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Förord 

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt 
regeringens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid 
sjukdom och arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar 
som kan leda till hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. De 
förändringar som kan bli aktuella ska bidra till ökad sysselsättning 
och hållbara statsfinanser på lång sikt. 

Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett 
mångfacetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad 
underlagsrapporter beställts från forskare, myndigheter och andra 
aktörer med kunskaper om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. 
Analyser, slutsatser och rekommendationer i dessa underlags-
rapporter står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte 
av den parlamentariska kommittén. 

Mellan 2007 och 2008 genomfördes omfattande reformer av 
sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.  

Författarna lyfter bland annat fram att avgifterna höjdes för den 
inkomstrelaterade delen av arbetslöshetsförsäkringen och att dagar 
i arbetsmarknadspolitiskt program numera räknas av mot 
ersättningsdagar i försäkringen. I sjukförsäkringen infördes 
bedömningskriterier av arbetsförmågan vid fasta tidsgränser och en 
bortre gräns för hur länge sjukpenning kan utbetalas, den så kallade 
rehabiliteringskedjan. Historiskt har det i Sverige funnits ett 
negativt samband mellan sjukfrånvaro och arbetslöshet. När färre 
personer blir arbetslösa, blir fler sjukskrivna och vice versa. I denna 
rapport analyseras om regelförändringarna kan ha haft någon 
inverkan på hur individer rör sig mellan de båda ersättnings-
systemen vid sjukdom och arbetslöshet.  

Rapporten visar att rörligheten mellan sjukskrivning och 
arbetslöshet generellt sett är mycket låg. Övergångarna från 
sjukskrivning till arbetslöshet har ökat sedan införandet av de fasta 
tidsgränserna i sjukförsäkringen. Ökningen är relativt stor, men 



 
 
 

sker från en låg nivå. Rörligheten i motsatt riktning är också låg. 
Det är svårt att uttala sig om hur många arbetslösa som på grund av 
sin hälsa inte uppfyller grundvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen 
och därmed borde sjukanmäla sig och motsatt hur många 
sjukskrivna som har en restarbetsförmåga och borde ta hjälp av 
Arbetsförmedlingen. Men den låga rörligheten mellan 
försäkringarna kan ändå vara ett tecken på att det i båda 
försäkringarna finns individer som egentligen befinner sig i fel 
försäkringssystem.  

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna är i grunden utformade på 
olika sätt och försäkrar olika saker. Enligt författarna är sjuk-
försäkringen en inkomstbortfallsförsäkring, som försäkrar framtida 
inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga. 
Arbetslöshetsförsäkringen däremot, menar de, är en arbetstids-
bortfallsförsäkring som försäkrar tidigare utförd arbetstid vid 
arbetslöshet. Systemens skilda syften medför att det finns stora 
skillnader i kvalificerings- och beräkningskrav. Sjukförsäkringen 
har till skillnad från arbetslöshetsförsäkringen ingen kvalifikations-
tid. Ersättningen från sjukförsäkringen är kalenderdagsberäknad 
och ges sju dagar i veckan, medan ersättningen från arbetslös-
hetsförsäkringen är arbetsdagsberäknad och ges som mest fem 
dagar i veckan. Författarna menar att skillnaderna i konstruktionen 
av de enskilda försäkringarna medför att individerna har kostnader 
i form av osäkerhet när de avser, eller tvingas, att byta 
ersättningssystem. 

Rapporten är skriven av Kristian Persson Kern och Niklas 
Österlund vid Inspektionen för socialförsäkringen. 
 

 
Stockholm i september 2013 
 
Annelie Westman 
T.f. huvudsekreterare i den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen 
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Sammanfattning 

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna har genomgått stora föränd-
ringar på senare år. Under åren 2007 och 2008 gjordes flera ändringar 
i arbetslöshetsförsäkringen. Dessa innebar bland annat höjda avgifter 
för den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen, att dagar i 
arbetsmarknadspolitiskt program räknas av mot ersättningsdagar i 
arbetslöshetsförsäkringen, borttagande av möjligheten att beviljas 
två ersättningsperioder och av att kvalificera sig för ersättning via 
studier samt förlängd karenstid. Den 1 juli 2008 reformerades även 
sjukförsäkringen, vilket bland annat innefattade införande av bedöm-
ningskriterier av arbetsförmågan vid fasta tidsgränser, en bortre 
tidsgräns för hur länge sjukpenning kan utbetalas samt ett bort-
tagande av möjligheten att beviljas tidsbegränsad sjukersättning 
(tidigare sjukbidrag). I denna rapport analyseras om dessa regel-
ändringar kan ha haft någon inverkan på hur individer rör sig 
mellan de båda ersättningssystemen vid sjukdom och arbetslöshet. 
Fokus i rapporten är på tidsperioden 2006–2010. 

Rapporten består i huvudsak av tre delar: (i) en kort och över-
siktlig genomgång av konstruktionen av sjuk- och arbetslöshetsför-
säkringarna som har bärighet på denna rapport (ii) en beskrivning av 
hur enskilda individer rör sig mellan de båda ersättningssystemen vid 
sjukfrånvaro och arbetslöshet och (iii) en analys av några av de driv-
krafter och hinder som kan finnas för en individ att byta, eller inte 
byta, ersättningssystem. Rapporten avslutas med ett diskussions-
kapitel. 

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna har på flera centrala punkter 
stora skillnader, skillnader som kan ha betydelse för hur försäk-
ringarna används och av vem. En viktig skillnad är att sjukförsäk-
ringen är en inkomstbortfallsförsäkring som försäkrar ett framtida 
inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, 
medan arbetslöshetsförsäkringen är en arbetstidsbortfallsförsäkring 
som försäkrar tidigare utförd arbetstid vid arbetslöshet. Viktigt är 
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också vad som gäller när en individ kan behöva byta ersättnings-
system. Detta påverkar analysen av de drivkrafter och hinder som 
kan finnas att byta eller inte byta ersättningssystem samt de fak-
tiska flödena mellan ersättningssystemen som kan studeras. 

Generellt sett har det över tid funnits ett negativt samband 
mellan sjukfrånvaro och arbetslöshet. När färre blir arbetslösa, blir 
fler sjukskrivna och vice versa. Så har det sett ut i Sverige under 
många år. Det negativa sambandet bröts dock i början av år 2006, 
då arbetslösheten började minska samtidigt som antalet sjukskrivna 
fortsatte att minska. Denna utveckling varade ända fram till och 
med hösten 2008, då arbetslösheten började stiga samtidigt som 
antalet sjukskrivna fortsatte att sjunka.  

Analysen visar dock att endast en liten del av detta samband kan 
förklaras av att enskilda individer rör sig mellan de båda ersättnings-
systemen. De individer som byter ersättningssystem bidrar till eller 
förstärker pågående trender, men de kan inte förklara något av 
trendbrotten. De stora förändringarna förklaras genom flöden 
mellan sysselsättning och ersättningssystem, och till viss del inom 
försäkringarna, men inte mellan försäkringarna. 

Ett slående resultat av analysen är att öppet arbetslösa, till skill-
nad från vad som ofta beskrivs, är kraftigt underrepresenterade 
bland dem som blir sjukskrivna. Andelen påbörjade sjukfall för 
arbetslösa år 2010 var ungefär en tolftedel så hög som för anställda. 
Sammanlagt stod arbetslösa år 2010 för cirka 5 promille av alla 
påbörjade sjukfall. Dessa övergångar från arbetslöshet till 
sjukfrånvaro har minskat sedan år 2007. I vilken grad denna 
utveckling förklaras av de ändrade reglerna i arbetslöshetsförsäk-
ringen är svårt att bedöma. Det finns inget som tyder på att de änd-
rade reglerna i sjukförsäkringen skulle ha någon direkt betydelse i 
detta fall, eftersom arbetslösa inte berördes av de nya bedömnings-
kriterierna för rätten till sjukpenning, den så kallade rehabilite-
ringskedjan. Däremot berördes de precis som alla andra av införan-
det av tidsbegränsning av sjukpenning och borttagandet av den 
tidsbegränsade sjukersättningen. 

De arbetslösa som blir sjukskrivna är dock i genomsnitt sjuk-
skrivna något längre än anställda, vilket gör att de är överrepresen-
terade bland individer som är sjukskrivna längre än ett halvår. 
Sjukskrivningstiderna är dock snarlika för arbetslösa mellan år 2006 
och 2010. För anställda har däremot sjukskrivningstiderna blivit 
kortare från och med år 2008. Återgången i arbete bedöms även ha 
ökat sedan dess. Även andelen av sjukskrivna anställda som blir 
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arbetslösa efter avslutad sjukskrivning har ökat något från och med 
år 2008. Denna ökning har främst skett från den tidpunkt efter 
180 dagar då arbetsförmågan hos den sjukskrivna, i de flesta fall, 
ska bedömas i förhållande till hela arbetsmarknaden. Det är därmed 
troligt att de nya bedömningskriterierna bidragit till att öka över-
gångarna från sjukskrivning till arbetslöshet. I faktiska tal är det 
ändå få sjukskrivna anställda som går över till arbetslöshet. Det är 
exempelvis relativt fler sjukskrivna som var arbetslösa vid sjuk-
fallets start som bedöms övergå från sjukskrivning till arbete eller 
utbildning än vad det är sjukskrivna som var anställda vid sjuk-
fallets start som övergår i arbetslöshet efter avslutad sjukskrivning. 

Ett ytterligare resultat är att det sedan juli 2008 är relativt fler 
långtidssjukskrivna som efter avslutad sjukskrivning har ekono-
miskt bistånd (tidigare socialbidrag). Detta gäller framför allt sjuk-
skrivna längre än 180 dagar och som var arbetslösa vid sjukfallets 
början. Ökningen är troligtvis främst en konsekvens av att färre 
beviljas sjukersättning efter att reglerna ändrades i juli 2008. Att 
färre är berättigade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersätt-
ningen kan också ha bidragit till att relativt fler behöver ekono-
miskt bistånd. Dock är antalet individer som årligen får ekono-
miskt bistånd efter avslutad sjukskrivning ungefär detsamma som 
tidigare. Ökningen gäller alltså endast i relativa termer. 

Det finns vidare en stor skillnad i sjukskrivningsfrekvensen 
mellan öppet arbetslösa och individer som deltar i något arbets-
marknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning från Försäkringskassan. Det är mellan sex och åtta 
gånger så vanligt att en individ i ett program blir sjukskriven som 
en öppet arbetslös. En förklaring till detta torde främst finnas i 
kontrollfunktionen, där deltagande i ett program ofta kräver när-
varo. En arbetslös som mest söker jobb hemifrån känner förmodli-
gen inte samma krav på att sjukanmäla sig vid kortare sjukdom. Det 
är inte ens säkert att alla arbetslösa känner till att man kan vara 
sjukskriven som arbetslös. Kunskapen om försäkringarna kan vara 
ett hinder för övergång mellan de båda ersättningssystemen. 

För en stor grupp arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga finns 
det positiva drivkrafter att sjukanmäla sig. Arbetslösa med låg eller 
ingen arbetslöshetsersättning kan få högre ersättning som sjuk än 
som arbetslös. Detta gäller framför allt de som inte har rätt till 
arbetslöshetsersättning eller de med grundbelopp från arbetslöshets-
försäkringen. Trots de positiva drivkrafterna verkar ersättnings-
tagare med grundbelopp vara underrepresenterade bland de arbets-
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lösa med arbetslöshetsersättning som blir sjukskrivna. En annan 
positiv drivkraft kan vara att ersättningsdagarna i arbetslöshets-
försäkringen är på väg att ta slut. Tidigare studier har visat på att 
övergången till sjukskrivning ökar kraftigt i slutet av ersättnings-
perioden. Att möjligheten att bevilja en ytterligare ersättnings-
period har tagits bort samt att deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
program med aktivitetsstöd räknas av mot antalet ersättningsdagar 
i arbetslöshetsförsäkringen medför att den maximala arbetslöshets-
perioden är kortare än tidigare. Dessa drivkrafter får därmed effekt 
tidigare i arbetslöshetsperioden. 

De negativa drivkrafterna samt hindren för en arbetslös med 
nedsatt arbetsförmåga att sjukanmäla sig bedöms dock vara fler och 
större. Karensdagen i sjukförsäkringen innebär en direkt kostnad 
att sjukanmäla sig. Dock slår karensdagen olika beroende på vilken 
veckodag en sjukperiod börjar. En arbetslös som blir sjuk på en 
lördag kan med avseende på karenstiden till och med tjäna ekono-
miskt på att sjukanmäla sig. Det hänger samman med att sjuk-
penning ges per kalenderdag, medan arbetslöshetsersättning ges per 
arbetsdag. Vid sjukdomar som varar längre än 7 dagar tillkommer 
även kostnader för läkarintyg, såväl en ren privatekonomisk kost-
nad som kostnaden i tid. Men framför allt så finns det troligen en 
osäkerhet om de privatekonomiska konsekvenserna av att byta ersätt-
ningssystem. Försäkringarnas konstruktion skiljer sig så mycket åt 
och bristande transparens i sjukförsäkringen gör att det är svårt för 
en arbetslös att bedöma om han eller hon är berättigad ersättning 
från sjukförsäkringen, hur mycket ersättning som skulle ges och 
när ersättning skulle komma att utbetalas. Man vet vad man har 
men inte vad man skulle få. Bristande kunskap om de båda försäk-
ringarna samt otydliga gränser dem emellan kan också utgöra ett 
hinder.  

Drivkrafterna för en sjukskriven att bli arbetslös, i den grad den 
enskilde kan påverka detta, verkar i stor utsträckning vara inlåsande i 
sjukförsäkringen. Karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen är 7 arbets-
dagar, vilket motsvarar 9 till 11 ersatta dagar i sjukförsäkringen 
beroende på vilken veckodag arbetslöshetsperioden inleds. Detta 
gör att en övergång skulle innebära en stor och omedelbar kostnad 
för alla sjukskrivna som inte före sjukskrivningen hade en pågående 
ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen och kunna leda till att 
individen på kort sikt får svårt att klara löpande kostnader under 
den första månaden efter avslutad sjukskrivning.  
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Slutligen är det många som inte är medlem i någon arbetslös-
hetskassa, vilket gör att ersättningen skulle bli betydligt lägre som 
arbetslös än som sjukskriven. För dem som arbetat men inte upp-
fyller ett arbetsvillkor är ersättningen noll. I det realiserade flöde 
som studerats framgår att ersättningen vid arbetslöshet är betydligt 
lägre för merparten av de sjukskrivna som byter ersättningssystem. 
Spridningen är dock stor avseende skillnaderna i ersättning på indi-
vidnivå. Detta indikerar, precis som för det motsatta flödet, att den 
ersättning som betalas ut i sjukförsäkringen ger relativt lite informa-
tion om vilken ersättning som kommer att betalas ut av arbetslöshets-
kassorna. 
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1 Inledning 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har av regeringen fått i 
uppdrag att bistå den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.1 
Utredningen och ISF har överenskommit att myndigheten ska leve-
rera två underlagsrapporter. Den första behandlade den arbetslivs-
inriktade rehabiliteringen och publicerades år 2011. Föreliggande 
rapport behandlar övergångar mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäk-
ringarna. 

1.1 Bakgrund 

Trots att de i samhället gemensamt finansierade försäkringarna vid 
sjukdom respektive arbetslöshet syftar till att försäkra mot olika 
risker, är syftena med försäkringarna likartade: att den försäkrade 
inte på kort sikt ska behöva genomföra genomgripande ekonomiska 
förändringar eller drabbas av stora ekonomiska förluster på grund 
av den skada som uppkommit, sjukdom eller arbetslöshet.  

Vidare är försäkringarna sammankopplade genom hur sjukdom 
och arbetslöshet uppstår. Signalerad sjuklighet kan innebära ökad 
risk för att bli arbetslös eller en minskad sannolikhet att bli erbjuden 
ett arbete. Långa sjukskrivningsperioder eller upprepade sjukskriv-
ningar kan dessutom innebära svårigheter att finna ny arbetsgivare.  

I Socialförsäkringsutredningens skrifter ”Nya siffror om social-
försäkringarna” och ”Arbetslösa som blir sjuka och sjuka som inte 
blir arbetslösa” analyseras dels de flöden som förekommer mellan 
systemen, dels de drivkrafter som finns att röra sig dem emellan.2 
En av slutsatserna var att flödet från sjukskrivning till arbetslöshet 
var för lågt, och att en av orsakerna till detta var de generellt sett mer 
generösa ersättningsvillkoren inom sjukförsäkringen. Forskning har 

                                                                                                                                                               
1 Dir. 2010-48. 
2 Socialförsäkringsutredningen (2006a, 2006b). 
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också visat att det finns positiva drivkrafter till det omvända flödet, 
det vill säga det från arbetslöshet till sjukskrivning (se Larsson 2006, 
samt Hall och Hartman 2010). Sedan dessa analyser genomfördes 
har både sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna genomgått omfattande 
förändringar.  

Förändringarna i arbetslöshetsförsäkring under åren 2007 och 
2008 innebar bland annat höjda avgifter för den inkomstrelaterade 
arbetslöshetsförsäkringen, att dagar i arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram räknas av mot ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen, 
borttagande av möjligheten att beviljas två ersättningsperioder och 
av att kvalificera sig för ersättning via studier samt förlängd karens-
tid. 

