver grundmodellen vidareutvecklas. Därför skapar vi en utvecklad 

modell där intercept-dummys lagts till för respektive period av förändring vilket redogjorts för i 

avsnitt 3.1.4 och som även skildras i tabell 2 nedan. Den utvecklade modellen ställs upp enligt 

följande. 

𝑆𝑗𝑢𝑘𝑡𝑎𝑙!" = 𝛽! + 𝛽!𝑆𝑡𝑎𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟!" + 𝛽!𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔!" + 𝛽!𝑑(𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟)!(!!!) +

𝛽!𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡!" + 𝛽!𝑑(𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)!(!!!) + 𝛽!𝑑(𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑙ö𝑛)! !!! +

𝛽!𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒!" + 𝛽!𝑑(𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑)!(!!!)+𝛽!"𝑑(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟)!(!!!) +

𝛽!!𝐷!! + 𝛽!"𝐷!! + 𝛾! + 𝜀!"     

(Ekv 2. Utvecklad modell) 

																																																								
7	Data	för	män	testades	negativt	för	ickestationäritet	och	har	därmed	inte	korrigerats.	
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År -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 

Sjukpenning-
ersättning 
(% av lön) 

80 80 77,6 77,6 80 80 80 80* 80* 80* 80* 80* 80* 80* 

Sjuklöne-
period (dagar) 

14 14 21 21 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Tabell 2. Förändringar i sjukpenningersättning och sjuklöneperiod. *gäller fram till dag 365, 

därefter sjunker ersättningsnivån successivt.  
 

Eftersom den högsta ersättningsnivån samt kortaste sjuklöneperiod infann sig under 2001, 2002 

och 2005-2007 utgör dessa år vår referenskategori med dummyvariabler enligt följande. 

 

𝐷!!
1 𝑓ö𝑟 å𝑟 2003− 2004
0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠                        

 
 
𝐷!!

1 𝑓ö𝑟 å𝑟 2008− 2014
0 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠                        

 
 

Variabeln 𝛾! i ekvation 2 finns med till följd av valet att använda ”fixed effects” i syfte att fånga 

in externa kommunspecifika faktorer.  
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Tabell 3: Variabelöversikt. 

Namn 
 

Definition 
 

Indelning 
 

Kön Källa 
 

Sjuktal 
 

  
Genomsnitt antal nettodagar med 
sjukpenning per registrerad 
försäkrad 
 

  
Kommun 

  
Män respektive 
kvinnor 

 
Försäkringskassan 

Stat_sekt_  Andel av totalt antal anställda  Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 

Landsting  Andel av totalt antal anställda  Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 

(d)Komm_sekt  Andel av totalt antal anställda  Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 
 

(d)Priv_sekt  Andel av totalt antal anställda  Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 
 

Arbetslöshet  Andel öppet arbetslösa i åldern 
20-64. 
 

 Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 

dUtbildning  Andel med eftergymnasial 
utbildning i åldern 15-74 år. 
 

 Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 

dMedelålder  Medelålder utifrån alla åldrar i 
befolkningen 
 

 Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 

dLön  Årsmedelvärde av bruttolön i tkr.  Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 

Egna_ 
företagare 

 Andel av förvärvsarbetare i 
åldern 20-64. 
 

 Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 

dUtländsk_ 
Bakgrund 

 Andel födda utomlands eller 
inrikesfödda med utrikesfödda 
föräldrar av total befolkning 
 

 Kommun  Män respektive 
kvinnor 

SCB 
 

D1t år 2003-
2004 

 Förändringar i 
sjukpenningersättning (77,6 %) 
och sjuklöneperiod (21 dagar) 
 

 Riket  Män respektive 
kvinnor 

Försäkringskassan 

D2t år 2008-
2014 

 Förändringar i 
sjukpenningersättning (80 % i 
365 dagar) och sjuklöneperiod 
(14 dagar) 

 Riket  Män respektive 
kvinnor 

Försäkringskassan 
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5.3 Beskrivning av data 
Kvantitativ data för denna studie har samlats in från Försäkringskassans statistikenhet samt från 

SCBs statistikdatabas. Insamlad data är uppdelad separat för män och kvinnor för Sveriges 290 

kommuner på årsbasis under perioden 2001 till 2014. För samtliga variabler är data baserad på 

natt- och inte dagbefolkning. På så vis beräknas individerna för varje kommunobservation 

utifrån vilken kommun man är bosatt i och inte vilken kommun man exempelvis arbetar i. För 

Knivsta kommun saknas data för samtliga variabler år 2001 och några av dem även år 2002, 

totalt 13 saknade observationer. Denna obalans i paneldata har korrigerats genom beräkning av 

genomsnittlig årsskillnad baserat på senare års observationer.  

 

Data för sjuktal, vår beroende variabel, uttrycks som genomsnitt antal nettodagar med 

sjukpenning per registrerad försäkrad i varje kommun i åldrarna 16-64 år. Ersättningen i form 

av sjukpenning betalas ut först efter att sjuklöneperioden löpt ut.  

 

Data för sektordominans, vår oberoende huvudvariabel, utrycks som utvalda sektorers 

procentuella andelar av totalt antal anställda för varje kommuns nattbefolkning. Utvalda 

sektorer definieras här som huvudsektorer varav några av dem består av flera mindre 

delsektorer. För utvalda sektorer räknas dels statlig sektor vilket innefattar statlig förvaltning 

och statligt ägda företag och organisationer, kommunal sektor bestående av primärkommunal 

förvaltning och kommunalt ägda företag och organisationer, landsting som egen huvudsektor 

samt privat sektor bestående av anställda inom ej offentligt ägda företag och aktiebolag och 

anställda inom övriga organisationer. Uppdelning av valda sektorer illustreras nedan i tabell 4. 

