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”Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder” 
Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO) 

Finansdepartementet, Ds 2002:49

Rapporten ”Den svenska sjukan – sjukfrån-
varon i åtta länder” är skriven av Riksförsäk-
ringsverket och forskare vid Uppsala univer-
sitet på uppdrag av ESO. Det är en kort skrift 
inklusive en relativt omfattande bilaga som 
i mycket upprepar huvudtexten. Ansvarsför-
hållandena i studien och dess delar är något 
oklara, vilket kanske återspeglar den turbu-
lens som uppkommit till följd av ett politiskt 
beslut att lägga ner ESO sommaren 2003. 
Därmed går en institution i graven. Som för-
hållandevis självständig tankesmedja under 
den politiska makten (Finansdepartementet) 
har ESO gjort en samhällsinsats. Det är ock-
så ”Den svenska sjukan” ett exempel på. 

Rapporten baseras på arbetskraftsun-
dersökningar i Sverige, Danmark, Norge, 
Tyskland, Finland, Frankrike Storbritannien 
och Nederländerna. Det är urvalsundersök-
ningar med relativt god jämförbarhet. I t ex 
Sverige ingår varje månad 17 000 slump-
mässigt utvalda personer ur befolkningen. 
Undersökningen avser sjukfrånvaro minst 
en vecka. Motsvarande urval har gjorts i de 
övriga länderna. Undersökningsperioden är 
1983–2001.

Resultatet visar att Sverige ligger i topp 
vad gäller sjukfrånvaro. Endast Norge och 
Nederländerna har haft en sjukfrånvaro i 
nivå med Sveriges. Sjukfrånvaron är högre 
för äldre i samtliga länder. Det gäller sär-
skilt kvinnor. Sjukfrånvaron varierar mer i 
Sverige än i andra länder.  

Sverige skiljer sig från de övriga länderna 
genom den svenska arbetskraftens struktur 
med hög förvärvsfrekvens och många äldre 
och kvinnor i arbetskraften. Å andra sidan 
skall inte de demografiska skillnaderna över-
skattas. Åldersstrukturen med höga födel-
setal på 40-talet, och därmed många äldre i 
arbetskraften, är gemensam för länderna. 

En intressant slutsats är att Sveriges sjuk-
frånvaro är konjunkturkänslig. Högkonjunk-
tur ger lägre sjukfrånvaro, vilket kan tolkas 
som att det inte är sjukdom i strikt medicinsk 
mening som styr frånvaron. Sociala faktorer, 
stress och arbetsmarknad kan vara förkla-
ringar. Sjukfrånvaron är lägre för tillfälligt 
anställda i alla länderna, vilket också pekar 
på att sociala faktorer och risken för arbets-
löshet påverkar sjukfrånvaron.

Kampen mot sjukfrånvaron är Sveriges 
kanske viktigaste politiska och sociala fråga 
för närvarande. Kraftinsatser skall sättas in. 
Med kraftiga svärdshugg skall kostnaderna 
halveras säger den politiska retoriken. Ar-
betsgivarna skall betala en del av kostnader-
na också för den långvariga sjukfrånvaron. 
Innebär det nya skatter eller ett nytt delegerat 
ansvar? Medför det utslagning och arbetslös-
het? Borde man inte gå längre, t ex urskilja 
arbetsolyckor, och lägga hela ansvaret på ar-
betsgivarna för denna, vilket tillämpas utan-
för Sverige. Denna fråga utreder jag närmare 
i ”Samordning och regress. Ersättning vid 
personskada”, SOU 2002:1, bilaga 3. 

För att de politiska sparåtgärderna inte 
skall bli felriktade fordras en ingående ana-
lys och konsekvent reformering. Det finns 
många utredningar utöver de två här nämnda 
och ett stort komplex att ta tag i. I detta 
nödvändiga arbete borde rapporten ”Den 
svenska sjukan” ha en roll. 
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