Den stora reform av sjukförsäkringen som introducerades år 2008 
hade delvis syftet att öka och tidigarelägga övergångarna från sjuk-
skrivning till arbetsmarknaden eller reguljära utbildningssystemet. 
Övergång till arbetsmarknaden innefattar såväl övergång till tidigare 
eller ny arbetsgivare som öppen arbetslöshet eller arbetsmarknads-
politiska program. Utöver tidsbestämda prövningar av arbetsför-
mågan, den så kallade rehabiliteringskedjan, och en bortre tidsgräns 
har ökade drivkrafter i form av ökade möjligheter att pröva arbete 
hos annan arbetsgivare med bibehållen anställning införts. Dessa 
förändringar kan i varierande utsträckning ha påverkat övergång-
arna från sjukskrivning till arbetslöshet.  

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att dels analysera flödena mellan sjuk-
penning, sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetslöshet över tid, 
med särskilt fokus på de senaste årens regeländringar inom sjuk- 
och arbetslöshetsförsäkringarna, dels belysa och analysera de driv-
krafter och hinder som finns för att röra sig mellan sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringarna. 

1.3 Data 

För att genomföra denna studie har data inhämtats från flera olika 
källor. Från Försäkringskassans analysdatabas MiDAS används upp-
gifter om ersättningsperioder med sjukpenning och rehabiliterings-
penning (så kallade sjukfall) och sjuk- och aktivitetsersättning 
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(tidigare förtidspension/sjukbidrag). Därutöver används uppgifter om 
perioder med aktivitetsstöd och utvecklingsersättning under 
arbetsmarknadspolitiska program från Försäkringskassan, 
inskrivningsperioder från Arbetsförmedlingens Datalager, arbets-
löshetsersättning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens 
(IAF) Astat-databas samt ekonomiskt bistånd (tidigare social-
bidrag) från Socialstyrelsen. Samtliga uppgifter avser tidsperioden 
2000–2010. 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 görs en kort och översiktlig beskrivning av sjuk- och 
arbetslösförsäkringens konstruktion, och de likheter och skillnader 
som finns dem emellan. Syftet med detta är att tydliggöra att sjuk- 
och arbetslöshetsförsäkringarna på flera centrala punkter har stora 
skillnader. I kapitel 3 beskrivs sambandet mellan hur många som är 
sjukskrivna och arbetslösa på makronivå, hur många individer som 
rör sig mellan de båda ersättningssystemen samt hur sjukskrivnings-
tiderna utvecklats sedan regeländringarna år 2007 och 2008. I kapitel 4 
redovisas en analys av några av de drivkrafter och hinder som kan 
finnas för en individ att byta, eller inte byta, ersättningssystem. En 
diskussion om resultaten redovisas slutligen i kapitel 5. 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 

Undersökningar av de offentligt finansierade försäkringarna begränsas 
i stora delar av tillgången på relevanta data. Den första är begräns-
ningar i offentliga data. Primärt beror detta på att saknas informa-
tion om vilka personer som arbetat under en månad, hur mycket de 
arbetat och hur mycket de tjänat på detta arbete. Det finns således 
inga tillräckligt omfattande offentliga data som gör det möjligt att 
på förhand bestämma, eller göra en skälig uppskattning, om en 
individ är försäkrad av sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringen. Av 
samma skäl är det heller inte möjligt att studera ändrade anställ-
ningsförhållanden under pågående sjukskrivningar eller återgången 
i arbete direkt efter avslutad sjukskrivning. Inom arbetslöshets-
försäkringen föreligger ytterligare en begränsning i att information 
om individers medlemskap i en arbetslöshetskassa, vilket är ett bin-
dande villkor för inkomstrelaterad ersättning, inte heller samlas in 
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centralt. Dessa begränsningar i data medför att centrala frågor av-
seende gränssnittet mellan försäkringarna inte kan besvaras, utan 
slutsatser får dras av realiserade övergångar mellan försäkringarna. 

En ytterligare begränsning i data är att det inte finns informa-
tion på individnivå över de cirka 90 procent3 av den svenska arbets-
marknaden som omfattas av kollektivavtal och i vilken utsträckning 
dessa avtal innefattar olika typer av avtalsförsäkringar som täcker 
sjukdom eller arbetslöshet. För att göra denna privata del av sjuk- 
och arbetslöshetsförsäkringarna än mer komplicerade är dessa avtals-
försäkringar även i viss omfattning kompletterade med gruppför-
säkringar eller individuellt tecknade försäkringar. Nämnda försäk-
ringar ligger utanför det offentliga åtagandet, men påverkar sam-
tidigt de individer som omfattas av sjuk- och arbetslöshetsförsäk-
ringarna. Två individer som möter samma typ av drivkrafter inom 
ramen för de offentliga försäkringarna, kan ha skilda typer av av-
talade tillägg som påverkar deras beteende olika. En analys av hur 
dessa försäkringar påverkar, eller kan komma att påverka, enskilda 
individers beteende bedöms dock ligga utanför vad som är tekniskt 
möjligt med de data som finns tillgängligt samt utanför den överens-
kommelse som finns mellan utredningen och ISF. 

                                                                                                                                                               
3 Sjögren Lindquist & Wadensjö (2011). 
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2 Två separata försäkringar 

Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen syftar båda till att 
en individ som drabbas av att inte längre kunna utföra ett arbete 
dessutom inte ska drabbas av dramatiskt förändrade ekonomiska 
förutsättningar. Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet för 
den som inte kan arbeta på grund av sjukdom under den period 
sjukdomen pågår och arbetsförmågan är nedsatt. Samtidigt är dess 
utformning sådan att kravet på omställning för individen ökar över 
tid. Arbetslöshetsförsäkringen är däremot en renodlad omställnings-
försäkring som ska lämna ekonomisk ersättning vid ofrivillig arbets-
löshet under en period av omställning mellan arbeten. Arbetslöshets-
försäkringen ställer krav på att ersättningstagaren bidrar till att finna 
nytt arbete från dag 1 i ersättningsperioden. Båda försäkringarna är 
baserade på arbete och har ambitionen att individer snarast möjligt 
ska kunna återvända till arbete. Men det är endast sjukförsäkringen 
som är en del av den allmänna socialförsäkringen. 

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna har i flera avseenden stora 
grundläggande skillnader. I detta kapitel beskrivs i korthet några av 
de skillnader och likheter i utformningen mellan de båda försäk-
ringarna samt hur dessa skillnader kan leda till att det kan uppstå 
hinder och drivkrafter som medför att individer inte uppbär sin 
ersättning från den försäkring som ansvarar för att ersätta indivi-
dens skada: sjukdom eller arbetslöshet. 

2.1 Få likheter mellan sjuk-  
och arbetslöshetsförsäkringarna 

Vad försäkras? 

Den mest uppenbara skillnaden mellan sjuk- och arbetslöshets-
försäkringarna är att de försäkrar två separata risker. Den allmänna 
sjukförsäkringen försäkrar risken att drabbas av ett inkomstbortfall 
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vid sjukdom. Ersättning från sjukförsäkringen baseras på den så 
kallade sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), som är ett anta-
gande om en framtida årsinkomst.1 Sjukförsäkringen är därmed en 
så kallad inkomstbortfallsförsäkring som försäkrar en framtida inkomst 
som hade intjänats om den försäkrade inte drabbats av nedsatt arbets-
förmåga på grund av sjukdom.  

Arbetslöshetsförsäkringen består dels av en allmän grundförsäk-
ring, dels av en frivillig inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. Båda 
dessa försäkrar risken att drabbas av ett plötsligt och tillfälligt 
bortfall av arbetstid till följd av arbetslöshet. Ersättning från arbets-
löshetsförsäkringen baseras på tidigare arbetad tid, den så kallade 
normalarbetstiden. Arbetslöshetsförsäkringen är därmed i grunden 
en arbetstidsbortfallsförsäkring som försäkrar den tid som individen 
arbetat tidigare oberoende av hur mycket den försäkrade skulle ha 
arbetat om han eller hon inte blivit arbetslös. Den inkomstrelaterade 
arbetslöshetsförsäkringen försäkrar utöver detta (en del av) den lön 
som utbetalats för denna arbetstid.  

Skillnaden mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna i vad 
som försäkras är alltså mer än den försäkrade händelsen, nedsatt 
arbetsförmåga på grund av sjukdom respektive arbetslöshet. Skill-
naden består också i att sjukförsäkringen i grunden är framåtblick-
ande medan arbetslöshetsförsäkringen är bakåtblickande. 

Vem omfattas av försäkringen? 

Frågan om vad som försäkras hänger samman med frågan om vem 
som omfattas av försäkringarna. Som framgår av ovanstående base-
ras rätten till ersättning från sjukförsäkringen på ett antagande om 
en framtida årsinkomst. Det har i grunden ingen betydelse hur 
mycket pengar man tidigare har tjänat, hur mycket eller hur länge 
individen arbetat eller hur mycket som har inbetalats i premie till 
försäkringen. Det som har betydelse är att man har ett inkomst-
bortfall till följd av sjukdom.2 Det medför att den som är nytill-
trädd på arbetsmarknaden är fullt försäkrad från dag 1, så länge 
arbetet kan antas vara pågående under minst sex månader i en följd, 
eller att arbetet är årligen återkommande. I sjukförsäkringen finns 
det därmed ingen kvalifikationstid. 

                                                                                                                                                               
1 Den sjukpenninggrundande inkomsten är enligt 25 kap. 2 § socialförsäkringsbalken den 
årliga inkomst i pengar som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete. 
2 Reglerna om SGI-skyddad tid (se nedan) är ett undantag från inkomstbortfallsprincipen. 
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För att kunna beviljas ersättning från den allmänna grundförsäk-
ringen i arbetslöshetsförsäkringen, så kallat grundbelopp, behöver 
två villkor uppfyllas. Det första är ett grundvillkor, som bland annat 
specificerar att den sökande måste vara helt eller delvis arbetslös 
genom att vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmed-
lingen, beredd att anta lämpligt jobberbjudande samt aktivt söka 
lämpligt arbete. Det andra är ett arbetsvillkor, där huvudregeln är 
att arbete måste ha utförts under minst 6 månader (minst 80 tim-
mar/månad) under en ramtid av 12 månader närmast före arbets-
lösheten. Ett alternativt sätt att uppnå ett arbetsvillkor är att under 
samma ramtid arbeta minst 45 timmar i månaden och sammanlagt 
450 timmar under en sexmånadersperiod.3  

För att vara berättigad till ersättning från den inkomstrelaterade 
arbetslöshetsförsäkringen krävs, utöver ett uppfyllt grund- och 
arbetsvillkor, medlemskap4 i en erkänd arbetslöshetskassa i minst 
12 månader. I arbetslöshetsförsäkringen finns det därmed, till skillnad 
från sjukförsäkringen, en kvalifikationstid på 6 respektive 12 månader. 
Ett medlemsvillkor kan dock uppfyllas under en pågående ersättnings-
period, vilket innebär att en ersättningstagare går från att uppbära 
grundbelopp till att ersättas utifrån tidigare lön. 

Finansiering och premiesättning 

Den allmänna sjukförsäkringen är skattefinansierad i form av en 
sjukförsäkringsavgift som är en del av arbetsgivaravgiften för arbets-
tagare och egenavgiften för egenföretagare. Avgiften (försäkrings-
premien) är vidare enhetlig, där alla försäkringstagare oavsett risk 
att drabbas av sjukdom betalar samma avgift i relation till den taxe-
rade inkomsten.5 Detta gäller generellt i den svenska socialförsäk-
ringen. Avgiften i kronor är med andra ord högre för höginkomst-
tagare än för låginkomsttagare. 

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras till skillnad från sjukför-
säkringen via ett flertal olika kanaler. Försäkringen är delvis skatte-

                                                                                                                                                               
3 Arbetsvillkoret skärptes 1 januari 2007 från 70 till 80 timmar i månaden. Dessutom för-
svann det så kallade studerandevillkor som möjliggjorde för heltidsstuderande som avslutat 
sina studier att uppbära arbetslöshetsersättning. 
4 Inom ramen för medlemsvillkoret finns undantag för dem som önskar omfattas av den 
inkomstrelaterade försäkringen men som samtidigt inte önskar vara medlemmar i en ekono-
misk förening. Genom att ansluta sig till Arbetslöshetskassan Alfa, vilket är en arbetslöshets-
kassa som bildats av Arbetslöshetskassornas samorganisation, kan individer uppnå samma 
försäkringsskydd som vid medlemskap. 
5 Sjukförsäkringsavgiften är för arbetstagare 4,35 % år 2013. 
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finansierad i form av en arbetsmarknadsavgift.6 Arbetsmarknads-
avgiften avser, utöver att finansiera arbetslöshetsförsäkringen, även 
att finansiera andra utgifter inom arbetsmarknadspolitiken.  

Därutöver finansieras arbetslöshetsförsäkringen via två separata 
avgifter som arbetslöshetskassorna ska betala in till staten. Finansie-
ringsavgiften är en avgift som baseras på den genomsnittliga utbeta-
lade dagpenningen för de olika arbetslöshetskassorna. Arbetslös-
hetsavgiften är en avgift som baseras på hur mycket inkomst-
relaterad ersättning arbetslöshetskassan betalat ut under en månad. 
Arbetslöshetsavgiften är således baserad såväl på den utbetalade 
dagpenningen som antalet ersatta dagar under månaden. Arbetslös-
hetsavgiften är därmed kopplad, dock inte fullt ut, till den relativa 
arbetslösheten inom enskilda arbetslöshetskassan.7  

För att täcka dessa kostnader, och kostnader för administration, 
tar arbetslöshetskassorna ut medlemsavgifter av sina medlemmar. 
Medlemsavgiften är således till viss del riskdifferentierad beroende 
på arbetslöshetsrisk inom medlemskollektivet. 

Karenstid 

I sjukförsäkringen ges ingen ersättning den första sjukdagen, den 
så kallade karensdagen. Längden på karenstiden har varierat något 
över tid men har sedan april 1993 varit 1 kalenderdag. Arbetsgivare 
har vidare ett sjuklöneansvar för sina anställda under de två första 
sjukveckorna (exkl. karensdagen). En anställd kan därmed få ersätt-
ning från den allmänna sjukförsäkringen först efter två veckors 
sjukskrivning. 

Arbetslöshetsförsäkringen har däremot en karenstid på 7 ersätt-
ningsdagar, dock räknat på femdagarsvecka. Sett ur ett sjukförsäk-
ringsperspektiv innebär detta att den kortast möjliga karensperioden 
för en arbetslös motsvarar 9 kalenderdagar. Fram till år 2007 var 
karenstiden 5 ersättningsdagar. 
  

                                                                                                                                                               
6 Arbetsmarknadsavgiften är för arbetstagare 2,91 % år 2013. 
7 Beräkningsgrunden av finansierings- och arbetslöshetsavgiften regleras i Lag (1997:239) om 
arbetslöshetskassor. 
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Ersättningens storlek 

Ersättningsgraden i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna är delvis 
densamma. Försäkringstagarna får initialt 80 procent av den försäk-
rade inkomsten. Ersättningsnivån i sjukförsäkringen är dock i prak-
tiken lägre än 80 procent, eftersom SGI:n multipliceras med omräk-
ningsfaktorn 0,97 innan dagersättningen beräknas.8 Ersättningen i 
kronor för en enskild individ kan ändå skilja sig en del, eftersom 
den försäkrade inkomsten inte är densamma.  

Ersättningsgraden varierar vidare under ersättningsperioden. 
I sjukförsäkringen sänks ersättningsgraden i regel från 80 procent 
till 75 procent av SGI:n efter 364 ersättningsdagar. Undantag kan 
göras för individer med allvarliga sjukdomar som får bibehålla den 
80 procentiga ersättningen. Om sjuk- eller aktivitetsersättning i stället 
beviljas, blir ersättningsgraden 64 procent av den så kallade antagande-
inkomsten. Antagandeinkomsten baseras i huvudsak på tidigare 
pensionsgrundande inkomst och kan på individnivå skilja sig en hel 
del från SGI:n.9 För den enskilda är det därmed osäkert vad en 
sänkning av ersättningsgraden från 80/75 procent till 64 procent 
innebär i praktiken. 

I arbetslöshetsförsäkringen sänks ersättningsgraden till 70 procent 
efter 200 ersättningsdagar (40 veckor). Till de arbetslösa som är 
eller skulle vara berättigade arbetslöshetsersättning och som på-
börjar något arbetsmarknadspolitiskt program utbetalas i stället 
aktivitetsstöd motsvarande det som skulle ha betalats ut i arbetslös-
hetsersättning. Arbetssökande med arbetslöshetsersättning som för-
brukat hela ersättningsperioden får aktivitetsstöd som motsvarar 
65 procent av tidigare lön om de deltar i arbetsmarknadspolitiskt 
program. Individer som är yngre än 25 år får i stället utvecklings-
ersättning enligt särskilda regler. Ersättningen utbetalas av Försäk-
ringskassan, men ersättningens storlek baseras på den ersättning 
som fastställts av arbetslöshetskassorna. 
  