Valet av sektorer utgår ifrån SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Totalt tio 

delsektorer finns framtagna varav två av dem, statliga affärsverk och övriga offentliga 

institutioner, storleksmässigt nästintill är betydelselösa och är därmed inte medräknade bland 

någon av huvudsektorerna. Trots detta bör nämnas att ovan nämnda ej medtagna delsektorer får 

en indirekt effekt på utvalda huvudsektorer genom att vara inkluderade bland totalt antal 

anställda i varje kommun. Detta påverkar i sin tur huvudsektorernas andelsstorlekar och 

begränsar även för multikollinearitet mellan huvudvariablerna. Dock är den främsta 

anledningen för uteslutning av delsektorerna statliga affärsverk och övriga offentliga 

institutioner från huvudsektorerna att denna studie utifrån ekonomisk teori och tidigare 

forskning inte funnit stöd gällande specifikt nämnda sektorers förväntade effekt på sjuktalet.  
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Sektorindelning: 

Huvudsektorer:  Delsektorer: 

Statlig sektor 
Statligt ägda företag och 
organisationer 
Statlig förvaltning 

Landsting 
 

Kommunal sektor 
Primärkommunal förvaltning 
Kommunalt ägda företag och 
organisationer 

Privat sektor 
Ej offentligt ägda företag och 
aktiebolag 
Övriga organisationer 

Tabell 4. Val av sektorindelning utifrån anställningstillhörighet. 

 

Data för arbetslöshet är uttryckt som procentuell andel öppet arbetslösa och definieras som 

andel personer i åldern 20-64 av arbetskraften som registrerats som arbetslösa i sökande 

kategori för öppen arbetslöshet8. Utfallsvariabeln sträcker sig inte längre ner i åldrarna än 20 år.  

För utbildningsnivå har jag valt data utifrån procentuell andel av befolkningen i åldern 16-74 år 

med eftergymnasial utbildning.  

Data för medelålder baseras på kommuners totala befolkning uttryckt i antal år. Måttet är inte 

idealiskt då det inkluderar människor såväl innanför som utanför arbetskraften samt människor 

före och efter arbetslivet. Valet beror på avsaknaden av data som mått för arbetskraftens 

medelålder för respektive kommun.  

Data för lönenivå utrycks som årsmedelvärde av bruttolön i tkr och inkluderar kontant 

bruttolön, arvode, skattepliktiga förmåner, ersättningar från försäkringskassa, 

arbetslöshetskassa, vuxen utbildningsnämnd, delpension samt reseersättning för resor mellan 

bostad och arbetsplats (SCB 2016a). Lönen är inflationsjusterad enligt fastställda tal från SCBs 

konsumentprisindex (SCB 2016b).    

Data för egenföretagare har beräknats utifrån procentuell andel av alla förvärvsarbetande i 

åldern 20-64. För åldern 16-19 har inga data påträffats. Detta kan ha en naturlig förklaring då 

personer i sådan ålder sällan har vare sig kunskap eller finansiell grund till att etablera egen 

näringsverksamhet.  

För människor med utländsk bakgrund, vilket räknas som antingen utrikes född eller född i 

Sverige med två utrikesfödda föräldrar (SCB 2014), har data hämtats för hela den lokala 

befolkningen och inte enbart för förvärvsarbetare. Valet beror på avsaknaden av andel 

människor med utländsk bakgrund för varje kommuns förvärvsarbetare.  

																																																								
8	För	mer	information	om	öppet	arbetslösa	se	SCB	(2016c).		
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5.4 Regressionsdiagnostik 

5.4.1 Heteroskedasticitet 
Det finns alltid risk för att slumptermen 𝜀!" varierar mellan observationerna. Detta kallas för 

heteroskedasticitet vilket innebär att OLS estimaten blir ineffektiva och standardfelen för höga. 

För att avgöra om så är fallet har Wald-tests utförts för samtliga fyra regressioner vars resultat 

alla är signifikanta och nollhypotesen om avsaknad av heteroskedasticitet förnekats. Vår data är 

alltså heteroskedastisk men kan korrigeras genom användningen av ett s k White-test. När 

parametrarna skattas med White-standardfel korrigeras felen och p-värdena minskar vilket ökar 

sannolikheten för signifikanta skattningar. 

5.4.2 Defekta variabler 
Defekt innebär att en variabel är trasig och estimaten ej tillförlitliga. Data för våra förklarande 

variabler har inte några egenvalda konstanter utan räknas istället som stokastiska d v s 

slumpmässigt valda. Därmed riskerar feltermerna 𝜀!"  vara korrelerade med de förklarande 

variablerna. Även om eventuella mätfel bland förklarande variabler förväntas vara små och på 

så vis även korrelationen med feltermerna finns risken att ej medtagna variabler, på engelska 

omitted variable bias, som potentiellt har ett samband med sjuktalet är korrelerade med 

förklarande variabler. Dessutom vet vi inte med säkerhet i vilken riktning variablerna påverkar 

varandra. Sammantaget finns alltså risk för att valda förklarande variabler i modellen är 

defekta. Dock är defekta variabler sällan definitiva utan istället en gradfråga om mer eller 

mindre. I denna studie vet vi utifrån ovan presenterade teori inte om vilka potentiella variabler i 

feltermerna som korrelerar med våra förklarande variabler och förväntar oss således resultaten 

av skattningarna vara tillfredsställt väntesvärdesriktiga.   