                                                                                                                                                               
8 Omräkningsfaktorn gör att ersättningsnivån i praktiken är 77,6 procent. Omräknings-
faktorn infördes för första gången juli 2003, och har i nuvarande form gällt ända sedan 
år 2008. 
9 ISF (2012c). 
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Golv och tak 

För att kunna få en SGI fastställd ska inkomsten minst uppgå till 
24 procent av ett basbelopp, vilket år 2013 motsvarar en förväntad 
årsinkomst på 10 700 kronor.10 Det ger en lägsta ersättning per 
kalenderdag på 23 kronor.11 SGI:n kan vidare inte fastställas till 
högre än 7,5 prisbasbelopp, vilket år 2013 motsvarar 333 700 kronor 
per år.12 Årsinkomster som överstiger detta belopp kan inte för-
säkras via den allmänna sjukförsäkringen.13 Däremot betalas avgifter 
även över taket. Den maximala ersättningen per kalenderdag är där-
med 709 kronor år 2013.14 Genom kopplingen till prisbasbeloppet 
följer gränserna för högsta och lägsta ersättningar den allmänna 
prisutvecklingen.  

För individer som är arbetslösa finns en annan taknivå i sjukför-
säkringen, 486 kronor per kalenderdag, vilket motsvarar den högsta 
dagpenningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen 
omräknat till 7 ersättningsdagar per vecka.   

Den allmänna grundförsäkringen i arbetslöshetsförsäkringen ger 
en maximal ersättning på 320 kronor per arbetsdag, vilket motsvarar 
228 kronor per kalenderdag. Individer som inte arbetat heltid har 
en normalarbetstid som understiger 40 timmar per vecka under 
ramtiden och får en ersättning i proportion till den arbetade tiden. 
Den lägsta möjliga ersättningen som enligt regelverket kan betalas 
ut som grundbelopp är baserat på en normalarbetstid på 8 timmar 
per vecka, vilket motsvarar en ersättning per dag på 64 kronor per 
arbetsdag. 

Den högsta möjliga ersättningen inom den inkomstrelaterade för-
säkringen är 680 kronor per arbetsdag, vilket motsvarar 486 kronor 
per kalenderdag.15 Taket appliceras dock på den av arbetslöshets-
kassorna framräknade ersättningsgrundande daglönen.16 Detta inne-
bär att individer som inte arbetat heltid ändå kan komma att få 
maxbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen om deras inkomst de 
arbetade dagarna varit tillräckligt hög.  

Den maximala ersättningen per dag i arbetslöshetsförsäkringen 
följer inte den allmänna prisutvecklingen, utan regleras genom poli-

                                                                                                                                                               
10 25 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. 
11 10 700×0,97 ⁄ 365×0,8 ≈ 23 
12 25 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. 
13 Vissa avtalsförsäkringar försäkrar dock inkomster över detta tak. 
14 333 700×0,97 ⁄ 365×0,8 ≈ 709 
15 Vissa avtalsbaserade försäkringar kan även ge ersättning över detta tak. 
16 Ersättningsgrundande daglön är den inkomst per dag som individen haft under den tid 
som ligger till grund för uppfyllandet av arbetsvillkoret. 
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tiska beslut. Skillnaden i högsta ersättning mellan sjuk- och arbets-
löshetsförsäkringarna har därmed ökat över tid. Både på grund av 
att den högre ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen togs bort 
samt SGI följer den allmänna prisutvecklingen. 

Tidsbegränsning av ersättningsperioden 

Ersättning från sjuk- respektive arbetslöshetsförsäkringen kan i regel 
endast ges under en begränsad tid. Men konstruktionen av tids-
begränsningen skiljer sig en hel del mellan försäkringarna. Generellt 
kan ersättning från sjukförsäkringen ges under en längre tid än från 
arbetslöshetsförsäkringen. 

Sjukförsäkring har tidigare inte haft någon tidsbegränsning av 
ersättningsperioden, utan sjukskrivningar kunde i teorin pågå hur 
länge som helst. I praktiken beviljades dock många individer sjuk-
ersättning (tidigare förtidspension) när sjukskrivning pågått under 
en längre period. Den 1 juli 2008 infördes emellertid en tidsbegräns-
ning för sjukpenning, där ersättning initialt endast ges i 364 dagar 
under en ramtid på 450 dagar. När dessa dagar förbrukats kan 
ytterligare 550 dagar beviljas. Den maximala tiden med sjukpenning 
är, med några undantag, därmed 914 kalenderdagar. De som uppnår 
maximal tid i sjukförsäkringen skrivs in i arbetslivsintroduktion 
och får i stället aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Möjligheten 
att beviljas tidsbegränsad sjukersättning (tidigare sjukbidrag) togs 
dock bort den 1 juli 2008.17 

Försäkrade som uppfyllt arbetsvillkoret och som uppfyller krite-
rierna för de allmänna villkoren beviljas arbetslöshetsersättning i 
300 dagar (60 veckor) alternativt 450 dagar om den försäkrade har 
barn under 18 år. Regelverket begränsar även antalet dagar för vilka 
en arbetslös kan uppbära arbetslöshetsersättning på deltid. Det 
maximala antalet dagar med ersättning är 75.   

Eftersom arbetslöshetsförsäkringen, till skillnad från sjukför-
säkringen, är en veckoförsäkring så utgår i normalfallet endast ersätt-
ning under vardagar. I kalendertid och vid heltidsarbetslöshet mot-
svarar således 300 respektive 450 ersättningsdagar en ersättnings-
period på 420 och 630 kalenderdagar.  

Det regelverk som föregick detta gav möjlighet till arbetslös-
hetskassorna att bevilja två på varandra följande ersättningsperioder 
om 300 ersättningsdagar. Samtidigt fanns det ingen deltidsbegränsning 
                                                                                                                                                               
17 Övergångsregler gör att förmånen helt försvann först den 1 januari 2013. 
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eller koppling till föräldraskap i besluten om ersättningsperiodens 
längd. 

En försäkrad kan återknyta till en beviljad ersättningsperiod upp 
till 52 veckor efter sista utbetalda ersättningsdag förutsatt att det 
finns ersättningsdagar kvar i den beslutade ersättningsperioden. 
Det innebär att det finns möjlighet att återknyta till en tidigare 
ersättningsperiod om ny arbetslöshet uppkommer inom 52 veckor 
från senast ersatta dagen. Arbetslöshetsförsäkringen innehåller möjlig-
heter till fem års överhoppningsbar tid. I realiteten medför dessa 
två regler att perioden kan förlängas med upp till 6 år. Med över-
hoppningsbar tid menas exempelvis den tid en försäkrad deltar i 
utbildning eller är sjukskriven.  

Bevisbördan för att beviljas ersättning 

För att kunna få ersättning från den allmänna sjukförsäkringen 
behöver den försäkrade skicka in en ansökan om sjukpenning till 
Försäkringskassan. Uppgifter i ansökan om den försäkrades faktiska 
förhållanden ska alltid lämnas på heder och samvete.18 En försäkrad 
som lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan vara skyldig till 
brott enligt brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612). Arbets-
förmågans nedsättning på grund av sjukdom behöver också styrkas 
med ett läkarintyg. Kravet på läkarintyg gäller från och med dag 8 i 
sjukperioden.  

I arbetslöshetsförsäkringen gäller samma princip att det är den 
enskilde som ansöker om arbetslöshetsersättning. En stor skillnad 
är dock att det är den enskilde individens skyldighet att inkomma 
med underlag som bevisar rätten till ersättning, alltså påvisa att ett 
arbetsvillkor är uppfyllt och i vilken grad.19 Nuvarande ordning är 
att detta sker genom att arbetsgivaren eller arbetsgivarna, om per-
sonen haft flera anställningar som ska ligga till grund för beslutet, 
fyller i ett så kallat arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget ska inne-
hålla detaljerad historisk information om arbetad tid, frånvaro, 
över-, fyllnads- och mertid fördelat per månad för att kunna möta 
upp mot regelverkets omfattande krav på beslutsunderlag.  

Svårigheten för arbetsgivare att sammanställa denna information 
redogörs för i IAF (2009), där det framgår att av de 790 000 arbets-

                                                                                                                                                               
18 110 kap. 4 § socialförsäkringsbalken. 
19 Från och med hösten 2013 ska individen på heder och samvete intyga att uppgifterna är 
riktiga och fullständiga. Lag (1999:238) om arbetslöshetsförsäkring, 47 §. 
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givarintygen som inkom till arbetslöshetskassorna under år 2008, så 
fick närmare 67 procent kompletteras för att kunna utgöra under-
lag för beslut. 

Processen för att, om arbetsvillkoret är uppfyllt, beviljas inkomst-
relaterad arbetslöshetsersättning, är betydligt mer rättfram efter-
som det är medlemskapet i den beviljande arbetslöshetskassan som 
ligger till grund för detta beslut.20 

Krav på och kontroll av ersättningstagaren 

Försäkringskassan ansvarar för att samordna den försäkrades reha-
biliteringsinsatser. Försäkringskassan ska, i samråd med den för-
säkrade, se till att den försäkrades behov av rehabilitering klarläggs 
och se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart som möjligt.21 
Arbetsgivaren har ansvaret att lämna de upplysningar till Försäk-
ringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilite-
ring ska kunna klarläggas. Arbetsgivaren ska också svara för att de 
åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.22  

Den försäkrade är skyldig att lämna de upplysningar som behövs 
för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering och efter 
bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.23 Försäkrings-
kassan har möjlighet att dra in eller minska ersättningen om den 
försäkrade utan giltig anledning vägrar att medverka till olika reha-
biliteringsåtgärder.24 För övrigt har en sjukskriven inga direkta krav 
på motprestation för att bibehålla ersättning.25 

I arbetslöshetsförsäkringen finns vissa grundvillkor som måste 
vara uppfyllda för att den försäkrade ska kunna få ersättning. Grund-
villkoren måste upprätthållas under hela ersättningsperioden. Det 
är Arbetsförmedlingen som ansvarar för att kontrollera att ersätt-
ningstagarna uppfyller grundvillkoren under hela den tid de uppbär 
arbetslöshetsersättning, men det är arbetslöshetskassorna som med 
underlag från Arbetsförmedlingen26, fattar beslut om sanktioner.  

                                                                                                                                                               
20 Individer som byter arbetslöshetskassa kan tillgodogöra sig den tid som de varit medlem-
mar i en tidigare arbetslöshetskassa. 
21 30 kap. 9 och 11 §§ socialförsäkringsbalken. 
22 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken. 
23 30 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. 
24 110 kap. 57 § socialförsäkringsbalken. 
25 För utförligare beskrivning av Försäkringskassan, arbetsgivarens och den försäkrades 
ansvar, se ISF (2012a). 
26 Så kallad underrättelse om ifrågasatt rätt till (arbetslöshets-) ersättning. Kort benämnt 
som Underrättelse. 
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Kortfattat innebär grundvillkoren att den som uppbär arbets-
löshetsersättning ska vara oförhindrad att ta ett arbete om minst 
3 timmar per dag och i genomsnitt 17 timmar i veckan. Vidare ska 
individen vara inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen, 
medverka till att upprätta en individuell handlingsplan, anta lämp-
liga erbjudande om arbete samt aktivt söka lämpliga arbeten. Vad 
som avses med lämpligt arbete regleras i föreskrift.27 Uppfyller 
ersättningstagaren detta, oavsett sjukdom eller skada, kan individen 
fortsätta att uppbära ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetslöshetsförsäkringens begrepp om lämpligt arbete fokuse-
rar således på lediga arbeten i ekonomin, medan sjukförsäkringen 
fokuserar på förekomsten av möjliga arbeten, oaktat om det finns 
något sådant arbete ledigt. 

Sammanfattning 

Genomgången visar att utformningen av den allmänna sjukförsäk-
ringen och arbetslöshetsförsäkringen i Sverige skiljer sig åt på många 
punkter (se sammanställning i tabell 1). Den främsta skillnaden är att 
sjukförsäkringen försäkrar ett framtida inkomstbortfall på grund av 
sjukdom, medan arbetslöshetsförsäkringen försäkrar tidigare utförd 
arbetstid vid arbetslöshet. Med detta medföljer en kvalifikationstid 
i arbetslöshetsförsäkringen. Sjukförsäkringen har högre maximal 
ersättning och längre möjlig ersättningstid. 
 

                                                                                                                                                               
27 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2012:1) om lämpligt 
arbete. 
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Regelverkens komplexitet och bristen på detaljerade data gör att 
det inte går att fastslå hur många som omfattas av sjuk- och arbets-
löshetsförsäkringarna. Den information som finns är avgränsad till 
dem som uppbär eller uppburit ersättning. Dock är det med största 
sannolikhet så att de omfattande kvalificeringsreglerna i arbetslös-
hetsförsäkringen medför att fler omfattas av sjukförsäkringen än av 
arbetslöshetsförsäkringen.  

2.2 Att byta ersättningssystem 

Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan drabba alla, såväl 
anställda som arbetslösa, och sjukdom kan ställa krav på att indivi-
den byter arbete. På samma sätt kan sjukskrivna som saknar arbete 
återfå arbetsförmågan till en sådan grad att de kan stå till arbets-
marknadens förfogande. En enskild kan därmed behöva röra sig 
mellan de båda ersättningssystemen. I detta avsnitt redogörs kort 
för vad som gäller när så är fallet. 

Sjukförsäkringen 

•Inkomstbortfallsförsäkring 

•Framåtblickande 

•Obligatorisk 

•Enhetlig 

•Relativ avgift 

•Läkarintyg 

•Ersättning per kalenderdag 

•Relativt små krav på 
motprestation 

•Försäkringskassan 

Arbetslöshetsförsäkringen 

•Arbetstidsbortfallsförsäkring 

•Bakåtblickande 

•Frivillig inkomstrelaterad del 

•Delvis riskdifferentierad 

•Relativ och absolut avgift 

•Arbetsgivarintyg 

•Ersättning per arbetsdag 

•Tydliga krav på motprestation 

•Arbetsförmedlingen och 
arbetslöshetskassorna  
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2.2.1 Från arbetslöshetsersättning till sjukpenning 

En arbetslös som blir sjuk och oförmögen att aktivt söka efter jobb 
och omgående anta lämpligt jobberbjudande uppfyller inte grund-
villkoret i arbetslöshetsförsäkringen. Den arbetslöse förlorar där-
med formellt rätten till arbetslöshetsersättning, men kan då i stället 
ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Möjligheten att få 
sjukpenning som arbetslös är dock oberoende av om individen 
uppfyller arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.  

En förutsättning för att en arbetslös ska kunna få sjukpenning 
från Försäkringskassan är att denne är inskriven som arbetssökande 
hos Arbetsförmedlingen den första sjukdagen. Skillnaden jämfört 
med en anställd är dels att sjukpenning ges direkt från dag 2 i sjuk-
perioden efter karensdagen, eftersom ingen sjuklön utbetalas från 
någon arbetsgivare, dels att arbetsförmågan direkt ska bedömas i 
förhållande till hela arbetsmarknaden. För en anställd gäller detta 
tidigast efter 180 dagars sjukskrivning. Krav på läkarintyg gäller 
dock precis som för anställda i regel efter en veckas sjukfrånvaro.  

SGI:n är, som tidigare nämnts, ett antagande om en framtida års-
inkomst. En individ som är arbetslös eller som deltar i ett arbets-
marknadspolitiskt program kan dock omfattas av SGI-skydd. Det 
innebär att SGI:n ska beräknas med utgångspunkt i förhållandena 
närmast före förvärvsavbrottet, om SGI då blir högre än om den 
hade beräknats på förhållandena under avbrottet.28 En arbetslös 
som blir sjukskriven måste dock se till att vara inskriven som arbets-
sökande första vardagen efter sjukskrivningen för att inte förlora 
sin skyddade SGI. 

Ersättningen för en sjukskriven arbetslös är som högst 486 kronor 
per kalenderdag, vilket motsvarar taket i arbetslöshetsförsäkringen 
på 680 kronor per arbetsdag. Denna begränsning finns för att ersätt-
ningen som sjukskriven arbetslös inte ska kunna bli högre än max-
beloppet i arbetslöshetsförsäkringen. Försäkrade som inte har maxi-
mal arbetslöshetsersättning kan dock ändå få högre ersättning som 
sjukskriven, eftersom den försäkrade inkomsten/arbetstiden ofta skiljer 
sig åt i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna (se vidare kapitel 4). 

                                                                                                                                                               
28 26 kap. 9 § socialförsäkringsbalken. 
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2.2.2 Från arbetsmarknadspolitiskt program till sjukfrånvaro 

En individ som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får i regel 
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning utbetald från Försäkrings-
kassan. En deltagare som blir sjuk och inte kan delta i programmet 
behöver sjukanmäla sig till Försäkringskassan den första sjukdagen. 
Arbetsförmågan bedöms i förhållande till den försäkrades möjlig-
het att delta i de aktiviteter som ingår i programmet. Om Försäk-
ringskassans utredning visar att inga uppgifter om aktiviteter finns, 
ska bedömningen göras gentemot förmågan att söka arbete.29 

Den första dagen är en karensdag då ingen ersättning ges. Där-
efter utbetalas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning på samma 
sätt som före sjukfrånvaron. Ersättningen per dag är därmed den-
samma vid frånvaro som vid deltagande. Om en deltagare är från-
varande från ett arbetsmarknadspolitiskt program på grund av sjuk-
dom längre än 30 dagar ska Arbetsförmedlingen skriva ut henne 
eller honom från programmet.30 När den försäkrade är utskriven 
kan han eller hon få sjukpenning som arbetslös. Någon ny karens-
dag infaller dock inte, utan perioden som sjuk i programmet är en 
del av sjukperioden. 