5.4.3 Autokorrelation 
Som paneldata finns risk för att feltermerna är autokerrelerade över tidsperioder vilket också 

kan ses som att kovariansen mellan feltermerna vid olika tidpunkter inte är noll (Dougherty 

2011). För att undersöka om så är fallet tar vi hjälp av ett Durbin-Watson test med en d-

statistiska uppställd enligt följande. 

𝑑 =
𝑒! − 𝑒!!! !!

!!!
(𝑒!!)!

!!!
 

Tillsammans med parametern 𝑝 , vilken beskriver grad av autokorrelation, kan följande 

samband ställas upp. 

𝑑 → 2− 2𝑝 
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Ifall vår data inte är autokorrelerad är 𝑝 =0 och d bör således vara nära 2. För Durbin-Watson-

testet antas 𝑝 röra sig inom intervallet −1 < 𝑝 < 1 vilket betyder att d-statistiskan rör sig 

mellan 0 och 4 (Dougherty 2011). Nollhypotesen för testet är 𝑝  =0, alltså att ingen 

autokorrelation råder mellan de skattade feltermerna (e). Då d-statistiskan sällan får exakt 

värdet 2 bör resultaten tolkas utifrån hur nära värdet för statistiskan är från 2 (Dougherty 2011). 

Ju närmre 2 ju mindre autokorrelation. Då resultaten för d-statistiskan i denna studie endast rör 

sig upp till 1 för alla stickprov förnekas nollhypoten och vi konstaterar feltermerna vara 

autokorrelerade. Som lösning på autokorrelationen används White diagonal skattningsmetod 

för vilken kovariansen mellan feltermerna korrigeras genom framställningen av robusta 

standardfel.    

5.4.4 Multikorrelation 
Data har även undersökts för multikollinearitet vilket uppstår då förklarande variabler 

korrelerar med varandra. För att korrelationen mellan förklarande variabler inte ska ge oss ett 

alltför snedvridet resultat bör den ligga mellan -0,8 och 0,8 (Kennedy 2003). I appendix 1 finns 

resultat i matrisform för multikollinearitet där statlig sektor korrelerar med privat sektor   

(-0,89) för män och kommunal sektor korrelerar med privat sektor (-0,80) för kvinnor. Därmed 

skattas inte effekterna av privat- och offentlig sektor i en gemensam regression eftersom det 

måste finnas en referensgrupp. Utifrån att skatta andelarna inom offentlig sektor utgör privat 

sektor referensgruppen i fyra regressioner uppdelat i grundläggande och utvecklade modeller.  

5.4.5 Icke-stationär data 
Data benämns som ickestationär då det förväntade medelvärdet och variansen inte är konstant 

över tid vilket orsakar spuriösa, dvs oäkta, samband. Tester för ickestationäritet har utförts med 

hjälp av ADF Fischer enhetsrotstest där flertalet variabler uppvisade p-värde närmre 1 och 

således kan nollhypotsen om ickestationäritet bland dessa inte förnekas. I appendix 2 illustreras 

skillnaden mellan de variabler som utifrån förväntat medelvärde är stationära, dvs konstanta 

över tid, och de som är ickestationära, dvs förändras över tid. Variabler som är ickestationära 

korrigeras genom att ”first differetial”- variabler skapas för varje sådan variabel vilka sedan 

omprövas fram tills att nollhypotesen om ickestationäritet kan förnekas för samtliga variabler.  

5.4.6 Pooled regression, fixed- eller random effekt 
För att avgöra ifall vår data innehåller kommun- och tidsspecifika effekter har test för 

redundanta effekter utförts. Resultaten visar tydligt på att kommun- och tidsspecifika effekter 

existerar för båda könen och bör följaktligen testas för val mellan random effekt och fixed 

effekt. Detta har gjorts genom ett Hausmann test där nollhypotesen om avsaknad av korrelation 
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mellan kommunspecifika skillnader (vilka ej är observerbara, exempelvis kommuners 

genomsnittliga faktiska hälsa) och någon av inkluderande förklarande variabler förnekats 

genom signifikant p-värde. Således används fixed effekt för kommunspecifika skillnader för 

vardera kön. Tidsspecifika skillnader korrigeras genom tidsdummys för förändringar i 

sjukpenningersättning och sjuklöneperiod, vilket redogjorts för i utvecklade modeller i avsnitt 

5.2. 
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5.5 Deskriptiv statistik 
	
I	detta	avsnitt	ges	en	överblick	för	hur	mycket	data	som	inhämtats	för	samtliga	variabler	

under	åren	2001-2014,	uppdelat	med	män	och	kvinnor	var	för	sig	med	variationer	mellan	

kommuner	i	form	av	minimum-,	medel-	och	maximumvärden	samt	standardavvikelser.	

	
																																												Kvinnor	 Män	

Variabel	 Obs	 Max.	 Min.	 Mean	 Std.	Dev.	 Obs	 Max.	 Min.	 Medel					Std.	Dev.	
SJUKTAL	 4060	 53,700	 4,400	 18,362	 8,122	 4060	 30,400	 2,800	 10,373	 4,495	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	STAT_SEKT	 4060	 22,040	 1,490	 6,305	 2,639	 4060	 45,685	 0,944	 7,304	 4,383	
LANDSTING	 4060	 21,650	 0,100	 8,219	 3,703	 4060	 7,582	 0,030	 1,610	 1,182	
(D)KOMM_SEKT*	 3770	 5,450	 -10,640	 -0,215	 0,974	 4060	 20,986	 4,054	 9,622	 2,454	
(D)PRIVAT_SEKT*	 3770	 10,080	 -5,030	 0,388	 1,060	 4060	 93,954	 40,772	 81,303	 6,178	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ARBETSLOSHET	 4060	 12,300	 1,700	 6,386	 1,605	 4060	 23,200	 2,400	 8,204	 2,808	
DUTBILDNING	 3770	 2,117	 -0,911	 0,709	 0,313	 3770	 2,406	 -0,996	 0,321	 0,283	
DMEDELALDER	 3770	 0,900	 -0,800	 0,124	 0,174	 3770	 0,900	 -0,900	 0,155	 0,163	
DLON	 3770	 16,298	 -5,080	 		3,490	 2,893	 3770	 28,552	 -28,396	 2,911	 3,981	
EGNA_FORETAGARE	 4060	 13,100	 2,500	 5,712	 1,618	 4060	 31,700	 4,600	 13,089	 3,626	
DUTLANDSK_BAKGRUND	 3770	 3,400	 -2,000	 0,404	 0,347	 3770	 3,800	 -2,000	 0,421	 0,409	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	D1T	 4060	 1,000	 0,000	 0,143	 0,350	 4060	 1,000	 0,000	 0,143	 0,350	
D2T	 4060	 1,000	 0,000	 0,500	 0,500	 4060	 1,000	 0,000	 0,500	 0,500	

Tabell 5. * First-differential variabler endast för kvinnor 

 

Under åren 2001-2014 kan genomsnitt antal dagar med sjukpenning utifrån min- och 

maxvärden ses variera kraftigt mellan olika kommuner bland både män och kvinnor. Mäns 

sjuktal har ett medelvärde på ca 10 dagar och kvinnor ca 18 dagar. Standardavvikelsen, dvs det 

mått som mäter observationernas avstånd från medelvärdet, är högre för kvinnor i förhållande 

till män. Inom statlig sektor är variationer mellan kommunerna större bland män än bland 

kvinnor, men medelvärdena ungefär desamma (6 procent för kvinnor och 7 procent för män). 

Inom landstingssektorn däremot är skillnader mellan kommuners andelar större bland kvinnor 

jämfört med män. Eftersom kommunala och privata sektorandelar bland kvinnors korrigerats 

med first-differential variabler går dessa inte att tolka på samma sätt som stationära variabler. 

Dock är dessa variabler stationära för män och visar på stora variationer (41 till 94 procent 

inom privat sektor och 5 till 21 procent inom kommunal sektor) bland kommuner. Vidare ser vi 

att kommuners arbetslöshetsnivåer haft lägre variationer och genomsnittsnivå bland kvinnor i 

jämförelse med män. Liknande scenario mellan män och kvinnor gäller bland andel 

egenföretagare.  
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6 Resultat av regressioner 
I följande avsnitt redogörs resultatet av regressioner i tabellform baserade på ovan nämnda 

specificerade modeller. Resultat redovisas för p-värde (sannolikhet), koefficientvärde 

(riktning), 𝑅!-värde (förklaringsgrad) samt Durbin-Watson statistikan (grad av stationäritet). 

För enkelhetens skull har regressionsresultat för båda könen slagits samman till en tabell för 

vardera sektor.  

6.1 Grundläggande modell  
Resultatvärdena visar på vilka effekter offentliga sektorer och andra kontrollvariabler har på 

sjuktalet. Nollhypotesen uttrycks enligt följande. 

H0: Valda förklarande variabler har inget samband med kommuners sjuktal.  

Regression Kvinnor 
 

Män 

Metod: OLS OLS 

Observationer: 3770 3770 

Beroende variabel Sjuktal Sjuktal 

 Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

C 9,6227*** 0.0000 4.9474*** 0.0000 
STAT_SEKT_ 0,0470 0.3281 0,0061 0,7261 
LANDSTING 0,0403 0,2728 -0,4064*** 0,0000 

(d)KOMM_SEKT_ 0,3282* 0,0211 0,1488*** 0,0000 
ARBETSLOSHET 1.2071*** 0,0000 0,5781*** 0,0000 

EGNA_FORETAGARE -0,3725*** 0,0000 -0.0556** 0,0042 
dLON 0,7874*** 0,0000 0,1947*** 0,0000 

dMEDELALDER 3,1691*** 0,0001 1,7304*** 0,0003 
dUTBILDNING 0,2197 0,5866 -0,1485 0,8820 

dUTLANDSK_BAKGRUND -3.3279*** 0,0000 -1,4406*** 0,0000 
R-squared 0.1937 0,2559 

Durbin -Watson stat 0.3829 0,3182 
Tabell 6: Resultat från grundläggande modell. Regression för skattningar har gjorts med hjälp av minsta 
kvardatmetoden (OLS). För kvinnor har first-differential-variabler skapats p.g.a. icke-stationäritet för 
följande: kommunal sektor, lön, medelålder, utbildning och utländsk bakgrund. För män: lön, medelålder, 
utbildning och utländsk bakgrund. *** signifikant på 0,1% signifikansnivå, ** signifikant på 1% 
signifikansnivå, * signifikant på 5% signifikansnivå. 
 