2.2.3 Från sjukpenning till arbetslöshetsersättning 

Efter 180 dagars sjukskrivning ska arbetsförmågan för en anställd 
bedömas i förhållande till hela arbetsmarknaden. Undantag kan 
dock göras om det finns särskilda skäl mot det eller om det i annat 
fall kan anses oskäligt, eller om den sjukskrivne med stor sannolik-
het bedöms kunna gå tillbaka till nuvarande arbetsgivare före 
dag 366.31 I annat fall ska en sjukskriven som saknar arbetsförmåga 
hos sin befintliga arbetsgivare, men som skulle kunna klara av ett 
på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete i övrigt, inte 
beviljas fortsatt sjukpenning. De som får sjukpenningen indragen 
och inte kan gå tillbaka till tidigare arbetsgivare får då i första hand 
skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och ansöka 
om arbetslöshetsersättning hos en arbetslöshetskassa.  

I praktiken innebär detta att gruppen sjuka arbetslösa kan delas 
in två olika grupper. Den första är den grupp som beskrevs ovan 
som får sin rätt till arbetslöshetsersättning prövad efter att sjuk-
                                                                                                                                                               
29 Försäkringskassans vägledning 2004-2, version 20, s. 212. 
30 10 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
31 27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken. 
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fallet har avslutats. För dessa individer påbörjas beslutsprocessen 
avseende arbetslöshetsersättning efter att de skiljts från sjukförsäk-
ringen. Den andra gruppen består av individer som redan har fått 
en arbetslöshetsperiod beviljad av en arbetslöshetskassa, antingen 
före eller under sjukfallet, vilket medför att individen i direkt anslut-
ning till att de skiljs från sjukförsäkringen kan anknyta till denna 
ersättningsperiod. Detta innebär att ersättning kan betalas ut omedel-
bart för första arbetslöshetsdagen eller att karensdagarna i arbets-
löshetsförsäkringen börjar räknas av och ersättning kan betalas ut 
efter fullgjord karens. Dessa slipper då vänta på ersättning av admi-
nistrativa skäl.32 

En annan faktor som måste hållas i åtanke är när under sjukfallet 
individens anställning upphör. Individer som förlorar sin anställ-
ning i anslutning till sjukfallets slut kan ha en högre ersättning från 
sjukförsäkringen än den ersättning som betalats ut till individer 
som var arbetslösa vid sjukfallets start eller som förlorade sin anställ-
ning under pågående sjukfall. Detta uppstår eftersom de inte om-
fattats av den begränsningsregel för arbetslösa som beskrivs i 
avsnitt 2.1 (Tak och golv). 

                                                                                                                                                               
32 Individer vars beslut om arbetslöshetsersättning fattats under pågående sjukperiod, möts 
dock först av sju dagars karens innan ersättning betalas ut. 



37 

3 Sambandet mellan sjukfrånvaro 
och arbetslöshet 

3.1 Fler sjukskrivna vid färre arbetslösa 

I Sverige har det sedan länge funnits ett tydligt negativt samband 
mellan hur många som är sjukskrivna respektive arbetslösa. I tider 
av sjunkande arbetslöshet har sjukfrånvaron normalt stigit och vice 
versa. Detta illustreras i figur 1, som visar det genomsnittliga 
antalet individer med ett pågående sjukfall i slutet av månaden 
respektive öppet arbetslösa och individer i arbetsmarknadspolitiska 
program under perioden 1997–2012.1  

Socialförsäkringsutredningen (2006a) visade att många individer 
haft erfarenhet av såväl arbetslöshet som sjukfrånvaro, men att det 
ändå var få individer som rörde mellan de båda systemen. En hypotes 
som i stället brukar lyftas fram är att det finns en så kallad discipli-
neringseffekt, som innebär att många drar sig ifrån att sjukanmäla 
sig under lågkonjunktur till följd av risken att bli av med jobbet.2 

En annan hypotes är att det finns en så kallad sammansättnings-
effekt, som innebär att individer som är sjuka eller med historik av 
hög sjukfrånvaro har högre risk att bli av med jobbet under en låg-
konjunktur, och att dessa sedan har högre sannolikhet att återfå 
anställning under en högkonjunktur när det är färre arbetssökande 
per ledigt arbete. Hemmingsson (2004) fann delvis stöd för detta. 
I denna studie konstaterades en systematisk och omfattande över-
gång av individer med nedsatt hälsa till arbetslöshet i samband med 
konjunkturnedgången i början av 1990-talet.  
 

                                                                                                                                                               
1 Anledningen till att även programmen inkluderas är att antalet arbetslösa delvis beror på 
rådande arbetsmarknadspolitik. Summan av antal arbetslösa och antal individer i program 
speglar därmed konjunkturen bättre. 
2 Se bl.a. Askildsen m.fl. (2005) och Arai & Skogman Thoursie (2005). 
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Källa: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Anm.: Rullande medelvärden för de närmast föregående 12 månaderna. Individer med 
aktivitetsstöd/utvecklingsersättning som sjuk ingår inte i sjukfallen.  

 
 
Ytterligare en förklaring som lyfts fram är att expansiva regelför-
ändringar, såsom höjd ersättningsnivå, ofta genomförs i samband 
med högkonjunktur och att restriktiva regelförändringar genom-
förs i lågkonjunktur. Regeländringar tenderar därför att förstärka 
pågående trender i sjukfrånvaron.3  

Till följd av den vid tillfället pågående högkonjunkturen under 
år 2006 började såväl arbetslösheten som antalet individer i 
arbetsmarknadspolitiska program att minska. Samtidigt fortsatte 
sjukfrånvaron att minska. Denna trend varade till och med år 2008, 
då arbetslösheten steg kraftigt till följd av den så kallade 
finanskrisen. Vad som förklarar att det negativa sambandet bröts 
tidigt under år 2006 är ännu oklart. Även år 2012 kan det urskiljas ett 
positivt samband med både fler sjukskrivna och fler arbetslösa. 

                                                                                                                                                               
3 Lidwall och Marklund (2010). 
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3.2 Individer som rör sig mellan sjukskrivning 
och arbetslöshet 

I vilken utsträckning beror det negativa sambandet mellan sjuk-
frånvaro och arbetslöshet på att enskilda individer rör sig mellan 
dessa båda system? I följande avsnitt redovisas hur flödena från 
arbetslöshet till sjukskrivning respektive från sjukskrivning till arbets-
löshet på individnivå har utvecklats under de senaste åren. Eftersom 
olika regler vid sjukfrånvaro gäller för individer som befinner sig i 
öppen arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska program, redovisas 
dessa båda grupper genomgående separat. 

3.2.1 Få arbetslösa blir sjukskrivna 

Att en anställd behöver stanna hemma från jobbet på grund av 
sjukdom är relativt vanligt. Anställda blir i genomsnitt sjukskrivna 
något mer än en gång per år. Bland arbetslösa är däremot ersatt 
sjukfrånvaro betydligt mer ovanligt. År 2010 hade en arbetslös i 
genomsnitt knappt 0,1 sjukfall per år, det vill säga i genomsnitt var 
tionde arbetslös blev sjukskriven en gång under 2010 (se figur 2). 
Sammanlagt stod öppet arbetslösa för endast cirka 5 promille av 
alla påbörjade sjukfall under år 2010. 

Om man däremot avgränsar till att endast studera sjukfall som 
varar i minst 2 veckor, det vill säga till att helt studera individer 
som får sjukpenning från Försäkringskassan, blir skillnaderna 
mindre (se figur 2). Det är således framför allt de korta sjukfallen 
som är betydligt färre bland arbetslösa. Anställda sjukskrivs ändå i 
något större utsträckning än arbetslösa.  
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS), Arbetsförmedlingen och SCB (AKU, KSju), egna bearbetningar. 

Anm.: Observera de olika skalorna på y-axeln. Samtliga andelar är baserade på månadsuppgifter, 
förutom samtliga sjukfall för anställda som baseras på kvartalsuppgifter, för bästa möjliga 
jämförbarhet. Individer i program avser endast de som också får utbetalt aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning. 

 
 
Individer i arbetsmarknadspolitiska program avviker med betydligt 
fler, framför allt korta, sjukfall jämfört med öppet arbetslösa. 
Orsakerna till detta kan vara flera. En trolig förklaring är att det i 
program i regel sker en kontinuerlig närvarokontroll samt att indi-
viderna är satta i en situation där de måste kunna påvisa aktivitets- 
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alternativt arbetsförmåga. En deltagare som blir sjuk och behöver 
stanna hemma behöver då också sjukanmäla sig för att inte bli av 
med ersättningen. En öppet arbetslös som mest söker jobb hemi-
från känner förmodligen inte samma krav på att sjukanmäla sig vid 
kortare sjukdom. Det är inte ens säkert att man som arbetslös kän-
ner till att man kan eller ska vara sjukskriven som arbetslös. Vilken 
kunskap de försäkrade har om sjukförsäkringen behövs det vidare 
studier om. Vi återkommer till drivkrafter och hinder för arbetslösa 
att sjukanmäla sig i kapitel 4. 

Utvecklingen mellan år 2006 och 2010 skiljer sig en del åt mel-
lan dessa tre grupper. Bland anställda har antalet sjukfall per individ 
och år legat relativt konstant under den studerade perioden. Endast 
antal sjukfall längre än 2 veckor har minskat något sedan år 2006. 
Bland arbetslösa och individer i program har det däremot under 
denna 5-årsperiod skett större variationer (se figur 2). Detta beror 
troligtvis främst på att sammansättningen av de arbetslösa och 
programdeltagarna har ändrats under dessa år. Arbetslösheten steg 
ordentligt under framför allt år 2009. Arbetsmarknadspolitiken har 
också genomgått en del förändringar, med avseende på såväl för-
ändringar i arbetslöshetsersättningen som volymerna i arbets-
marknadspolitiska program.  

Sjukfrånvaron varierar vidare en hel del mellan deltagare i olika 
program. En sammanställning av antalet påbörjade sjukfall per indi-
vid i samtliga program år 2010 ges i tabell 2. De programdeltagare 
som har flest sjukfall under ett år återfinns inom fas 3 av jobb- och 
utvecklingsgarantin. Den tredje fasen syftar till att ge sökande med 
lång tid utan arbete aktiviteter och sysselsättning. Jobb- och ut-
vecklingsgarantin infördes i juli 2007 och förklarar en stor del av 
ökningen av antalet sjukfall bland individer i program, eftersom fler 
individer gick över från arbetslöshet till arbetsmarknadspolitiskt 
program när antalet möjliga ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäk-
ringen minskades. Föregångaren till jobb- och utvecklingsgarantin 
var aktivitetsgarantin, och antal sjukfall inom detta program var 
ungefär lika många som inom dess motsvarighet fas 1 och 2 av 
jobb- och utvecklingsgarantin (se tabell B1). 
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS) och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar. 

Anm.: Avser endast individer i program som också får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Indivi -
der som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering med rehabiliteringspenning ingår inte i tabellen. 
Uppgifterna baseras på månadsuppgifter. 

 
 
Även individer som genomgår arbetsmarknadsutbildning har relativt 
många sjukfall. En arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad 
utbildning som ges i form av kurser som Arbetsförmedlingen upp-
handlar av olika utbildningssamordnare, där syftet är att stärka den 
enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.4 Bland individer 
i arbetsmarknadspolitiska program är det endast individer som får 
stöd till start av näringsverksamhet som har färre sjukfall än öppet 
arbetslösa. 

Generellt sett ser det ut som att ju större inslag av närvaro eller 
kontroll av aktivitets- och arbetsförmåga, desto fler påbörjade sjuk-
fall. Samma gäller för program som är kopplade till individers hälsa, 
exempelvis arbetslivsinriktad rehabilitering. 

                                                                                                                                                               
4 http://www.arbetsformedlingen.se/4.5673ff2e11fd0ca559b8000347738.html [juni 2013] 
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3.2.2 Kortare sjukfall de senaste åren 

Av föregående avsnitt framgår att öppet arbetslösa blir sjukskrivna 
i mycket lägre utsträckning än anställda och individer i arbetsmark-
nadspolitiska program, och att det framför allt är de korta sjuk-
fallen som är färre bland arbetslösa. Nästa steg är att undersöka hur 
sjukskrivningstiderna har utvecklats sedan regeländringarna år 2008. 
I figur 3 redovisas sannolikheten att avsluta ett sjukfall under en 
månad (30-dagarsperiod), givet att man når den sjukmånaden. Drygt 
9 av 10 anställda som blir sjukskrivna avslutar sjukfallet under den 
första månaden. Av dem som når den andra sjukmånaden är det 
omkring 4 av 10 som avslutar sjukfallet under den andra månaden 
och så vidare. Från och med år 2008 kan det urskiljas en något 
högre sannoliket för att ett sjukfall avslutas jämfört med år 2006. 
Detta är synonymt med att sjukfallen i genomsnitt har blivit kort-
are mellan dessa år. Det höga utflödet månad 31 för sjukfall på-
började år 2008 uppstår till följd av de individer som uppnår maxi-
mal tid i sjukförsäkringen och påbörjar arbetslivsintroduktion hos 
Arbetsförmedlingen. 

Sjukskrivningstiderna för arbetslösa och individer i program är 
snarlika under den studerade perioden, undantaget det höga utflö-
det efter månad 31 som kommer sig av förändringarna i sjukförsäk-
ringen. Det kan dock skönjas något kortare sjukfall för arbetslösa 
år 2009 och år 2010 jämfört med år 2006. Något kortare sjukfall 
kan även urskiljas för individer i program år 2009 än övriga år.5 Det 
är framför allt individer inom jobb- och utvecklingsgarantin som 
står för denna utveckling, med något kortare sjukfall jämfört med 
dess föregångare aktivitetsgarantin (se figur B1 i bilagan). Om detta 
beror på skillnader i vilka som deltar i programmen eller på pro-
grammen som sådana går inte att fastställa baserat på denna analys.  
 

                                                                                                                                                               
5 Dagar med sjukpenning, som efterföljer dagar med aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning som sjuk, ingår i sjukskrivningstiden för individer i program. 
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS), Arbetsförmedlingen och SCB (AKU, KSju), egna bearbetningar . 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Anställda 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Arbetslösa 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Sjukskrivningstid (månader) 

Individer i program 

2002 2006 2008 2009 2010



  Sambandet mellan sjukfrånvaro och arbetslöshet 
 
 

45 

Av figur 3 framgår vidare att individer som var öppet arbetslösa vid 
sjukfallets start har lägre sannolikhet än anställda och individer i 
program att avsluta en sjukskrivning. Detta är synonymt med att 
arbetslösa i genomsnitt har längre sjukfall än anställda. Endast 6 av 
10 arbetslösa avslutar sjukfallet under den första sjukmånaden, att 
jämföra med drygt 9 av 10 bland anställda och individer i program. 
Först efter drygt 1 års sjukskrivning har arbetslösa ungefär samma 
sannolikhet att avsluta sjukskrivningen under månaden som anställda 
(se figur B2 för tydligare jämförelse mellan grupperna). Här bör 
man dock ha i åtanke att arbetslösa som redan konstaterats har 
färre korta sjukfall. Arbetslösa har även färre sjukfall som är kort-
are än ett halvår (se figur B3 i bilagan). Den lägre sannolikheten att 
avsluta sjukfallet bland arbetslösa i figur 3 kan därmed vara en 
konsekvens av att det finns en underrepresentation av korta sjukfall 
bland arbetslösa. Vi återkommer till skillnaden i sjukfrånvaro 
mellan arbetslösa och anställda i avsnitt 3.2.4 och kapitel 5. 

3.2.3 Fler sjukskrivna med anställning blir arbetslösa 

Sjukfallen bland anställda har på senare år blivit allt kortare. Infö-
randet av rehabiliteringskedjan kan vara en förklaring till detta. 
Men beror de kortare tiderna på en ökad återgång i arbete eller på 
att fler övergår till arbetslöshetsförsäkringen alternativt tidigare över-
gång till sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension)? 

Införandet av olika bedömningskriterier vid olika tidsgränser i 
sjukförsäkringen den 1 juli 2008 syftade till att effektivisera sjuk-
skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att åter-
gå i arbete.6 Efter 90 dagars sjukskrivning ska det utredas om den 
försäkrade kan erbjudas något annat arbete hos befintlig arbets-
givare. Om det görs i större utsträckning än innan regeländringen 
skulle det förväntas medföra en ökad återgång i arbete efter 3 måna-
ders sjukskrivning. Efter 180 dagars sjukskrivning ska arbetsför-
mågan i stället bedömas i förhållande till ett på arbetsmarknaden 
normalt förekommande arbete. Ett resultat i linje med reformens 
intentioner vore därmed att fler sjukskrivna efter 6 månaders sjuk-
skrivning nekas fortsatt sjukpenning och skriver in sig som arbets-
sökande hos Arbetsförmedlingen.  