Inledningsvis bör sägas att då all data baseras på kommuners genomsnittliga värden ska 

resultaten inte tolkas på individnivå utan på kommunal nivå. Koefficienterna för offentliga 

sektorer tolkas per ökad procentenhet i förhållande till andel privat anställda vilken är 

offentliga sektorers gemensamma referensgrupp. Resultaten antyder till en början några 

variabler inte vara signifikanta på 5 procents signifikansnivå. För dessa variabler kan 

nollhypotesen om inget samband således inte förnekas. Vi kan med andra ord för sådana 

variabler inte konstatera något signifikant samband med sjuktalet. Detta gäller bland båda 

könen för variablerna statlig sektor och eftergymnasial utbildning och dessutom bland kvinnor 
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inom landstingssektorn. Ser vi till faktorer för kvinnor vars p-värde är signifikant förefaller 

anställda inom kommunal sektor löpa högre risk att sjukskriva sig. Närmare bestämt om 

andelen kommunalt anställda bland kvinnor i en kommun växer med en procentenhet i 

förhållande till andel privat anställda förväntas antalet nettodagar med sjukpenning i 

kommunen öka med ca 0,33 dagar. Detta gäller på 5 procents signifikansnivå. Ifall 

arbetslösheten ökar med en procent förväntas antalet dagar med sjukpenning öka med ca 1,2 

dagar på 0,1 procents signifikansnivå. Andel kvinnliga egenföretagare uppges ha negativt 

samband med 0,37 färre sjukskrivningsdagar per ökad procentuell andel egenföretagare. 

Kommuner vars årsmedellön bland kvinnor växer med tusen kronor innebär i genomsnitt 0,79 

fler dagar med sjukpenning inom samma grupp.  Medelåldern bland kvinnor antyds utifrån 

grundläggande modell ha relativt stor effekt på sjuktalet, 3,17 fler sjukskrivningsdagar per 

högre år medelålder. Största effekten utgör betydelsen av utländsk bakgrund vilken påvisar ett 

negativt samband med 3,33 färre sjukskrivningsdagar per procentökning av kvinnor med 

utländsk bakgrund. 𝑅!värdet antyder att vi för valda variabler lyckats förklara 19 procent av 

variationen i kommuners sjuktal bland kvinnor, vilket bör tolkas som ett svagt resultat. 

Sammantaget visar flera förväntade orsakssamband, i första hand stat- och landstingssektor, 

inte vara signifikanta. Bland kvinnor är det framförallt det positiva samband som påvisas 

mellan andel kommunalt anställda och sjuktalet som vi vidare bör analysera och ställa i relation 

till männen och till övriga modellers resultat.  

För gruppen män är förklaringsgraden 𝑅! något högre (25 procent) i förhållande till kvinnor. 

Variablerna statligt anställda och eftergymnasial utbildningsnivå påvisar inget signifikant 

samband. Däremot för övriga variabler är sambanden signifikanta på 0,1 procents 

signifikansnivå och med andel anställda inom landsting ses sambandet vara negativt med 0,4 

färre sjukskrivningsdagar per ökad procentenhet i förhållande till privat sektor. För andel 

kommunalt anställa är sambandet positivt med 0,15 dagar, för arbetslöshet 0,58 dagar, andel 

egenföretagare 0,06 dagar, lönenivå 0,19 dagar per ytterligare tusen kronor om året, medelålder 

1,73 dagar, samt utländsk bakgrund med -1,44 sjukskrivningsdagar per ökad procentandel. 

Sammantaget för män kan sägas att effekten av en procentenhets ökning av anställda från privat 

till landstingssektorn är negativ men mellan privat och kommunalt anställda positiv. Därmed 

ger resultaten inget entydigt svar på om ökad andel offentligt anställda män i kommuner i 

förhållande till minskad andel privat anställda medför fler eller färre dagar med sjukpenning. 

 

Då vi i grundläggande modeller inte tagit hänsyn till kommun- och tidsspecifika effekter 

behöver vi en ny modell som inkluderar fixed effects. Vi lägger även till tidsdummys för att 
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undersöka ifall förändringar i ersättningsnivåer och sjuklöneperiod uppvisar något signifikant 

samband med sjuktalet.  

6.2 Utvecklad modell  
 
I följande tabell redogörs för samma förklarande variabler som i grundläggande modeller men 

inkluderar även tidsdummys och ”fixed effects”. Syftet med denna modell är att utröna ifall 

ökade offentliga sektorandelar har något signifikant samband med kommuners sjuktal samt om 

sambanden ser olika ut beroende på kön. Nollhypotesen är densamma som i grundläggande 

modell. 

H0: Valda förklarande variabler har inget samband med kommuners sjuktal.  

Regression Kvinnor 
 

Män 

Metod: Fixed effect Fixed effect 

Observationer: 3770 3770 

Beroende variabel Sjuktal Sjuktal 

 Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

C 35,6998*** 0,0000 13,8510*** 0,0000 

STAT_SEKT_ -0,0203 0,8981 0,4642*** 0,0000 
LANDSTING 0,3109** 0,0086 0,4776* 0,0174 

(d)KOMM_SEKT_ 0,3979*** 0,0000 0,3450*** 0,0000 
ARBETSLOSHET -0,5323*** 0,0000 0,0644 0,0506 

EGNA_FORETAGARE -2,3769*** 0,0000 -0,7179*** 0,0000 
dLON 0,2038*** 0,0000 -0,0408*** 0,0002 

dMEDELALDER -0,2107 0,6585 -0,4337 0,1211 
dUTBILDNING 1,0662*** 0,0000 0,3236* 0,0172 

dUTLANDSK_BAKGRUND -0,4785 0,0620 -0,3104** 0,0028 
D1T 4,0229*** 0,0000 2,1782*** 0,0000 
D2T -9,5801*** 0,0000 -4,5857*** 0,0000 

R-squared 0,7874 0,6199 
Durbin -Watson stat 1,0708 0,6416 

Tabell 7: Resultat från utvecklad modell. För kvinnor har first-differential-variabler skapats p.g.a. icke-
stationäritet för följande faktorer: kommunal sektor, lön, medelålder, utbildning och utländsk bakgrund. 
För män: lön, medelålder, utbildning och utländsk bakgrund. *** signifikant på 0,1% signifikansnivå, ** 
signifikant på 1% signifikansnivå, * signifikant på 5% signifikansnivå. 
 