I figur 4 och 5 redovisas sannolikheten att återgå i arbete eller 
skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under en 
                                                                                                                                                               
6 Prop. 2007/08:136. 
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månad (30-dagarsperiod), givet att man fortfarande är sjukskriven 
vid början av respektive 30-dagarsperiod.7 Sannolikheten för 
anställda att återgå i arbete är sedan år 2008 klart högre än den var 
under år 2006 för sjukfall upp till 1 år. För längre sjukfall än så syns 
ingen skillnad mellan åren. Sannolikheten att skriva in sig som 
arbetslös hos Arbetsförmedlingen för dem som var anställda vid 
sjukfallet start är också högre sedan år 2008 för sjukfall 6 månader 
eller längre. Dessa övergångar innefattar främst individer som 
skriver in sig som arbetssökande efter avslutad sjukskrivning, men 
också en del som gör det under pågående sjukskrivning. Ökningen 
sker dock från en från början låg nivå. 

För sjukskrivna som var öppet arbetslösa vid sjukfallets start har 
utflödet till arbete och arbetslöshet inte förändrats nämnvärt under 
den studerade perioden (se figur 5). Mot bakgrund av att arbetslösa 
inte direkt berördes av de nya bedömningskriterierna vid olika 
tidsgränser i sjukförsäkringen, är det inte heller att vänta . I 
rehabiliteringskedjan ska arbetsförmågan för arbetslösa bedömas i 
förhållande till hela arbetsmarknaden från dag 2 i sjukperioden, 
vilket inte var någon direkt förändring jämfört hur bedömningen 
skulle göras före reformen år 2008.8 Det är dock en högre andel 
sjukskrivna arbetslösa som bedöms övergå i arbete eller utbildning än 
det är sjukskrivna anställda som går till arbetslöshet (se figur 4 och 
5). 
 

                                                                                                                                                               
7 Återgång i arbete har skattats med uteslutningsmetoden. Om den sjukskrivne inte avlidit, 
fyllt 65 år, beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning, skrivit in sig som arbetslös hos Arbets-
förmedlingen, påbörjat arbetsmarknadspolitiskt program eller beviljats ekonomiskt bistånd 
har den försäkrade antagits återgå till arbete. Individer som påbörjar utbildning kan inte 
fångas i de data som använts. 
8 Arbetsförmågan för sjukskrivna arbetslösa har under den undersökta perioden ändrats från 
att bedömas i förhållande till ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete till en 
bedömning gentemot den reguljära arbetsmarknaden. Förändringen av reglerna genomfördes 
juli 2008. Reglerna har ändrats tillbaka sedan dess, men detta har skett senare än den period 
som undersöks i denna rapport. Det är dock svårt att finna belägg för att begreppet normalt 
förekommande arbete skulle vara mer eller mindre generöst än begreppet reguljära 
arbetsmarknaden (ISF 2012b). 
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS), Arbetsförmedlingen och SCB (AKU), egna bearbetningar 

Anm.: Observera de olika skalorna på y-axeln.  
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS), Arbetsförmedlingen och SCB (AKU), egna bearbetningar 

Anm.: Observera de olika skalorna på y-axeln. Återgång i arbete månad 1 kan inte skattas.  
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Andelen som övergår från sjukpenning till sjuk- och aktivitets-
ersättning har minskat betydligt sedan år 2006. Det gäller för såväl 
anställda, arbetslösa som individer i program. Den främsta anled-
ningen till denna utveckling är att det är färre som omfattas av den 
delen av sjukförsäkringen i dag än före regelförändringarna i juli 
2008. Möjligheten att beviljas tidsbegränsad sjukersättning togs 
bort juli 2008, och arbetsförmågebegreppet för rätten till sjuk- och 
aktivitetsersättning gjordes mer avgränsat. Att färre beviljas sjuk- 
och aktivitetsersättning är därmed en logisk följd av regeländringen 
år 2008. 

Sammanfattningsvis är det troligt att regeländringarna i sjukför-
säkringen i juli 2008 har haft betydelse för sjukskrivningstiderna. 
Dessa resonemang stämmer väl överens med en tidigare utvärde-
ring från ISF, som fann signifikant om än begränsad effekt på sjuk-
skrivningstiderna av införandet av rehabiliteringskedjan.9 Över-
gångar från sjukskrivning till arbete och arbetslöshet har ökat vid 
brytpunkterna i rehabiliteringskedjan. Förändringar har också främst 
skett för anställda, eftersom det var dessa som främst omfattades av 
förändringarna i sjukförsäkringen. 

3.2.4 Sjukfrånvaron stiger bland arbetslösa 
när arbetslösheten minskar 

Från denna analys har det framkommit att öppet arbetslösa blir 
sjukskrivna i klart mindre utsträckning, men att de arbetslösa som 
blir sjukskrivna är sjukskrivna längre än anställda och individer i 
program. Väger man samman dessa båda resultat och summerar 
antalet sjukdagar per individ och år finner man att det över lag 
finns ganska små skillnader i sjukfrånvaro längre än 2 veckor mellan 
arbetslösa och anställda (se figur 6).10 Arbetslösa var år 2010 endast 
överrepresenterade bland sjukfall längre än ett halvår (se figur B3). 
 

                                                                                                                                                               
9 ISF (2010). 
10 För att beräkna antal sjukdagar per individ för arbetslösa och individer i program har en 
särskild hantering varit nödvändig. Många arbetslösa som blir sjukskrivna avskrivs helt och 
hållet som arbetssökande. När individer i program varit sjukskrivna längre än 30 dagar åter-
kallar Arbetsförmedlingen anvisningen till programmet, vilket medför att individen inte 
längre är programdeltagare. Med anledning av detta ingår även dessa sjukskrivna i nämnaren 
(antal arbetslösa/i program). 
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS), Arbetsförmedlingen och SCB (AKU), egna bearbetningar.  

Anm.: Dessa beräkningar är baserade på månadsuppgifter, för bästa möjliga jämförbarhet. De första 
2 sjukskrivningsveckorna ingår inte i dessa siffror. Sysselsättningen mäts vidare vid sjukfallets start, 
och tar inte hänsyn till eventuella ändrade anställningsförhållande under pågående sjukfall. Arbets -
lösa/individer i program som är sjukskrivna ingår också i nämnaren. Antal sjukdagar för arbetsl ösa 
under framför allt år 2001 är något underskattade till följd av att individer som blev sjukskrivna som 
arbetslösa före år 2000 men som inte är inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen inte 
ingår. 

 
 
Arbetslösa har betydligt sämre självskattad hälsa än anställda. 
Andelen med dålig eller mycket dålig hälsa i den nationella folk-
hälsoenkäten 2011 är 12 respektive 19 procent bland arbetslösa 
kvinnor och män, att jämföra med 2 respektive 3 procent bland 
förvärvsarbetande. Tittar man specifikt på fysisk och psykisk ohälsa 
blir slutsatsen densamma. Andelen som uppger fysisk ohälsa minst 
15 av de senaste 30 dagarna vid undersökningstillfället är 38 pro-
cent bland arbetslösa kvinnor och män, att jämföra med 15 respek-
tive 11 procent för förvärvsarbetande kvinnor och män. Motsva-
rande andel som uppger psykisk ohälsa är 31 respektive 29 procent 
för arbetslösa kvinnor och män, och 14 respektive 11 procent för 
förvärvsarbetande kvinnor och män.11 Mäter man ohälsa genom 
ersatt sjukfrånvaro, blir slutsatsen alltså en annan. En relevant fråga 

                                                                                                                                                               
11 Statens folkhälsoinstitut (2011). Samtliga andelar avser individer som inte också är sjuk-
skrivna. 
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att ställa sig är därmed varför det inte är större skillnader i ersatt 
sjukfrånvaro mellan arbetslösa och anställda.  

Den ersatta sjukfrånvaron för anställda och arbetslösa följer ändå 
en gemensam trend, med en successiv minskning sedan år 2003. 
Undantaget är perioden 2007–2008, då den relativa sjukfrånvaron 
ökade bland arbetslösa till en klart högre nivå än för anställda (se 
figur 6).12 Det var året då stora förändringar gjordes i arbetslös-
hetsförsäkringen, men också ett år med låg arbetslöshet och många 
lediga arbeten i ekonomin. Faktum är att en stigande sjukfrånvaro 
bland arbetslösa vid sjunkande arbetslöshet, och vice versa, verkar 
vara en genomgående trend (se figur 6). Det negativa sambandet 
mellan antal sjukdagar och andelen arbetslösa som påvisades 
tidigare gäller alltså även mellan antal sjukdagar bland arbetslösa 
och andelen arbetslösa. När färre blir arbetslösa ökar den relativa 
sjukfrånvaron bland dem som är kvar i arbetslösheten. Det är 
således de arbetslösa som inte också är sjukskrivna som får arbete 
när konjunkturen vänder. Motsvarande mönster finns även för 
individer i program. 

Detta resultat kan ses som aningen motstridigt med den tidigare 
presenterade sammansättningshypotesen om att individer med sämre 
hälsa ställs utanför arbetsmarknaden vid lågkonjunktur och återfår 
anställning vid högkonjunktur. Det finns dock inget som säger att 
det är samma individer som är sjukskrivna före de blir arbetslösa 
som också är sjukskrivna under arbetslösheten. De som är sjuk-
skrivna under arbetslösheten är få och troligen en selekterad grupp. 
Detta är något att studera vidare i kommande studier. 

3.2.5 Ger samhälls- och individnivån samma bild? 

Övergångarna från arbetslöshet till sjukfrånvaro och från 
sjukfrånvaro till arbetslöshet är fortfarande relativt begränsade, 
även om de har ökat de senaste åren. Men kan övergångar mellan de 
båda system på individnivå ändå förklara en del av det negativa 
sambandet mellan sjukfrånvaron och arbetslösheten på makronivå 
som konstaterades i avsnitt 3.1?  

Utöver de flöden mellan systemen som identifierades i avsnitt 
3.2.3 finns det en administrativ effekt att beakta. En arbetslös som 

                                                                                                                                                               
12 I nominella siffror skedde det dock en successiv minskning i antalet sjukdagar för 
arbetslösa under hela perioden 2004-2010. Den relativa ökningen uppstår till följd av en 
minskad nämnare. 
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blir sjukskriven ses i statistiken inte längre som öppet arbetslös och 
villig att omgående anta ett arbete som erbjuds utan skrivs direkt 
eller efter några veckor antingen över som arbetssökande med för-
hinder eller skrivs av helt och hållet som arbetssökande. Dessa indi-
vider bidrar därmed till att såväl antalet sjukskrivna ökar som att 
antalet öppet arbetslösa minskar.  

Detta gäller även individer i arbetsmarknadspolitiska program 
som blir sjukskrivna. De som blir sjukskrivna mindre än en månad 
påverkar varken statistiken över antal i program eller antal sjuk-
skrivna, eftersom de kvarstår i programmet och får bibehållet akti-
vitetsstöd. Vid längre sjukfrånvaro än en månad återkallas program-
met, och individen får sjukpenning som arbetslös i stället och bidrar 
därmed till att såväl antal i program minskar som antal sjukskrivna 
ökar. På motsvarande sätt ses sjukskrivna med tidigare anställning 
som skriver in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen 
under pågående sjukfall som öppet arbetslösa först när sjukfallet 
avslutats. Övergångar mellan sjukskrivning och arbetslöshet på 
individnivå bidrar med andra ord inte alltid till att statistiken över 
antal sjukskrivna respektive öppet arbetslösa påverkas, alternativt 
påverkas i dubbel bemärkelse.  

I figur 7 redovisas den genomsnittliga månatliga förändringen av 
antal pågående sjukfall i slutet av en månad, det vill säga skillnaden 
mellan hur många individer som påbörjat ett sjukfall under en månad 
och antal individer som har avslutat ett sjukfall under en månad. 
Ett värde större än noll innebär att stocken av antal individer med 
ett pågående sjukfall i slutet av en månad har ökat sedan månaden 
innan.13 Under början av 2000-talet ökade exempelvis stocken av 
antal sjukskrivna i slutet av en månad i genomsnitt med omkring 
3000 individer per månad. 

För att studera hur stor del av denna utveckling som förklaras av 
att individer övergår mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, 
redovisas motsvarande mått för dessa individer (se figur 7). Måttet 
visar alltså skillnaden mellan hur många som under en månad går 
från arbetslöshet till sjukfrånvaro (inflöde) och hur många som går 
från sjukfrånvaro till arbetslöshet (utflöde) och hur dessa individer 
påverkar den aggregerade statistiken. I figur B4 i bilagan redovisas 
dessa båda komponenter separat.  
 

                                                                                                                                                               
13 För att rensa för säsongsvariation används genomsnittsvärden för de senaste 12 månaderna. 
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS) och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar.  

 
 
Under början av 2000-talet bidrog individer som gick mellan syste-
men till att stocken av antal sjukskrivna ökade med i genomsnitt 
omkring 600 individer per månad. Under denna period kan därmed 
dessa flöden förklara knappt en femtedel av ökningen av antal sjuk-
skrivna varje månad. Under andra halvåret 2006, då det negativa 
sambandet bröts (se figur 1), stod flödena mellan sjuk- och arbets-
löshetsförsäkringarna för en relativt stor del av minskningen av 
antal pågående sjukfall. Utan dessa flöden hade med andra ord 
stocken av antal pågående sjukfall legat i det närmaste stabilt under 
hösten 2006. 

Trendbrotten kan dock inte förklaras av de individer som bytte 
ersättningssystem. Minskningen av antal pågående sjukfall under 
åren 2002–2003 förklaras i stället främst av att många sjukskrivna 
under denna period beviljades sjukersättning (förtidspension före 
år 2003). Denna analys av flöden, och de data som använts vid 
analysen, ger inte någon förklaring till varför det negativa samban-
det på makronivå bröts hösten 2006. 

En slutsats som ändå kan dras är att individer som byter ersätt-
ningssystem bidrar till eller förstärker pågående trender. Ända 
sedan år 2004 har individer som övergått från sjukfrånvaro till 
arbetslöshet förklarat en större del av utvecklingen av antal sjuk-
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skrivna än vad individer som övergått från arbetslöshet till sjuk-
frånvaro har gjort. Detta samband har vidare förstärkts av införandet 
av en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, som från och med år 2010 
resulterat i fler övergångar från sjukfrånvaro till 
arbetslöshet/program.  

På motsvarande sätt bidrar individer som byter system även till 
utvecklingen av antal arbetslösa/i program. Däremot förklarar dessa 
flöden en liten del av hela utvecklingen (se figur 8).  

Källa: Försäkringskassan (MiDAS) och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar 

 
 
Individer som går mellan sjukfrånvaro och arbetslöshet/program 
kan sammanfattningsvis förklara en liten del av det negativa sam-
bandet mellan antal sjukskrivna och antal arbetslösa/i program på 
makronivå. Dessa flöden bidrar till eller förstärker pågående tren-
der för såväl antal sjukskrivna som antal arbetslösa/i program. Men 
det är flöden mellan sjukfrånvaro och arbete respektive arbetslös-
het och arbete som förklarar den största delen av utvecklingen av 
antalet sjukskrivna respektive arbetslösa. 
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3.3 En ökad andel får ekonomiskt bistånd 
efter avslutad sjukskrivning 

Såväl sjuk- som arbetslöshetsförsäkringen har i och med de senaste 
årens regelförändringar stramats åt. Individens kostnad för den 
inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen är i dag betydligt högre 
och flera av de sysselsatta har valt bort det inkomstrelaterade 
skyddet14. Ett ökat inslag av egenfinansiering har införts, den ersatta 
tiden i arbetslöshetsförsäkringen har i praktiken mer än halverats, 
deltagande i arbetsmarknadspolitiska program räknas av mot dagar 
i arbetslöshetsförsäkringen med mera. Samtidigt har tidsgränser 
införts i sjukförsäkringen och färre än tidigare kan i dag beviljas 
sjukersättning vid långvarig ohälsa till följd av att sjukersättnings-
reglerna skärptes den 1 juli 2008. Har dessa förändringar också med-
fört att fler får ekonomiskt bistånd?  

Av avsnitt 3.2.3 framgår att fler anställda avslutar en sjukskriv-
ning med återgång i arbete än före reformen. Av dem som däremot 
avslutar sjukskrivningen till annat än arbete är det sedan andra halv-
året 2008 en högre andel som får ekonomiskt bistånd (se figur 9). 
Mätt i antal individer är det dock ungefär lika många som tidigare, 
cirka 1 000 per år. Den relativa ökningen av andelen som får ekono-
miskt bistånd från andra halvåret 2008 förklaras främst av att färre 
beviljas sjukersättning (se figur B6 i bilagan). 
 

                                                                                                                                                               
14 Se Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (2012). 
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS) och Socialstyrelsen, egna bearbetningar  

Anm.: Avser individer som fått utbetalt ekonomiskt bistånd inom 3 månader efter avslutad sjuk -
skrivning, oberoende av om de också fick ekonomiskt bistånd före eller under sjukskrivningen. 
 