Till en början ser vi att flertalet variabler är signifikanta på 0,1 procents signifikansnivå samt att 

förklaringsgraden 𝑅! är betydligt högre i förhållande till grundläggande modell, 79 procent för 

kvinnor och 62 procent för män. Andel statligt anställda bland kvinnor uppges inte ha något 

signifikant samband medan bland män ökar sjuktalet med 0,46 dagar för varje ökad 

procentenhet statligt anställda i förhållande till privat anställda. Inom landstingssektorn påvisas 

sambandet vara positivt för båda könen med 0,31 dagar för kvinnor respektive 0,48 dagar för 

män per ökad procentenhet. Liknande effekt gäller för kommunal sektor med en positiv effekt 

på 0,4 bland kvinnor respektive 0,35 dagar för män. Effekten av arbetslöshet uppges vara 
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negativ bland kvinnor men inte signifikant bland män. Andel kvinnliga egenföretagare uppvisar 

relativt stor negativ effekt på -2,38 dagar men endast -0,72 dagar för män. Effekten av ökad 

lönenivå positiv för kvinnor men svagt negativ för män. Effekten av medelålder går inte att 

skatta då sambandet inte är signifikant. Utbildningsvariabeln däremot uppger ett positivt 

samband med kvinnors sjuktal på 1, 07 och för män 0,32 fler sjukskrivningsdagar per ökad 

procentandel med eftergymnasial utbildning. Bland män är effekten den motsatta, -0,53 dagar. 

Betydelsen av utländsk bakgrund går inte att avläsa bland kvinnor men bland män ses effekten 

vara negativ med -0,31 dagar per ökad procentandel. Till sist ser vi för variabeln D1T hur 

effekten av sänkt ersättningsnivå (från 80 procent till 77.5) och förlängd sjuklöneperiod (från 7 

dagar till 21) förvånande nog har en positiv effekt på sjuktalet med ca 4 dagar kvinnor 

respektive 2,1 dagar för män. Den senare effekten D2T är däremot negativ vilket kan anses vara 

förväntat med tanke på att trots att sjuklöneperioden var densamma som för referensåren (7 

dagar) så sjönk ersättningsnivån gradvis i takt med att antalet dagar med sjukpenning översteg 

180. Effekten är relativt större för kvinnor.  

Sammantaget för utvecklad modell är samtliga signifikanta effekter för offentliga sektorer 

positiva, d v s ju större andel bland kommuners förvärvsarbetare som övergår från privat till 

offentlig anställning ju högre sjuktal bland kommunerna.  

Sammantaget om samtliga modellers resultat kan sägas att majoriteten av förklarande variabler 

uppvisat signifikanta samband men med olika stor effekt både beroende på variabel och modell. 

I samtliga modeller föreligger exempelvis lönen ha relativt liten effekt på sjuktalet. Sambanden 

för sektorandelar är generellt mer signifikanta i utvecklad modell jämfört med grundläggande 

modell. Flertalet variabler har positiv effekt för ena könet men samtidigt negativ effekt för det 

andra. Nedan följer en diskussion om möjliga förklaringar till dessa utfall. 
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7 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultaten av regressionerna med utgångspunkt från ekonomisk 

teori och tidigare forskning som presenterats ovan i uppsatsen. Diskussionen följer variabel för 

variabel där grundläggande modell ställs mot utvecklad modell med hänsyn till skillnader i 

sjuktal såväl inom som mellan kommuner. Utifrån nedan diskussion försöker vi besvara frågan 

huruvida kommuners sektorandelar verkligen kan förklara kommuners olika sjuktal.  

 
Inledningsvis bör det tydliggöras att resultaten av flera anledningar ska tolkas med stor 

försiktighet. En anledning till detta är att vår data baseras på individers genomsnitt på 

kommunalt aggregerad nivå. Således följer resultaten inte individuella preferenser och 

ageranden utan endast vad som generellt är kännetecknande för förvärvsarbetare och 

befolkningar i olika kommuners sinsemellan och över tid. Vidare är det i första hand inte 

storleken av effekterna som är av intresse utan framförallt i vilken riktning koefficienterna rör 

sig beroende på variabel och kön. 

Att andelen statligt anställda uppvisar positiv effekt på mäns sjuktal framstår som förvånande 

då sjukskrivningar inom statlig sektor tillhör de lägsta av alla sektorer, delvis kopplat till en 

relativt bättre arbetsmiljö (Arbetsgivarverket 2014). Möjligen behöver den positiva effekten 

inte vara direkt kopplad till andel statligt anställda utan bero på andra faktorer som samvarierar 

och är mer synbara i större städer där statlig dominans förväntas vara större. Dock ska resultatet 

inte påverkas av kommunspecifika skillnader utan endast av effekten inom kommuner över tid. 

Kommuners andel statligt anställda män löper över tid högre risk att sjukskrivas i förhållande 

till privat anställda. Att övriga resultat för andel statligt anställda inte är signifikanta fodras det 

ytterligare forskning till att förklara.  

 

Att effekten för andel landstingsanställda män mellan kommuner i grundläggande modell är 

negativ talar emot teorin om landstingens relativt sämre arbetsmiljö och högre stressnivå vilket 

förväntades resultera i försämrad hälsa och större benägenhet att sjukskriva sig. I den 

utvecklade modellen är effekten däremot positiv inom kommuner över tid för båda kön vilket 

exempelvis kan härledas till de effektiviseringar som på senare tid skett på offentliga 

arbetsplatser.  

 

För andel kommunalt anställda är resultaten entydiga oavsett modell eller kön. Det är tydligt att 

ökad andel kommunalt anställda med följden av lägre andel privat anställda bland kommuner 

totalt sätt leder till fler dagar med sjukpenning. Möjliga förklaringar är många, flera av dem 
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besläktade med övriga offentliga sektorer, som exempelvis förmånligare ersättningsnivåer, 

färre byten av jobb och lägre risk att förlora jobbet i förhållande till privat sektor.  

 

Arbetslöshetens effekt på sjuktalet skiljer sig åt beroende på modell. Att effekten i 

grundläggande modell är positiv för båda könen är svår att förklara utifrån teorin om 

disciplineringseffekten. En möjlig förklaring kan härledas från sammansättningseffekten om att 

arbetslösas hälsa, d v s dem som först lämnat arbetsmarknaden, är relativt sämre än sysselsattas 

hälsa. En växande andel arbetslösa av arbetskraften skulle i s f innebära fler dagar med 

sjukpenning per sjukförsäkrad. I utvecklad modell framkommer sambandet för kvinnor vara 

negativt vilket kan härledas till den disciplineringseffekt som uppkommer i tider av försämrat 

arbetsmarknadsläge där rädslan av att förlora arbetet riskera utmynna i sjuknärvaro, s k typ I-

fel, alternativt att individen själv tar till aktiva åtgärder i hälsoförbyggande syfte. Dessutom är 

disciplineringseffekten lämpad för just förändringar över tid och inte tvärsnitt vilket hänger 

samman med hur vi tolkar resultaten i den utvecklade modellen.  

 

Att effekten av ökad andel egenföretagare är negativ för sjuktalet stödjer vad som tidigare sagts 

om egenföretagares relativt svagare incitament till sjukskrivning genom fler karensdagar, lägre 

ersättningsnivå och begränsade frånvaromöjligheter. Vi ser även att vid jämförelse mellan 

könen är effekten större för kvinnor både mellan kommuner och inom kommuner över tid. 

Extra framträdande är kommuners andel kvinnliga egenföretagare vars negativa effekt på 

sjuktalet över tid är relativt större än för övriga variabler. Ifall politiker, kommunalt som 

nationellt, ämnar sänka sjuktalet kan alltså kommuners andel kvinnliga egenföretagare tänkas 

särskilt beaktas och behöva främjas för att locka till sig en större andel sjukförsäkrade att arbeta 

som egenföretagare.  

 

Lönenivå som förklarande variabel för frånvaro är väl förankrat i ekonomisk teori. Utifrån ovan 

resultat tolkar vi lönens positiva effekt på kommuners sjuktal som att inkomsteffekten 

dominerar över substitutionseffekten, alltså när lönen höjs har man råd att vara ledig alternativt 

sjuk i högre utsträckning. Den påvisade positiva effekten i grundläggande modell står i motsats 

till ovan nämnda resultat från tidigare studier där bl a Angelov m fl (2011) finner sambandet 

vara negativt för män men positivt för kvinnor. Däremot är resultaten över tid från utvecklad 

modell i enighet med vad Angelov m fl påvisar, om än med svaga effekter. De ekonomiska 

incitamenten bland män sägs också vara större jämfört med kvinnor vilket vårt senare resultat 

stödjer.  
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Att medelåldern bland Sveriges kommuner är positivt korrelerad med kommuners sjuktal vid 

jämförelse utifrån tvärsnitt stöds av Lidwall (2010) samt att effekten är större för kvinnor än för 

män. Dock vet vi inte med säkerhet hur effekten ter sig över tid då resultaten i utvecklad modell 

inte är tillräckligt signifikanta.  

 

Resultaten för andelar av kommuners befolkning med eftergymnasial utbildning som påvisar 

positivt samband för båda kön stödjer endast delvis teorin om att kvinnors över tid högre 

utbildningsnivå inte medför förbättrad arbetsmiljö eller lönenivå i samma utsträckning som för 

män. Det faktum att resultaten är positiva kan tolkas som att kvinnors högre utbildningsnivå 

medför att sjuktalet växer i relativt högre utsträckning än för män. Möjligen kan detta förklaras 

av att med högre andel högutbildade ökar samtidigt andelen försäkrade med vetskap om 

tillgången av sjukförsäkring och åtkomsten av vård. 

 

För kommuners andel befolkning med utländsk bakgrund är sambanden i linje med vad 

Frykman och Hansen (2005) funnit vid jämförelse av Strömsund och Gislaveds kommun. Att 

kommuners sjuktal minskar ju högre andel befolkning med utländsk bakgrund kan möjligen 

härledas till att medelåldern för denna grupp är lägre än för total befolkning (Regeringen 2015). 

Dock vet vi betydligt mindre om sambanden mellan olika tidsperioder då utvecklad modell 

endast påvisar svagt negativt samband för män. Här fodras det mer forskning. 