 
Andelen som får ekonomiskt bistånd efter en längre sjukskrivning 
är högre bland dem som var arbetslösa vid sjukfallets start än bland 
dem som hade en anställning. En del av dessa hade också ekonomiskt 
bistånd före sjukskrivningen. Den relativa ökningen sedan andra halv-
året 2008 är också tydlig för de som var arbetslösa vid sjukfallets 
början. I absoluta termer är det dock ungefär lika många som tidigare, 
cirka 600 arbetslösa per år. Om fler sjukskrivna arbetslösa beviljas 
ekonomiskt bistånd till följd av att en lägre andel av arbetskraften 
är medlemmar i en arbetslöshetskassa, om det beror på att max-
nivån i arbetslöshetsförsäkringen inte skrivits upp över tid eller om 
det beror på någonting annat kan inte studeras med tillgängliga 
data. Däremot är andelen som får ekonomiskt bistånd bland arbets-
lösa högre för dem som inte hade arbetslöshetsersättning innan 
sjukskrivningen påbörjades (se figur B7 i bilagan).  

En ökning kan även urskiljas under år 2010, framför allt första 
kvartalet då den första gruppen vars sjukpenningdagar tagit slut i och 
med införandet av fasta tidsgränser i sjukförsäkringen avslutade sina 
sjukfall. Den 1 januari 2010 avslutades många sjukfall till följd av att 
antalet dagar med sjukpenning tar slut. Dessa individer står för en del 
av denna ökning, vilket framgår av ISF (2013). 
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4 Drivkrafter och hinder att byta 
ersättningssystem 

Av föregående kapitel framgår att övergångarna mellan ersättnings-
systemen endast förklarar en liten del av förändringarna i antalet 
sjukskrivna och arbetslösa på makronivå. För arbetslösa, som gene-
rellt sett har en betydligt sämre (självskattad) hälsa än anställda, är 
sjukskrivningsfrekvensen mindre än en tiondel av den för de anställda. 
Arbetslösa stod under år 2010 för endast 5 promille av alla 
påbörjade sjukfall.  

Arbetslösa som väl påbörjar ett sjukfall har vidare lägre sanno-
likhet än anställda att avsluta sitt sjukfall tidigt. En naturlig fort-
sättning efter en arbetslöshetsperiod är deltagande i arbetsmarknads-
politiska program. När arbetslösa börjat delta i dessa är övergången 
till sjukskrivning betydligt högre, om än bara cirka hälften så stor 
som bland anställda.  

För sjukskrivna som är anställda vid sjukfallets start har sjuk-
fallen blivit kortare och övergångarna till arbetslöshet har ökat efter 
införandet av de fasta tidsgränserna i sjukförsäkringen. För individer 
som var öppet arbetslösa vid sjukfallets start är situationen dock 
inte förändrad. 

I detta kapitel beskrivs några av de drivkrafter och hinder som 
olika individer ställs inför när arbetslöshet förbyts till sjukdom med 
nedsatt arbetsförmåga eller när sjukskrivna individer återfår , eller 
bedöms ha återfått, arbetsförmågan men saknar anställning. Hur 
kan arbetslösa ha betydligt färre sjukfall? Varför är det störst 
skillnad mellan anställda och arbetslösa vid korta sjukfall? Skapar 
systemskillnaderna drivkrafter för arbetslösa och sjuka som inte 
gäller för dem som arbetar? Vilka drivkrafter och hinder finns det 
för sjukskrivna att frivilligt lämna sjukförsäkringen för 
arbetslöshetsförsäkringen? 

Detta kapitel avser att beskriva och analysera några centrala 
drivkrafter som finns i vardera system och som kan vara av bety-
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delse för att kunna förklara varför övergångarna mellan systemen är 
få. Avsnitten är uppdelade utifrån renodlade exempel på hur 
ekonomiska skillnaderna kan verka på olika grupper, hur 
drivkrafter och hinder kan öka respektive minska individernas 
benägenhet att röra sig mellan ersättningssystemen samt en 
beskrivning av ersättningen för dem som har flödat mellan 
ersättningssystemen. 

Båda systemen har inslag som kan tvinga individerna att byta 
ersättningssystem. Arbetsförmedlingen kan finna att en individ på 
grund av sjukdom inte längre uppfyller grundvillkoren i arbetslös-
hetsförsäkringen och därmed avanmäler denne hos arbetslöshets-
kassan. På motsvarande sätt kan Försäkringskassan neka fortsatt 
sjukpenning eftersom de funnit att individens arbetsförmåga är 
tillräckligt god för att denne ska kunna ta ett på arbetsmarknaden 
normalt förekommande arbete.  

4.1 Från arbetslöshetsersättning till sjukpenning 

4.1.1 Ersättningens storlek 

Sedan år 2003 finns en viss harmonisering mellan systemen, som 
reglerar den högsta ersättningen en arbetslös kan erhålla i sjukförsäk-
ringen syftande till att minska drivkrafterna att övergå från arbets-
löshets- till sjukförsäkringen. Även om detta är en harmonisering, 
som också visat sig ha betydelse för att förklara ett minskat flöde 
(Larsson 2006), är den inte heltäckande. 

Regelförändringen innebär att en individ som har arbetslöshets-
ersättning maximalt kan få motsvarande 486 kronor per kalender-
dag. I övrigt finns det ingen direkt koppling mellan den ersättning 
som betalas ut i arbetslöshets- respektive sjukförsäkringen. Som 
framgår av kapitel 2 är sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna kon-
struerade på helt olika sätt och ersättningen som beslutas och 
betalas ut är direkt kopplad till de villkor som ligger till grund för 
respektive försäkring. Detta innebär exempelvis att individer som 
har arbetat, men inte uppfyller arbetsvillkoret i arbetslöshetsför-
säkringen, kan få en SGI fastställd av Försäkringskassan, vilken 
sedan kan ligga till grund för ersättning från sjukförsäkringen. Men 
det kan samtidigt innebära att en individ som under den tid 
individen arbetade haft en månatlig inkomst som sjunkit över tid, 
exempelvis beroende på deltidsarbete, kan beviljas en högre 
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arbetslöshetsersättning än vad han eller hon skulle kunna ha fått i 
sjukpenning. 

Eftersom arbetslöshetsförsäkringen har högre ställda krav på 
utfört arbete för att kunna omfattas, finns en relativt stor grupp av 
individer som kan ha drivkrafter att övergå till sjukförsäkringen när 
de blir arbetslösa. Detta rör sig såväl om nytillträdande på 
arbetsmarknaden som inte hunnit uppfylla ett arbetsvillkor, som 
om individer som varit väletablerade på arbetsmarknaden men som 
aktivt har valt bort det inkomstrelaterade försäkringsskyddet i 
arbetslöshetsförsäkringen genom att inte vara medlem i en 
arbetslöshetskassa. 

Som framgår av kapitel 2 baseras beräkningen av ersättning från 
sjukförsäkringen på individens SGI, som är ett antagande om en fram-
tida årsinkomst. Hur denna ska fastställas finns inte reglerat i detalj, 
utan Försäkringskassans handläggare får göra en bedömning i det 
enskilda fallet när ansökan om sjukpenning inkommer. En arbets-
lös kan dock under vissa omständigheter få en tidigare fastställd 
SGI skyddad. Det är därmed inte möjligt att beräkna vilken ersätt-
ning, om någon, som en arbetslös skulle få om denne skulle bli 
sjuk. Eftersom det inte finns några inkomstuppgifter mer än på 
årsbasis är det heller inte möjligt att försöka skatta någon hypote-
tisk ersättning. Det går däremot att studera dem som faktiskt gått 
från arbetslöshetsersättning till sjukpenning, vilket kan ge viss infor-
mation om det finns grupper med starka drivkrafter som är över-
representerade i flödet. 

Sorteras de som bytte ersättningssystem under år 2010 efter den 
utbetalda dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen i stigande ord-
ning och grupperas i deciler, som innebär att man delar in ersätt-
ningstagarna i tio lika stora grupper, medför möjligheter att analy-
sera hur drivkrafterna avseende ersättningsnivåerna verkar.  

Inom decilerna har ett spridningsmått, standardavvikelsen för 
skillnaderna mellan utbetalda dagersättningar, tagits fram för att 
belysa skillnaderna på utbetald ersättning inom varje enskild decil. 
Detta ger en indikation på hur stark koppling det finns mellan ersätt-
ningarna som betalats ut till individerna inom varje decil. 
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS), IAF, egna bearbetningar.  

Anm.: Decilindelning utifrån arbetslöshetsersättning. SD anger standardavvikelsen för skillnaden i ersättning 
inom decilen. 

 
 
Hälften av dem som lämnade arbetslöshetsförsäkringen och gick 
över till sjukskrivning under år 2010 fick en högre ersättning i sjuk-
försäkringen än vad de hade från arbetslöshetsförsäkringen. Störst 
skillnad ses i den nedersta decilen, där skillnaden mellan genom-
snittliga utbetalda ersättningar är drygt 100 procent. Att skillnaden 
i den nedre decilen är stor är förväntat, eftersom den ersättning 
som betalades ut i arbetslöshetsersättning i liten utsträckning är 
kopplad till individernas tidigare inkomst utan enbart baseras på 
arbetad tid, dvs. grundbelopp.  

Individer med grundbelopp, vilka är representerade i den neder-
sta decilen, utgör drygt 6 procent av flödet. Antalet individer som 
fick grundbelopp under 2010 var dock 14 procent av samtliga med 
arbetslöshetsersättning1. Det finns därmed inga skäl att utifrån 

                                                                                                                                                               
1 IAF Astat. 
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detta att säga att individer med låg ersättning, och därmed med 
starkast ekonomiska drivkrafter, skulle vara överrepresenterade i 
flödet till sjukförsäkringen. Snarare tyder denna jämförelse på att 
dessa är något underrepresenterade i det faktiska flödet. 

I decil 2 framträder en konsekvens av detta, då den utbetalade 
dagersättningen i sjukförsäkringen är lägre än i decil 1. De som 
ingår i de tre nästkommande decilerna har i genomsnitt haft ekono-
miska drivkrafter att byta system, men i fallande grad. 

I de övre fem decilerna planar skillnaderna i genomsnittlig ersätt-
ning ut på grund av begränsningsregeln. Detta tyder på att en stor 
del av de som byter ersättningssystem omfattas av regeln att ersätt-
ningen i sjukförsäkringen inte får överstiga den maximala ersätt-
ningen i arbetslöshetsförsäkringen. Gruppen består därmed av indi-
vider som, avseende ersättning, inte har några drivkrafter vare sig 
för eller emot att byta försäkring. 

Sätts dessa individer i relation till samtliga arbetslösa med arbets-
löshetsersättning under år 2010, framträder ingen större skillnad. 
Nästan 50 procent av ersättningstagarna under år 2010 hade maxi-
mal ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Nästan 60 procent 
av ersättningstagarna har ersättning som motsvarar 90 procent eller 
mer av maxbeloppet2. 

4.1.2 Individuella risker och osäkerhet 

En faktor som är nära sammankopplad med den faktiska ersättning 
som betalas ut, och som kan minska drivkrafterna att övergå till ett 
annat ersättningssystem, är om antalet individer som har kunskap 
om vilken ersättning de kommer att få om och när de byter system 
är få. På samma sätt som det inte i data går att uppskatta storleken 
på ersättningen som en arbetslös skulle få i sjukpenning, så har den 
arbetslösa ofta ingen eller begränsad information om ersättning 
kommer att betalas ut om de byter ersättningssystem och i så fall 
med vilket belopp. 

Som beskrivs i kapitel 2 bedömer Försäkringskassan inte indivi-
dens rätt till ersättning förrän individen har bytt system och gör 
anspråk på sjukpenning. Eftersom ersättningstagare i förväg endast 
i undantagsfall3 har full kännedom om vilken ersättning som denne 

                                                                                                                                                               
2 IAF Astat. 
3 Individen kan exempelvis varit sjukskriven eller föräldraledig före arbetslösheten och 
därmed ha en beslutad och skyddad SGI. 
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kan få i sjukförsäkringen, uppstår en kostnad för individen i form 
av osäkerhet.  

En indikator på att det är svårt att göra en bedömning av vilken 
ersättning som kan komma att betalas ut vid sjukskrivning syns i 
figur 10 i form av den spridning som finns avseende skillnaden mellan 
utbetalda ersättningar. Implicit innebär detta att den arbetslöshets-
ersättning som utbetalas är ett relativt dåligt underlag för att bedöma 
storleken på den sjukpenning som kommer att betalas ut. 

Ytterligare en osäkerhetsfaktor för individen, som uppstår på 
grund av att rätten till ersättning och dess storlek inte är bestämd före 
försäkringsfallet, utgörs av handläggningstiderna hos Försäkrings-
kassan. Denna har ingen direkt effekt på individens ersättning, men 
kan komma att innebära ett avbrott i ersättningen och påverka möjlig-
heterna att betala löpande utgifter. Även denna osäkerhet, vare sig 
risken är reell eller inte, minskar individens drivkraft att byta system. 
Detta gäller i synnerhet då de ekonomiska marginalerna ofta redan 
är knappa för denna grupp.  

Båda dessa aspekter på att individen saknar förutsättningar att 
göra ett informerat val pekar på att sjuka individer låses in i arbets-
löshetsförsäkringen.  

4.1.3 Karensdag och ersatta dagar per vecka 

Karensdagen i sjukförsäkringen är en del av individens självrisk och 
syftar till att delvis begränsa användningen av sjukförsäkringen. För 
individer som uppbär arbetslöshetsersättning innebär karensdagen 
drivkrafter att kvarstå i arbetslöshetsförsäkringen. 

Det finns dock en skevhet mellan systemen som gör det svårt 
att uttala sig entydigt om hur stor drivkraften är och åt vilket håll 
den verkar. Drivkraften av karensdagen bör behandlas tillsammans 
med de drivkrafter som uppstår på grund av att försäkringarna 
skiljer sig åt avseende hur många dagar i veckan ersättning betalas 
ut. Detta ändrar i vilken omfattning karensdagen i realiteten är en 
självrisk för den som går från arbetslöshetsförsäkringen till sjuk-
försäkringen.  

Arbetslöshetsförsäkringen är, som tidigare nämnts, i grunden en 
arbetstidsbortfallsförsäkring, vilket bland annat innebär att den 
betalas ut under maximalt fem dagar i veckan. För den som har 
maximal ersättning i arbetslöshetsförsäkringen innebär ett sjukfall att 
den omedelbara kostnaden är 680 kronor om sjukfallet inleds under en 
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vardag. Övriga dagar i sjukfallet ersätts fortsättningsvis med 
486 kronor per dag. De första dagarna under ett sjukfall är då 
alternativkostnaden för att byta system karensdagen samt den 
dagliga skillnaden i de två ersättningarna (680–486 kronor). 

Detta gäller till och med den första helgen i sjukfallet. Under 
helgen vänds förhållandet och gör det mer lönsamt uppbära sin 
ersättning från sjukförsäkringen, eftersom arbetslöshetsförsäkringen 
normalt inte ersätter dessa dagar. 

I figuren nedan redovisas hur karensdagen påverkar drivkraf-
terna beroende på när sjukfallet påbörjas och när sjukfallet avslutas. 

Anm.: Avser arbetslösa med maximal ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.  

 
 
Eftersom sjukpenningen är kalenderdagsberäknad och ges 7 dagar i 
veckan, är det enda tillfället då kostnaden för karensdagen är gemen-
sam oavsett vilken veckodag sjukfallet påbörjades efter 7, 14, 21 
etc. dagar efter sjukfallets första dag. Vid dessa tillfällen motsvarar 
karensdagen en ersättningsdag i sjukförsäkringen.  

Av figur 11 framgår att sjukfall som inleds en måndag medför 
störst kostnad för individen, 1 456 kronor, om sjukfallet avslutas 5, 
10, 15 etc. dagar efter sjukfallets början. Detta motsvarar en kost-
nad på 3 ersättningsdagar. Att sjukskriva sig en måndag och bli 
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frisk en lördag innebär således att kostnaden för att byta försäkring 
motsvarar 3 ersättningsdagar i stället för tänkta 1. 

Alternativkostnaden för att byta system sjunker till motsvarande 
en ersättningsdag först när sjukpenning betalats ut till och med 
söndag. Det innebär att det är minst kostsamt för individen att frisk-
skriva sig och återgå till arbetslöshetsförsäkringen på en måndag.  

Skillnaderna i antalet ersatta dagar per vecka kan även innebära 
det motsatta om sjukskrivningen påbörjas en annan veckodag. Som 
framgår av figur 11 kan en ersättningstagare som påbörjar sjukfallet 
på en lördag och avslutar detta någon måndag i sjukfallet inte bara 
upphäva hela självrisken/karensdagen utan även få ut en positiv 
nettointäkt från sjukförsäkringen motsvarande en ersättningsdag, 
486 kronor.  

Som framgår innebär karensdagen i sig en minskad drivkraft att 
byta ersättningssystem, någon ersättning betalas inte ut från sjuk-
försäkringen på lördagen. Dock tar skillnaden i antalet ersatta dagar 
tar bort den kostnad som karensdagen enligt intentionerna avses ha.  