 

Till sist ser vi för dummyvariablerna D1T och D2T förändringar i ersättningsnivåer och 

sjuklöneperiod haft stor effekt på kommuners genomsnittliga sjuktal för båda kön. Kvinnor är 

den grupp där effekten av förändrat sjukförsäkringssystem varit som störst. Dock är effekten av 

sänkt ersättningsnivå under åren 2003-2004 positiv vilket är högst förvånande. Variabeln D2T 

uppvisar en negativ effekt vilket utifrån ekonomiskt resonemang är logiskt då 

ersättningsnivåerna mellan år 2008-2014 var mer restriktiva jämfört med referensåren 

(2001,2002, 2005-2007). Att sänkta ersättningsnivåer vid två olika tillfällen uppvisar motsatta 

effekter försvagar tillförlitligheten till att effekterna verkligen är sammankopplade med 

sjukförsäkringssystemet och inte med andra utelämnade variabler. Än en gång bör resultaten 

här tolkas med stor försiktighet.  

 

 



39	

Sammantaget tolkar vi resultaten som att ett flertal variabler för andelar offentlig sektor inte har 

något signifikant samband med kommuners genomsnittliga sjuktal, framförallt när vi inte tar 

hänsyn till kommunspecifika skillnader. Undantag gäller bl a för ökad andel kommunalt 

anställda i kommuner i förhållande till privat anställa vilket antyds öka sjuktalen. Med fixed 

effects påvisas flertalet samband mellan ökad andel offentligt anställda i förhållande till privat 

anställda och sjuktalen vara positiva inom kommuner över tid. Således dras slutsatsen att 

växande offentliga sektorandelar bland kommuners förvärvsarbetare framkallar i genomsnitt 

fler dagar med sjukpenning över tid. Kommuner med ökade offentliga sektorandelar följt av 

minskade privata sektorandelar förväntas framkalla högre sjuktal över tid. Detta resultat 

innebär att offentlig sektor utifrån ett sjukskrivningsperspektiv på ett allmänt plan kan tänkas 

ha att lära sig av privat sektors förmåga att på olika vis förebygga sjukskrivningar bland 

anställda. Det bör poängteras att effekterna skiljer sig mellan kön men rör sig ändå gällande 

sektortillhörighet i samma riktning. Övriga kontrollvariablers samband skiljer sig åt beroende 

på kön. En del av dem kan med viss sannolikhet tänkas vara relaterade till olika 

sektortillhörighet. Dock lämnas sådana frågor till vidare forskning. En stor brist med uppsatsen 

är att vi inte vet hur sektorsammansättningen inom olika yrken ser ut vilket kan tänkas påverka 

sjuktalet samt att vi inte känner till hur könsdominansen ser ut inom olika yrken. Resultaten 

från denna studie bör dock utgöra en indikation på att ökad offentliga sektorandelar över tid 

riskerar leda till högre sjuktal bland Sveriges kommuner.  
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8.1 Appendix 1: Multikollinearitet  
Nedan presenteras tabell 8 för kvinnor och tabell 9 för män med samtliga förklarande variabler 

inräknade. Värden som överstiger/understiger 0,8 är markerade rött. 

 
 

 
 

Tabell 8. Multikollinearitet bland män.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabell 9. Multikollinearitet bland kvinnor.  
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8.2 Appendix 2: Ickestationära variabler 
	
Nedan	diagram	visar	på	hur	huvud-	och	kontrollvariabler	ter	sig	över	tid.	Bland	både	män	

och	kvinnor	ses	variablerna	utländsk	bakgrund	och	eftergymnasial	utbildning	växa	över	

tid	vilket	tyder	på	ickestationäritet.	Även	andelen	kvinnor	inom	kommunal	sektor	ses	

krympa	över	tid	medan	för	män	är	andelen	nästintill	konstant.	Det	bör	påpekas	att	trots	

att	flera	variablers	andelar	är	konstanta	över	tid	kan	ickestationäritet	ändå	infinna	sig	ifall	

variansen	eller	kovariansen	förändras	över	tid.		

	

			
	

	
Diagram	1.	Utländsk	bakgrund:	Andel utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar av total befolkning. Statlig 
sektor: Andel anställda inom statlig förvaltning och statligt ägda företag och organisationer. Kommunal sektor: Andel anställda inom 
primärkommunal förvaltning och kommunalt ägda företag och organisationer. Egenföretagare: Andel med eget företag eller AB av 
förvärvsarbetande i åldern 20-64. Eftergymnasial utbildningsnivå: Andel av befolkningen i åldern 16-74 år med eftergymnasial utbildning. 
Arbetslöshet: Andel öppet arbetslösa i befolkningen. Källa: SCB (2016d).	
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Diagram	2.	Utländsk	bakgrund:	Andel utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar av total befolkning. Statlig 
sektor: Andel anställda inom statlig förvaltning och statligt ägda företag och organisationer. Kommunal sektor: Andel anställda inom 
primärkommunal förvaltning och kommunalt ägda företag och organisationer. Egenföretagare: Andel med eget företag eller AB av 
förvärvsarbetande i åldern 20-64. Eftergymnasial utbildningsnivå: Andel av befolkningen i åldern 16-74 år med eftergymnasial utbildning. 
Arbetslöshet: Andel öppet arbetslösa i befolkningen. Källa:	SCB	(2016d).	
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Diagram	3.	Årsmedelvärde av bruttolön i tkr som består av kontant bruttolön, arvode, skattepliktiga förmåner, ersättningar från 
försäkringskassa, arbetslöshetskassa, vuxen utbildningsnämnd, delpension samt reseersättning för resor mellan bostad och arbetsplats (SCB 
2016a). Lönen är inflationsjusterad enligt fastställda tal från SCBs konsumentprisindex (SCB 2016b).  
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Diagram	4.	Data för medelålder är baserad på Sveriges totala befolkning. Källa:	SCB	(2016d).	
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