Vidare innebär skillnaden i antalet ersatta dagar att drivkrafterna 
kan verka åt flera olika håll. Individer som blir sjuka tidigt i veckan 
har drivkrafter att antingen sjukskriva sig minst i sju dagar för att 
kostnaden av karensdagen ska minimeras eller senarelägga första 
sjukskrivningsdagen för att undvika karensdagen helt. 

Skillnaderna i regelverket avseende 5 respektive 7-dagars veckor, 
medför att det är svårt att uttala sig om karensdagen har någon 
betydelse för att minska eller öka drivkrafterna hos arbetslösa. Som 
framgår av figur 11 bestäms drivkrafternas riktning av såväl sjuk-
fallets första dag som när sjukfallet avslutas. 

4.1.4 Kvarvarande ersättningsdagar 

En faktor i arbetslöshetsförsäkringen som visat sig ha stor bety-
delse för om en individ lämnar arbetslöshetsförsäkringen är antalet 
kvarvarande dagar med arbetslöshetsersättning. Detta gäller såväl 
till arbete som till sjukskrivning. I såväl ”Arbetslösa som blir sjuka 
och sjuka som inte blir arbetslösa” samt Larsson (2006) finner man 
att sannolikheten för att en arbetslös med arbetslöshetsersättning 
hade en mer än dubbelt respektive 3 gånger så stor sannolikhet att 
lämna arbetslöshetsförsäkringen under senare delen av arbetslös-
hetsperioden. 
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4.1.5 Övriga drivkrafter  

Kontrollfunktionen i försäkringarna 

Kontrollfunktionerna i de två försäkringarna skapar ett flertal olika 
drivkrafter. På samma sätt som deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
program, tjänster och möten samt sökande av anvisade arbeten 
konfiskerar tid för den som har arbetslöshetsersättning, medför 
kontrollen av de sjukskrivna att deras tid upptas i form av läkar-
besök. Utifrån tillgängliga data går det dock inte att avgöra i vilken 
omfattning det för en individ finns en skillnad i denna aspekt mellan 
försäkringarna, men det är skäligt att anta att tidskonsumerande 
kontakter mellan Arbetsförmedlingen och ersättningstagarna över-
stiger antalet tillfällen då sjuka är ålagda att skaffa sjukintyg.  

Sjukskrivningen förutsätter dock att individen bär kostnaden 
för läkarbesöket, såväl i tid som pekuniärt, vilket är en drivkraft 
som minskar benägenheten att röra sig från arbetslöshetsförsäk-
ringen till sjukförsäkringen. Kostnaden är för långa sjukfall med 
största sannolikhet marginell men kan spela viss roll för korta eller 
återkommande sjukfall. 

Drivkrafterna att lämna arbetslöshetsförsäkringen är även en 
funktion av i vilken grad Arbetsförmedlingen verkligen kontrollerar 
de arbetssökandes sökbeteende och om de uppfyller grundvillkoren 
i arbetslöshetsförsäkringen. 

Utformningen av sanktionssystemet i arbetslöshetsförsäkringen 
innebär att det kan finnas drivkrafter att kvarstanna sjukförsäkringen 
för att undvika en sanktion. Individer som säger upp sig på egen 
begäran och, ur arbetslöshetsförsäkringens perspektiv, saknar giltiga 
skäl har i arbetslöshetsförsäkringen en sanktionstid på 45 ersätt-
ningsdagar (utöver karenstiden). Regelverket innebär dock samtidigt 
att arbetslöshetskassorna inte behandlar ärenden där en period om 
112 kalenderdagar förflutit sedan individen sagt upp sig. Om en 
individ i anslutning till uppsägningen blivit sjukskriven, har då driv-
krafter att kvarstanna i sjukförsäkringen till dess 112 dagar för-
flutit. 

Bisyssla 

En skillnad mellan arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen 
är att individer som uppbär arbetslöshetsersättning kan ha en god-
känd bisyssla, antingen som anställd eller företagare. Denna möjlig-
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het innebär att den med arbetslöshetsersättning kan lönearbeta 
eller ta ut ersättning från sitt företag med upp till 1 920 kronor per 
vecka, vilket motsvarar 6 grundbelopp.  

Beroende på bisysslans karaktär, om denna exempelvis går att 
utföra trots den sjukdom eller skada som individen drabbats av, så 
kan detta skapa relativt stora negativa drivkrafter för att byta från 
arbetslöshetsförsäkringen till sjukförsäkringen. 

4.1.6 Information 

En förutsättning för att de drivkrafter som redovisats ovan ska ha 
någon betydelse för att förklara varför flöde uppstår eller uteblir är 
bland annat att de arbetslösa har kunskap om regelverket i såväl 
arbetslöshets- som sjukförsäkringen. Brist på information kan såle-
des vara ett hinder för att ersättningstagare ska kunna reagera på de 
drivkrafter som finns.  

Som beskrivits i kapitel 2 ansvarar Arbetsförmedlingen för att 
informera alla arbetssökande om arbetslöshetsförsäkringen och där-
med om grundvillkoren. Arbetsförmedlingen har inget uttalat upp-
drag att aktivt kontrollera ersättningstagarens hälsa eller att infor-
mera om att individen kan ha rätt till sjukpenning. Arbetsförmed-
lingen ansvarar däremot för att kontinuerligt bedöma om de som 
uppbär ersättning uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäk-
ringen, där sjukdom kan vara ett skäl till bristande möjligheter att 
uppfylla dessa. 

Det finns inga möjligheter att inom ramen för detta uppdrag 
göra en bedömning i vilken utsträckning de arbetslösa är informe-
rade om att de ska meddela Arbetsförmedlingen när de blir sjuka 
och på så sätt sjukskriva sig från arbetslöshetsförsäkringen. Utifrån 
den skrivna information som Arbetsförmedlingen delar ut till samt-
liga arbetslösa avseende arbetslöshetsförsäkringen finns dock ingen 
uttalad information om möjligheten till sjukpenning och när detta 
kan och ska begäras. 

Om det förekommer en omfattande informationsbrist bland 
ersättningstagarna, talar detta för att ett stort antal ersättnings-
tagare kvarstår i arbetslöshetsförsäkringen, trots att de enligt regel-
verket ska byta ersättningssystem och teoretiskt även har driv-
krafter att byta.  
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4.1.7 Sammanfattning 

Genomgången visar att det är svårt att klart kunna peka på att driv-
krafterna verkar i en entydig riktning för alla med arbetslöshets-
ersättning. För det första har de med sämst försäkringsskydd störst 
drivkrafter att byta, men de är underrepresenterade i detta flöde. 
Såväl osäkerhet om framtida ersättning som kostnaden av karens-
dagen, verkar inlåsande på flertalet arbetslösa och skulle kunna vara 
en delförklaring till det låga flödet. Detta gäller då företrädelsevis 
korta sjukfall.  

I tabell 3 ges en övergripande sammanställning av de hinder och 
drivkrafter som beskrivits. 

 
 
Den största gruppen av ersättningstagare som byter system är de 
som haft maximal ersättning i arbetslöshetsförsäkringen. Dessa 
utgjorde under år 2010 omkring hälften av dem som övergick till 
arbetslöshetsförsäkringen. Denna grupp har, med hänsyn taget till 
ersättningsnivå och karensdag, negativa ekonomiska drivkrafter att 
byta ersättningssystem. Detta uppstår eftersom drivkrafterna är 
asymmetriska i flera dimensioner: karensdagens kostnad för indivi-
den, karensdagens förläggning i veckan, taknivåns utformning med 

Positiva drivkrafter 

•Arbetslösa med låg eller ingen 
A-kassa får ofta högre 
ersättning som sjukskriven 

•Ersättningsdagarna tar slut 

•Karensdag och ersatta dagar 

Hinder/negativa drivkrafter 

•Måste kunna få en SGI 
fastställd 

•Kunskap om när man som 
arbetslös ska sjukanmäla sig 

•Osäkerhet om 
privatekonomiska 
konsekvenser 

•Osäkerhet om handläggningstid 
hos FK 

•AF kan inte kontrollera de 
öppet arbetslösas hälsa 

•Karensdag och ersatta dagar 

•Kostnad för läkarintyg 

•Inkomster från bisyssla 
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flera. För större delen av de arbetslösa finns det sannolikt samman-
taget fler negativa än positiva drivkrafter att byta ersättnings-
system, som i sin tur skapar inlåsning i arbetslöshetsförsäkringen.  

4.2 Från sjukpenning till arbetslöshetsersättning 

På samma sätt som för individer som går från arbetslöshetsförsäk-
ringen till sjukförsäkringen, så är den grupp av individer som går i 
motsatt riktning relativt heterogen avseende de drivkrafter och 
hinder som de möter. Detta beror på vilken koppling de har till 
arbetslöshetsförsäkringen när sjukfallet avslutas.  

Som beskrevs i avsnitt 2.2.3 finns det en grundläggande skillnad 
inom denna grupp avseende om de har en pågående ersättningspe-
riod i arbetslöshetsförsäkringen som kan återknytas till, om en 
arbetslöshetskassa beslutat om att bevilja en ersättningsperiod under 
pågående sjukfall eller om individens begäran om arbetslöshets-
ersättning sker efter att sjukfallet upphört.  

4.2.1 Ersättningens storlek 

Ersättningens storlek är den mest påtagliga drivkraften. Drivkraf-
terna kan dock se olika ut inom gruppen eftersom individerna om-
fattas av olika regler i sjukförsäkringen (se avsnitt 2.2.3). Individer 
som var arbetslösa när sjukfallet påbörjades och individer som för-
lorat sin anställning under pågående sjukfall ska inte kunna ha en 
ersättning som överstiger maximal dagpenning i arbetslöshetsför-
säkringen. Individer som förlorar sin anställning i direkt anslutning 
till övergången till arbetslöshetsförsäkringen kan dock ha en sjuk-
penning som överstiger denna.  

Sorteras de som bytte ersättningssystem under år 2010 efter den 
utbetalda dagersättningen i sjukförsäkringen medför möjligheter 
att analysera hur drivkrafterna avseende ersättningsnivåerna verkar 
(se figur 12). 
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Källa: Försäkringskassan (MiDAS) och IAF (Astat), egna bearbetningar. 

Anm.: Decilindelning utifrån sjukpenningen. SD anger standardavvikelsen för skillnaden i ersättning inom 
decilen. 

 
 
Den största delen av individer som byter ersättningssystem har en 
lägre ersättning i arbetslöshetsförsäkringen än de hade i 
sjukförsäkringen. Det enda undantaget finns i den nedersta decilen, 
för vilka det i genomsnitt innebar en 50 procentig ökning av 
dagersättningen. Det är dock en omfattande spridning inom denna 
grupp avseende den ersättning som betalas ut. För övriga deciler 
finns det drivkrafter att stanna kvar i sjukförsäkringen. För individer 
i decil 10 är kostnaden i förändrad ersättning för att byta försäkring i 
genomsnitt drygt 30 procent. 

Spridningen avseende skillnaderna i utbetald ersättning är rela-
tivt hög. Dock är spridingen lägre än motsvarande siffror för indi-
vider som går från arbetslöshets- till sjukförsäkringen (se figur 10). 
En notering till som tyder på en låg koppling mellan ersättningarna 
som betalas ut är att den utbetalda medeldagersättning i arbetslös-
hetsförsäkringen är lägre i den åttonde och nionde decilen än i de 
tre föregående decilerna. Att ingen av medeldagersättnngarna i 
arbetslöshetsförsäkringen når upp till maxbeloppet samt att det är 
en relativt stor standardavvikelse i samtliga grupper, tyder på att 
det i dessa grupper finns individer som enbart får grundbelopp eller 
har en låg inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. På samma sätt 
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som ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen utgör ett dåligt 
underlag för att uppskatta en individs sjukpenning, så är 
sjukpenningnivån en dålig faktor för att uppskatta arbetslöshets-
ersättningen på individnivå. Det stora flertalet av dem som lämnat 
sjukförsäkringen för arbetslöshetsförsäkringen har lämnat 
försäkringen trots relativt stora negativa drivkrafter avseende 
ersättningsnivå. 

4.2.2 Individuella risker och osäkerhet 

På samma sätt som individer som ställs inför valet att övergå från 
arbetslöshetsförsäkringen till sjukförsäkringen, drabbas vissa sjuk-
skrivna av liknande osäkerheter avseende rätt till arbetslöshets-
ersättning och dess storlek. Rätten till och storleken på arbetslös-
hetsersättningen bedöms generellt sett först efter det att individen 
blivit arbetslös.  

Det finns dock två undergrupper som möter ringa osäkerheter 
avseende rätten till ersättning och vilket belopp som kommer att 
betalas ut. Den första gruppen uppbar arbetslöshetsersättning när 
sjukfallet inleddes och kan därför omedelbart återknyta till en 
redan beviljad ersättningsperiod. Den andra gruppen består av sjuk-
skrivna som lämnar sjukförsäkringen, där arbetslöshetskassan fattat 
beslut om en ersättningsperiod. Att arbetslöshetskassorna prövat 
individens rätt tyder på att det funnits en planering för individens 
övergång till arbetslöshet. 

För övriga, som inte har en beviljad ersättningsperiod före sjuk-
fallets avslut, finns en betydande osäkerhet såväl om ersättning 
kommer att betalas ut som i vilken omfattning. Den stora spridning 
mellan ersättningarna i de två systemen, som framgår av figur 12, 
tyder på att skillnaden mellan systemens beräkningsgrunder gör det 
svårt för den enskilda att uppskatta sin framtida ersättning om de 
byter från sjuk- till arbetslöshetsförsäkringen.  

Osäkerheten för individen ökar även ju längre individen varit 
sjuk. Detta beror på det sätt som beslutsunderlaget för arbetslös-
hetskassorna samlas in. I arbetslöshetsförsäkringen ansvarar indivi-
den själv för att tidigare arbetsgivare inkommer med arbetsgivar-
intyg till arbetslöshetskassorna. För individer med långa sjukfall 
innebär detta ofta att informationen som efterfrågas för rätt till 
ersättning ligger flera år bakåt i tiden. I vissa fall kan arbetsgivaren 
till och med upphört med sin verksamhet, vilket gör det mycket 
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svårt att få fram grundläggande dokumentation för rätten till arbets-
löshetsersättning. 

Även möjligheten att kortsiktigt klara av löpande utgifter är 
beroende på den tid hela handläggningsprocessen tar4. Ett numer 
vedertaget mått, genomströmningstid, som beskriver den tid det 
tar från det att arbetslösheten inträffar till dess den första utbetal-
ningen sker för medianindividen i en population, visar på hur lång 
tid de som byter ersättningssystem kan antas få vänta till dess 
ersättning betalas ut. 

Källa: Försäkringskassan (MiDAS) och IAF (Astat), egna bearbetningar.  

Anm.: Antal dagar mellan måndag i den första veckan en individ redovisat arbetslöshet till en arbets-
löshetskassa till dess ersättning betalats ut. Population: Individer vars rätt till ersättning beslutats 
efter sjukfallets slut. IAF samt egna bearbetningar. Ovan redovisas i kalenderdagar för att  harmonisera 
med ersättningarna i sjukförsäkringen som betalas ut per kalenderdag. IAF:s mått baseras på veckor.  

 
 
Den tid det tar från dess att ett sjukfall upphör till dess ersättning 
betalas ut följer samma mönster som för individer som går från 
anställning till arbetslöshet. Det finns inget som tyder på att det 
finns dramatiska skillnader mellan hur lång tid det tar för individer 
som rör sig mellan försäkringssystemen och dem som kommer 
direkt från en anställning. 

                                                                                                                                                               
4 I detta fall omfattas tiden inte bara av arbetslöshetskassornas handläggning utan även av 
såväl den enskildas som tidigare arbetsgivares agerande avseende arbetsgivarintyg. 
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Tiden mellan det att sjukfallet upphör, och den första karens-
dagen räknas av, till dess att arbetslöshetsersättning betalas ut är 
dock för samtliga som blir arbetslösa relativt lång. För individer 
som beviljades inkomstrelaterad ersättning var mediantiden under 
år 2010 nästan två månader och för individer med grundbelopp 
drygt två månader. Genomströmningstiden har, om man undantar 
grundbeloppet under 2009, inte varierat nämnvärt över den under-
sökta perioden. 

En stor del av dem som kan komma att gå över till arbetslös-
hetsförsäkringen utgörs av individer som förlorat sin anställning 
under pågående sjukfall. Det är således med stor sannolikhet indi-
vider som haft en relativ låg ersättning från sjukförsäkringen. Det 
går att argumentera för att dessa kan ha större svårigheter att klara 
ett tillfälligt inkomstbortfall än individer som kommer från en 
anställning. 

Den långa tid som handläggningsprocessen tar talar för bety-
dande drivkrafter att fortsätta uppbära ersättning från sjukförsäk-
ringen. 

4.2.3 Karensdag och ersatta dagar  

På samma sätt som för individer som rört sig från arbetslöshetsför-
säkringen till sjukförsäkringen påverkas drivkrafterna för sjukskrivna 
av förekomsten av karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. Karens-
dagarna i arbetslöshetsförsäkringen innebär dock betydligt större 
negativa drivkrafter än det som beskrevs i avsnitt 4.1.3 då karens-
dagarna dels är betydligt fler, dels infaller karensdagarna, precis 
som de ersatta dagarna, på vardagar.  

Karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen översatt till karens-
dagar i sjukförsäkringen, och därmed kalendertid, är mellan 9 och 
11 karensdagar beroende på när i veckan den första karensdagen 
inträffar. Karensperioden omfattar endast en helg om den första 
karensdagen inträffar tidigt i veckan. Om karensens första dag in-
träffar under slutet av veckan omfattas karensperioden av två helger 
då karensdagar inte räknas. Detta innebär att kostnaden för karens-
dagarna är olika för olika individer som rör sig mellan systemen 
och beror på när i veckan arbetslösheten inleds. Det har också den 
märkliga följden att den faktiska kostnaden för karensdagarna först 
blir beräkningsbara när individen slutar uppbära arbetslöshets-
ersättning (se figur 14). 
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Anm.: Avser individer med sjukpenning som motsvarar maximal inkomstrelaterad ersättning. 

 
 
Till skillnad från ersättningstagare som går från arbetslöshetsför-
säkringen till sjukförsäkringen, innebär karensdagarna i ett motsatt 
fall betydande inkomstbortfall oavsett när i veckan arbetslösheten 
påbörjas. Karensdagarnas antal medför att drivkrafterna verkar in-
låsande och uppväger således de marginella skillnader som uppstår 
på grund av skillnader i antalet ersatta dagar.  

Skillnaden mellan försäkringarna avseende antalet ersatta dagar i 
veckan medför vissa märkliga effekter så tillvida att det, för att 
minimera karensdagarnas påverkan, blir väsentligt att såväl påbörja 
som att avsluta arbetslösheten på ”rätt” dag. Denna variation torde 
dock vare sig påverka drivkrafterna på lång eller kort sikt. 

Ett krasst konstaterande är dock att kostnaden för karensdag-
arna varierar från individ till individ, beroende på när i veckan 
denna byter ersättningssystem. 
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4.2.4 Kvarvarande ersättningsdagar 

I sjukförsäkringen 

Efter 914 dagar med sjukpenning ska individer, om inte särskilda 
skäl föreligger, delta i arbetslivsintroduktion i Arbetsförmedlingens 
regi och får då aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Dagar med 
aktivitetsstöd dras från den av arbetslöshetskassorna beviljade 
arbetslöshetsersättningsperioden, samtidigt som övergången mellan 
ersättningarna är befriad från karensdagar. 

Situationen påminner således om den som beskrivs i avsnitt 
4.1.4, och en drivkraft är då att individer som har rätt till ersättning 
kan komma att välja att avsluta sin sjukskrivning före 914 dagar och 
i stället uppbära arbetslöshetsersättning. Däremot finns det en 
kostnad i form av karensdagar om individen väljer arbetslöshet före 
deltagande i arbetslivsintroduktion. 

I arbetslöshetsförsäkringen 

För individer som förlorat sin anställning under pågående sjukfall, 
och som kommer att beviljas en ny ersättningsperiod om 300 dagar5, 
utgör kvarvarande dagar ingen stark drivkraft för att kvarstanna i 
sjukförsäkringen.  

För den grupp av sjukskrivna som hade arbetslöshetsersättning 
när sjukfallet påbörjades är antalet kvarvarande ersättningsdagar 
däremot av relativt stor betydelse. Om individen har få ersättnings-
dagar kvar, uppstår samma typ av drivkrafter som diskuterades i 
avsnitt 4.1.4. Drivkrafterna att kvarstanna i sjukförsäkringen skulle, 
med samma logik, öka med färre ersättningsdagar kvar. 

4.2.5 Sammanfattning 

Genomgången av drivkrafter och hinder för individer som lämnat 
sjukförsäkringen för arbetslöshetsförsäkringen pekar på att det 
nästan entydigt är privatekonomiskt olönsamt att byta ersättnings-
system (se sammanställning i tabell 4). Det finns individer i det 
faktiska flödet, exempelvis de som har en mycket låg SGI, som kan 
tjäna privatekonomiskt på att byta ersättningssystem. Dessa är 
dock ytterst få. 
                                                                                                                                                               
5 Vilket kan förlängas med 150 dagar om individen har barn under 18 år. 
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De ytterligare två karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen som 
infördes år 2007 har medfört att kostnaden för individen att lämna 
sjukförsäkringen till förmån för arbetslöshetsförsäkringen har ökat 
med mellan 30 och 60 procent, beroende på vilken veckodag som 
arbetslösheten inleds. Detta innebär en relativt kraftigt ökad kost-
nad för de som väljer att byta ersättningssystem eller som av För-
säkringskassan bedöms kunna ta ett på arbetsmarknaden normalt 
förekommande arbete. 

Det är även skäligt att anta att övergången, för dem som inte har 
ett beslut om arbetslöshetsersättning före det att sjukskrivningen 
avslutas, är förenad med flera osäkerheter och risker avseende 
ersättningsnivå och när ersättningen kan komma att betalas ut. Att 
som arbetslös i allmänhet, och kanske som arbetslös som kommer 
från sjukförsäkringen i synnerhet, ha en förväntad väntetid på 
ersättning på cirka 2 månader är en situation som kraftigt kan på-
verka individens möjlighet att i det korta perspektivet klara löpande 
räkningar.  

Sjukförsäkringens bortre tidsgräns om 914 dagar kan inte heller 
pekas ut som en ren drivkraft i någondera riktning. Den ersättning 
som betalas ut efter 914 dagar är baserad på den arbetslöshets-

Positiva drivkrafter 

•Komma i åtnjutande av 
arbetsmarknadspolitiskt stöd för 
att återgå till arbete 

•Dagar med sjukpenning på väg att 
ta slut 

Hinder/negativa drivkrafter 

•Sjukskrivna som byter system har 
generellt sett högre eller samma 
ersättning per dag i 
sjukförsäkringen 

•Osäkerhet om privatekonomiska 
konsekvenser 

•Handläggningstid hos 
arbetslöshetskassorna (konjunktur/ 
arbetsgivarintyg) 

•Kontroll av sökbeteendet 

•9-11 karensdagar 

•Ersättning per arbetsdag i stället 
för kalenderdag 

•Få kvarvarande ersättningsdagar i 
arbetslöshetsförsäkringen 

•Dagar med sjukpenning på väg att 
ta slut 



Drivkrafter och hinder att byta ersättningssystem  
 
 

76 

ersättning som individen skulle fått om denna bytt ersättnings-
system. Ersättningsmässigt är det således ingen större skillnad för 
individen om denna väljer att delta i arbetslivsintroduktionen eller 
väljer att bli öppet arbetslös. Skillnaden ligger i att arbetslivsintro-
duktionen ställer krav på att individen närvarar. Detta talar för att 
det kan finnas drivkrafter att lämna sjukförsäkringen strax innan. 
Mot dessa står däremot att det en övergång till arbetslöshetsersätt-
ning har en kostnad i form av karensdagar, vilket inte är fallet för 
dem som väljer att delta i arbetslivsintroduktionen i Arbetsför-
medlingens regi. 
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5 Diskussion 

Varför två försäkringar? 

För individen försäkrar sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna samma 
typ av risk, risken att drabbas av en oförmåga att försörja sig genom 
eget lönearbete. Orsaken till skadan är dock olika. Sjukförsäkringen 
avser att försäkra risken att en individ drabbas av inkomstbortfall 
till följd av sjukdom. Arbetslöshetsförsäkringen avser att försäkra 
risken att en individ av konjunkturella eller strukturella skäl för-
lorar sitt arbete och därmed förmågan att försörja sig.  

Om försäkringarna bara skulle ha ett fördelningsekonomiskt 
syfte, skulle det vara relativt egalt för staten vilken av försäkring-
arna som täcker individens skada eller om en försäkring skulle 
täcka båda riskerna. Arbetslöshetsförsäkringen har dock i Sverige 
fler syften i den ekonomiska politiken. 

Utöver att försäkra individens risk för inkomstbortfall är arbets-
löshetsförsäkringen avsedd att fungera som en ekonomisk stabilisa-
tor vid regionala eller nationella konjunktursvängningar. Den mest 
centrala skillnaden mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, 
och det som av ekonomiska skäl motiverar att det är två separata 
försäkringar, är dock att arbetslöshetsförsäkringen, som i regel-
verket tydligt pekas ut som en omställningsförsäkring, syftar till att 
bidra med en ökad effektivitet i matchningen mellan arbetslösa och 
vakanta arbeten.  

En arbetsför individ som får ersättning från sjukförsäkringen, 
erbjuds vare sig det stöd som finns inom ramen för arbetsmarknads-
politiken eller utsätts för den kontroll av sökbeteende som följer av 
arbetslöshetsförsäkringens regelverk. Detta kan medföra en för-
sämrad matchningseffektivitet på arbetsmarknaden. Vakanser för-
blir obesatta och individer med arbetsförmåga står utan arbete längre 
än vad de annars skulle gjort. På liknande sätt upptar en individ, 
vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och som trots 
detta uppbär arbetslöshetsersättning, resurser avsatta för aktiv arbets-
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marknadspolitik som kunde riktats till arbetslösa som kan söka och 
ta erbjudna arbeten.  

Vidare skiljer det offentliga åtagandet sig åt mellan försäkring-
arna. I den allmänna sjukförsäkringen är det statliga åtagandet full-
ständigt, såväl avseende myndighetsutövning som finansiering. Inom 
arbetslöshetsförsäkringen delas myndighetsutövningen mellan 
Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. På samma sätt delas 
ansvaret för finansieringen av försäkringen. Under år 2012 var den 
statliga finansieringen, enligt IAF, drygt 60 procent. Övrig finan-
siering bidrog medlemskollektiven i de enskilda arbetslöshets-
kassorna med via finansierings- och arbetslöshetsavgifterna. Indivi-
der som kvarstår i en försäkring av fel anledning finansieras därmed 
i viss utsträckning av fel kollektiv. 

Givet nuvarande system är det således av stor betydelse för det 
offentliga och för individen, men även för arbetslöshetskassorna 
och dess medlemmar, att rätt försäkring faller ut vid rätt tillfälle 
och att rätt individ befinner sig i rätt system av rätt anledning. 

Varför så låg rörlighet mellan sjukskrivning och arbetslöshet? 

Analysen i denna rapport visar att rörligheten mellan sjukskrivning 
och arbetslöshet generellt sett är mycket låg. Övergångarna från 
sjukskrivning till arbetslöshet har ökat sedan införandet av de fasta 
tidgränserna i sjukförsäkringen. Ökningen är relativt stor, men sker 
från en låg nivå. Rörligheten i motsatt riktning är också låg. I synner-
het när denna sätts i relation till antalet sjukskrivningar hos den 
arbetade befolkningen.  

Den egenrapporterade hälsostatusen hos arbetslösa är betydligt 
lägre än hos den arbetande befolkningen. Öppet arbetslösa är ändå 
klart underrepresenterade bland dem som blir sjukskrivna. Mest 
tydligt är detta vid korta sjukskrivningar. Individer som var öppet 
arbetslösa vid sjukfallets start är endast överrepresenterade bland 
långa sjukfall som varar längre än 6 månader. Det är givetvis svårt 
att uttala sig om hur många arbetslösa som på grund av sin hälsa 
inte uppfyller grundvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen och där-
med borde sjukanmäla sig. Det går givetvis heller inte att veta hur 
många sjukskrivna med en anställning och som har en restarbets-
förmåga men som inte kommer att kunna gå tillbaka till sin tidigare 
arbetsgivare och som borde få hjälp av Arbetsförmedlingen att 
finna ett nytt arbete. Men den låga rörligheten mellan sjukskrivning 
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och arbetslöshet kan ändå vara ett tecken på att det i båda 
försäkringarna finns individer som egentligen borde röra sig emellan 
de båda försäkringarna. 

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna är i grunden utformade på 
helt olika sätt. Sjukförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring 
som försäkrar ett framtida inkomstbortfall vid nedsatt arbetsför-
måga på grund av sjukdom, medan arbetslöshetsförsäkringen är en 
arbetstidsbortfallsförsäkring som försäkrar tidigare utförd arbetstid 
vid arbetslöshet. Sjukförsäkringen har därmed till skillnad från 
arbetslöshetsförsäkringen ingen kvalifikationstid. Ersättning från 
sjukförsäkringen är vidare kalenderdagsberäknad och ges 7 dagar i 
veckan, medan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är arbets-
dagsberäknad och ges som mest 5 dagar i veckan. Dessa skillnader 
skapar såväl positiva som negativa drivkrafter för många individer 
att lämna det ersättningssystem man befinner sig i. Skillnaderna i 
försäkringarnas konstruktion skapar också en del hinder att byta 
ersättningssystem 

För en stor grupp arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga finns 
positiva drivkrafter att sjukanmäla sig. Arbetslösa med låg eller 
ingen arbetslöshetsersättning får ofta högre ersättning som sjuk-
skriven. De med låg arbetslöshetsersättning är ändå underrepresen-
terade bland dem som faktiskt byter ersättningssystem. Drivkraf-
terna för en sjukskriven med anställning att självmant söka sig till 
arbetslöshetsförsäkringen är mycket begränsade.  

Systemens nuvarande utformning med stora skillnader i kvalifi-
ceringskrav och beräkningsgrunder medför i stor utsträckning att 
ersättningen för de individer som faktiskt byter ersättningssystem 
skiljer sig åt mellan de båda ersättningssystemen. Den ersättning 
man har från den ena försäkringen ger därmed liten information 
om vilken ersättning som ges från den andra försäkringen. Utöver 
detta finns även direkta kostnader som karenstider för att byta 
ersättningssystem. Konstruktionen av de enskilda försäkringarna 
medför även att individerna har kostnader i form av osäkerhet när 
de avser, eller tvingas, att byta ersättningssystem. För att byta 
ersättningssystem måste individen de facto lämna det system, och 
den trygghet detta innebär, för att utsätta sig för osäkerheten att 
ersättning inte beviljas, att ersättningen kan bli lägre eller att tiden 
utan ersättning blir lång till följd av långa administrativa ställtider. 
En sådan osäkerhet påverkar försäkringarnas legitimitet negativt. 
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Ett ökat samspel mellan försäkringarna förutsätter större förändringar 

Vår genomgång visar att försäkringarna och deras nuvarande kon-
struktion är så pass olika att förutsättningarna för att skapa en situa-
tion där den enskilde i största möjliga mån självmant går över till 
rätt system genom att genomföra marginella förändringar i försäk-
ringarnas nuvarande regelverk är små. En av förutsättningarna för 
att uppnå detta är att försäkringarna vilar på samma grund, för att 
komma bort ifrån många av de hinder och negativa ekonomiska 
drivkrafter som finns i gränssnittet mellan försäkringarna. Samtidigt 
måste man ha i åtanke att försäkringarna har olika funktioner i den 
ekonomiska politiken.  

I den parlamentariska socialförsäkringsutredningens delbetän-
kande harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) presenteras 
några alternativ för en ökad harmonisering mellan försäkringarna. 
Det gäller bland annat en övergång till en SGI baserad på historiska 
(faktiska) inkomster och en omvandling av den inkomstrelaterade 
arbetslöshetsförsäkringen till en inkomstbortfallsförsäkring. Med 
ett sådant helhetsgrepp kan även ett harmoniserat inkomstbegrepp, 
som också diskuteras i delbetänkandet, minska skillnaderna i 
ersättning i respektive ersättningssystem för den enskilde. Rätt ut-
formade obligatoriska månadsuppgifter är en förutsättning för 
dessa förändringar. Det kan vara ett sätt att öka förutsebarhet och 
minska osäkerheten för individen samt minska de administrativa 
ledtiderna vid ett byte av ersättningssystem. Ett sådant 
helhetsgrepp är också nödvändigt för att kunna förändra hur 
försäkringarna används och fungerar tillsammans. 
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Bilaga 

Källa: Försäkringskassan (MiDAS) och Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar.  

Anm.: * I huvudsak aktivitetsgarantin. Avser endast individer i program som också får aktivitetsstöd 
eller utvecklingsersättning. Uppgifterna baseras på månadsuppgifter.  
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Källa: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SCB (AKU,KSju), egna bearbetningar.  
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Historiskt har det i Sverige funnits ett negativt samband mellan sjuk-
frånvaro och arbetslöshet. När färre personer blir arbetslösa, blir fler 
sjukskrivna och vice versa. I denna rapport analyseras om de omfat-
tande regelförändringar av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, som 
genomförts under senare år, haft någon inverkan på hur individer rör 
sig mellan de båda ersättningssystemen vid sjukdom och arbetslöshet. 
Rapporten visar att rörligheten mellan sjukskrivning och arbetslöshet 
generellt sett är mycket låg. Övergångarna från sjukskrivning till arbets-
löshet har ökat sedan införandet av de fasta tidsgränserna i sjukförsäk-
ringen. Ökningen är relativt stor, men sker från en låg nivå. Rörligheten 
i motsatt riktning är också låg.

Rapporten är skriven av Kristian Persson Kern och Niklas Österlund vid 
Inspektionen för socialförsäkringen.
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